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A N K I E T A

Lucja Wydrowska – spo ecznik
i legenda tczewskiej „Solidarno ci”

Tczew ma bogate tradycje solidarno ciowe. Po Gda sku i Gdyni by  to najsilniejszy 
o rodek NSZZ „Solidarno ” na Pomorzu.  Tczewska „Solidarno ” szczególnie spraw-
dzi a si  podczas najtrudniejszych lat stanu wojennego.

Lucja Wydrowska zalicza si  do legend tczewskiej „Solidarno ci”.
W stanie wojennym obj a opiek  lekarsk  dzia aczy „Solidarno ci” i pomaga a wielu 

represjonowanym rodzinom. Aktywnie wspiera a te  proces odbudowy NSZZ „Solidar-
no ” i budowy demokracji lokalnej w naszym mie cie. Podczas dwóch kadencji L. Wy-
drowska dzia a a równie  w Radzie Miejskiej w Tczewie. 

ycie i do wiadczenie spo eczne doktor Lucji Wydrowskiej maj  warto  niezwyk e-
go wiadectwa. Nie przypadkiem jest ona jednym z pierwszych Honorowych Obywa-
teli Miasta Tczewa. Dlatego postanowili my przygotowa  ksi k  o biografii i wielkim 
spo ecznikowstwie L. Wydrowskiej. Odpowiedzi na poni sz  ankiet  (od 2 do 7 stron), 
w mo liwie krótkim terminie (najpó niej do 31 grudnia 2011 roku), umo liwi  opraco-
wanie ksi ki. Nadali my jej nast puj cy roboczy tytu : „Lucja Wydrowska – spo ecznik
i legenda tczewskiej „Solidarno ci”.

Odpowiedzi na ankiet  prosimy kierowa  na adres elektroniczny 
mbp@mbp.tczew.pl lub poczt : Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, 

ul. D browskiego 6, 83-110 Tczew.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ                     JAN KULAS

1. Kiedy i w jakich okoliczno ciach pozna  Pan (i) Lucj  Wydrowsk ?
2. Co szczególnie uj o Pana (i ) w zachowaniu i post powaniu doktor Lucji Wy-

drowskiej?
3. Jakiego wsparcia i pomocy do wiadczy  Pan (i) ze strony doktor Lucji Wydrow-

skiej?
4. Czy i w jakim stopniu jest Panu (i) znana dzia alno  spo ecznikowska Lucji Wy-

drowskiej, w tym w Ruchu Trze wo ci?
5. Co uda o si  Panu (i) zapami ta  z wspó pracy z Lucj  Wydrowsk  na niwie 

„Solidarno ci” lub w samorz dzie miasta Tczewa?
6. Co jeszcze warto by odnotowa  z ycia i bogatej dzia alno ci spo ecznej doktor 

Lucji Wydrowskiej?
7. Jak Pan (i) s dzi, co z dzia alno ci i misji yciowej doktor Lucji Wydrowskiej 

nale a oby przekaza  wspó czesnej m odzie y?

DZI KUJEMY ZA UWAG
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NA WIETLENIE, MONTA  I DRUK 
Zak ady Graficzne im. J. Czy ewskiego
Tczew, ul. Kwiatowa 11

Nak ad: 600 egz. 
Obj to : 6 ark. druk. 

NA OK ADCE

Pelplin zim
 fot. Ma gorzata Pauch

2 OD REDAKCJI
3 WYDARZY O SI  NA KOCIEWIU...
4 Ks. W adys aw Szulist 
 DEKANAT PELPLI SKI (cz. II)
7 Marek Kordowski

SUBKOWY NA PRZESTRZENI WIEKÓW (cz. VIII)
10 Bartosz Groth • BLISKO CIEBIE
11 Grzegorz Woli ski • LAS BIELSKI W WIETLE   
 NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW Z PRZE OMU
 XIII I XIV WIEKU (cz. I)
14 Regina Kot owska
 MÓJ KAWA EK WIATA • O MOJEJ WIOSCE
15 Tomasz Jagielski • III GMINNY FESTIWAL 
 PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ W SUCHYM D BIE
16 Jan Wo ucki
 CZY GDA SK JEST STOLIC  KASZUB
17 Jan Ejankowski • NIEZNANI BOHATEROWIE 
 LAT WOJNY I OKUPACJI 
18 Regina Kot owska • G OS Z DACHAU WO A
 O MODLITW ...
20 Tomasz Rogalski • POWRÓT DO PRZESZ O CI
22 Ryszard Szwoch • PAMI  O GOLGOCIE WSCHODU
23 Ma gorzata Kruk • IV KOCIEWSKI KONKURS 
 LITERACKI IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
27 Jacek Cherek 
 XX JUBILEUSZOWA PIESZA PELGRZYMKA
29 Ma gorzata Kruk 

NADWI LA SKIE SPOTKANIA REGIONALNE 
 JU  PO RAZ PI TY
30 Jan Kulas • KS. ANTONI NEUBAUER

ZAS U ONY PARLAMENTARZYSTA Z KOCIEWIA
Konterfekty

31 Zbigniew D browski • WSPÓ TWÓRCA
SYSTEMU RAKIETOWEGO „PATRIOT”

34 Jan Ejankowski 
 RYZYKOWALI W ASNYM YCIEM
36 Bo ena Ronowska

PRZYCZYNEK DO „RAPORTU O STANIE 
 EDUKACJI REGIONALNEJ NA KOCIEWIU” 
38 Maria Paj kowska-Kensik

LEPIEJ PÓ NO NI  WCALE...
39 Bogdan Kruszona 
 K. I. GA CZY SKI – BEZ CENZURY 
41 CIASTA KRYSTYNY GIERSZEWSKIEJ 
42 Patrycja Hamerska • NAJNOWSZE POEZJOWANIE  
 NA KOCIEWIU (cz. I)
45 Danuta Murawska • WIERSZE 

Nasze promocje
46 Zenon Lica • RZECZ O KSI CE
48 Wojciech Drze d on
 KAP AN, WYCHOWAWCA I NAUCZYCIEL
48 Ryszard Szwoch • WST P

SPROSTOWANIE
W artykule „Poszukiwacz w asnych korzeni” (KMR nr 3/74 s. 17) 

w akapicie pierwszym podano: „Ten ogólniak (Szko a Ogó nokszta c ca
Stopnia Podstawowego i Licealnego) mie ci  si  w Tczewie, wówczas 
przy ul. Stalina (obecnie Parkowa...” – winno by  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 Obywatel-
ska. Mamy nowy rz d utworzony przez dotychczasowego premiera w oparciu o now -
star  koalicj  z Polskim Stronnictwem Ludowym. Kryzys europejski puka do drzwi, 
czas na reformy.

Kociewie straci o w tych wyborach trzech pos ów: Jana Kulasa, Daniel  Chrapkiewicz 
i Kazimierza Smoli skiego. Zosta  pisz cy te s owa w Senacie i S awomir Neumann 
w Sejmie. Mimo strat, Kociewski Zespó  Parlamentarny zostanie odtworzony. 

Wci  uczymy si  patrze  na wiat. Wci  odkrywamy nowe mo liwo ci. Dodajemy 
i mno ymy. Rozs dnie inwestujemy po to, by nasze wsie i miasta by y bardziej wygodne, 
funkcjonalne, pi kniejsze. Ciesz  nieraz ma e, ale jak e potrzebne remonty wiejskich 
wietlic jak w Lipiej Górze w Gminie Morzeszczyn czy Szczodrowie i Nowym Wiecu 

w Gminie Skarszewy. Odnowione wietlice rozbudzaj  nowe si y do dzia ania. Spe -
nieniem oczekiwa  s  wyremontowane czy zbudowane od nowa drogi, np. w Kran-
ku, Czarnej Wodzie, Jab owska z mostem w Starogardzie, most w Kolinczu w Gminie 
Starogard albo droga w Drewniaczkach, a to nie wszystko, bo i w Powiecie Tczewskim 
i Gda skim sporo w drogowych inwestycjach dzia o si  i dzieje. Buduje si  Zak ad Uty-
lizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. 

Trwa budowa mostu przez Wis  w Opaleniu, który po czy Kwidzyn z Gniewem. 
W Gminie Tczew rozbudowano znacznie kanalizacj , uko czono przebudow  dojaz-
dówki do autostrady Tczew – Stanis awie. Daj Bo e, eby zamkni to przygotowania 
i przyst piono do budowy du ej elektrowni w Rajkowach pod Pelplinem.

W Gminie Starogard ko czy si  budow  grodziska wczesno redniowiecznego w Owi-
dzu. Obiecuj ca to, nowa mo liwo  promocji naszego regionu, ale te  dobre miejsce dla 
edukacji historycznej.

Dziej  si  sprawy ma e i du e, a wszystkie potrzebne.
Wiem oczywi cie, e dalece ta moja wyliczanka niepe na, bo nie ma gminy, w której 

nie przyby oby czego  od dawna oczekiwanego, ot, cho by jak w P czewie sala gimna-
styczna czy boisko w Kokoszkowach. Widz c i doceniaj c to, co powy ej, warto by  opty-
mist , cho  jasne jest jak s o ce, e chcia oby si  wi cej.

Za pasem wi ta i Nowy Rok. ycz  domowych wi t Bo ego Narodzenia, rodzin-
nych, pe nych yczliwo ci. A Nowy Rok niech b dzie rokiem pe nym wzajemnej ufno ci
w to, co robimy dla siebie i innych. Niech si  darzy nam to, czego sobie yczymy i to, je li
dobre, czego si  nie spodziewali my.

Andrzej Grzyb

W zwi zku z przej ciem na emerytur , w imieniu ca ej redakcji Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego, dzi kujemy Wandzie Ko uckiej za lata wspólnej pracy. 

Dzi kujemy tak e za osobiste zaanga owanie w szerzenie regionalizmu 
w naszym mie cie i ca ym regionie Kociewia. 

yczymy wielu radosnych dni, mi ych wspomnie , dobrego zdrowia 
i szcz cia w yciu osobistym.



3KMR

Z PRZESZ O CI REGIONU

Wydarzy o si  na Kociewiu...
TCZEW

6-8 pa dziernika
V Nadwi la skie Spotkania Regionalne – cykliczna im-

preza organizowana przez Oddzia  Kociewski Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, na któr  sk adaj  si :
prelekcje w szko ach, panel dyskusyjny, spotkanie z podró -
nikami oraz program artystyczny. Szczegó owy opis przed-
stawiamy na s. 29.

11 pa dziernika
„Okno na Bia oru ” – pod takim tytu em Miejska Biblio-

teka Publiczna w Tczewie i Europejskie Centrum Solidarno ci
zorganizowa y spotkanie dla szkó  gimnazjalnych i osób doro-
s ych z m odymi bia oruskimi opozycjonistkami, studentkami 
Uniwersytetu Gda skiego: Katarzyn  Byczak i Nadziej  Wiar-
bo usk . Bia orusinki opowiedzia y o yciu codziennym i kul-
turze w ich ojczy nie, ale przede wszystkim o walce opozycji 
z re imem Aleksandra ukaszenki. Ich relacja przeplatana by a
pokazem zdj , filmów oraz teledysków. Zwie czenie spotka-
nia stanowi o zwiedzanie wystawy, która przedstawia a  aktual-
n  sytuacj  spo eczn  i polityczn  za nasz  wschodni  granic .

21 pa dziernika
Wyk ad „Festiwal Muzyki Religijnej Sacrosong w optyce 

SB” wyg oszony przez Przemys awa Ruchlewskiego, dokto-
ranta Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, pracow-
nika Europejskiego Centrum Solidarno ci. Spotkanie zosta o
zorganizowane w ramach Kociewskiego Klubu Dyskusyjne-
go przez Oddzia  Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Tczewie, a odby o si  w Centrum Wystawienniczo-
Regionalnym Dolnej Wis y w Tczewie.

8 listopada
Otwarcie wystawy „ u awy wiat em malowane” w Cen-

trum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wis y, na któr
z o y y si  artystyczne fotografie autorstwa Witolda Biangi, 
ukazuj ce pi kno pejza y i krajobrazu u awskich wsi.

9 listopada
W ramach Mi dzynarodowego Dnia Przeciwko Antyse-

mityzmowi i Rasizmowi Lokalna Grupa Amnesty Interna-
tional w Tczewie zorganizowa a akcj  wycinania szablonów 
zwi zanych ze sprzeciwem wobec antysemityzmu i rasizmu 
oraz Marsz Pami ci – „ ladami tczewskich ydów”.

15-17 listopada
IV Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskie-

go w Tczewie zorganizowany przez: Towarzystwo Mi o ników
Ziemi Tczewskiej, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Miej-
sk  Bibliotek  Publiczn  w Tczewie, Centrum Wystawienniczo-
Regionalne Dolnej Wis y w Tczewie (s. 23-26).

W ostatnim tygodniu listopada mroczne klimaty zawi-
ta y do Wroc awia za spraw  Mi dzynarodowego Festiwalu 
Krymina u. W ramach Festiwalu zosta a zorganizowana po 
raz pierwszy Kryminalna Konferencja Bibliotekarzy. Uczest-
niczy a w niej Aleksandra Libera z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tczewie, znana czytelnikom z Wypo yczalni przy 
ulicy Ko ciuszki, której jest kierownikiem. 

Wszystko zacz o si  od konkursu na recenzj  trzech wy-
branych krymina ów. Aleksandra Libera zdecydowa a si  na 
omówienie „Niespokojnego cz owieka” H. Mankella, „Me-
sjasza” B. Starlinga oraz „D ugiego weekendu” W. Hagena. 
Jej recenzja uznana zosta a za jedn  z najlepszych.

 STAROGARD GD. 
27 pa dziernika
Spotkanie z Edyt  Ropek – trzykrotn  mistrzyni wia-

ta we wspinaczce na czas mia o miejsce w Hali Sportowej 
im. Andrzeja Grubby, Olimpijczyków Starogardzkich w Sta-
rogardzie Gd. Prelekcja po czona by a z pokazem multime-
dialnym oraz pokazem wspinania. 

28 pa dziernika
Starogardzkie Centrum Kultury zorganizowa o wernisa

wystawy „Sztuka Polska – Pejza  w malarstwie Polskim od 
II po . XIX wieku, do lat 30. XX wieku”. Zbiory pochodzi y
z Muzeum Jacka Malczewskiego i kolekcji prywatnych. 
Wystawa prezentowa a ok. 45 prac malarskich m.in. Jacka 
Malczewskiego, Juliana Fa ata, Leona Wyczó kowskiego,
Wojciecha Weissa, Konrada Krzy anowskiego, Stanis awa
Czajkowskiego.

4 listopada 
W Piwnicy Muzycznej Starogardzkiego Centrum Kultury 

odby y si  Zaduszki Poetyckie, w czasie których wspominani 
byli poeci kociewscy jak: Ma gorzata Hillar, Mieczys aw Ra-
chwa , Ryszard Rebelka oraz Pawe  Wrzos Wyczy ski.

4 listopada
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Bernarda Sych-

ty w Starogardzie Gd. odby o si  spotkanie z Tadeuszem D -
browskim, wspó czesnym poet , eseist , krytykiem literac-
kim, redaktorem wydawnictwa TOPOS na temat: Mój mistrz 
Tadeusz Ró ewicz” (refleksje w 90-lecie urodzin Poety).

25 listopada
W Kinie „Sokó ”, odby a si  XIX edycja presti owego

konkursu muzycznego „Noc Bardów” im. Ryszarda Rebelki. 
Przez ostatnie 18 lat na scenie ,,Nocy Bardów” wyst pi o po-
nad 600 adeptów poezji piewanej, piosenki aktorskiej m.in. 
Maciej Zembaty, Wojciech M ynarski, Andrzej Sikorowski, 
,,Stare Dobre Ma e stwo”, „Wolna Grupa Bukowina”, Sta-
nis aw Soyka, Krzysztof Daukszewicz, Rafa  Olbrychski, 
Edyta Geppert oraz Marian Opania.

PELPLIN
W godzinach popo udniowych zmar  27 listopada 

ks. infu at Jerzy Buxakowski, jeden z najbardziej znanych 
polskich teologów-dogmatyków, wielki autorytet Ko cio a
na Pomorzu. 

Jest autorem licznych ksi ek z zakresu teologii dogma-
tycznej, materia ów dla duszpasterstwa rodzin. Wspó praco-
wa  z kard. Karolem Wojty , kard. Stefanem Wyszy skim
i b . ks. Jerzym Popie uszk . Przez 16 lat by  rektorem Wy -
szego Seminarium Duchownego w Pelplinie i profesorem tej 
uczelni.

SUBKOWY
25-27 listopad
Szko a Podstawowa Subkowy Mistrzem Polski w halowej 

pi ce no nej szkó  wiejskich.

WIECIE
25 listopad
Burmistrz wiecia odznaczy  „Gwiazd  Iraku”, nadan

przez prezydenta RP, pi ciu mieszka ców gminy wiecie,
którzy uczestniczyli w misjach w Iraku.
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KS. W ADYS AW SZULIST

Dekanat pelpli ski
cz  druga

Parafia Klonówka

Klonówka usytuowana jest na wschód od rzeki 
Wierzycy. Miejscowo  jest stosunkowo bogata 
w przesz o  pradziejow . Przyjmuje si  tam istnie-

nie pracowni krzemieniarskiej, gdzie dokonywano obróbki 
krzemienia77. A. i H. Panerowie przyjmuj  tam istnienie sta-
ej osady z neolitu78.

Klonówka reprezentuje równie  osad  ludno ci kultury 
wielbarskiej, bowiem natrafiono tam na ziemianki, pale-
niska, ogniska dymarskie, jamy, ceramik , garnki, miski, 
a tak e na zabytki z innych okresów, jak neolityczne, kultury 
widerskiej i z epoki br zu79.

Kolejne badania z tej e kultury przeprowadzono w la-
tach 2000-2003 i odkryto osad  z cmentarzyskiem z okresu 
wp ywów rzymskich, paleniska, piece z kamiennym bru-
kiem, naczynia br zowe, zapinki, sprz czki, ozdoby br zo-
we, szklane paciorki i grób szkieletowy. Osada ta nale y do 
jednego z najwi kszych przebadanych tego typu stanowisk 
na Pomorzu80.

A. Klimek i K. Dzi gielewski omawiaj c schy kowo pa-
leolityczn  pracowni  wskazali tak e na neolit, epok  br zu
i uwypuklili m.in. 32 narz dzia i obróbk  krzemienia.

L. uka w swoim dziele o kulturze wschodniopomor-
skiej przytacza z Klonówki groby skrzynkowe, u amki cera-
miki, szpil , kolczyki br zowe i popielnic  z wczesnej epoki 
elaza81.

Na kultur u yck , pomorsk  i wczesne redniowiecze
w dalszych partiach swoich rozwa a, w monografii miasta 
Starogardu wskazali A. i H. Paner82.

Parafia Klonówka w wykazie wi topietrza ok. 1400 
roku zachodzi w formie Rychenecke83, a w 1437 roku Rey-
cheneck. W tym ostatnim roku liczba anów czynszowych 
wynosi a 50, z tych 10 by o pustych. We wsi by a czynna 
karczma84. Statystyka z 1439 roku wymienia 60 anów85,
pleban mia  posiada  4 w óki86.

Ko ció  w Klonówce w 1565 roku by  murowany, 
poprzednio spustoszony i do restauracji doprowadzi  go 
dzier awca K. Czarli ski i odbywa y si  ponownie nabo-
e stwa87. Okre lenie Reicheneck alias Klonowski nale-
y odnie  do tej parafii, a nie jak chce wydawca róde

Dziejowych do Rajków88. W czasie reformacji wi tyni
zaw adn li luteranie89.

Do parafii w II po owie XVI wieku nale a y Klonówka 
i Rywa d90. Wie  w tym czasie liczy a 24 gburów91.

Klonówk  w 1649 roku dzier awi  Hieronim Bu-
czy ski92, a w 1686 roku Wollfowie93. Do parafii nale a y
wówczas wsie Klonówka, Rywa d, Lipinki i Nowy Dwór. 
Ko ció  obs ugiwa  wówczas proboszcz z Rajków. Parafia 
w 1703 roku posiada a ju  proboszcza. Organista uczy  dzie-
ci, chocia  najcz ciej nie by o ch tnych do nauki94.

Parafi  w 1729 roku administrowa  proboszcz z Raj-
ków. Nale a y do niej Klonówka, Rywa d, Nowy Dwór 
i Lipinki95. Kolatorem ko cio a by a w 1746 roku dziedziczka 
Klonówki z Kalksteinów Paw owska. Osób spowiadaj cych
si  na Wielkanoc by o 367. Luteranie mieszkali g ównie
w folwarku Lipinki i mieli oni swoje miejsce na cmentarzu. 
Organista ucz cy dzieci mia  tylko chatk 96.

W a cicielami wsi w 1765 roku byli dalej Kalksteinowie. 
W ród nowych miejscowo ci wizytacja z tego roku wymie-
nia Mariewil, Najmuzy i Zamo cie czyli obecne Marywil 
i Najmusy. Parafia liczy a 549 osób. W Zamo ciu znajdowa-
a si  synagoga, a w Lipinkach mieszkali liczni luteranie97.

Bractwo Ró a cowe zaprowadzono w 1732 roku.
J. Goldbeck w 1789 roku odnotowa  w Klonówce dobra 

i folwark z nowymi osiedlami (Neusassereien) Marywil, 
Mosty i Najmuzy98.

Jerzy Kalkstein w 1780 roku posiada  tak e folwarki 
Mosty i Najmusy99. W ród bardziej znanych ksi y w XVIII 
wieku warto wymieni  Stanis awa wikli skiego (1701-
1763) urodzony w Rajkowach. Pe ni  funkcj  notariusza 
konsystorza gda skiego w 1746 roku w wizytacji archidia-
kona Kili skiego. Ju  wtedy przebywa  stale w Gda sku.
Funkcj  dziekana gniewskiego i prepozyta tczewskiego pe -
ni  do swej mierci w 1763 roku100.

Szlachecka wie  Klonówka w 1820 roku by a zamieszki-
wana przez 67 katolików i 8 luteran w 18 dymach101.

Katolicka statystyka ludno ciowa w XIX wieku przed-
stawia si  nast puj co: Klonówka wie  1848 – 239, 1867 
– 239 wie , parafia 1678, do szko y w Klonówce ucz szcza o
62 dzieci kat., 1904 – parafia 1839, kat. szko a 84 dzieci kat.

Dla sprawy narodowej bardzo si  zas u y  klonowski 
proboszcz Józef obodzki ur. 1796 roku w Czarnym Lesie 
k. Skórcza. Zaanga owa  sie w Wypraw , starogardzk  w 
1846 roku. Do ataku na Starogard jednak nie dosz o, a sam 
ks. obodzki utraci  urz d proboszcza i maj tek oraz zosta
skazany na kart mierci przez ciecie toporem w wyniku 
procesu. Wskutek rewolucji marcowej w 1848 roku opu ci
wiezienie, obawiaj c si  szykan w diecezji che mi skiej
uda  si  do diecezji pozna skiej. Towarzystwo Mi o ników
Ziemi Kociewskiej uczci o tablic  pami tkow  J. obodz-
kiego w Klonówce w ko ciele w 1996 roku, któr  po wi ci
bp Jan Szlaga102.

Powsta com styczniowym pomocy udziela  Micha  Kal-
kenstein z Klonówki (Smol g). Prusacy dokonali 29 maja 
1863 roku rewizji w jego mieszkaniu w Smolagu i u jego 
ojca Stanis awa w Klonówce, szukaj c broni i pism niele-
galnych. Doczeka  si  równie  wyboru na pos a polskiego 
w parlamencie pruskim w Berlinie103.

Dzieci z Klonówki w czy y si  w strajk szkolny w la-
tach 1906-1907, które odmawia y odpowiedzi w j zyku nie-
mieckim104.
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Poza ks. obodzkim, zas u onym dla sprawy narodo-
wej, warto wskaza  jeszcze na kilku innych. Jednym z nich 
by  Jakub Dekowski (1825-1892). Nale a  do Towarzystwa 
Literacko-S owia skiego, TNT (Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu), TPN Towarzystwo Przyjació  Nauk). Bra  udzia
w pielgrzymce s owia skiej do Rzymu zorganizowanej na 
cze w. Cyryla i Metodego. W 1885 roku w czasie wysie-
dle  z Prus rodzin (rugi pruskie), wszed  do Komitetu dla 
Wygna ców, spiesz c im z pomoc 105.

Ksawery Morawski (1825-1893) by  cz onkiem To-
warzystwa Rolniczego Ziemi Po udniowo-Pomorskiej
z siedzib  w Tucholi. W 1870 roku zosta  wybrany pos em
z ramienia ludno ci polskiej do sejmu pruskiego z okr gu
starogardzko-ko cierskiego106.

Jan Pa czy ski (1854-1910) nale a  do TNT w Toruniu, 
dzia a  jako prezes w Towarzystwie Ludowym w Rywa dzie,
za o y  Kó ko Rolnicze w Klonówce i by  czynny w polskim 
ruchu wyborczym na powiat starogardzki107.

Jan Szpitter (1889-1939) zosta  wybrany cz onkiem Rady 
Ludowej w Prusach i delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy 
w Poznaniu. Udziela  si  w Towarzystwie Gimnastycznym 
„Sokó ”, co zaniepokoi o w adze pruskie. Nale a  do TNT 
w Toruniu. Aresztowany przez Niemców zosta  zamordowa-
ny w Lesie Szpegawskim108.

Jan Zakry  (1875-1935). W wieciu nale a  do Sto-
warzyszenia Stra . Wzi  udzia  w zje dzie kaszubskim 
w Gda sku w 1912 roku. Wybrano go na wicepatrona Towa-
rzystw Ludowych na okr g starogardzki. By  cz onkiem Po-
wiatowej Rady Ludowej w Starogardzie i wybrano go rów-
nie  delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Udziela
si  w pracy spo ecznej i politycznej. Pe ni  funkcj  prezesa 
Stronnictwa Narodowego na powiat w brzeski109.

Bli sze dane z okresu mi dzywojennego podaje ko ciel-
na statystyka z 1928 roku. Parafi  wówczas zamieszkiwa o
1923 Polaków katolików, sama Klonówka liczy a 269 dusz, 
a do szko y we wsi ucz szcza o 83 dzieci kat.

Powojenna statystyka katolicka jest nast puj ca: 1947 
– 1998 (kaplica w Nowym Dworze), 1958 – 1441, 1975 
– 1570, 1995 – 1050, 2007 – 1140.

Do parafii nale  obecnie miejscowo ci: Brze no Wiel-
kie, Kolincz, Marywil, Najmusy, Nowy Dwór i Rywa d. Ko-
ció  filialny znajduje si  w Nowym Dworze pw. w. Józefa, 

a w. Krzy a mie ci si  w Koli czu w wietlicy.
Ko ció  w Klonówce jest gotycki, ceglany, z drugiej po-

owy XIV wieku, przebudowany w XVII wieku i w latach 
1905-1910, jednonawowy z wie  frontow . Na wn trze
sk adaj  si  osiemnastowieczne sklepienia pó nobarokowe,
wyposa enie g ównie barokowe, o tarz g ówny, 2 o tarze
boczne, ambona i chrzcielnica, dwudziestowieczna poli-
chromia, neobarokowy prospekt organowy – wszystko to 
stanowi dobrze sharmonizowan  ca o , niezwykle cennym 
zabytkiem jest znajduj ca si  w Muzeum Diecezjalnym go-
tycka Madonna szafkowa z ok. 1400 roku110.

Parafia Nowa Cerkiew (Neukirch)

Nazwa w 1302 roku wyst puje w formie Nuwekirche, 
1326 Nowa ecclesia111. Le y przy szosie Pelplin 
– Morzeszczyn. Wzmianka o parafii Nowa Cerkiew 

pojawi a si  w 1302 roku112. Proboszcz otrzyma  wówczas 
4 w óki ziemi. Miejscowo  stanowi a w asno  klasztoru 
cystersów w Pelplinie. J. Spors powstanie parafii datuje na 
ostatnie wier wiecze XIII stulecia113. Now  Cerkiew wy-

mienia równie  spis wi topietrza z 1325 roku114. Liczba 
anów wynosi a 56.

W 1433 roku wie  z upili Husyci przez podpalanie do-
mów115. Wie  w 1570 roku liczy a 46 w ók, 23 ogrodników, 
6 rzemie lników, 2 karczmarzy, 2 sprzedawców wina, 3 wie-
niaków, 1 pomocnik rzemie lnika i jeszcze 2 inne osoby 

zwi zane z winem116.
Do parafii w II po owie XVI wieku nale a y nast puj ce

miejscowo ci: Nowa Cerkiew, Królówlas z ko cio em filial-
nym, Rze cin, Ro ental, Ropuchy, G tomie, Morzeszczyn, 
Borkowo, Kulice, Leipnersdorf, Rombark, Olsze117. Folwark 
Olsze w 1341 roku przy czono do Nowej Cerkwi, obejmu-
j cy ponad 16 w ók, jednak w XVII wieku zosta  oddzielony 
od tej miejscowo ci118.

W stosunki ko cielne Nowej Cerkwi wprowadzaj  nas 
wizytacje biskupie z XVII i XVIII wieku. I tak w 1649 
roku ko ció  nosi  wezwanie w. Piotra i Paw a, a do para-
fii nale a y miejscowo ci Nowa Cerkiew, Ro ental, Kulice, 
G tomie, Morzeszczyn, Borkowo, Ropuchy i Rze cin119.
Wizytacja z 1687 roku doda a do tej parafii jeszcze dwie 
miejscowo ci Rombark i Ropuchy120.

Do proboszcza w 1710 roku nale a y 4 any ziemi i dom 
z 3 anami, na których siedzieli zagrodnicy pracuj cy u pro-
boszcza121.

Wed ug wizytacji z 1745 roku wi tynia posiada a 5 o -
tarzy. Czytamy tam o dwóch nowych miejscowo ciach Bie-
lawki i Olsza. Spowiadaj cych si  na Wielkanoc by o 1121 
osób. O innowiercach i ydach wizytacja nie wspomina, bo 
ich w parafii nie by o, z wyj tkiem jednej wdowy akatolicz-
ki122.

Wizytacja z 1766 roku dodaje do nazwy Nowa Cerkiew 
jeszcze inn  Neophania. Do ko cio a nale a y 4 domki, 
z których proboszcz pobiera  op aty. Wiernych spowiadaj -
cych si  by o 1209. Proboszcz obs ugiwa  równie  ko ció
w Królówlesie123.

O rozwoju Nowej Cerkwi w XVIII wieku wiadcz  na-
st puj ce dane: w 1753 roku we wsi gospodarzy o 15 gbu-
rów, 1 leman, so tys i karczmarz, w 1770 roku 277 miesz-
ka ców, 270 kat., 7 prot.124.

W Rombarku w XVI wieku jeden z cystersów posiada  ka-
plic , druga znana z XVII wieku mie ci a si  w Borkowie125.

Wie  w 1789 roku posiada a 32 dymy126, a ich liczba 
ju  w 1820 roku wzros a do 53 i zamieszkiwa o j  298 kat. 
i 9 lut.127.

Cystersi pelpli scy w 1772 roku, wskutek sekularyzacji, 
stracili w Nowej Cerkwi 782 ha ziemi128.

Statystyk  ko cieln  z okresu pruskiego podaj  nast -
puj ce zestawienia: 1848 – wie  Nowa Cerkiew 574, 1867 
– parafia 3542, do szko y w Nowej Cerkwi ucz szcza o 120 
dzieci kat.,1904 – parafia 3840, do szko y we wsi ucz szcza-
o 201 dzieci kat. Królówlas by  w tym czasie fili  Nowej 

Cerkwi.
Kilku proboszczów zas u y o si  dla polsko ci. Oto oni:
Józef Paszota (1874-1948). Dzia a  w duchu narodo-

wym, nale c do polskich organizacji m.in. by  cz onkiem
TNT w Toruniu, Stowarzyszenia „Stra ”, w Towarzystwie 
Ludowym. Pod jego przewodnictwem na wiecu w Z otoryi
uchwalono rezolucj , w której ludno  protestowa a przeciw 
zarz dzeniom w adz pruskich. Zosta  odznaczony Orderem 
Polonia Restituta129.

Stanis aw Zakry  (1877-1939). By  czynny w Towarzy-
stwie Ludowym i Towarzystwie Czytelni Ludowych. Nale-
a  do TNT w Toruniu130.
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Jakub Malecki (1855-1918) nale a  do Stowarzyszenia 
„Stra ”. Bola  nad tym, e niektórzy klerycy narodowo ci
niemieckiej zaniedbywali nauk  j zyka polskiego i opusz-
czali seminarium bez jego dostatecznej znajomo ci131.

Franciszek Drapiewski (1869-1929). Prowadzi  akcj
wychowawcz  w duchu polskim. Nale a  do TNT w Toru-
niu, Stowarzyszenia „Stra ”, TCL132.

W obr bie parafii w 1928 roku mieszka o 3919 katoli-
ków Polaków, kat. Niemców 5, ewangelików Niemców 27. 
Do szko y w tym roku w Nowej Cerkwi ucz szcza o 172 
dzieci kat.133.

Okupacja hitlerowska zapisa a si  tragicznie w dziejach 
Nowej Cerkwi. Z r k hitlerowskich zgi li wówczas Alojzy 
Deja, W adys aw Bia czyk i Alfons Go u ski134.

Oto ko cielna statystyka po 1945 roku: 1947 – 2815 
dusz, 1958 – 2411, 1969 – 2723, 1995 – 2440, 2007 –2446.

Z parafii pochodzi ks. infu at Stanis aw Grunt, znany jako 
budowniczy, renowator zabytków i badacz dziejów obiek-
tów ko cielnych. Do parafii nale  nast puj ce miejscowo-
ci: Bielawki, Borkowo, G tomie, Kulice, Olsze, Olszówka, 

Rombark, Rze cin i Stocki M yn. Na terenie parafii s  usytu-
owane kaplica w Bielawkach i ko ció  filialny w Kulicach.

Obecny ko ció  – pierwotnie gotycki z XIV wieku, z kor-
pusem 1764-1767, rozbudowany o nawy boczne oko o 1820 
roku, posiada wie  nadbudowan  w XIX wieku. Obecne 
wyposa enie pochodzi z ko ca XVIII wieku.

Do najwa niejszych zabytków nale  o tarz g ówny (roko-
ko 3 wier  XVIII w.), 5 o tarzy bocznych (rokoko 3 wier

XVIII w.), 1 o tarz boczny (pó ny barok po . XVIII w.), am-
bona, chrzcielnica (rokoko 3 wier  XVIII w.), zespó awek
(pó ny barok XVIII w.), szafa w zakrystii (rokoko 2 po . XVIII 
w.), 3 feretrony (rokoko 2 po . XVIII w.), 6 wieczników (barok 
XVIII w.). Na uwag  zas uguje gotycka figurka Matki Boskiej 
Bolesnej znajduj ca si  w górnej kondygnacji o tarza135.

Ko ció  filiany parafii Nowa Cerkiew 
w Kulicach (Keuledorf/ Kulitz)

Wie  jest usytuowana przy szosie Pelplin – Nowa 
Cerkiew przez Ro ental na zachód od rzeki 
Wierzycy. Kulice w 1323 roku otrzyma y od 

opata Jordana przywilej na prawie che mi skim w wymia-
rze 23 any136. ród a Dziejowe z 1570 roku wymieniaj
w Kulicach 29 w ók, karczm , 4 ogrodników, 1 rzemie lnika
i 2 pomocników rzemie lników137.

Liczba mieszka ców w 1780 roku wynosi a 103 kat. 
i 7 prot.138. J. Goldbeck w 1789 roku odnotowa  w tej wsi 
14 dymów, a w 1820 roku znajdowa y si  tam 22 dymy 
i mieszka o 116 kat. i 13 lut.139, 1848 – 157 kat., 1867 – 206 
kat, 1904 – 195, 1928 – 247.

W Stockim M ynie w pobli u Kulic jest usytuowane 
wczesno redniowieczne grodzisko. Kaplica w Kulicach jest 
p.w. w. Teresy Benedykty od Krzy a.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Przypisy:
77  A. Klimek, K. Dzi gielewski, Schy ko-

wa paleolityczna pracownia przydomo-
wa na stanowisku 47 w Klonówce pow. 
Starogard Gda ski [w:] Pomorania An-
tiqua 20:2005, s. 143-180.

78  A. I H. Paner, Z najstarszych dziejów 
ziemi starogardzkiej [w:] Dzieje Staro-
gardu t. 1 pod red. M. Kallasa, Starogard 
Gd. 1998, s. 34. 

79 E. Krause, B. Rogalski, Osada ludno ci
kultury wielbarskiej w Klonówce pow. 
Starogard Gd. stanowisko 7/54. XIII
Sesja Pomorzoznawcza vol. I pod red. 
M. Fudzi skiego i H. Panera, Gda sk
2003, s. 237-259.

80  P. Kalka, Osada ludno ci kultury wiel-
barskiej w Klonówce gm. Starogard 
stanowisko 47 w latach 2000-2003. XIV 
Sesja Pomorzoznawcza vol. I pod red. 
K. Fudzi skiego i H. Panera, Gda sk
2005, s.441-465.

81  L. uka, Kultura..., s. 167, 197.
82  A. i H. Paner, Z najstarszych..., s. 30, 

37, 46.
83 Diecezja Che mi ska..., s. 560; K. Bru-

ski, Ziemie..., s.168.
84 Das Grosse..., s.115.
85  M. Grzegorz, Osady..., s. 91; K. Bruski, 

Ziemie..., tabl. III.
86 Diecezja Che mi ska..., s. 561.
7 8 Lustracja... 1565, s.160.
88 ród a Dziejowe..., s. 127.
89 Diecezja Che mi ska..., s. 561
90  M. Biskup, Mapy..., s. 71.
91 Visitationes archidiaconatus..., F. 1-3, 

s. 75.
92  W. Kujawski, Repertorium... 1649,

ABMK 84:1005, s.101.
93  Tam e, s. 125.
94  Tam e, s. 225.
95 W. Kujawski, Repertorium..., ABMK 

85:2006, s. 207.

96  Tam e, s. 233-234.
97  Tam e, s. 272-273.
98  J. Goldbeck, Volständige..., s. 95.
99  J. Milewski, Dzieje... I, s. 127.

100  T. Nowicki, S ownik..., s. 56-57.
101 Uebersicht...1820, s. 60.
102 S. Grunt, Budujemy Ko ció  Bo y, Pel-

plin 2002, s. 921; Ko ció  pelpli ski
na swoje XV-lecie 1992-2007, Pelplin 
2008, s. 787; W. Szulist, Przesz o
obecnych obszarów diecezji pelpli skiej
1772-1920, Pelplin 2006, s. 196-198; 
R. Landowski, Nowy bedeker kociewski,
Gda sk 2002, s. 251-253; J. Milewski, 
Dzieje..., s. 126.

103  J. Milewski, Dzieje... I, s. 127; S. Wierz-
chos awski, Elity..., s. 63, 117; A. Bu-
kowski, Pomorze Gda skie w powsta-
niu..., s. 79; S. My liborski - Wo owski,
Udzia ..., s. 215, 242.

104  J. Milewski, Dzieje... I, s. 129; L. Bu-
rzy ska, Strajki szkolne w Prusach Za-
chodnich w latach 1906-1907, Rocznik 
Gda ski 1998, z. 1, s. 102.

105  H. Mross, S ownik..., s. 47.
106  Tam e, s. 209.
107  Tam e, s. 230.
108  Tam e, s. 322.
109  Tam e s. 374-375
110  Najstarsze ko cio y Kociewia, opr. 

A. Grzyb i K. Strzeli ski, Starogard 
2008, s. 55; Atlas zabytków..., s. 40; 
R. Ciecholewski, Skarby Pelplina, Pel-
plin 1997, s. 124, 128.

111  H. Bugalska, Toponimia by ych powia-
tów gda skiego i tczewskiego, Ossoli-
neum 1985, s. 71.

112 Pommerellisches Urkundenbuch, wyd. 
K. Perlbach, Danzig 1882 nr 609; 
S. Librowski, Wizytacje diecezji w o-
c awskiej ABMK t. X I965, s. 127; 
M. Grzegorz, Osady..., s. 167; K. Bruski, 
Ziemie... tabl. V.

113  J. Spors, Podzia y..., s. 73.
114  S. Librowski, Wizytacje... t. X, s. 158.
115  R. Frydrychowicz, Geschichte der Ci-

stercienerabtei Pelplin und ihre Bau- 
und Kunstdenkmäler, Dusseldorf 1905, 
s. 267.

116  ród a Dziejowe..., s.119.
117  M. Biskup, Mapy..., s. 71.
118 S. Kujot, Opactwo pelpli skie, Pelplin 

1875, s. 323-324.
119 W. Kujawski, Repertorium... ABMK 

84:2005, s. 99-100.
120  Tam e, s. 185.
121  Tam e, ABMK 85:2006, s. 182-183.
122  Tam e, s. 223-224.
123  Tam e, s. 288-289.
124  R. Frydrychowicz, Geschichte..., s. 268, 

277.
125 Diecezja Che mi ska..., s. 278; Visitatio-

nes... F. 1-3, s. 79.
126  J. Goldbeck, Volständige..., s. 147.
127 Uebersicht...1820, s. 64.
128 P. Czapiewski, Maj tki duchowne sekula-

ryzowane po r. 1772 w obr bie wojewódz-
twa pomorskiego i W.M. Gda ska, Rocz-
nik Gda ski t. VII/VIII 1933/1934, s. 400.

129  E. Mross, S ownik..., s. 234.
130  Tam e, s. 375.
131  Tam e, s. 191-192.
132  Tam e, s. 57.
133 Diecezja Che mi ska..., s. 277-278.
134 O dziejach Nowej Cerkwi i jej szko y,

pr. zbior. pod red. J. Borzyszkowskiego, 
Pelplin 2002, s. 42.

135 Diecezja Pelpli ska..., 1995, s. 292; 
Najstarsze ko cio y Kociewia..., s. 89; 
Atlas zabytków..., s. 43.

136  K. Grzegorz, Osady..., s. 167; R. Frydry-
chowicz, Geschichte..., s. 265; S. Kujot, 
Opactwo..., s. 327.

137 ród a Dziejowe..., s. 120.
138  K. Frydrychowicz, Geschichte..., s. 267.
139 Uuebersicht... 1820, s. 62.
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MAREK KORDKOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
cz  ósma 

Klucz subkowski c.d.

Kilka biskupich osad s siadowa o z pot nym
Gda skiem. Z ró nym nat eniem co pewien czas 
wybucha y konflikty pomi dzy mieszka cami po-

szczególnych wsi, a mieszczanami. Pod o em nieporozu-
mienia by y równie  uprawnienia jurysdykcyjne biskupów 
wobec miasta, kwestionowane przez patrycjat. Dotyczy o
to konkretnie biskupa Hieronima Rozra ewskiego i jego 
oficja a Miko aja Miloniusza. Taki te  wniosek przedstawi
27 lipca 1597 roku w Subkowach instygator kurii Henryk 
Kijewski. Protest z o y  wobec notariusza Adama Przejrza-
owicza i w obecno ci wiadków duchownych i wieckich.

Niemal e 100 lat pó niej 22 lipca 1704 roku, w podobnym 
tonie wystawi  pismo biskup Stanis aw Szembek. Udzieli
on odpowiedzi w adzom Gda ska, aczkolwiek niech tnie,
na ostatni ich list. Z powodu ustawicznych krzywd, jakich 
doznawali jego poddani z Schotlandu, Biskupiej Góry oraz 
Stolcembergu do rozmów z magistratem miasta, biskup de-
legowa  oficja a gda skiego Krzysztofa Antoniego Szem-
beka i prefekta klucza subkowskiego ks. kanonika Gra-
si skiego. Apogeum wyra nego konfliktu mia o miejsce 
w 1732 roku. Wówczas milicja miejska aresztowa a na 
swoim terytorium kupca z Biskupiej Góry Abrahama 
Gramsa, który zorganizowa  tumult. W zwi zku z powy -
szym faktem biskup Krzysztof Antoni Szembek wniós
protest, oskar aj c w adze Gda ska o amanie swoich 
praw jurysdykcyjnych. Wówczas magistrat wyja ni  oko-
liczno ci zaistnia ych wydarze  podkanclerzemu Janowi 
Lipskiemu. Zwa nione strony dosz y jednak do porozu-
mienia. Biskup w oc awski zgodzi  si  na osob  rozjemcy, 
czyli pra ata Lipskiego, który w mi dzyczasie zosta  mia-
nowany na ordynariusza uckiego. Je eli chodzi o Gda sk
to jego w adze mia y uwolni  aresztowanego kupca, 
a administratora Biskupiej Góry zobowi zano do osadze-
nia go w subkowskim wi zieniu. Tak te  si  sta o, o czym 
informuje w dokumencie z 21 czerwca 1732 roku kierow-
nik tej szacownej instytucji. Mamy zatem potwierdzenie, 
e niegdy  w Subkowach istnia o wi zienie, nie tylko dla 

kap anów, ale równie  dla wieckich. W sferze domys ów
pozostaje kwestia, czy przebywali oni wspólnie w jednym 
budynku, czy te  w oddzielnych. 

Ka da osada zosta a zobowi zana do przekazania odpo-
wiednio wcze niej wyznaczonych op at na rzecz zarz dcy
klucza. Taki system dzia a  ju  od chwili powstania niektó-
rych miejscowo ci. W trakcie lokacji poszczególnych osad, 
w a ciciel i dzier awcy okre lili wymiar obci e , jaki mia
ich obowi zywa . W dobrach biskupstwa w oc awskiego
czynsze kszta towa y si  w granicach od 9 do 72 groszy od 
w óki. Najcz ciej pobierano 24-36 groszy i tzw. naturalia 
w postaci drobiu i zbo a. Inwentarz z 1534 roku nie przynosi 

wiadomo ci o formach pa szczyzny we wsiach kluczy po-
morskich. W tym czasie i pó niej istnia y „jutrzyny” zwane 
tak e „co ka ”, albo po acinie „mansurae” i „consuetos la-
bores”. Oznaczenie to obejmowa o upraw  roli o okre lonej
powierzchni poprzez wspóln  prac  mieszka ców wsi na 
przydzielonych polach maj tku dworskiego. Wykonywanie 
obowi zków egzekwowane by o karami. Za spó nienie ka-
rano grzywn  pieni n . Opornych poddawano karze bicia, 
a nawet wi zienia. Przeciw biciu „plagis vulgo korbacz”, 
protestowali poddani daj c, by karano ich „iuxta veteren 
consuetudinem” (zgodnie ze starym obyczajem) raczej wi -
zieniem albo wi zami „vinculis”.

„T oka” uzupe nia a „jutrzyn ”. Ta stara, polska in-
stytucja bezp atnej pomocy s siedzkiej, przerodzi a si
w rodzaj pa szczyzny. W 1574 roku pa szczyzna we 
wsiach kapitu y w oc awskiej wynosi a z jednej w óki dwa 
dni tygodniowo przez ca y rok, a w czasie niw dwa dni 
tygodniowo na dwie osady lub cztery dni na jedn . Ponad-
to trzeba by o zwozi  zbo e folwarczne do stodo y i po 
m ócce odwozi  je do m yna. Od 1583 roku zwi kszono
jeszcze dla jedno anowych kmieci wymiar pa szczyzny, do 
trzech dni latem, zim  dwa dni sprz ajem, a trzy dni pie-
szo. Wkrótce dodano czwarty dzie  r cznej roboty w ci gu
sze ciu tygodni niw.

Z folwarku jak i te  z czynszu pobieranego z gospo-
darstw, czerpano odpowiednie dochody. Wiedz  na ten 
temat mo emy uzyska  posi kuj c si  informacjami za-
wartymi powy ej i uwzgl dnionym poni ej wykazem, któ-
ry obejmuje czn  powierzchni  folwarcznej ziemi oraz 
czynszowych w ók, biskupich osad klucza subkowskiego. 
Ówczesny stan posiadania dotyczy II po owy XVI wieku: 
Biskupia Góra (Bischofsberg) – brak danych, Brody – fol-
wark, Brze no 20 anów, Cetniewo 15 anów i folwark, 
Che m (Stolzenberg) 13 anów (4 any folwark), Chwasz-
czyno 40 anów, Dzier no 40 anów, Giemlice (Gemlitz) 
43 any (4 any folwark), Gogolewo 24 any, Hoppenbruch 
(brak danych), Kack Wielki 39 anów, Ma kowy (Matzkau) 
19 anów, Malenin 26 anów, Mie cin 23,5 ana, Mi ob dz
37 anów (8 anów folwark), Skrzyd owo 40 anów, Smol-
no 30 anów i folwark, Stare Szkoty (Altschottland) brak 
danych, Subkowy 83,5 ana (15 anów folwark), Szatarpy 
40 anów, wi ty Wojciech (St. Albrecht) 4 any, Warzno 
30 anów, Wysin 60 anów. Zatem czny area  ziemi wy-
nosi  627 anów. Liczba ta nie uwzgl dnia dwóch miejsco-
wo ci ze wzgl du na brak danych. W kluczu subkowskim 
funkcjonowa o siedem folwarków, ale tylko w stosunku do 
czterech podano ich wielko . Cz  z nich za o ono ju
w momencie lokacji poszczególnych osad, tak jak w przy-
padku Mi ob dza. W 1299 roku biskup Wies aw zarezer-
wowa  dla siebie cztery w oki i m yn. Inne ród a mówi ,
e beneficjum mi ob dzkie by o nieco zasobniejsze i obej-
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mowa o sze  w ók. Natomiast wykaz z II po owy XVI 
wieku uwzgl dnia osiem w ók.

Jak wcze niej wspomniano gospodarze zostali zobowi -
zani w ramach pa szczyzny do pracy na folwarku w a ci-
ciela. W zwi zku z powy szym uprawiali kilkumorgowy 
area  ziemi dworskiej, wywozili obornik, przewozili zbo e
do Gda ska i sprowadzali drewno znad Wis y na budow  lub 
opa . Ponadto p acono czynsz i w po owie XVIII wieku dla 
Subków, Malenina i Mie cina wynosi  on 36 z p. z w óki.

Poza obci eniami na rzecz pana feudalnego obowi zy-
wa y tak e daniny na rzecz papie a tytu em wi topietrza,
pobieranego w diecezji w oc awskiej jeszcze w XVI wieku 
oraz proboszcza w formie mesznego, zazwyczaj dotyczy o
to pszenicy i owsa, dostarczanych po jednej mierze z w óki.
Na Pomorzu pobierano tak e dziesi ciny biskupie pocz tko-
wo snopowe, a od 1330 roku w gotówce.

Pozostaje do wyja nienia sprawa pobierania danin na 
rzecz w adcy. Biskupi uzyskali wprawdzie immunitet od 
ci arów prawa ksi cego lecz nie obejmowa  on w ca-
o ci wojskowo ci. W XIII wieku ludno  wsi biskupich 

zobowi zana by a do udzia u w wojnie obronnej, g ównie
w s u bach pomocniczych. Z czasem wprowadzono op aty
na utrzymanie wojska, tzw. hibern  i op at  za kwaterunek 
zimowy – od XVII wieku. Zanim to nast pi o dobra bisku-
pie obci ono obowi zkiem utrzymania wojska na le ach
zimowych. ywno ci dla wojska i paszy dla koni dostar-
czali ch opi.

W kluczu subkowskim kilka osad posiada o folwarki. 
Wraz z up ywem czasu ich liczba wzros a, co mia o wp yw
na wielko  dochodu. Podstaw  produkcji rolniczej w tych 
czasach by a hodowla zwierz t i uprawa ro lin. Dlatego te
nale y opisa  faktyczny stan rzeczy w oparciu o niezb dne
informacje, które zostan  poni ej przedstawione.

Badania wykaza y, e w 1598 roku we wsiach biskupich 
klucza subkowskiego inwentarz wystarczaj cy mia o 66,4% 
gospodarstw, nieoznaczony 4,7%, niewystarczaj cy 28,9%. 
Zatem oko o 1/3 gospodarstw posiada a si  poci gow ,
nie odpowiadaj c  wymogom. Oprócz si y poci gowej
o wynikach gospodarowania decydowa a tak e si a robo-
cza ludzi. Si a ta, zw aszcza w gospodarstwach wi kszych
2-3 anowych, nie by a wystarczaj ca. Bierzemy przy tym 
pod uwag  konieczno  obrobienia gruntów w asnych, jak 
i folwarcznych. W po owie XVIII wieku ograniczono pra-
wie ca kowicie hodowl  wo ów u ywanych dotychczas 
i w to miejsce wprowadzono wydajniejsze konie. W tym 
celu nale y wykorzysta  dane folwarku kapitu y biskupiej 
w Brodach, który posiada  w latach 1725/1726: 8 wo ów
i 6 koni. Liczba inwentarza zwierz t poci gowych by a zbyt 
ma a w przypadku prac polowych. Ogólnie na tej podsta-
wie mo na wykaza  stosowne zasoby zespo u uprawnego. 
Trzeba przy tym podkre li , i  ocena ta dotyczy tylko mo -
liwo ci obróbki gruntów w Brodach. Pozostawa y ponadto 
do obs ugi gospodarstwa folwarczne w Dzier nie i Gogo-
lewie, które nie mia y na miejscu si  poci gowych, sprz tu
ani odpowiedniej obsady roboczej. W po owie XVIII wieku 
w spisie inwentaryzacyjnym folwarku mi ob dzkiego zano-
towano pi  wo ów i jednego konia. Tymczasem w gospo-
darstwach gburskich by o rednio 3-5 koni na jedn  w ók .
Hodowla tych e zwierz t natrafia a na ró norodne przeszko-
dy, zwi zane przede wszystkim z niskim poziomem sanitar-
nym i s abym wy ywieniem.

W folwarkach klucza subkowskiego prowadzono ho-
dowl  zwierz t, g ównie krów. W XVIII wieku produkcja 
nabia u tworzy a najwa niejszy element dochodowo ci,
a najwy szymi wska nikami móg  si  wykaza  Mi ob dz
ze wzgl du na du y area k, jak i te  krów, która wyno-
si a 60. Hodowano tak e du  ilo  owiec ze wzgl du na 
we n  i skór . Za pacht (dzier awa, arenda) byd a i owiec 
folwark pobiera  specjaln  op at . Owczarze w ca ym klu-
czu subkowskim za ka de 100 owiec otrzymywali 8 kor-
ców yta, po 2 korce j czmienia i owsa oraz 1 korzec gro-
chu. Ponadto dostawali 1-2 beczki piwa i beczk  soli (lub 
jej równowarto  w pieni dzach). Hodowano tak e trzod
chlewn .

Folwarki biskupie posiada y odpowiedni area  ziemi, 
który wykorzystywano g ównie do uprawy czterech zbó .
W 1759/1769 roku zasiano w Dzier nie 103,2 korców 
yta. W roku 1624 lustracja królewskiego maj tku Brody, 

le cego na lewym brzegu Wierzycy, naprzeciw folwarku 
kapitulnego ustali a, i rednie plony wynosi y tam trzykrot-
nie ziarno. W XVIII wieku przyjmowa o si  na terenie Po-
morza Gda skiego jako dobry plon pi ciokrotno  wysiewu. 
W Dzier nie uzyskano z upraw yta dokonywanych na 
spó k  z gburami nast puj ce wielokrotno ci wysiewów: 

• rok 1729/1730  – 4,6
• rok 1732/1733  – 3,9
• 1744/1745  – 2,4.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjono-

wania gospodarki rolnej stosowano system odwadniaj cy. 
Mia o to du e znaczenia dla Subków, które s siadowa o
z miejscowo ciami z tzw. Wysoczyzny i Niziny Walichnow-
skiej. Umowy pomi dzy osadami dotyczy y obowi zków
w zakresie utrzymania w nale ytym stanie wa ów i kana-
ów i kana ów odwadniaj cych. Kontrola nad ich utrzy-

maniem nale a a pierwotnie do so tysa. Pó niej otrzyma
on do pomocy osob , która sprawowa a urz d dychrawy. 
W Gr blinie pierwsza wzmianka o tej funkcji pojawi a si
w 1762 roku. Jego zadaniem przede wszystkim by a tro-
ska o odpowiedni stan g ównego rowu zwanego „waser-
gankiem” biegn cego „z pola rudzie skiego przez nasze 

ki... do Supków”. Rów czyszczono dwa razy w roku: 
na w. Jana i w. Micha a. Dychrawowie posiadali prawo 
wydawania polece , aby czyszczono rowy i karczowano 
drzewa. W gr bli skiej ksi dze so eckiej w 1717 roku od-
notowano fakt mierzenia rowu, który rozpoczyna  si  od 
luzy w Subkowach i przechodzi  przez pola gr bli skie

do Rudna. Celem pomiaru by o wytyczenie konkretnych 
d ugo ci rowu kolejnym wsiom, aby utrzyma  je w wyma-
ganym stanie.

Oprócz produkcji zbó , coraz bardziej rozpowszechnia-
no upraw  warzyw. Je eli pojawia y si  nadwy ki produk-
cji, to sprzedawano je z odpowiednim zyskiem. Tak samo 
post powano z owcami. Zak adano pierwsze sady i jeden 
z nich powsta  w Mi ob dzu. Pó niej zosta  wydzier awiony
za kwot  50 z  rocznie.

Pomi dzy folwarkami klucza subkowskiego istnia y
powi zania gospodarcze. Wymianie podlega o m.in. zbo e.
Du y obszar k wzd u  rzeki M tawy i odpowiednie nawo-
enie zastosowane przez folwark mi ob dzki przyczyni o si

do wzrostu pog owia zwierz t hodowlanych w tym rejonie, 
gdy  przysy ano je nie tylko z klucza subkowskiego, ale tak-
e z komórskiego. Wyst pi o zatem zjawisko specjalizacji 
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w okre lonym profilu produkcji. W 1727/1728 roku folwark 
brodzki udzieli  po yczki w materiale siewnym i w gotówce 
gburom z Dzier na. Przekazano im 35 korców j czmienia
do siewu i imiennie Stanis awowi Budce 2 korce. W taki 
sam sposób udost pniono 2 wiertle grochu Ewertowi. Nato-
miast Gruss kupi  2 wiertle, a Notek odebra  tak  sam  ilo
grochu nie wiadomo z jakiego powodu.

W ka dym z folwarków zatrudniano przynajmniej kil-
kana cie osób czeladzi, którym przydzielono odpowiednie 
funkcje. W ramach swych kompetencji zajmowali si  oni 
okre lonym profilem czynno ci, za co otrzymywali wyna-
grodzenie „myto” w dwóch postaciach: gotówkowej i rze-
czowej. Nale no ci p acowe odbierali w dwóch ratach: na 
w. Jana (24 czerwca) i po zako czeniu roku w styczniu. 

W folwarku brodzkim za rok 1753/1754 wynagrodzenie 
kszta towa o si  w nast puj cy sposób: mielcarz (browar-
mistrz) 30 z , parobek 27 z  5 gr., le ny 26 z  15 gr., fornal 
17 z , wolarz 15 z , rataj 13 z , dziewka starsza 15 z , dziewka 
m odsza 12 z  6 gr., winiarka 11 z  6 gr. Wymieniona kwo-
ta uwzgl dnia a równie  warto  obuwia, które kosztowa o
2 z  6 gr. Do wynagrodzenia gotówkowego dochodzi a jesz-
cze wyp ata za ledzie i wynosi a 1 z  rocznie. Natomiast 
rataj otrzymywa  2 z  12 gr., a parobek 1 z  6 gr. W izbie 
czeladnej zadbano o wy ywienie i ka dy z robotników ko-
rzysta  z tej mo liwo ci. W 1732/1733 roku wydano dla 
czterech osób czeladzi 28 korców yta za pó rocze.

Dla porównania dochody podstaro ciego folwarku 
brodzkiego kszta towa y si  w zupe nie innym wymiarze, 
poniewa  znacznie przewy sza y p ace wszystkich zatrud-
nionych i wymienionych powy ej osób. Otrzymywa  on 
rocznie 120 z . Do tego nale y doda  2 z  12 gr. za ledzie
i beczk  piwa o warto ci 9 z . Tak jak ka dy korzysta
z kuchni folwarcznej. Jego mieszkanie sk ada o si  z jednej 
tylko izby pa skiej.

Na terenie folwarku budowano mieszkalne domy dwor-
skie. Na podstawie umowy w Brze nie po 1760 roku wznie-
siono kilka budynków dla podupad ych gburów. Koszt 
trzech z nich wyniós  900 z  pruskich i obci ono nim skarb 
biskupi.

Prawie w ka dej wsi klucza subkowskiego znajdowa a
si  karczma. Ówczesnych w a cicieli lub dzier awców zo-
bowi zano do sprowadzenia piwa z browarów z Subków 
i Mi ob dza, a gorza ki z tej pierwszej miejscowo ci. Le-
a y one zazwyczaj w niewielkiej od siebie odleg o ci,

zaledwie dwóch lub trzech kilometrów, a nawet i mniej. 
W Mi ob dzu w 1759 roku postawiono murowany bro-
war. Stanowi  on doskona e ród o dochodu, tak e trze-
ba by o sprowadza  j czmie  ze starostwa tczewskiego, 
którego karczmy z kolei kupowa y piwo w Mi ob dzu.
W roku 1725/1726 browar brodzki wyda  ogó em 139 beczek 
piwa, z czego za pieni dze 101,5 beczki, za j czmie  37,5 
beczki. Z powy szej ilo ci 103,5 beczki otrzyma y karcz-
my. Na przyk ad karczma w Dzier nie pobra a 32 beczki, 
w których zawarto 4320 litrów piwa o ogólnej warto ci 288 
z p., a wówczas litr owego trunku kosztowa  2 grosze. Na 
podstawie róde  archiwalnych mo na pozna  poziom spo-
ycia piwa w 1732/1733 roku w nast puj cych karczmach: 

w Dzier nie 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 w oc awskiego, Jakub Ucha ski, powierzy  Miko-

ajowi Smoli i jego wspó pracownikom przywilej prowa-
dzenia gospody na przypisanych warunkach. W 1760 roku 
w a cicielem karczmy by  Wróbel, który otrzyma  j  od 
Lichoty wraz z przywilejem biskupa Sarnowskiego z 1678 
roku. Ponadto u ytkowa  on w ók  ziemi woln  od czynszu. 
W kluczu subkowskim w 1760 roku dzia a o siedem tego 
typu punktów gastronomicznych: po dwie w Subkowach 
i Mi ob dzu, po jednej w Maleninie, Mie cinie i Brze nie.

Klucz subkowski istnia  do 1772 roku. Pierwszy rozbiór 
Polski by  wydarzeniem prze omowym. Oddziela  wielk ,
grub  kresk  nie tylko granic  pa stwow , ale tak e zmieni
realn  rzeczywisto  w sferze gospodarczej i ekonomicznej, 
do której musieli przystosowa  si  mieszka cy Pomorza. 
W adze pruskie przej y dorobek twórczy pracy kilkunastu 
pokole  poddanych biskupów w oc awskich. By  to maj tek
ogromny z du  ilo ci  zadbanych wsi, folwarków i gospo-
darstw. W przysz o ci Królestwo Prus czerpa o z pobiera-
nych podatków niezwykle olbrzymie dochody.

 Kilkuwiekow  dzia alno  gospodarcz  klucza subkow-
skiego przedstawiono w dwóch artyku ach w formie w skie-
go w tku informacji na kilku zaledwie stronach papierowe-
go arkusza. Jest to ilo  niewielka i w pe ni nie wyczerpuje 
tematu, ale wskazuje pewien kierunek dzia a , którym na-
le y pod a . Teraz uczyniono kolejny krok na drodze pro-
wadz cej do wyja nienia i odkrycia „bia ych plam” historii 
klucza subkowskiego.

Samorz d wiejski

Od momentu lokacji, a  po zmierzch biskupiej w a-
sno ci w Subkowach, struktura w adzy si  nie 
zmieni a. Pomimo burz dziejowych, które nawie-

dza y Pomorze, przetrwa a w niezmienionej formie a  do 
I rozbioru Polski.

Dwóch so tysów sta o na czele lokowanej wsi i to oni 
zbierali czynsz dla pana feudalnego, sami natomiast pozo-
stawali wolni od jego p acenia w czasie pe nienia urz du.
Ponadto wysy ali konnego pos a ca z listami. Ka dy z nich 
posiada  do swojej dyspozycji po dwa any ziemi. W porów-
naniu z innymi miejscowo ciami ich uprawnienia, jak te
proregatywy w adzy by y du o ni sze. Aby zwi kszy  do-
chody so tysów, pozwolono im dzier awi  karczm . Odpo-
wiedni status maj tkowy oraz posiadana godno  podnosi a
rang  ich znaczenia w ród lokalnej spo eczno ci. Zaufanie, 
jakim zostali obdarzeni przez hierarchów ko cielnych, gwa-
rantowa o rzetelne i sumienne wykonywanie wszelkich po-
winno ci i obowi zków na nich ci cych.

Biskupi zatwierdzali sprawuj cych wówczas w adz
urz dników lub ustanawiali nowych. W 1760 roku w kluczu 
subkowskim by o sze ciu so tysów: dwóch w Subkowach 
i po jednym w Mi ob dzu, Maleninie, Mie cinie i Brze -
nie.

Bior c pod uwag  przygotowanie zawodowe, biskup 
Bonawentura Madali ski 19 sierpnia 1689 roku, za zgod
kapitu y przekaza  w do ywocie so ectwo wsi Subkowy 
Hermanowi Tiszke i jego onie Barbarze. Osada wróci-
a pod bezpo redni  w adz  biskupi , na warunkach po-

przednich dzier aw. Nowo wybrana osada musia a przy-
j  wszelkie obowi zki nale ce do przypisanej funkcji. 
W umowie uwzgl dniono ró norodne zastrze enia, które 
regulowa y wzajemne stosunki. Dotyczy y one tzw. mani-
pulacji maj tkiem. Sukcesorzy mogli pozosta  na zajmo-
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wanych stanowiskach, do chwili kiedy biskup Madali ski
lub jego nast pcy zap ac  25% cz ci zainwestowanego 
wk adu finansowego.

Na prze omie XVII/XVIII wieku przedstawiciele ro-
dziny Postelów pe nili funkcje so tysów w Subkowach 
i Mi ob dzu. W pierwszej z wymienionych miejscowo ci
pojawia si  imi  Piotra, natomiast w drugiej Antoniego 
i Daniela.

Kolejny dokument wystawiono 22 VIII 1714 roku dla 
Jakuba P kali i jego ony Katarzyny Smuga ówny. Umow
zawar  z wymienionymi biskup Konstanty Felicjan Sza-
niawski. Tak jak i w poprzednim dokumencie, zapewniono 
zwrot 25% cz ci zainwestowanej sumy pieni nej.

Za u ytkowanie ziemi zobowi zano ka d  miejsco-
wo  lokowan  na prawie niemieckim do przekazywania 
pewnych op at w formie pieni nej i towarowej w a ci-
cielom wsi. Subkowy posiada y podobny rodzaj obci e
w stosunku do innych osad biskupich. Ogólny area  ziemi 
liczy  84 any powierzchni gruntów rolnych, z czego dwaj 
so tysi dysponowali w sumie czterema anami wolnymi od 
obci e , a proboszczowie parafii tak  sam  ilo ci . Fol-
wark biskupi obejmowa  15 anów ziemi. Wraz z up ywem
czasu kwota p atno ci czynszu ulega a zmianom, z powodu 
waluty jakiej wówczas u ywano i koniunktury gospodar-
czej. Biskup Krzysztof Antoni Szembek w I po owie XVIII 
wieku nakaza  p aci  swym subkowskim poddanym rocz-
nie od ka dej w óki, czyli ana 30 z  monety pruskiej, roz o-
onej na dwie raty po 15 z . Pierwsza z nich przypada a na 

Wszystkich wi tych 1 XI, a druga na dzie  Naj wi tszej
Panny Gromnicznej 2 II. Wszelkie nale no ci finansowe 
przyjmowa  starosta subkowski. Oprócz tego wymieniono 
kilka drobnych obowi zków przy pracach polowych i szar-
warku. Umow  zawarto 29 V 1739 roku. To samo pismo, 
dwa lata pó niej 27 VII 1741 roku, mieszka cy Subków 
przed o yli biskupowi Adamowi Grabowskiemu. Wystaw-
ca za przyzwoleniem kapitu y katedralnej przyj  otrzyma-
ny dokument, zatwierdzi  i transumowa .

Ka dy nowy biskup potwierdza  stare przywileje wsi. 
Przywilej wspólnych obszarów k dla Subków pochodzi 
z 1696 roku i zosta  odnowiony przez biskupa Szembeka 
w 1701 oraz 1717 roku. Pod koniec panowania polskiego na-
rzekano jedynie na biskupa Ostrowskiego, poniewa  nie chcia
zatwierdzi  owych przywilejów, lecz podwy szy  danin .

W roku 1526 opat cystersów pelpli skich, Stenor, za 
pozwoleniem biskupa Macieja Drzewickiego, wydzier a-
wi  Narkowy na 40 lat osadnikom z Subków. Dzier aw  t
przed u y  w 1565 roku opat Rembowski na nast pne 20 lat. 
Dzier awcy p acili klasztorowi 27 grzywien l ejszej monety, 
tak jak gospodarze i cha upnicy z Narków oraz dziesi cin
na rzecz biskupa. W latach 1636-1668 gospodarze subkow-
scy ponownie dzier awili grunty w Narkowach, a w okresie 
pó niejszym tylko pojedynczy dzier awcy. Ostatnim z nich 
w roku 1742 by  Adam Mawia.

Samorz d wiejski spe nia  wa n  funkcj  w yciu miesz-
ka ców, gdy  gwarantowa  stabilizacj  materialn  i poczu-
cie bezpiecze stwa w ramach jednej i to wspólnej struktury, 
pod opiek  biskupów w oc awskich. Wykaz obowi zków
ci cych na miejscowej ludno ci wskazuje na zakres ich 
dzia alno ci i aktywno ci kontynuowanej przez liczne po-
kolenia.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

BARTOSZ GROTH

Blisko Ciebie

Cz owieka pami ta si  za wybitne osi gni cia, które 
w swoim yciu dokona . Czasami dostrzegamy tylko 
jeden epizod spo ród ca ego ycia wybitnej postaci. 

Tak jest i tym razem, dlatego pragn  przybli y  histori  cza-
sów si gaj cych a  pierwszej po owy XIX wieku, kiedy re-
wolucjonizowa  tutejszych mieszka ców Florian Ceynowa.

Niemal e codziennie przechodz  obok obelisku upami t-
niaj cego rozpocz cie Wiosny Ludów na terenie Klonówki 
przez Floriana Ceynow . Dziwi mnie fakt, e pomimo ycia
blisko miejsca powstania tak wa nego wydarzenia historycz-
nego, jakim jest rozpocz cie Wiosny Ludów i zbrojny atak 
ch opski na koszary pruskie, wówczas znajduj ce si  w Sta-
rogardzie Gda skim, du o osób nie ma o tym poj cia, nie mó-
wi c ju  o biografii Floriana Ceynowy.

Klonówka, pi kna wie  kociewska, z bogat  kultur  si -
gaj c  XIV wieku kiedy to zacz to budow  ko cio a. Drugim 
faktem, jaki rozs awia Klonówk , s  jej w a ciciele ziemscy 
oraz fundatorzy owego ko cio a, mianowicie ród rodziny 
Kalkstein. Wówczas Klonówka by a w bardzo dobrym sta-
nie materialnym, gospodarstwo rodzinne by o nowoczesne, 
a sami gospodarze mieli wysokie wykszta cenie i du e kil-
kusetletnie do wiadczenie w prowadzeniu maj tku.

Florian Ceynowa urodzi  si  4 maja 1817 roku w S a-
woszynie, w powiecie puckim. Z zawodu by  lekarzem, 
lecz znaczn  cz ycia po wi ci  dzia aniom przeciwko 
zaborcom, by  pierwszym dzia aczem kaszubskim i narodo-
wym. By  równie  pisarzem i publicyst , rozs awia  przede 
wszystkim j zyk i folklor kaszubski.

9 sierpnia 1843 roku tu  po uko czeniu studiów na Uni-
wersytecie Wroc awskim Florian uda  si  na medycyn  do 
Królewca, gdzie zwi za  si  z kr gami patriotycznych kon-
spirantów. W styczniu 1846 roku przeprowadzono rewizj
i wezwano go na przes uchanie. Dosta  zakaz opuszczania 
miasta, lecz szybko, bo ju  19 lutego 1846 roku, z ama  ten 
zakaz i uda  si  do Klonówki ko o Pelplina, by przygoto-
wa  atak na koszary pruskie, które stacjonowa y w Staro-
gardzie Gda skim. Ceynowa dowodzi  oko o stuosobowym 
oddzia em ch opskim i mia  przeprowadzi  ten atak z nocy 
21 na 22 lutego 1846 roku. Jednak zaborcy dowiedzieli si
o planach powsta czych narodu polskiego. Wydali za Flo-
rianem Ceynow  list go czy i z apano go 6 marca na drodze 
z Sianowa do Staniszewa. Pocz tkowo by  w wi zieniach
w Starogardzie i Grudzi dzu, a nast pnie w berli skim Mo-
abicie. 2 sierpnia 1847 roku dosz o do procesów powsta ców, 
gdzie skazano Floriana jako g ównodowodz cego insurekcji. 
17 listopada zosta  skazany na mier  przez ci cie g owy
toporem. Do wykonania wyroku jednak nie dosz o, ponie-
wa  7 marca 1848 roku zmieniono t  kar  na do ywocie.
20 marca og oszono amnesti  i najprawdopodobniej jeszcze 
tego samego dnia uwolniono powsta ców.

Florian Ceynowa, ze wzgl du na swoje przywi zanie do 
swojej ma ej, wielkiej Ojczyzny, któr  tak promowa  w swo-
ich dzie ach, nazywany „Budzicielem Kaszub”, wykszta co-
ny lekarz, wielki patriota. Warto wi c dowiedzie  si  czego
wi cej o tej wielkiej postaci patriotycznej która dzia a a tak 
blisko nas, w a ciwie u nas, i dla nas… 
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OFIAROM LUDOBÓJSTWA

Wst p

Temat niniejszego artyku u jest do  ogólny, jego au-
tor zdawa  sobie bowiem spraw , e podj cie si  jego 
nie b dzie nale a o do rzeczy atwych. Niemniej te-

mat ów zawiera w sobie niezwykle interesuj ce zagadnienie, 
mianowicie prób  charakterystyki pewnego redniowieczne-
go kompleksu le nego nadanego cystersom pelpli skim na 
prze omie XIII i XIV wieku w oparciu o materia ród owy. 
Jak równie  krótkie zarysowanie procesu kolonizacji gospo-
darczej, jaki nast pi  w jego obr bie. Na potrzeby artyku u
postarano si  wi c zanalizowa  najwa niejsze dla omówienia 
jego tematu, dokumenty nadawcze dla klasztoru cystersów 
w Pelplinie. To jest dokument ksi cia Przemys a II z 1294 
roku oraz dokumenty króla Wac awa II z 1303 roku1 obrazu-
j ce nam ów kompleks le ny. Przy okazji poruszono równie
spraw  piecz ci, jakimi mog y by  te dokumenty piecz to-
wane i miejsce przechowywania orygina ów dokumentów. 
W celu wzbogacenia tematu artyku u, wykorzystano w nim 
równie  wzmianki ród owe z innych dokumentów pocho-
dz cych z omawianego okresu2 jak i nast pnych epok3.

Przeprowadzon  analiz  dokumentów w artykule posta-
rano si  wesprze  fachow  literatur  przedmiotu. Warto nad-
mieni , i  zagadnienie Lasu Bielskiego poruszali w swych 
pracach g ównie historycy „pelpli scy” tj. ksi a: Stanis aw
Kujot4, Romuald Frydrychowicz5, W adys aw ga6, cho
nie tylko. – Zaznaczy  trzeba w tym kontek cie równie
opracowanie Karla Kasiske6A oraz wydan  wspó cze nie
cenn  prac  Klemensa Bruskiego7.

I. Dokument Przemys a II 
z 9 pa dziernika 1294 roku

Wpa dzierniku 1294 roku ksi  Wielkopolski 
Przemys  II wizytowa  (jako przysz y sukcesor) 
Pomorze Gda skie, odwiedzaj c s dziwego ju

wówczas i bezpotomnego ksi cia pomorskiego M ciwoja
II8. Do dnia dzisiejszego znane s  historykom 3. dokumenty, 
które podczas wspomnianego pobytu na Pomorzu Gda skim
wystawi  ksi  Przemys  II. 

Pierwszy dokument wystawi  Przemys  w grodzie ksi -
cym w wieciu (dnia nieznanego, miesi ca pa dziernika),

stanowi  on potwierdzenie wcze niejszej darowizny M ci-
woja II z 1275 roku dla zakonu augustianów w Swornega-
ciach ko o Brus9. Dokument ten potwierdza  w swej dyspo-
zycji darowizn  dla tamtejszych mnichów m. in: jezior, rzek, 
borów (in lacubus, in fluviis, in borris)10.

GRZEGORZ WOLI SKI

Las Bielski w wietle
niektórych dokumentów

z prze omu XIII i XIV wieku
cz  pierwsza

Do dokumentu przywieszono piecz  ksi c  mniejsz
okre lon  w jego korraboracji jako: paginam nostri sigilli mu-
nimine, przytwierdzon  do niego, za pomoc  sznura o jedwab-
nych niciach barwy czerwonej11. Bezpo redniego opisu tej 
piecz ci jednak nie znamy12. Dokument przechowywany by
w wieku XIX w archiwum pa stwowym w Królewcu13. Nie-
mniej, jak podawa  niemiecki historyk Max Perlbach (autor ko-
deksu redniowiecznych dokumentów z terenu Pomorza Gda -
skiego wydanego w Gda sku w 1882 r.)14, e dokument ten by
ju  podczas przechowywania w królewieckim archiwum pa -
stwowym zbutwia y i powa nie uszkodzony15. Zapewne oko o
1902 roku musia  zosta  przeniesiony, wraz z wieloma innymi 
cennymi dokumentami redniowiecznymi z terenu Pomorza 
Gda skiego, do nowo tworz cego si  archiwum miejskiego 
w Gda sku (Staatsarchiv Danzig) warto doda , e jego orygi-
na  przetrwa  zawieruch  II wojny wiatowej16.

Drugi dokument wystawi  ksi , dnia 9 pa dziernika
1294 roku ju  w grodzie w Gda sku17. Stanowi  on nadanie 
na rzecz cystersów z Nowego Doberanu (Pelplina)18 po owy
Lasu Bielskiego, od prawej strony tamtejszej rzeki Janki (któ-
rym to nadaniem zajmiemy si  szczegó owiej poni ej). Do 
dokumentu przywieszona zosta a piecz  ksi ca mniejsza: 
paginam nostri sigilli munimine, przytwierdzona za pomoc
sznura o niciach jedwabnych posiadaj cych barw  czerwon
i ó t 19. Dokument ten, podobnie jak powy szy (PU nr 516), 
przechowywany by  w XIX wieku w archiwum pa stwowym
w Królewcu20. Przyzna  trzeba, e jego miejsce przechowy-
wania w kolejnym stuleciu (XX w.) nie jest znane, by  mo e,
e zasta  on oko o 1902 r. przeniesiony wraz z innymi doku-

mentami redniowiecznymi z terenu Pomorza Gda skiego,
do archiwum gda skiego(?). Niemniej dokument ten, nie 
zachowa  si  do naszych czasów w oryginale21, a co za tym 
idzie, nie mo na przeprowadzi  równie  bezpo redniej cha-
rakterystyki przywieszonej do niego piecz ci.

Trzeci z dokumentów, wystawi  Przemys  II dnia 14 pa -
dziernika 1294 roku (równie  w grodzie w Gda sku) dla mia-
sta Elbl ga. Stanowi  on wa ne potwierdzenie wcze niejszych
dokumentów wystawionych dla tego  miasta przez ksi t po-
morskich – Sambora II z 1255 roku oraz M ciwoja II z 1293 
roku od m.in. zwolnienia miasta od p acenia c a na lewym 
brzegu Wis y22. Do dokumentu przywieszona zosta a za pomo-
c  sznura o niciach jedwabnych, posiadaj cych barw  czerwo-
n  i bia  u o onych na przemian23 – piecz  ksi ca mniejsza 
okre lona w korraboracji dokumentu jako: nostri sigilli muni-
mine. Dokument ten przechowywany by  (XIX w.) w archiwum 
miejskim w Elbl gu24 przynajmniej do II wojny wiatowej(?),
nie zachowa  si  do dnia dzisiejszego w oryginale. 
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Reasumuj c tylko 1. ksi cy dokument (PU nr 516) dla 
zakonu augustianów i to w dodatku powa nie uszkodzony wraz 
z uszkodzon  piecz ci  zachowa  si  w oryginale do naszych 
czasów24A. Los pozosta ych dwóch dokumentów Przemys a II, 
tj. PU nr 517 dla cystersów z Pelplina i PU nr 518 dla miasta 
Elbl ga – nie jest znany (zagin y). O ile jednak zarysowane 
powy ej cechy zewn trzne (tj. piecz cie i przechowywanie) 
ksi cych dokumentów Przemys a II z pa dziernika 1294 r. 
dla zakonu augustianów i Elbl ga – nie s  nam tutaj a  tak 
potrzebne, gdy  nie stanowi  tematu niniejszego artyku u, nie-
mniej pos u  nam jako „materia ” pomocniczo-porównawczy 
przy omawianiu interesuj cych cech dokumentu Przemys a II 
z 9 pa dziernika 1294 roku dla opactwa w Pelplinie (PU 
nr 517). Zanim jednak przejd  do omawiania tre ci tego  do-
kumentu, chcia bym poruszy  spraw  piecz ci, jaka mog a by
do niego przywieszona.

Zadanie to utrudnia niezmiernie fakt, e piecz cie z tych 
akurat 3. powy szych dokumentów ksi cych (na prze omie
wieków) nie zosta y przez adnego z dotychczasowych sfragi-
styków czy historyków opisane. M. Perlbach, co prawda poda
sposób przytwierdzenia ich do dokumentów (by y to sznury 
jedwabne o niciach koloru bia ego, czerwonego i ó tego)24B.
Natomiast w aden sposób nie scharakteryzowa  nawet w skró-
cie napisu otocznego wspomnianych piecz ci, tylko ograniczy
si  w swym kodeksie do ogólnego sformu owania, e do tych 
trzech dokumentów przytwierdzone zosta y piecz cie ksi -
ce25. Jak  wi c piecz ci  piecz towa  wystawiane dokumenty 
personel kancelaryjny Przemys a II, podczas jego wizytacji na 
Pomorzu Gda skim w 1294 roku? Odpowied  na to pytanie jest 
– moim zdaniem – ryzykowna, ze wzgl du na: wspomniany 
powy ej brak orygina ów dokumentów26 oraz brak bezpo red-
nich odrysów czy opisów przywieszonych do nich piecz ci.

Historycy – Kazimierz Stronczy ski27, a za nim Franci-
szek Piekosi ski28, podaj  w swych opracowaniach, e ksi
Przemys  II w czasie swojego ycia politycznego posiada

cznie 5. piecz ci. Pierwsz  piecz  ojcowsk  (Przemys a I) 
okr g  tzw. piesz  w okresie od oko o 1272/73 roku29. Na-
st pnie wzoruj c si  na piecz ci ojca, posiada  swoj  w asn
piecz  ksi c , przypadaj c  na okres sprawowania w adzy
w Wielkopolsce do 1290 roku. Piecz  ta okr g a tzw. piesza 
wyobra a a stoj cego ksi cia pomi dzy basztami, trzymaj -
cego proporzec w prawej d oni o dwóch strefach, a w lewej 
d oni opuszczon  tarcz  kszta tu trójk tnego, w której polu 
widnia  orze  jednog owy bez korony zwrócony dziobem 
w praw  sron . Napis otoczny opiewa : SIGILLUM · PRE-
MISLONIS · SECUNDI DEI · GRA · DUCIS · POLONIE30.

Nast pnie po obj ciu (krótkotrwa ej) w adzy w Ma opol-
sce (Krakowie) w 1290 roku Przemys  II tym samym zmieni
sw  piecz  piesz  na du  okr g  (posiadaj c  bogactwo 
wyobra e  i symboli – przyp. G.W.) wyobra aj c  ksi cia
odzianego w kolczug  i he m sto kowy, stoj cego na smoku 
pomi dzy dwiema basztami fortecznymi trzymaj cego w pra-
wej d oni proporzec o trzech strefach, a w lewej opuszczon
tarcz  kszta tu migda owatego, w której polu widnia  orze
jednog owy z koron  zwrócony dziobem w praw  stron . Na-
pis otoczny opiewa : SIGILLUM : PREMISLONIS · SECUN-
DI · DEI · GRA · DUCIS · POLONIE· ET ·CRA31. Ponadto 
ksi  ten posiada  równie  (od oko o 1292 r.) piecz  ma
okr g , w której polu widnia  orze  jednog owy bez korony 
zwrócony dziobem w praw  stron , napis otoczny opiewa :
* + S’ PREMIZL32. I w ko cu posiada  równie  ostatni  sw
piecz  – królewsk , b d c  w u yciu od po owy 1295 roku, 
a wi c ju  po królewskiej koronacji na króla Polski 25.06.1295 
roku33.

Dokumenty pomorskie z pa dziernika 1294 roku, teore-
tycznie wi c mog y by  piecz towane nast puj cymi piecz -
ciami: krakowsk , przedstawiaj c  ksi cia stoj cego na smo-
ku, maj c  zastosowanie w latach 1290-1295 lub ewentualnie 
okr g  ma  piecz ci  sygnetow  u ywan  przez Przemys a
II od ok. 1292 roku, wyobra aj c  w polu piecz ci or a bez 
korony zwróconego dziobem w lew  stron . Zauwa y  trze-
ba, e we wszystkich tych 3. dokumentach pomorskich w for-
mule korraboracyjnej Przemys  II okre li , i  do dokumentu 
przystawiamy: nostri sigilli munimine34. Wi c wynika oby, e
by a to owa piecz  sygnetowa ma a okr g a opisana przeze 
mnie powy ej. Czy jednak jest mo liwe, e owa sigilli muni-
mine okre lana tak w korraboracjach tych dokumentów by a-
by przytwierdzona do nich, a  na jedwabnych sznurach? Czy 
mamy do czynienia jednak z piecz ci  ksi c  wi ksz  kra-
kowsk 35. Wypada wi c pozostawi , moim zdaniem spraw  t ,
nie do ko ca rozstrzygni t  i dalej otwart .

Przejd my wi c do cech wewn trznych najbardziej inte-
resuj cego nas dyplomu, mianowicie tre ci dokumentu ksi -
cia Przemys a II dla opactwa w Pelplinie (PU nr 517) wysta-
wionego w Gda sku dnia 9.10.1294 roku. Dokumentu ten 
w swych cechach wewn trznych rozpoczyna  si  podobnie 
jak wi kszo  pomorskich dokumentów XIII wiecznych, mia-
nowicie inwokacj  trynitarn , tj. odwo uj c  si  do wi tej
Trójcy36 (In nomine sancte et indvidue trinitatis). Z intytulacji 
dowiadujemy si , i  wystawc  dokumentu jest „Przemys a-
skawy ksi  Polski (Nos Primiszil dei gracia dux Polonie)37

wszechstronny, doskona y, dokumentuj cy na wieczno
w obecno ci nadzorców i inspektorów (inspecturis)” sic! 

Nast pnie z inskrypcji dokumentu dowiadujemy si ,
e jego odbiorc  jest konwent braci z Nowego Doberanu-

37A w spokoju i pokoju troszcz cy si  z ch ci  o swe dobra 

Posta  Przemys a II 
wed ug obrazu Jana Matejki z 1890 r.

ród o: www. malarze.com 

Ksi  Przemys  II urodzony w 1257 r., z linii Piastów wielkopol-
skich. Ksi ciem Wielkopolskim zosta  w 1279 r., nast pnie

w 1290 r. (na krótko) ksi ciem krakowskim, natomiast w 1294 r. 
ksi ciem Pomorza Gda skiego. Koronowany 25.06.1295 r. 

na króla „Polski”. Zamordowany 8.02.1296 r. 
w Rogo nie przez margrabiów brandenburskich.

Z PRZESZ O CI REGIONU
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i dziedzictwo (conventus et fratrum in Novo Doberan paci et 
quieti, providere volentes omnia bona et hereditates). War-
ta uwagi, jest równie  obszerna arenga dokumentu (nastr -
czaj ca niema ych trudno ci potencjalnemu historykowi), 
zawieraj ca ogólne pobudki wystawcy dokumentu jego mo-
tywy etc. Odwo uje si  ona m.in. do pami ci pomorskich 
w adców (opiewaj c ich) tj. „ksi cia Sambora II, który 
wzrastaj c w mi o ci swego ojca M ciwoja I, uposa y  kon-
went [cystersów] nadaj c im dobra w swoim ksi stwie, które 
to dobra pó niej ksi  M ciwój II potwierdzi  i do czy
swoje nadanie podtrzymuj c chwa  i tradycj  swego rodu. 
Dlatego te  ksi  Przemys  II, kontynuuj c niejako dzie o
swych poprzedników do cza swoje nadanie (podobnie jak 
wspomniani powy ej wielcy i dobrzy ksi ta) w obecno ci
uczonych ksi y i notariuszy, tj. bieg ego w prawie archi-
diakona gnie nie skiego – Stefana oraz mistrza Miko aja,
bieg ego medyka i troskliwego s dziego”37B.

Dyspozycja, czyli tre  w a ciwa dokumentu podawa a, i
ksi  nadaje mnichom i klasztorowi pe nym prawem w asno-
ci po ow  Lasu Bielskiego (dictis monachia ac monasterio 

silva nostram Belskiles dictam pro dimidio locandam conferi-
mus iure proprietatis). Ponadto, e zezwala zakonnikom w ob-
r bie nadanej po owy lasu na przeprowadzenie tam e koloni-
zacji (ville locentur37C) oraz wyznacza zarz dc , który b dzie
pilnowa  przed zbiegostwem (fuerit) przysz ych osadników 
(dicta silva per eos procuratum fuerit). Nast pnie ksi  naka-
zuje, by przebywaj cy ówcze nie w nadanej klasztorowi po-
owie Lasu Bielskiego owczy ksi cy i stra nicy le ni mieli 

si  przenie  poza nadany obszar – w inne miejsce (quod ibi 
resident venatores seu silve custodes, qui cum locanda fuerit, 
celere debebund)38. Dodaj c wyra nie na zako czenie dyspo-
zycji, i  las tamtejszy (jego po owa) 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 piecz ci ksi cej, okre-
lonej w formule jako: nostri sigilli munimine communita,

tj. piecz  ksi ca mniejsza wspólna39.
Nast pnie z testacji mo emy pozna  osoby – wiad-

ków, po wiadczaj ce uczynion  darowizn  dla cystersów, 
jak równie  b d cych w otoczeniu ksi cia (towarzysz cych
mu) podczas jego podró y na Pomorze Gda skie. S  nimi 

w pierwszej kolejno ci archidiakon gnie nie ski Stefan, 
nast pnie nadworny lekarz Miko aj, kasztelan Bogus aw
z Uj cia40, kasztelan Wojciech ze Zb szyna41, kasztelan Kaj-
tek z Santoka, kasztelan wi tomir z Biechowa42, niejaki 
rycerz Borch, kasztelan Jakub z Rogo na, nast pnie pala-
tyn gda ski wi ca, palatyn wiecki Pawe  i wielu równych 
w wierze (et quam plures alii fide digni)43.

Nie ulega tu w tpliwo ci, e mam w powy szej testa-
cji wyst powanie duchowie stwa, a przede wszystkim ry-
cerstwa z terenu redniowiecznej Wielkopolski (Uj cie,
Rogo no, Zb szyn) g ównie tamtejszych kasztelanów. 
Te same osoby, tj. g ównie kasztelanów, mo emy spotka
w testacji wcze niejszego dokumentu wystawionego 
w wieciu (10.1294 r.) dla zakonu augustianów, o których 
by a ju  zreszt  mowa powy ej44 oraz w pó niejszym o par
dni – wzgl dem omawianego – dokumencie wystawionym 
w Gda sku dla miasta Elbl ga 14.10.1294 roku ( wiadko-
wie w przytoczonych testacjach tych dokumentów powta-
rzaj  si ). Z testacji tego ostatniego dyplomu (dla Elbl ga)
wiemy m.in., e wymieniony w nim kasztelan Bogus aw
z Uj cia pe ni  równie  funkcj  podskarbiego pozna skie-
go45. Powy szych wiadków – rycerzy, rozpoznajemy rów-
nie  w wielu innych dokumentach Przemys a II wystawia-
nych w tym czasie na terenach Wielkopolski46.

Podsumowuj c w skrócie omówiony dokument ksi cy
z 9.10.1294 roku. Dowiadujemy si  z niego m.in., e ksi
Przemys  II nada  cystersom pelpli skim po ow  Lasu Biel-
skiego rozci gaj cego si  po prawej stronie rzeki Janki. Za-
uwa alne w dyspozycji jest równie  to, e brak w niej jest 
wi kszego odniesienia np. do naturalnych nazewnictw rodo-
wiska geograficznego np.: jezior, k, gajów, pól, dróg46A, tyl-
ko ogólnie stwierdza on m.in. o nadaniu zakonnikom po owy
lasu z mo liwo ci  przeprowadzenia tam e (w nadanej cz ci)
kolonizacji z jednoczesnym poleceniem, by znajduj cy si
tam owczy i stra nicy le ni mieli si  przenie  w inny rejon 
lasu. Wynika z tego, e nadana cz  – po owa Lasu Bielskie-
go musia a stanowi , w momencie ksi cego nadania w 1294 
roku, zapewne jeszcze dziewicz  puszcz  o drzewostanie prze-
wa nie li ciastym47. Tre  dyspozycji tego  dokumentu b -
dzie mia a znaczenie dla omawianego tu tematu, szczególnie 
w wietle pó niejszych dwóch dokumentów królewskich Wa-
c awa II, które przedstawione zostan  w nast pnym numerze. 

Przypisy:
1 Pommerellisches Urkundenbuch (dalej cyt. PU), hrsg. von 

M. Perlbach, Danzig 1882, nr 517, 612, 613. 
2  Szczególnie dokumentu rycerza Gotszalka z Jani z 1305 r. (PU 

nr 632). 
3  Dotyczy to w szczególno ci XVII-wiecznych Lustracji dóbr 

królewskich jak równie  mapy F. Schrolettera z prze omu XVIII 
i XIX wieku. 

4 S. Kujot, Opactwo pelpli skie, Pelplin 1875, s. 71-72; ten e, Dzie-
je Prus Królewskich. cz. 1: Do roku 1309, Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu (dalej cyt. RTNT), R. 22-23, Toru  1915 
i n., s. 1136, 1192. 

5  R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und 
ihre Bau – und Kunstdenkmäler, Düsseldorff 1905, s. 278 i n. 

6  W. ga, Obraz gospodarczy Pomorza Gda skiego w XII i XIII 
wieku, Pozna  1949, s. 56, 61, 68; ten e, Spo ecze stwo i pa stwo
gda sko-pomorskie w XII i XIII wieku, Pozna  1956, s. 13.

6A  K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk des Mittelalters in Pomme-
relen, Königsberg 1938, s. 36, 97 i passim. 

7  K. Bruski, Ziemie nad doln  Wierzyc  od XIII do pocz tku XV 
wieku, Gda sk 1997, s. 81, 106 i passim.

8  Na mocy uk adu z 15.02.1282 r. w wielkopolskim K pnie, ksi
pomorski M ciwój II (ur. ok. 1220 r., zm. 25.12.1294 r.) nie posiada-
j cy nast pcy, darowa  swoje ksi stwo (za ycia: donato inter vivos
zob. PU nr 333), ksi ciu wielkopolskiemu Przemys owi II. Jednak e
pe ni  w adzy na Pomorzu Gda skim mia  przej  Przemys  II do-

piero po mierci M ciwoja II bowiem by o to uzgodnione mi dzy
nimi. Cyt. za K. Jasi ski, W dobie cis ego sojuszu wielkopolsko-
pomorskiego. Przy czenie Pomorza Gda skiego do Wielkopol-
ski, [w:] Historia Gda ska (dalej cyt. HG), t. 1: do roku 1454,
pod red. E. Cie laka, Gda sk 1985, s. 302 por. B. liwi ski, Po-
czet ksi t gda skich. Dynastia Sobies awowiców XII-XIII wiek,
Gda sk 1997, s. 49-51. 

9  PU nr 516; W. ga, Spo ecze stwo…, s. 246, 228, 144. 
10  PU nr 516.
11  PU nr 516; W. ga, Spo ecze stwo…, s. 120.
12  Zob. informacj  M. Perlbacha, PU nr 516.
13  PU nr 516. 
14  Zob. powy ej przyp. 1.
15  PU nr 516. Uszkodzenie dotyczy o równie  przywieszonej do 

niego piecz ci.
16  Zob. Regesta Historico – Diplomatica Ordinis S. Mariae Theuto-

nicorum 1198-1525 (dalej cyt. Regesta), bearb., von E. Joachim, 
hrsg. von W. Hubatsch, pars: II, Göttingen 1948, nr 340 s. 41. 

17  PU nr 517.
18  Nazwa Nowy Doberan (pó niejsza Pelplin) by a nadana przez 

cystersów na cze  ich macierzystego meklemburskiego opactwa 
w Doberanie pw. NMP oraz w. w. Benedykta i Bernarda. Zob. 

arnowiec, Gda sk Oliwa, Pelplin, Byszewo, Koronowo. Szlak 
cysterski Pomorza Wschodniego, oprac. A. S yszewska, D. De-
ka ski, Pelplin 2005, op. cit., s. 9. Szczegó owiej J. Wenta, wia-
dectwo fundacji pelpli skiej. Na marginesie fundatio i pierwszych 
dokumentów, [w:] Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu,

Z PRZESZ O CI REGIONU



14 KMR

pod red. D. A. De skiego, Pelplin – Tczew 2002, s. 27-37 tam e
literatura.

19  PU nr 517; W. ga, Spo ecze stwo…, s. 120.
20  Zob. M. Perlbach, PU nr 517.
21  Zob. Regesta, pars I, s. 4 i n. pars II, s. 41 i n. por. Archiwum 

Pa stwowe w Gda sku, przewodnik po zasobie do 1945 roku,
oprac. Cz. Biernat, Warszawa – ód  1992 (dalej cyt. APG prze-
wodnik), s. 181, 435.

22  Zob. PU nr 161, 501. por. I. Czarci ski, Elbl g jako o rodek 
handlowo-portowy pa stwa krzy ackiego [w:] Historia Elbl ga,
t. I (do 1466 r.) pod red. S. Gierszewskiego i A Grotha, Gda sk
1993, s. 148. 

23  PU nr 518.
24 E. Volckman, Katalog des Elbinger Stadtarchivs, Elbing 1875, s. 6. 
24A  Zob. powy ej s. 13, przyp. 15.
24B PU nr 516, 517, 518. 
25  M. Perlbach, op. cit., nr 517, 518.
26  PU nr 516 zachowa  si  do naszych czasów, przechowywany jest 

najprawdopodobniej w którym  z archiwum pa stwowym na te-
renie Niemiec. Dokument ten i piecz  przywieszona do niego s
jednak powa nie uszkodzone. Zob. Regesta, pars II, nr 340 s. 41 
oraz powy ej przyp. 24A i 15.

27  K. Stronczy ski, Pobie ny przegl d piecz ci Piastów polskich,
Warszawa 1881, s. 23 oraz s. 56 – 57. 

28  F. Piekosi ski, Piecz cie polskie wieków rednich, cz. I. (doba 
piastowska), Kraków 1899, s. 134 – 136. 

29  K. Stronczy ski, op. cit., s. 56 – 57. 
30  F. Piekosi ski, op. cit., s. 134. 
31  Idem, s. 134 oraz u F.Vossberga, Münzen und Siegel…, s. 5, zob. 

poni ej przyp. 35. 
32  F. Piekosi ski, op. cit., s. 135. Historyk ten, dodaje w swej pracy 

za K. Stronczy skim, e piecz  ma a sygnetowa u ywana by a
równie  jako contrasigillum piecz ci krakowskiej. 

33  K. Stronczy ski, Pobie ny przegl d piecz ci…, s. 23.
34  Zob. PU nr 516,517,518.
35 Doda  chcia bym spostrze enie, e 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, e piecz  wi ksza krakowska Przemys a II 
by a w posiadaniu radnego elbl skiego niejakiego Fryderyka Neu-
manna, [po owa XIX w.] który posiada  równie  (wg pó niejszych
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 orygina u dokumentu Przemys a
II dla Elbl ga z 14.10.1294 r. zob. powy ej przyp. 24. 

36  Odno nie poszczególnych form dokumentów z XII i XIII wieku 
odsy am do pracy W. gi, Spo ecze stwo…, s. 108 i n.; ponad-
to odno nie podzia u dokumentu redniowiecznego na jego po-
szczególne cz ci zob. K. Maleczy ski, Zarys dyplomatyki pol-
skiej wieków rednich, cz. I, Wroc aw 1951, s. 22 i n. 

37 Na uwag  zas uguje u yty przez ksi cia w intytulacji zwrot dux
Polonie, a odnosz cy si  do Wielkopolski. Brak w intytulacji na-
tomiast zwrotu np. maioris. Niemniej w dwóch pozosta ych doku-
mentach (516, 518) Przemys  II u y  w intytulacjach zwrotów: dei
gracia dux Polonie maioris; die gracia dux maioris Polonie – tj. 
ksi  (wielkiej – maioris, Polski) Wielkopolski. Wynika z tego, 
e zwrot Polonie u ywany by  g ównie w odniesieniu do Wiel-

kopolski por. Codex diplomaticus majoris Poloniae (dalej cyt. 
CDMP), collectus a C. Raczy ski, Posnaniae 1840, s. 71 – 80. 

37A  Zob. powy ej s. 13 oraz przyp. 18. 
37B  Zob. PU nr 517. 
37C  PU nr 517 por. S. Kujot, Opactwo…, s. 71. 
38  Por. W. ga, Obraz gospodarczy…, s. 56 przyp. 46 tam e dalsza 

literatura; S ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów S owia skich, (dalej. cyt. SGKP ) pod red. F. Sulimier-
skiego i in., t. IV, Warszawa 1883, s. 692.

38A  PU 517. 
39  Odno nie omówienia tej piecz ci powy ej s. 11 i 12. 
40  Miejscowo  ko o Pi y.
41  Miejscowo  ko o Nowego Tomy la.
42  Miejscowo  ko o Konina.
43  PU nr 517. Przy t umaczeniu powy szych nazw miejscowo ci

z których pochodzili wiadkowie dokumentu, niezwykle pomoc-
n  okaza a si  w tym kontek cie praca S. Kujota, Dzieje…, R. 22, 
1915, s. 1136. 

44  Por. testacje w PU nr 516, 517, 518 oraz zob. powy ej s. 11 i n. 
45  Tam e, PU nr 518. 
46  CDMP, s. 71 i n.
46A  PU nr 517.
47  Zob. na temat zalesienia terenów Pomorza Gda skiego w re-

dniowieczu cenn  prac  W. gi, Obraz gospodarczy…, s. 54, 
który wyliczy  na podstawie zachowanych dokumentów – i  d b
na Pomorzu Gda skim (w XII i XIII w.) stanowi  ok. 66,7% drze-
wostanu, buk 11,7% drzewostanu, osika tj. topola 5% nast pnie
poda  drzewostan iglasty tj. sosna i wierk które stanowi y razem 
ok. 15% drzewostanu – tam e, op. cit., s. 54, zob. tak e s. 50 i n. 
(oraz tabelki); por. K. Bruski, Ziemie…, s. 21 przyp. 19 i 20.

REGINA KOT OWSKA

Mój kawa ek wiata...

Tu jest mój kawa ek wiata,
gdzie ceglany stoi dom,
a winoro l dom oplata
niczym najtroskliwsza d o .

Tu jest mój kawa ek wiata,
gdzie kociewska gwara brzmi,
gdzie muzyka piewa w kwiatach,
stary bociek w gnie dzie pi.

Tu jest mój kawa ek wiata,
mi to miejsce wskaza  Bóg,
gdzie tucholskich borów szata
ciep em barw mych strze e dróg.

Tu jest mój kawa ek wiata,
mój bezpieczny sta y l d.
Tu sp dzi am m ode lata
i nie pragn  odej  st d.

O mojej wiosce

Gdzie  na granicy starogardzkiej ziemi,
Gdzie Bór Tucholski horyzont zieleni,
Gdzie an zbo a z oty ksi yca sierp pie ci,
Tam male ka Fr ca od wieków si  mie ci.

Dzieje jej wpisane w sie  historii szersz :
Dawnych osad prochy kurhanów pie  szepc ;
Szwedzkich kroków odg os wzgórza jeszcze nios ;
Sobótek poranki lud tu wi ci  ros .

Starych rodów ycie w jedno tu si  splot o
Z tymi co dla kraju byli jako wiat o.
Wi c nie spuszczaj g owy na drwi ce u miechy
Jeste  Polski synem spod kociewskiej strzechy. 
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WALCZYLI ZA POLSK

TOMASZ JAGIELSKI

III Gminny Festiwal Piosenki 
Patriotycznej w Suchym D bie

W dniu 10 listopada 2011 roku w Zespole Szkó  w Suchym D bie odby  si
III Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej. Uroczysto  zosta a zorganizowana 
z okazji 93. rocznicy Odzyskania przez Polsk  Niepodleg o ci w 1918 roku. Ucznio-
wie szkó  z terenu Gminy Suchy D b zaprezentowali prace plastyczne, poezj
i piosenki patriotyczne. Podczas uroczysto ci obecne by y w adze samorz dowe.
Na koniec wszystkie szkolne zespo y wykona y wspólnie piosenk   „Przybyli u a-
ni”. Ta lekcja patriotyzmu pozostanie w pami ci wszystkich widzów i uczestników 
z okazji wi ta Odzyskania przez Polsk  Niepodleg o ci w 1918 roku. W ten nie-
typowy sposób uczniowie upami tnili wi to narodowe – powiedzia a dyrektor ZS 
w Suchym D bie Aleksandra Lewandowska.

Patriotyczne kotyliony wykonane przez uczniów 
Zespo u Szkó  w Suchym D bie przypomina y

o wi cie 11 Listopada.
Licznie zebrana publiczno  uczniów z Gminy Suchy 

D b oklaskiwa a wyst py swoich kolegów i kole anek.

Uczniowie klasy I 
pod opiek  Anety Szostak 
wykonali piosenk
pt. „Polskie ABC”.

Fo
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Ponad 65 lat po wojnie (II wiatowej), ponad 20 lat 
od uzyskania niezawis o ci pa stwowej i nadal nie 
wiadomo, co z t  niepodleg o ci  w Gda sku robi ,

jak j  zagospodarowywa . St d mo e na zapotrzebowanie 
spo eczne rodz  si  w niektórych g owach najdziwniejsze 
pomys y, delikatnie mówi c oderwane od rzeczywisto ci.

W marcu 2011 na rogatkach Gda ska pojawi y si ,
przypominaj ce znaki drogowe, tablice z napisem „Gdu sk
– stolëca Kaszëb witô”. S  to tablice oficjalne, ustawione 
przez miasto, napisane w obcym j zyku. Obcym wobec ofi-
cjalnego polskiego i obcym dla wi kszo ci mieszka ców
Gda ska. Czy w ogóle jest to zgodne z prawem? 

Pozyskany dla Polski Gda sk, przej ty od Sowietów, by
akomym k skiem politycznym. Pozyskano jednak morze 

ruin, które dopiero dzi ki pieczo owitej odbudowie zosta o
przekszta cone w pi kne miasto. I tu sko czy y si  pomys y
w adz na Gda sk. Miasto sta o si  makiet , symbolem, ale 
nigdy nie wróci o do swej mieszcza skiej wspania o ci. Trud-
no by oby nawet tego oczekiwa , skoro znaczna cz  urodzo-
nych gda szczan zgin a w czasie wojny lub opu ci a miasto 
przed zbli aj cym si  frontem, a ci autochtoni, którzy pozosta-
li po wojnie w mie cie, a  do lat siedemdziesi tych mniej lub 
bardziej bezpo rednio nak aniani byli przez komunistyczne 
w adze do emigracji. Zaraz po wojnie Gda sk zaludnia  si
imigrantami ze wschodu, którzy le si  czuli w protestanckim, 
gotyckim mie cie. Nie byli oni w stanie zast pi  nieobecnych 
gda szczan i nie mieli nawet takich zamiarów. 

Wielu Polaków na pewno razi obco  dziejów historycz-
nych Gda ska – mimo zwi zków z Rzeczpospolit , mimo 
s owia skiego otoczenia, mówiono tam ró nymi j zykami,
separatystyczne i obce interesy cz sto bra y gór . Ale miasta 
kupieckie z za o enia by y obce w swym otoczeniu – obda-
rzone przywilejami, cz sto wolne od podleg o ci wobec lo-
kalnego feuda a, posiada y w asn  specyfik , wyró niaj c  je 
z danego obszaru, ró ni y si  prawem, etnicznie, gospodar-
czo, politycznie i kulturalnie od otaczaj cych je ziem. To nie 
miejscowa ludno  w nich dominowa a, lecz kupcy, cz sto
obcego pochodzenia, utrzymuj cy mi dzynarodowe kontakty 
gospodarcze. Im bardziej mi dzynarodowe, im bardziej nie-
zale ne od ksi cia czy zakonu, tym bogatsze, zasobniejsze 
i bardziej rozwini te stawa o si  miasto. Gda sk nie osi gn -
by nigdy takiej wspania o ci, gdyby handel tu opiera  si  je-
dynie na wymianie kaszubskich ryb na mazowieckie zbo e.
A z Gda skiem handlowali najbogatsi z ca ej pó nocnej Euro-
py, do Gda ska ci gano najznamienitszych architektów, pa-
trycjat dysponowa  maj tkami niekiedy wi kszymi ni  niejed-
ni monarchowie mogli zgromadzi ci gaj c latami podatki, 
a flota wojenna i wojska gda skie by y w stanie wp ywa  na 
bieg dziejów krajów nadba tyckich.

S owia ski Osiek czy dzi  nieistniej cy Targ Kaszubski 
to troch  ma o, by anektowa  Gda sk dla Kaszubszczyzny. 
Gda sk kaszubsk  stolic  chcieli ju  zrobi  dzia acze ruchu 
m odokaszubskiego z Aleksandrem Majkowskim na czele, or-
ganizuj c tu w 1912 roku zjazd m odokaszubski. Motywem 

JAN WO UCKI

Czy  Gda sk jest stolic  Kaszub

Z braku prawdziwego mieszcza stwa i mo liwo ci jego 
rozwoju, zgodnie z za o eniami ówczesnej polityki, Gda sk
sta  si  miastem proletariatu wielkoprzemys owego, zasila-
nym przez ludno  rolnicz  z pobliskich Kaszub i reszty kra-
ju. Upadek wielkiego przemys u w latach dziewi dziesi tych
spowodowa  konieczno  ponowienia pytania o to samo
miasta, pytania, na które odpowiedzi nikt jeszcze nie znalaz .

W okresach kryzysów spo ecznych nast puje zwykle ruch 
zwi zany z powrotem do pierwotnych warto ci, do korzeni. 
Najpro ciej by oby tak uczyni  i w Gda sku, lecz korzenie 
Gda ska s  bomb  tykaj c  pod ka d  ekip , która ruszy te-
mat. Wygl da na to, e wspania e dzieje miasta, jego wielko
i chwa a, s  jednocze nie i jego przekle stwem. To za komu-
ny wymy lono, e gdy przesz o  by a niewygodna, tworzo-
no now , bardziej poprawn  politycznie. Wydaje mi si , e
t  w a nie metod  zastosowano „oddaj c” teraz Gda sk Ka-
szubom na stolic . Tworzy si  now  legend , ca kowicie fa -
szyw . Przecie  Gda sk nigdy nie by  cz ci  Kaszub, mimo 
obecno ci Kaszubów w mie cie nigdy nie sta  si  on miastem 
kaszubskim. W adze miasta id c na atwizn  po prostu wybie-
raj  mniejsze ryzyko: ju  lepszy w a nie co zrehabilitowany 
Kaszub ni  nadal budz cy kontrowersje Niemiec. Wbrew tra-
dycji i historii hanzeatyckiego miasta, wbrew strukturze spo-
ecznej, wbrew aspiracjom jego mieszka ców. Jest to degrada-

cja miasta, które dzi  zapewne b dzie mo na nazywa  drug
Ko cierzyn  lub nowymi Kartuzami. Zapewne te  nied ugo
Uniwersytet Gda ski w nowych lokalach otworzy wydzia
haftu i koronkarstwa.

takiej lokalizacji by a ch  zaistnienia w dawnym grodzie 
ksi cym, grodzie kaszubskim, gdy  w mi dzyczasie, bez 
adnych podstaw historycznych, te  i z ksi t pomorskich 

zrobiono Kaszubów.
Ale rzeczywiste powody zainteresowania Gda skiem

przez m odokaszubów by y bardziej praktyczne. Tu atwiej
by o publikowa  i znale  czytelnika, tu atwiej by o o kon-
takt z Polakami i wielkim wiatem, a i Majkowski przeniós
si  z Ko cierzyny (b d cej w owym czasie autentyczn  sto-
lic  ludu kaszubskiego) do Sopotu. W Gda sku istnia o te
ju  du e skupisko inteligencji kaszubskiej – przenie li si  oni 
do Gda ska, gdy  nie chcieli mieszka  na Kaszubach, które 
nie dawa y im mo liwo ci intelektualnego rozwoju i znalezie-
nia satysfakcjonuj cej pracy. A w a nie inteligencja kaszub-
ska by a najbardziej zaanga owana w kwestii narodowej, bo 
prosty lud w tych sprawach d ugo by  beznadziejnie oboj tny. 
Podobnie wcze niejsi twórcy odrodzenia kaszubskiego, pan-
slawista Florian Ceynowa i polonofil Hieronim Derdowski, 
te  operowali g ównie spoza terenu w a ciwych Kaszub. 

Czy nale y Pary  uczyni  stolic  Polski, bo tam zje d a-
a polska emigracja po upadku powstania? A mo e Chicago? 

Niech Kaszubi nazywaj  Gda sk swoj  stolic , je li tak chc ,
je li im tak wygodniej. Ale tradycja kaszubska, cho  pi kna,
tajemnicza i fascynuj ca, nie powinna zdominowa  w asnej,
kupieckiej tradycji hanzeatyckiego Gda ska. Nie potrzeba na 
rogatkach miasta ustawia  tablic z napisem „Freistadt Dan-
zig”, ale z przesz o ci , nawet najtrudniejsz , trzeba potrafi
si  zmierzy , a nie ucieka  od niej w zak amanie.

ODDALI GDA SK KASZUBOM
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Do nieznanych bohaterów lat wojny nale y zaliczy
Teofila Siegmullera, bliskiego krewnego Mariana 
Banieckiego, o którym wcze niej pisa em. Teofil 

Siegmuller urodzi  si  23 kwietnia 1905 roku w Zelgoszczy, 
parafia Czarnylas w rodzinie Jakuba i Marianny z domu Sa-
dowskiej. Jego chrzest odby  si  30 kwietnia 1905 roku1. By
w a cicielem m yna w Lubichowie, a od 1931 roku cz on-
kiem Banku Ludowego w tej miejscowo ci.

W dniu 24 listopada 1931 roku zawar  zwi zek ma e -
ski z Klar  Rogaczewsk  urodzon  14 pa dziernika 1909 
roku w Jaroszewach parafia Pogódki, córk  rolnika Woj-
ciecha Rogaczewskiego z Gogolewa. Ich lub odby   si
w ko ciele parafialnym w Dzier nie ko o Morzeszczyna. 

wiadkami byli: Edmund Siegmueller i Boles aw Siegmuel-
ler z Lubichowa2.

Jesieni  1939 roku zosta  przez Niemców wyw aszczony
z m yna. Przebywaj c na Wybrze u, dzia a  jako cz onek AK 
w grupie wywiadowczej, której uda o si  opracowa  dok ad-
ny rysunek techniczny zak adu Hydrier Werke w Policach, 
który alianci pó niej zbombardowali. Sporz dzili równie
wykazy zak adów zbrojeniowych itp.

Pod koniec czerwca 1942 roku uda o si  gda skim gesta-
powcom wpa  na trop dzia aj cej grupy wywiadowczej. Na-
st pi y aresztowania. Uj to m.in. Teofila Siegmuellera, stolarza 
Jana Kleina z Czerska, agenta ubezpieczeniowego Stanis awa
Kami skiego, Jana Laskowskiego i studenta Zbigniewa Milew-
skiego3. Rozpocz  si  dla aresztowanych 
czas straszliwych tortur. Gestapowcy bili 
ich bykowcami nie tylko po po ladkach,
ale tak e po g owie, a z Teofila Siegmu-
ellera – na sposób redniowieczny – darto 
skór 4. Alojzy M clewski podaje: „Jeszcze 
kilka tygodni po zako czeniu ledztwa,
kiedy ona Klara uzyska a mo liwo  wi-
dywania go, otrzymywa a do prania stale 
zakrwawion  bielizn ”5. Do czego byli 
zdolni hitlerowscy oprawcy…

8 stycznia 1943 roku rozpocz a si
rozprawa w Najwy szym S dzie Wojen-
nym w Torgau. 13 stycznia 1943 roku 
og oszono wyrok. Prawie wszyscy zo-
stali skazani na mier  za szpiegostwo, 
wspó prac  z nieprzyjacielem i przygoto-
wanie zamachu stanu. Takie by o uzasad-
nienie wyroku.

10 marca 1943 roku wyrok za-
twierdzono. Teofil Siegmueller w dniu 
2 kwietnia 1943 roku zosta ci ty w wi -
zieniu w Plotzensse6.

W po egnalnym li cie do rodziny Teofil Siegmueller 
pisa : „Moje Kochane Dzieci”. W tym miejscu wymienia 
wed ug starsze stwa: Zbigniew, Lodzia, Marysia  i Teofil, 
którego nie dane by o mu widzie  na w asne oczy (pó niej-
szy dr in . Politechniki Gda skiej, zgin  tragicznie w 1995 
roku podczas wybuchu wie owca we Wrzeszczu). Ojciec 
b aga, by w ich sercach zawsze mieszka  Chrystus. „To s
ostatnie dla Was pozdrowienia i poca unki. Zosta cie z Bo-
giem. Wasz umieraj cy papa”.

egna si  z on , rodzicami, krewnymi i znajomymi. 
List jest d ugi, przepojony mi o ci  do najbli szych, pro -
bami o przebaczenie, g bok  wiar  w spotkanie na drugim 
wiecie, gdzie na nowo zapanuje mi o .

Oto cz owiek, który wiadomie w cierpieniach odda y-
cie za Ojczyzn .

Przypisy:
1  Ksi ga lubów parafii w Dzier nie.
2   Tam e.
3   A. M clewski, Neugarten 27, Warszawa 1974, s. 345.
4  Tam e, s. 342.
5   Pisemna relacja dr Siegmunta Lietza zam. w Niemczech 

(w zbiorach autora).
6   Odpis listu udost pni a autorowi Maria Brzozowska, krew-

na Teofila, zam. w Tczewie.   

JAN EJANKOWSKI

Nieznani bohaterowie 
lat wojny i okupacji

Teofil Siegmuller z on  Klar  w dniu lubu.
Obok te  Wojciech Rogaczewski z Gogolewa.
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Przyszed  na wiat jako ósme dziecko Franciszka i Fran-
ciszki (z.d. Szturmowskiej) Szynwelskich w dniu 28 
czerwca 1904 roku w gu na Kociewiu. Ochrzczony 

zosta  szybko, bo ju  2 lipca tego roku w miejscowym ko-
ciele parafialnym przez ks. Augustyna Worza .  Rodzicami 

chrzestnymi byli Jan i Anna Westfal. 
Potem mija y kolejne lata dzieci stwa. Gdy sko czy  dzie-

si ty rok wybuch a I wojna wiatowa. Nauk  rozpocz  w pru-
skiej szkole, by po odzyskaniu niepodleg o ci uko czy  ju
w polskiej. Pomoc w pracy na gospodarce i zwyk e ch opi ce
psoty. W 1923 roku pojawi  si  w Pa stwowym Gimnazjum 
Klasycznym M skim w Chojnicach jako stypendysta Towa-
rzystwa Pomocy Naukowej dla m odzie y Prus Zachodnich 
w Che mnie. Po maturze w 1927 roku wst pi  do Seminarium 
Duchownego w Pelplinie. Wiedzia  ju , jaka b dzie jego dro-
ga… Nade wszystko ukocha  Boga… Mija y lata seminaryjnej 
nauki i kolejne wi cenia. W dniu 19 grudnia 1931 roku przyj
ostateczne wi cenia kap a skie z r k Jego Ekscelencji Ksi dza
Biskupa Ordynariusza Stanis awa Wojciecha Okoniewskiego. 

M ody prezbiter mia  teraz prawo odprawiania mszy w. 
Wreszcie spe ni y si  jego marzenia – by  kap anem. Prymicja 
odby a si  pod okiem ksi dza proboszcza w rodzinnej parafii 
w gu, w dniu 22 grudnia 1931 roku o godzinie 10.  Po niej, 
zwyczajowo, m ody duchowny udzieli  prymicyjnego b ogo-
s awie stwa.

Potem znowu wikariat na kolejnych parafiach w Mrocznie 
i Grudzi dzu, by w ko cu, maj c wybór duszpasterstwa  w do-
brze zorganizowanej parafii w Pieni kowie, pój  na placówk

mod ów i odprawiania egzekwii pogrzebowych3 oraz zakaz 
u ywania j zyka polskiego podczas spowiedzi, zarówno ze 
strony spowiedników, jak i spowiednika. Poleci  zast pi  pol-
skie modlitewniki i piewniki niemieckimi4. Zmar ych Pola-
ków nakaza  chowa  na wydzielonych na cmentarzu miejscach, 
a cia a ich wnosi  tylnymi bramami cmentarnymi. W diecezji 
administrowanej przez bpa Spletta usuni to tak e przydro -
ne krzy e i kapliczki. W ten sposób Niemcy walczyli tutaj 
z polskimi symbolami religijnymi. O polskich ksi ach, którzy 
nie podporz dkowywali si  tym zaleceniom, cz sto mawia , e
„nie s  aposto ami, lecz zdrajcami”. Prymas Polski kardyna
August Hlond, ju  po wojnie, powiedzia  w nawi zaniu do bpa 
Spletta: „Mamy tyle ci kich dowodów przeciw niemu”. 

Jakby drwi c sobie z okupacyjnej rzeczywisto ci, zapomi-
naj c o strachu  i niebezpiecze stwie, igraj c ze szcz liwym
losem, pozwala  sobie ks. Szynwelski wieczorami na zakaza-
ne spotkania z parafianami na plebanii. Zapewne wszyscy oni 
byli wiadomi ryzyka jakie podejmuj  i zagro enia, na które 
nara aj  nie tylko siebie, ale i bliskich. Nie mogli przecie  li-
czy  na pob a liwo  niemieckiej andarmerii, na bezkarno
w swych poczynaniach pod nosem okupanta. Uczestników 
tych spotka  skrupulatnie, cho  do  dyskretnie, obserwowa o
gestapo. Mówiono potem, e pods uchiwali pod plebani , st d
dobrze wiedzieli jakie zarzuty postawi  duchownemu i innym. 
A zarzuty by y mocne. Tamtego dnia po wieczornej mszy w. 
znów byli razem u ksi dza i na rozchodne gromkim g osem,
a trzeba wspomnie , e ksi dz Pawe  g os mia  jak dzwon, za-
piewali chóralnie „Jeszcze Polska nie zgin a”. No i zacz o

REGINA KOT OWSKA

G os z Dachau wo a o modlitw …
Ks. Pawe  Szynwelski prezbiter obozowiec

nazywany Prorokiem i Patriarch

do Czerwi ska. Nie by o tam nawet katolickiej wi tyni, tylko 
urz dzona przez niego kaplica w szkole… Zreszt  w s siedz-
twie jego mieszkalnego pokoiku. Lubi  trudne wyzwania… By
rok 1937. Lata do wybuchu wojny bieg y mi dzy duszpaster-
sk  pos ug  i staraniami o pozwolenie na budow  ko cio a…
dokumenty, zarz dzenia, zbieranie funduszy, zakup materia ów
budowlanych… Tak nasta  tamten wrzesie  1939 roku. I wszyst-
kie wspania e plany leg y w gruzach. Zgromadzony do budowy 
materia  wzi  okupant…

Pos ug  kap a sk  dla swoich parafian pe ni  ksi dz Pa-
we , jak zawsze, bardzo sumiennie, mimo oczywistych ustaw 
antypolskich i rozkazów okupanta. 

Po bestialskim wymordowaniu lub aresztowaniu miejsco-
wego duchowie stwa, administratorem diecezji che mi skiej,
zosta  ks. biskup gda ski Carl Maria Splett. Posta  do  kon-
trowersyjna w historii polskiego Ko cio a katolickiego. Jego 
nominacja od pocz tku budzi a wiele zastrze e , tym bardziej, 
e y  na uchod ctwie biskup ordynariusz Stanis aw Wojciech 

Okoniewski1, a w Pelplinie przebywa  jego zast pca biskup 
sufragan Konstantyn Dominik. Mianowanie administratorem 
apostolskim diecezji che mi skiej bpa Spletta by o pogwa ce-
niem istniej cego pomi dzy Polsk  a Stolic  Apostolsk   kon-
kordatu.

Nowy biskup do ci le wspó pracowa  z faszystowskimi 
w adzami okupacyjnymi. Nakaza  usuni cie polskich napisów 
z chor gwi i pomników oraz zakaza  przechowywania chor -
gwi w domach parafialnych i domach prywatnych2. Wprowa-
dzi  równie  zakaz odprawiania w j zyku polskim nabo e stw, 

si … 8 stycznia 1941 roku landrat5 ze wiecia doniós  Niem-
com o tajnych zgromadzeniach w mieszkaniu ks. Szynwel-
skiego i „ekscesach” do jakich podczas tych spotka  dochodzi. 
Sk d on mia  takie informacje, nie wiadomo. Nie mniej wszy-
scy uczestnicy tych wieczornych konwersacji zostali areszto-
wani6. W ród z nich, oprócz ksi dza, by  Leon K kolewski
i Wojciech Poro y ski7. Wczesnym rankiem 17 stycznia 
1941 roku stan li u drzwi plebanii gestapowcy. W stosunku 
do duszpasterza kuracji w Czerwi sku wysuni to oskar enie
o „podtrzymywaniu ducha polskiego w ród Polaków”. Szar-
pi c i popychaj c, nie opieraj cego si  przemocy duchowne-
go, nie bacz c na godno  S ugi Bo ego, wy miewaj c si
z jego uczu  religijnych, za adowano do samochodu.

W dniu aresztowania ksi dza mia  si  odby  pogrzeb An-
toniego Górala, ale zmar ego rodzina chowa a ju  bez ksi dza.
Id cych rano do plebanii poinformowa a parafianka Pa ubicka
„Zabrali naszego ksi dza. By o gestapo i zabrali go rano”.8.

Aresztowanie Ksi dza Paw a Szynwelskiego 17 I 1941 r.

I wzi  na swoje ramiona krzy
zbyt ci ki, by go nie ,
i upada  po drodze wielokro ,
i podnosi  si , i dalej szed …

Czy wtedy zw tpi ?

By  styczniowy dzie

LUDZKIE LOSY...
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dawno zosta  odarty. W Konzentrationslager Dachau, wed ug
obozowego spisu rzeczy, odebrano ksi dzu: czapk , koszu-
l , kalesony, kozaki, r cznik i chusteczki. Wszak zabrano go 
zim … Piecz tka na karcie „verbtannt” informowa a, e rze-
czy te zosta y spalone. 

Teraz zimowe ubranie zamieniono  na „elegancki” pasiak, 
do którego skrupulatnie doszyto czerwony trójk cik12  z literk
„P”, co oznacza o: „Polak, wi zie  polityczny”. 

Na g ow  otrzyma  ksi dz wi zienn  „myck ”, czyli 
czapeczk  bez daszka, równie  w paski. Nast pi a równie
wymiana obuwia. Ka dy nowy wi zie  otrzymywa  wielo-
sezonowe drewniaki, które we w asnej krwi dociera y si
i dopasowywa y do stopy, cho  dokumentacja obozowa podaje 
1 Paar Hausschuhe (1 para obuwia domowego).

Tak wyposa onego  ksi dza Szynwelskiego odstawiono do 
bloku nr 26. Pocz tkowo umieszczano tam wszystkich ksi y. 
Pó niej, gdy ich przybywa o przeznaczono dla nich drugi, 
a nawet trzeci. 

W czasie, gdy ks. Pawe  trafi  do Dachau, ksi a uzyskali 
w a nie, wprowadzon  od 25 marca 1941 roku, za wstawiennic-
twem Stolicy Apostolskiej, pewn  uprzywilejowan  pozycj .
Ich bloki by y izolowane od reszty obozu i ogrodzone wysokim 
p otem. Korzystali ze wspólnej kaplicy otwartej 21 stycznia 
1941 roku w bloku 26. Codziennie uczestniczyli we mszy w. 
i innych nabo e stwach. Odprawia  je, z wyznaczenia w adz
obozowych, ksi dz Pawe  Prabucki13 z diecezji che mi skiej14.

Rano po mszy w. odpoczywali godzin . W okresie przywi-
lejów dostawali te  po 1/4 litra kakao, 1/8 litra piwa oraz flaszce 
wina na 4 osoby. Dostawali tak e lepsze obiady, na które pewn
sum  wyasygnowa a Kuria Rzymska. Wszystko to zaprawione 
bolesn  gorycz  poni e  i wyzwisk od esesmanów. Ci ostenta-
cyjnie w czasie mszy palili papierosy, rozmawiali, stali w czap-
kach na g owach, kopali i popychali, g ównie polskich ksi y, 
a picie mszalnego wina odbywa o si  przy g o nych okrzykach: 
„Trink, du polnisches Schwein”15.

Dnia 17 wrze nia 1941 roku odebrano polskim ksi om
dotychczasowe przywileje, a raczej ich „uprzywilejowane 
szykanowanie”, pozostawiaj c je tylko duchownym nie-
mieckim oraz nale cym do mniejszo ci duchownym innych 
pa stw. Zamkni to dla polskich ksi y kaplic  i zakazano 
odbywania praktyk religijnych. Nakazano, pod gro b  suro-
wych kar, oddanie brewiarzy, medalików, ró a ców i innych 
religijnych przedmiotów. Zap dzono do przymusowej pracy, 
dr cz c z niebywa  zawzi to ci 16. G ówn  zasad  post po-
wania z ksi mi polskimi by  rozkaz: „Alle Juden und Pfaffen 
Mussen verreken”. 

Mro ny. 
Ranek obudzi omot w drzwi…
To z a wró ba.
Wyszed .
Czarny mundur i cios. Mocny. 
To zapami ta .

Baranek ci gni ty na rze …

Potem bicie, ci gle od nowa. 
Potem wyrok – Dachau – jedno s owo
i ulga – nie b d  ju  bi .
jaki  czas 
i strach…

Twój kap an, kap an nasz. 
Aposto  Prawdy i Mi o ci.
Na cios szatana wystawi  twarz, 
by dowie  ci Polsko wierno ci.

NIE ZW TPI .

Po aresztowaniu kolejnymi transportami trafia  na poste-
runki gestapo. Najpierw 17 I 1941 roku do wiecia. St d, na 
zarz dzenie gestapo, przeniesiony zosta  20 III 1941 roku do 
Bydgoszczy. Podró  by a tylko krótk  przerw  mi dzy etapa-
mi bicia i wyrachowanego poni enia. W bydgoskim wi zieniu
gestapo dla krn brnego ksi dza zapad  wyrok – obóz koncen-
tracyjny w Dachau. W a ciwie by o to u askawienie, bo móg
zosta  rozstrzelany natychmiast. Trafi  tam w jednym z mniej-
szych transportów. czna liczba transportowanych wówczas 
w warunkach ur gaj cych cz owiecze stwu wi niów, wyno-
si a ok. 240, w tym 38 Polaków. Na obozowej rampie powitano 
ich  3 lipca 1941 roku. Uzyska  wówczas pierwsze informacje 
powtarzane przez w adze obozowe wszystkim wi niom, e
„tutaj jest tylko jedna droga na wolno  – przez komin krema-
toryjny”9.

Nast pi o wówczas pierwsze zetkni cie ks. Szynwelskiego 
z rewirem10, a w a ciwie z jego lekarzami i piel gniarzami, pod-
czas ogl dzin w a ni. Uznano go za zdrowego i skierowano do 
bloku przyj , gdzie wyposa any zosta  w „maj tek” wi nia.

Odbiciem niemieckiego „Ordnungu”11 by o nadanie cz o-
wiekowi z imienia  i nazwiska kolejnego numeru. Precyzja fa-
szystowskiej statystyki przypisa a ksi dzu Paw owi Szynwel-
skiemu numer 26684 wi nia obozu. Z duchownej sutanny, 
zniszczonej, brudnej, odzwierciedlaj c  trudy podró y i bicia 

Przypisy:
1 Biskup che mi ski Stanis aw Wojciech Okoniewski opu ci  diecezj

zaraz po wybuchu wojny w obawie przed gestapo. Mia  ku temu 
wszelkie powody. Jego diecezjanie z pewno ci  nie mieli mu tego 
za z e, inaczej bowiem – jak obu biskupów p ockich czy biskupa 
Micha a Kozala z W oc awka – czeka oby go uwi zienie i mier .
Pomorzanie byli zadowoleni, e ich biskup-Polak nie da  si  uj
Niemcom, podczas gdy ksi a z Generalnej Guberni czynili mu 
zarzuty, e porzuci  swoj  diecezj … Przebywaj cy na obczy nie
biskup Okoniewski, dowiedziawszy si  o nominacji Spletta, napisa
do Ojca w. Piusa XII list, w którym sugerowa , e na administrato-
ra apostolskiego – o ile taki musi by  dla jego diecezji ustanowiony 
– proponuje którego  z ksi y, podaj c przy tym nazwiska: Bart-
kowski, Sawicki, Bory ski, Partyka, D browski, Schuett. Nie zda-
wa  sobie sprawy, e – z wyj tkiem ks. Sawickiego – wszyscy oni od 
dwóch miesi cy ju  nie yj , gdy  zostali zamordowani. – Tygodnik 
Powszechny „Listy w sprawie  bpa Spletta”. 

2  Okólnik ks. biskupa Spletta z 15 maja 1940 r. [w:] Kociewski Ma-
gazyn Regionalny 2/1999,  tak e A. M clewski „Pelpli ska jesie ”
i „Neugarten 27”; R. Kot owska, Ko ció  pw. w. Barbary w Lal-
kowach. W sze setn  rocznic  konsekracji, Starogard Gd. 2008, 
s. 58. 

3   Egzekwie – ( ac. exequiae – towarzyszenie do grobu); w ko ciele
katolickim ceremonie pogrzebowe ze wszystkimi obrz dami lub 
cz  liturgii brewiarzowej za zmar ych.

4   Okólnik ks. biskupa Spletta, tam e.

5   Landrat – 1. naczelnik powiatu w Prusach.; 2. przewodnicz cy ob-
rad sejmiku powiatowego (Kreistagu) i szef administracji powiato-
wej w Niemczech.

6   Ks. Wiktor Jacewicz, ks. Jan Wo , Martyrologium polskiego ducho-
wie stwa rzymsko-katolickiego pod okupacj  hitlerowsk  w latach 
1939-1945, Zeszyt II, Warszawa 1977, s. 114.

7   Rel. Z. Daszkowski. Leon Konlewski – mieszkaniec Sm towa, wi -
ziony w Dachau, prze y  pobyt w obozie.

8   Rel. Z. Daszkowski.
9  Ze wspomnie  bpa Ignacego Je a.

10   Rewir (z niem. Revier) – szpital obozowy.
11   Ordnung – niem. porz dek
12    Winkiel (z niem. der Winkel – „k t, k towy” tak e: „trójk t”), w pol. 

gwarze obozowej trójk t malowany farb  lub naszywany na odzie y
wi nia, na wysoko ci piersi, który sw  barw  klasyfikowa  go do 
odpowiedniej grupy osadzonych. 

13   Ks. Pawe  Prabucki – dziekan i proboszcz w Gostkowie; 48 lat; 
gorliwy pasterz; w pierwszych dniach wojny kapelan wojsko-
wy; powraca do parafii; aresztowany dwukrotnie: 17.10.1939 r. 
i 15.01.1940 r.; wi zie  obozów koncentracyjnych: Stutthof, Sach-
senhausen – tu nominowany przez w adze obozowe proboszczem 
kaplicy obozowej, od 14.12.1940 r. – Dachau, gdzie 22.01.1941 r. 
odprawi  pierwsz  Msz w. na terenie obozu, nazwany przez w a-
dze obozowe „Oberpriester”; potrafi agodzi  wiele ci kich szy-
kan, podnosi  na duchu innych; zmar  z wycie czenia 30.08.1942 r.

14   T. Musio , Dachau 1933-1945, s. 84.
15   T um. „pij, ty polska winio”.
16   T. Musio , Tam e, s. 84, O. Albert Z. Urba ski, Duchowni w Dachau…

LUDZKIE LOSY...
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Czy tak móg  wygl da  jeden z typowych jesiennych 
poranków redniowiecznego grodziska nad Wie-
rzyc ? Tego pewnie nigdy si  nie dowiemy, ale ju

niebawem dzi ki rekonstrukcji tej osady b dziemy mieli 
okazj , aby bli ej pozna redniowieczne ycie. A wszystko 
zacz o si  4 lata temu. W 2007 roku Marian Firgon – prezes 
Lokalnej Grupy Dzia ania „Chata Kociewia” i Andrzej B a-
y ski – prezes stowarzyszenia „Fibula” opracowali kon-

cepcj  wst pn  projektu zagospodarowania terenu grodziska 
w Owidzu, niezb dn  do podj cia realizacji rekonstrukcji 
zaproponowanej przez stowarzyszenie „Fibula”. Na bazie 
tej wst pnej wizji, Zarz d LGD „Chata Kociewia” w czy
przedsi wzi cie do swoich dzia a . Kolejnym etapem by o
wy onienie firmy, która wykona projekt i tu wybór pad  na 
ofert  biura BAU-PROJEKT. Nast pnie LGD „Chata Ko-
ciewia” zaprezentowa a opracowan  koncepcj  trzem samo-
rz dom, Gminie Starogard Gd., miastu Starogard Gda ski
oraz powiatowi starogardzkiemu. Po wielu konsultacjach 
realizacji przedsi wzi cia jako g ówny inwestor podj a si
Gmina Starogard Gda ski.

Projekt i inwestor to jedno, a pieni dze na realizacj  to dru-
gie. Dzi ki operatywno ci wydzia u Rozwoju Gminy Starogard 
pozyskano niezb dne rodki, aby „Rekonstrukcja grodziska 
redniowiecznego w miejscowo ci Owidz – Gmina Starogard 

Gda ski” mog a zosta  wcielona w ycie. Pieni dze uzyska-
no w ramach konkursu Dzia ania 8.1.2 Lokalna infrastruktura 
wspieraj ca rozwój gospodarczy w Subregionie Nadwi la -
skim Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013. Podpisanie stosownej umowy 
nast pi o w dniu 5 marca 2010 roku na kwot  3 399 694,83 z .

W ramach realizacji I etapu rekonstrukcji grodziska 
w Owidzu powsta y nast puj ce obiekty: skansen z dziesi cio-
ma chatami s owia skimi, wie a bramna, wie a mieszkalna, 
wie a stra nicza, cz stokó  z wa em ziemnym. Na terenie pod-
grodzia powsta  budynek wystawienniczo-dydaktyczny, plac 
i parking przy budynku wystawienniczym. W ramach realiza-
cji I etapu wykonano tak e zagospodarowanie terenu w postaci 
jego uzbrojenia, ci gi komunikacyjne oraz ma  architektur .

Grodzisko ju  w trakcie budowy wzbudza o du e zainte-
resowanie i cz sto by o odwiedzane przez ró ne delegacje.

– Go cili my grup  samorz dowców reprezentuj cych
gminy powiatu starogardzkiego. Pokazali my im post py
rekonstrukcyjne, a nast pnie rozmawiali my o przysz o ci
grodziska. To co zobaczyli zrobi o na nich du e wra enie
i wyrazili zainteresowanie korzystaniem z infrastruktury gro-

TOMASZ ROGALSKI

Powrót do przesz o ciPowrót do przesz o ci

Mg a powoli zacz a opada . Stra nik na wschodniej wie y wyt a  wzrok wpatruj c si
w sin  wst g  rzeki, któr  delikatnie zacz o roz wietla  wychylaj ce si  zza widnokr gu
s o ce. Z jednej z chat wysz a kobieta i zabra a si  za rozpalanie ogniska. Po chwili p omie
pokry  pierwsze polana a w gór  wystrzeli  bia y dym. Nagle co  przyku o uwag  stra nika.
W oddali zamajaczy y dziwne kszta ty. Czy by kto  chcia  podp yn  pod gród i zaatakowa
jego mieszka ców? Ju  chcia  bi  na alarm, kiedy okaza o si , e to tylko kupcy ze Skarszew 
sp yn li do Owidza ze swoimi towarami. W mi dzyczasie przed chatami zacz o krz ta  si
kilka kolejnych kobiet przygotowuj cych porann  straw …

dziska do celów edukacyjnych i promocyjnych – powiedzia-
a Magdalena Forc-Cherek, naczelnik wydz. RGM Urz du

Gminy w Starogardzie.
Grodzisko z du ym zainteresowaniem obejrza  tak e

znany mi o nik Kociewia, poeta i pisarz, senator Andrzej 
Grzyb. Zaoferowa  równie  pomoc w napisaniu legendy 
promuj cej to miejsce.

– Je li grodzisko to zyska dobrego menad era, który b -
dzie potrafi  wykorzysta  jego potencja , to jest du a szansa, 
e powstanie miejsce historyczno-kulturalne, o którym b dzie

g o no nie tylko na Pomorzu. Podstawa to ciekawa oferta 
i dobra promocja – stwierdzi  senator Andrzej Grzyb.

Owidz odwiedzi a te  delegacja z niemieckiej rodkowej
Frankonii. By a to grupa osób zaanga owanych w realizacj
przedsi wzi  w ramach projektu Leader +, która wspó -
pracuje z LGD hata Kociewia”. Po owidzkiej inwestycji 
oprowadzi  ich Marian Firgon, który w skrócie przedstawi
histori  i ide  rekonstrukcji. Nakre li  funkcje, jakie pe ni
b dzie to miejsce w niedalekiej przysz o ci oraz opowiedzia
o ród ach finansowania.

Obecnie trwaj  prace przygotowawcze do rozpocz cia
drugiej cz ci inwestycji. W 2010 r. w celu kontynuacji za-
dania podzielonego wcze niej na etapy realizacyjne Gmina 
Starogard Gda ski aplikowa a o dofinansowanie projektu pn. 
„Rekonstrukcja grodziska redniowiecznego w Owidzu – etap 
II – budowa amfiteatru i wie y schodowej z zapleczem”. 

Z o ony zosta  wówczas wniosek obejmuj cy budow
amfiteatru oraz wie y schodowej i uzyska  pomoc finanso-
w  o warto ci 500 000,00 z  w ramach dzia ania „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Niebawem ruszaj  prace w terenie. To jed-
nak nie wszystko. W ramach kolejnego etapu realizacji za-
gospodarowania terenu wokó  grodziska Gmina Starogard 
planuje z o enie wniosku o dofinansowanie ze rodków UE 
budowy parkingu oraz placu zabaw dla dzieci. 

W ostatnim etapie realizacji zostanie do doko czenia za-
gospodarowanie terenu wokó  grodziska i budowa nast pu-
j cych obiektów: dróg, budynku socjalnego, toru ucznicze-
go, przystani kajakowej, wiaty oraz pola namiotowego. 

Szeroki wachlarz oferty dla turystów oraz du e zaan-
ga owanie ludzi skupionych wokó  grodziska daje nie-
mal gwarancj , e w nied ugim czasie miejsce to stanie 
si  wa nym o rodkiem historyczno-kulturalnym na mapie 
Pomorza i nie tylko. Do zobaczenia w redniowiecznej
warowni.



Msza w. przed wietlic  w miejscowo ci Wo niki.
Od lewej: ks. Adam Muszkiewicz, ks. Andrzej Szcze niewski,
ks. ukasz Delewski i ks. Sebstian Ba
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Podzi kowania nale  si  osobom i s u bom, bez któ-
rych piesza pielgrzymka nie dosz aby do skutku. W pierw-
szym rz dzie nale y podzi kowa  przewodnikowi grupy 
ks. Andrzejowi Szcze niewskiemu, dzi ki któremu grupa 
pielgrzymkowa tczewska si  odradza. W 2007 roku liczy a
zaledwie 90 p tników, a w tym roku ju  160. Podzi ko-
wania nale  si  te  pozosta ym ksi om za wyg oszone
nauki, opowie ci i arty, które nie jednego pielgrzyma po-
trafi y roz mieszy  do ez. Wyrazy uznania dla s u by po-
rz dkowej, na czele której sta  Karol Bartelik. To oni dbali 

o bezpiecze stwo p tników na trasie pielgrzymki. S u bie
medycznej – Krystynie i Andrzejowi, a tak e studentom 
medycyny, którzy opatrywali obola e nogami pielgrzy-
mów. S u bie kwatermistrzowskiej – braciom klerykom: 
Piotrowi, Sylwinowi i siostrze Natalii – gdyby nie oni p t-
nicy spaliby pod go ym niebem. S u bie muzycznej, bez 
nich pielgrzymka przypomina aby pochód pogrzebowy. 
Braciom klerykom Dominikowi i Marcinowi za prowadze-
nie modlitw. I na ko cu podzi kowania nale  si  braciom 
baga owym.

Apel pojednania w Czarnym Lesie

Oczekiwanie na wej cie
na wa y Klasztoru Jasnogórskiego

Za zdj cie ksi y z tubami co aska
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OFIAROM LUDOBÓJSTWA

D by Katy skie

Rok 2011 w powiecie starogardzkim obfitowa
w liczne uroczysto ci patriotyczne, które by y oka-
zj  do przypomnienia wa nych rocznic historycz-

nych, zwi zanych tak e z lokalnym rodowiskiem. Wi za y
si  one z upami tnieniem ofiar II wojny wiatowej – tj. sta-
rogardzian, którzy 71 lat temu zgin li na wschodzie. Okazj
po temu by  Dzie  Pami ci Ofiar Katynia. 

Rozpocz y si  one 13 kwietnia br. przed pomnikiem ka-
ty skim na cmentarzu w Starogardzie, gdzie delegacje w adz
miejskich, gminnych i powiatowych z o y y kwiaty. W oto-
czeniu pocztów sztandarowych i Szwadronu Kawalerii im. 
2 Pu ku Szwole erów Rokitnia skich odmówiono modlitwy 
za wszystkich pomordowanych. Kwiaty z o ono tak e na 
symbolicznym grobie p k. Józefa Trepty, je ca obozu w Sta-
robielsku, zamordowanego w 1940 roku. Nast pnie uformo-
wa  si  kondukt, który pod y  do ko cio a w. Wojciecha. 
Tam, przed wi tyni , posadzono dwa pami tkowe „d by
katy skie”, upami tniaj ce starogardzian, por. rez. Kazi-
mierza Filipowicza oraz aspiranta PP Paw a Zawisza. Wpro-
wadzenia modlitewnego do pob ogos awienia tego miejsca 
pami ci dokona  ks. Marcin Kunda. Akt ods oni cia tablic 
przed symbolicznymi drzewami przypad  córkom p. P. Za-
wisza. W dalszej cz ci m odzie  zaprezentowa a w ko ciele
okoliczno ciowy program poetycko-wokalny, jak te  prezen-
tacj  sylwetek obu bohaterów, których portrety umieszczono 
w prezbiterium wraz z obrazem Matki Boskiej Katy skiej. Na-
st pnie odprawiona zosta a msza w. koncelebrowana przez 
ks. infu ata Stanis awa Grunta w asy cie kap anów ks. Janu-
sza Lipskiego, ks. Stanis awa Piastowskiego i ks. Marcina 
Lanieckiego. W wyg oszonej homilii ks. infu at podkre li
znaczenie ofiary ycia z o onej dla Ojczyzny jako wiadec-
twa wielkiej mi o ci i wierno ci fundamentalnym zasadom 
patriotyzmu.

Podobna uroczysto  posadzenia D bu Pami ci mia a
miejsce w Sm towie, dnia 8 kwietnia br. Tamtejsza m odzie
gimnazjalna przygotowa a wzruszaj cy program artystyczny 
po wi cony kpt. KOP Witoldowi Pupplowi, zamordowane-
mu w Charkowie. Po mszy w. odprawionej w miejscowym 
ko ciele przez ks. kan. Zdzis awa Osi skiego w asy cie pro-
boszczów pobliskich parafii, ks. Dariusza Nency z Lalków 
i ks. Andrzeja Tali skiego z Kamionki, miejscowe w adze
i licznie zebrani mieszka cy wsi uczestniczyli w uroczysto-
ciach katy skich, po czonych z uczczeniem ofiar katastro-

fy smole skiej.
Uwie czeniem tych obchodów by a Droga Krzy owa

odprawiona 15 kwietnia br. na starogardzkim Rynku, pod-
czas której przy kolejnych stacjach odczytano intencje i roz-
wa ania dotycz ce ofiar Golgoty Wschodu. Tak e w miej-
scowo ci Piece w pow. starogardzkim latem br. posadzony 
zosta  D b Pami ci. Po wi cono go p. aspirantowi PP Fran-
ciszkowi Pepli skiemu, pochodz cemu z niedalekiej Huty.

RYSZARD SZWOCH

Pami  o Golgocie Wschodu

Warto wspomnie , e w Starogardzie Gd. w roku 1993 
wzniesiono pomnik ofiar sowieckich zbrodni, w którym z o-
ona zosta a urna z ziemi  przywiezion  z Katynia, Charko-

wa i Miednoje. Umieszczono na nim tablice z nazwiskami 
mieszka ców miasta, o nierzy i osób cywilnych, którzy 
zgin li z r k NKWD. Od tego czasu w tym w a nie miejscu 
odbywaj  si  coroczne uroczysto ci patriotyczne. 

Pomnik ofiar Golgoty Wschodu 
w Starogardzie Gda skim

Pami  o wszystkich ofiarach sowieckich zbrodni na 
ludno ci pomorskiej, zw aszcza z terenu Kociewia, 
kultywowana by a przez wiele lat powojennych je-

dynie w wymiarze prywatnym, rzadziej przez niezale ne
gremia spo eczników. Na grobach rodzinnych niejednokrot-
nie pojawia y si  inskrypcje lub te  osobne tablice, którymi 
starano si  uczci  chocia by tylko symbolicznie tych, któ-
rych mier  zadan  z r k sowieckich nie mo na by o ofi-
cjalnie upami tni . Na starogardzkich cmentarzach w ten 
sposób uczczono m.in. Czes awa Waligór  (na grobie jego 
ony Zofii Waligórzyny) i p k. Józefa Trept . Temu dowód-

cy 2 Pu ku Szwole erów Rokitnia skich ufundowano sym-
boliczn  mogi  z krzy em i tabliczk  epitafijn . Sta o si
tak dzi ki inicjatywie jego biografa, R. Szwocha, jeszcze 
w czasie stanu wojennego, a po kilku latach w miejscu tym 
umieszczono granitow  tablic  pami tkow . Obecnie przed 
ni  sk adaj  kwiaty z okazji rocznic patriotycznych tutejsze 
w adze administracyjne i kombatanci.

Z inicjatywy wy ej wymienionego i wedle jego projek-
tu zbudowany zosta  (absolutnie bezinteresownie) okaza y
pomnik upami tniaj cy wszystkie ofiary II wojny wiato-
wej, w szczególno ci pomordowanych w Katyniu, Char-
kowie i Miednoje, sk d przywieziono ziemi  i w ozdob-
nej urnie wmurowano w monument. Pomnik Katy ski
jednocze nie upami tni  ofiary uprowadze , deportacji 
i wszelkich innych form eksterminacji mieszka ców Sta-
rogardu ze strony NKWD. Na tablicach pami tkowych
wyszczególniono imiennie wszystkie te ofiary: pod sylwet
or a o nierskiego wojskowych, pod wizerunkiem god a
pa stwowego cywilów. Uroczyste ods oni cie i po wi ce-
nie pomnika mia o miejsce 17 wrze nia 1993 roku. Prócz 
przedstawicieli w adz lokalnych, parlamentariuszy, kom-
batantów i m odzie y, uczestniczy y w tej podnios ej ce-
remonii tak e cz onkowie rodzin ofiar Golgoty Wschodu. 
Od tego czasu przy tym pomniku odbywaj  si  wszystkie 
uroczysto ci rocznicowe, zaci gane s  warty o nierskie
i harcerskie, prowadzone s  mod y i apele poleg ych. Po-
mnik pokrywaj  kwiaty i znicze, nie tylko podczas wi t
pa stwowych i obchodów rocznicowych, ale i Wszystkich 

wi tych. Od 18 lat jest to wa ne i otoczone szczególn
czci  miejsce narodowej pami ci.
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MA GORZATA KRUK

IV Kociewski Konkurs Literacki 
im. Romana Landowskiego

IV Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landow-
skiego mia  kilka ods on. Dnia 15 listopada w Centrum Wy-
stawienniczo-Regionalnym Dolnej Wis y odby  si  wernisa
prac plastycznych i juweniliów, czyli m odzie czych utwo-
rów literackich. W Miejskiej Bibliotece Publicznej swoje 
umiej tno ci prezentowali recytatorzy, a w Centrum Kultury 
i Sztuki odby y si  przes uchania w kategoriach: insceniza-
cje, programy poetycko-muzyczne, poezja piewana. Dwa 
dni po eliminacjach mia  miejsce uroczysty fina  przewi-
dziany w dwóch cz ciach. W godzinach  przedpo udnio-
wych nast pi o og oszenie wyników oraz wr czenie nagród 
laureatom, z których kilkoro zaprezentowa o si  na scenie. 
Program artystyczny, na który z o y  si  wyst p laureatów, 
mia  miejsce równie  o godz. 16:30. Mi  niespodziank
i gratk  dla melomanów by  koncert Orkiestry Kameralnej 

„Progress” pod batut  Szymona Morusa. W obu cz ciach
koncertu fina owego wy wietlono film o Panu Romanie 
zrealizowany przez Telewizj  Kablow  TeTka, w którym 
wspominali Go: syn Janusz oraz przyjaciel i wspó pracow-
nik Andrzej Grzyb. Wszyscy z niecierpliwo ci  czekamy na 
kolejne cz ci biografii filmowej.

Na zako czenie warto wskaza  na te elementy Kociew-
skiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego, 
które od kilku lat pozostaj  niezmienne: zapa , talent i pro-
fesjonalizm uczestników, zaanga owanie ich opiekunów, 
emocje podczas og aszania wyników, pozytywny odbiór ze 
strony widowni oraz motto konkursu – s owa Romana Lan-
dowskiego: „Najwa niejsze, by w twórczo ci swojej lad
o ziemi najbli szej zostawi …”, które s  swego rodzaju im-
peratywem do pracy na rzecz ma ej Ojczyzny.

Min o cztery lata odk d zabrak o w ród nas nestora kociewskich regionalistów Roma-
na Landowskiego. Pozostawi  po sobie bogat  spu cizn  literack . Jego utwory wci yj
i s  na nowo odkrywane za spraw  konkursu literackiego, jaki od 2008 roku odbywa si
w Tczewie. M odzi Kociewiacy recytuj  jego wiersze, fragmenty prozy, wykonuj  ilustracje 
do ba ni, tworz  inscenizacje, programy poetycko-muzyczne inspirowane jego twórczo ci .
Tegoroczny konkurs zgromadzi  ponad 300 osób: uczestników, ich opiekunów, patronów 
honorowych i medialnych, cz onków jury i wreszcie samych organizatorów. Wraz z t  edy-
cj  rozszerzono formu  konkursu o twórczo  dwóch ludzi pióra, którzy Czytelnikom „Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego” s  doskonale znani, a mianowicie: Andrzeja Grzyba 
– regionalisty, pisarza, poety, publicysty, fotografika oraz ks. Franciszka Kameckiego, au-
tora kilkuset utworów poetyckich, opowiada , rozwa a , esejów, felietonów. To novum do-
skonale si  sprawdzi o, o czym wiadczy fakt, e uczestnicy literacko-plastycznych zmaga
czerpali z dorobku wszystkich trzech twórców. 

Organizatorzy:
• Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczew-

skiej
• Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
• Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
• Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dol-

nej Wis y w Tczewie

Patronat Honorowy:
• Parlamentarny Zespó  Kociewski pod 

przewodnictwem Senatora RP Andrzeja 
Grzyba

• Mieczys aw Struk – Marsza ek Woje-
wództwa Pomorskiego

• Zdzis aw Szudrowicz – Pomorski Kurator 
O wiaty

• Miros aw Pob ocki – Prezydent Tczewa
• Edmund Stachowicz – Prezydent Staro-

gardu Gda skiego
• Tadeusz Pogoda – Burmistrz wiecia
• Józef Puczy ski – Starosta Tczewski
• Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki

Patronat medialny:
• Telewizja Kablowa TeTka Tczew
• Radio Fabryka

• Gazeta Tczewska
• Polska Dziennik Ba tycki
• Gazeta Kociewska
• Panorama Miasta
• Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja 

Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tczewie

• Katolicka Rozg o nia Radiowa „G os”
• Internetowy Serwis Informacyjny Miasta 

Tczew TCZ.PL
• Gazeta Pomorska

Cz onkowie jury:
W KATEGORII RECYTACJE

– SZKO Y PODSTAWOWE:
• dr hab. prof. Maria Paj kowska-Kensik

(regionalistka)
• Magdalena Riebandt (polonistka)
• Bogdan Wi niewski (polonista)

W KATEGORII RECYTACJE – GIMNAZJA,
SZKO Y PONADGIMNAZJALNE,

RODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY:
• prof. dr hab. Tadeusz Linkner (regionali-

sta)
• Anna Listewnik (polonistka)

• Marek Biedrzycki (poeta)
• Maciej Olszewski (polonista)

W KATEGORII INSCENIZACJE, PROGRAMY

POETYCKO-MUZYCZNE, POEZJA PIEWANA:
• Halina Kaszubowska (piosenkarka estra-

dowa, polonistka)
• Anna Siudem-Kopka (grafik, animator 

kultury)
• ks. dr Wojciech Korzeniak (re yser te-

atralny)
• Florian Staniewski (aktor)
• Tadeusz mijewski (muzyk dyplomowa-

ny)
• Alicja Górecka (teatrolog)

W KATEGORII JUWENILIA LITERACKIE:
• dr Aneta Lewi ska (polonistka)
• Anna Wilczewska (poetka)
• dr hab. prof. Zenon Lica (polonista)
• Zdzis aw Czy  (nauczyciel – bibliotekarz)

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

c
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Przedszkolaki z tczewskiej „Ósemki” zaprezentowa y ba  „Czarci pado ek” Andrzeja Grzyba 
Fot. Maciej Olszewski

Jagoda Chrzanowska (z prawej) –  zwyci czyni w kategorii poezja piewana.
Fot. Maciej Fergon

Nowatorska inscenizacja ba ni Andrzeja Grzyba „Jak Jasiek ku morzu w drowa ”
w wykonaniu uczennic Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie. 

Fot. Maciej Olszewski 



Ksi dz Franciszek Kamecki 
wyrazi  swe zdziwienie 

i zaszczyt, e jego twórczo ,
dotychczas ma o znana, 

znalaz a si  w kanonie 
utworów konkursowych. 

Fot. Maciej Olszewski

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

Pawe  Jatkowski recytowa  wiersz 
„Bia y wróbel” Romana Landowskiego. 
Fot. Maciej Olszewski
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Kategoria: INSCENIZACJE
Grand prix: MOPS – rodowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie
I miejsce: Przedszkole nr 8 w Tczewie
II miejsce: Internat Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie
równorz dne III miejsce: Publiczna Szko a Podstawowa nr 4 
w Starogardzie Gda skim i sekcja teatralna Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie
wyró nienie – Zespó  Szkó  Publicznych w Pogódkach

Kategoria: POEZJA PIEWANA
I miejsce: Jagoda Chrzanowska, II Liceum Ogólnokszta c ce w Tczewie
II miejsce: Martyna Bednarek i Patrycja Sochacka, II Liceum Ogólno-
kszta c ce w Tczewie

Kategoria: PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE
równorz dne wyró nienie: Zespó  Szkó  Ekonomicznych w Tczewie 
Szko a Podstawowa nr 10 Tczewie

Kategoria: RECYTACJE
Szko y podstawowe kl. I-III

I miejsce: Pawe  Jatkowski, Publiczna Szko a Podstawowa nr 3 w Sta-
rogardzie Gd.
II miejsce: Aleksandra Skórka, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie
III miejsce: Krystian Kasper, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie
wyró nienia: Zuzanna Sawczak, Szko a Podstawowa nr 7 w Tczewie
Magdalena Buniek, Gminny O rodek Kultury w Lubichowie

Szko y podstawowe kl. IV-VI
kategoria: poezja

I miejsce: Aleksandra Go u ska, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie
II miejsce: Klaudia Borkowska, Szko a Podstawowa w Lubiszewie
III miejsce: Natalia Kosmala, Szko a Podstawowa nr 11 w Tczewie

kategoria: proza
I miejsce: Klaudia Rzóska, Publiczna Szko a Podstawowa w Lubichowie
II miejsce: Sara Szczuka, Sportowa Szko a Podstawowa nr 2 w Tcze-
wie
III miejsce: Daria Dang, Szko a Podstawowa nr 12 w Tczewie
wyró nienia: Adrianna G owacka, Szko a Podstawowa nr 12 w Tczewie, 
Sandra Krajnik, Publiczna Szko a Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gd.

Gimnazjum:
I miejsce: Anna Mazur, Gimnazjum w Subkowach
II miejsce: Daniela Paw owska, Publiczne Gimnazjum w Suminie
III miejsce: Maria Gie don, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
wyró nienia: Monika Zdzieb owska, Gimnazjum w Subkowach,           
Aleksandra Jezierska, Gimnazjum w Osiu

Szko y ponadgimnazjalne:
I miejsce: Karol Gie don, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólno-
kszta c ce w Tczewie
II miejsce: Bogna Haftka, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólno-
kszta c ce w Tczewie
III miejsce: Dorota Podjacka, II Liceum Ogólnokszta c ce w Tczewie
wyró nienia: Klaudia Hoffman, I Liceum Ogólnokszta c ce w Tczewie,  
Ma gorzata Stankiewicz, Zespó  Szkó  Ekonomicznych w Tczewie

rodowiskowe Domy Samopomocy:
I miejsce: Karol Niewiedzia , rodowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Niepodleg o ci Tczew
II miejsce: Marian Graczyk, rodowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Armii Krajowej Tczew
III miejsce: Krzysztof Klamann, rodowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Armii Krajowej Tczew

wyró nienia: Danuta Bojarska, rodowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Nowowiejska Tczew, Natalia Danowska, rodowiskowy Dom Sa-
mopomocy, Gniew

Doro li:
I miejsce: Janina D ga, Starogardzkie Centrum Kultury

Kategoria: JUWENILIA
W kategorii – poezja

a/ w grupie do lat 12: 
I nagroda: Filip Maliszewski, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie
II nagroda: Julia Machnicka, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie
wyró nienie: Aleksandra Czerwi ska, Szko a Podstawowa nr 10 
w Tczewie

b/ w grupie powy ej 12 lat:
I nagroda: Przemys aw Pa ubicki, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
II nagroda: Krystian Szcz sny, Collegium Marianum Liceum Katolic-
kie w Pelplinie
wyró nienie: Beata Czubacka, MOPS Tczew

W kategorii – proza 
a/ w grupie do lat 12: 
I nagroda: Marcelina Momotko, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie
II nagroda:  Katarzyna Fabia czyk, Publiczna Szko a Podstawowa
nr 3 w Starogardzie Gda skim
wyró nienie: Magdalena Przystrzelska, Szko a Podstawowa nr 11 
w Tczewie

b/ w grupie powy ej 12 lat:
I nagroda: Pawe  Mechli ski, Zespó  Szkó  w Osiu
II nagroda: Aleksandra Jezierska, Zespó  Szkó  w Osiu
wyró nienie: Agata Skrzoska, Zespó  Szkó  w Osiu

Kategoria: KONKURS PLASTYCZNY
W grupie I (dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkó  pod-
stawowych  klasy I-III):
I miejsce: Julia Marut, Szko a Podstawowa nr 7 w Tczewie
II miejsce: Aleksandra Skórka, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie
III miejsce: Nikola Ku niar, Publiczna Szko a Podstawowa nr 3 w Sta-
rogardzie Gda skim
wyró nienie: Martyna Jeziorska, Zespó  Szkó  w Warlubiu

W grupie II (uczniowie szkó  podstawowych klasy IV-VI):
I miejsce: Celina Rogali ska – Publiczna Szko a Podstawowa nr 3 
w Starogardzie Gda skim
wyró nienie: Julia Hetma ska, Szko a Podstawowa w Lubiszewie

W grupie III (uczniowie gimnazjów):
II miejsce: Aleksandra Tomczyk, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
wyró nienie: Jagoda Kadac, Gimnazjum nr 3 w Tczewie

W grupie IV ( uczniowie szkó  ponadgimnazjalnych):
wyró nienie: Karol Treder, Zespó  Szkó  Rzemie lniczych i Kupiec-
kich w Tczewie

W grupie V (dzieci i m odzie , wychowankowie wietlic terapeutycz-
nych, o rodków terapii zaj ciowej oraz o rodków szkolno-wycho-
wawczych, zainteresowani mieszka cy Kociewia i innych regionów 
Polski):
I miejsce: Beata Czubacka – MOPS, Tczew ul. Niepodleg o ci
wyró nienia: Micha  Graczyk, Nysa; Wies aw Filipczyk – MOPS, 
Tczew ul. Niepodleg o ci; Piotr W ostowski  – MOPS, Tczew  
ul. Armii Krajowej; Ewa G uszkowska – MOPS, Tczew ul. Armii 
Krajowej.

Piotr Weintz – MOPS - DS
Patrycja Muchowska – Przedszkole nr 8
Renata Reterska  – Internat Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie
Zbigniew Biegaj o – Internat Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie
Aleksandra Miczek  – SP nr 4 w Starogardzie Gd.
Anna Listewnik – CKiS w Tczewie
Anna Chilicka – Zespó  Szkó  Publicznych w Pogódkach
El bieta Zió ek – SP nr 5 w Tczewie
Karolina Garska – SP nr 7 w Tczewie

LISTA NAGRODZONYCH W IV KOCIEWSKIM KONKURSIE LITERACKIM 
IM. ROMANA LANDOWSKIEGO

NAGRODZENI OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW IV KKL
Joanna Bli niuk  – SP nr 12 w Tczewie
Anna Go aszewska – SP nr 12 w Tczewie
Ma gorzata Forc-Szopi ska – SP nr 3 w Starogardzie Gd.
Gra yna Gie don – SP nr 10 w Tczewie
Maria Jasionowska – SP nr 10 w Tczewie
Hanna Molesztak – Zespó  Szkó  Ekonomicznych w Tczewie
Ks. Karol Gierszewski – Zespó  Szkó  Ekonomicznych w Tczewie
Ewa Brzóskowska – II LO  w Tczewie
Joanna Ko czewska – Gimnazjum w Subkowach

KONKURS ROZSTRZYGNI TY
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JJu  po raz dwudziesty 30 lipca bie cego roku z pa-
rafii NMP Matki Ko cio a w Tczewie wysz a piesza 
pielgrzymka z Tczewa do Cz stochowy. P tnicy mieli 

do przej cia ponad 450 km. Pierwsza taka piesza pielgrzym-
ka z Tczewa na Jasn  Gór  odby a si  w 1992 roku od razu 
po utworzeniu diecezji pelpli skiej. Jednak pielgrzymowa-
nie mieszka ców Pomorza w tym tczewian ma troch  d u -
sz  histori . Zacz o si  ono od wyboru Karola Wojty y na 
Stolic  Piotrow  w 1978 roku. Dlatego has em przewodnim 
pomorskiej pielgrzymki, która wychodzi a z Torunia by o
„Niesiemy Pomoc Ojcu wi temu”. Has o te przyj a pó -
niej pielgrzymka pelpli ska. Mimo odej cia B ogos awione-
go Jana Paw a motto to nadal jest aktualne. W tym roku by o
to wida  po zielonych koszulkach z napisem B ogos awiony
Jan Pawe  II, któr  otrzyma  ka dy p tnik.

W tym roku jak i w poprzednich latach z ca ej diecezji 
pelpli skiej wysz o kilka grup – najpierw z Chojnic, Ko cie-
rzyny, Tczewa, Starogardu Gda skiego i wiecia. Has em
tegorocznej pielgrzymki by o „W komunii z Bogiem”. Zara-
zem pielgrzymka by a dzi kczynieniem za dar beatyfikacji 
Jana Paw a II, o czym przypomina y zielone koszulki.

Wyruszaj cych pielgrzymów egna  i pob ogos awi  na 
d ug  drog  bp pomocniczy Piotr Krupa, który w wyg o-
szonej homilii przestrzega  p tników przed traktowaniem 
pielgrzymki jako formy turystyki pieszej. Pielgrzymka bez 
mszy w., ró a ca i braku intencji staje si  zwyk  w drów-
k  turystyczn . A tczewscy p tnicy pielgrzymowali w ró -
nych intencjach. Najcz ciej s  to pro by o zdanie matury, 
o dokonanie w a ciwego wyboru w yciu, dostanie si  na 
studia, pro ba o wybranie dobrego m a lub ony, o uzdro-
wienie, o nawrócenie i potrzebne dary dla bliskiej osoby. 
Pielgrzymi nie tylko prosili ale te  dzi kowali za otrzymane 
aski i dlatego wiele osób wybiera si  powtórnie, aby z o y

dzi kczynienie Pani Jasnogórskiej.
Opiekunem grupy tczewskiej by  ksi dz Andrzej Szcze-

niewski, wikariusz parafii NMP Matki Ko cio a. Poza 
tym do pomocy mia  jeszcze czterech ksi y wikariuszy: 
ks. Adama Muszkiewicza z parafii Chrystusa Króla w Tcze-
wie, ks. Sebastiana Ba  z parafii w. Józefa w Tczewie, 
ks. neoprezbitera ukasza Delewskiego z parafii NMP Mat-
ki Ko cio a w Tczewie i ks. Andrzeja Nalborskiego, który 
przyjecha  prosto z Ukrainy, gdzie przez trzy lata by  pro-
boszczem w miejscowo ci Turka.

 A jak wygl da dzie  na pieszej pielgrzymce? Zazwy-
czaj zaczyna  si  od pobudki o 5 rano, czasem nawet pr dzej
o 4 lub o 3 nad ranem. Po czym wszyscy pielgrzymi scho-
dzili do stacji bazowej, gdzie sk ada o si  baga e i zarazem 
zaczyna  si  wymarsz. Centralnym wydarzeniem dnia by a
Eucharystia, która by a odprawiana przed wymarszem albo 
na pierwszym postoju. W miar  mo liwo ci msza w. by a
odprawiana w ko cio ach albo w warunkach polowych np: 
na terenie obozu zag ady w Che mnie nad Nerem. Na pierw-
szym etapie odbywa y si  modlitwy poranne i piewane

by y Godzinki o Niepokalanym Pocz ciu NMP. Na drugim 
by  odmawiany Ró aniec i koronka do Mi osierdzia Bo e-
go. Natomiast na ostatnim by a nowenna do Matki Bo ej
Nieustaj cej Pomocy, po czona z litani  loreta sk . W tej 
nowennie pielgrzymi sk adali na wypisanych kartkach po-
dzi kowania i pro by lub te  mogli bezpo rednio wyrazi  je 
przez mikrofon. Sta ym i wa nym punktem dnia by y wy-
g aszane konferencje lub nauki, które skupia y wokó  tre ci
wyznania Credo. Po ka dej wyg oszonej konferencji by a
mo liwo  zadawania pyta  ksi dzu, który wyg asza  dan
nauk . Sta ym i przyjemnym punktem dnia by  apel sk ada-
j cy si  z dwóch cz ci. Pierwsza polega a na przeró nych
zabawach i ta cach, natomiast druga na modlitwach i pie-
wach. Obowi zkowym punktem lub hitem apelu by  taniec 
belgijski. Apel ko czy o od piewanie Apelu Jasnogórskiego 
i b ogos awie stwo.

rednio dziennie do przej cia by o 30 km. Dzie  by
podzielony na 4 lub 5 etapów. Najd u szy liczy  43 km, 
a najkrótszy 20 km. Miejscowi ludzie starali si  przyjmowa
pielgrzymów z wielk  otwarto ci  i yczliwo ci . Jak pod-
kre la  ks. przewodnik Andrzej Szcze niewski w pielgrzym-
ce uczestnicz , nie tylko p tnicy id cy do Cz stochowy
ale tak e ludzie dobrej woli, którzy cz sto bezinteresownie 
ofiarowali swój czas i rodki pieni ne na przygotowywanie 
posi ków dla pielgrzymów na postojach i gospodarze, którzy 
przyjmowali p tników pod swój dach na noc. 

Tczewska grupa pielgrzymkowa tak jak inne grupy ma 
swoje tradycje. Sta ym punktem pielgrzymki jest mecz pi -
ki no nej z grup  starogardzk  na postoju w Aleksandrowie 
Kujawskim. Niestety, w tym roku ze wzgl du na zmian  tra-
sy mecz si  nie odby . W Szczercowie pojawia si  pierwszy 
kierunkowskaz na Cz stochow . Wielu p tników robi przy 
tym kierunkowskazie pami tkowe zdj cia, jak równie  przy 
tablicy z napisem Cz stochowa. W Szczercowie od kilku lat 
podczas porannej Eucharystii du a cz  pielgrzymów sk a-
da przyrzeczenia duchowej adoracji. Kolejnym zwyczajem 
na ostatnim etapie trzynastego dnia pielgrzymowania jest 
symboliczne noszenie tub nag o nieniowych przez ksi y
z miejscowo ci Dubidze do Brze nicy Starej, gdzie pod-
czas apelu odbywa si  chrzest „kotów”, czyli tych którzy 
pierwszy raz id  z grup  tczewsk  na pielgrzymk  do Cz -
stochowy. Osoby te uczestnicz  w ró nych konkurencjach. 
Odbywaj  si  te  wyst py kabaretowe. Na pami tk  tego 
wydarzenia „nowi” otrzymuj  na czole piecz tk  z napisem 
„kot”. Ca o  imprezy ko czy si  przysi g , dzi ki której 
staj  si  pe noprawnymi pielgrzymami. Kolejnym sta ym
punktem pielgrzymek jest apel pojednania w Czarnym Le-
sie, na ostatnim noclegu tu  przed wej ciem do klasztoru ja-
snogórskiego. Wiadomo, e podczas 15 dni pielgrzymowa-
nia nie sposób unikn  ró nych konfliktów, kiedy we znaki 
daje si  zm czenie spowodowane d ug  tras . Dlatego apel 
ten jest niesamowit  okazj  do wybaczenia sobie nawzajem 
ró nych przewinie , upadków, z ych zachowa .

JACEK CHEREK

XX Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka 
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Zwiedzaj cy grodzisko: (na pierwszym planie) 
senator Andrzej Grzyb, (po prawej) wójt Gminy 

Starogard Gd. Stanis aw Po om i prezes Lokalnej 
Grupy Dzia ania „Chata Kociewia” Marian Firdon

Grodzisko Owidz na wzgórzu

Wn trze grodziska – wczesno redniowieczne
domy otoczone cz stoko em

Brukowana droga prowadz ca
do bramy g ównej grodziska. 

Z lewej strony zakole Wierzycy

Centrum Informacyjno-Wystawiennicze 
po o one na zewn trz grodziska

Fot. autora
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PALENISKO NIE WYGA NIE

Inauguracja tegorocznych Spotka  odby a si  6 pa dzier-
nika i rozpocz a si  multimedialn  podró  do Gruzji, 
w któr  zabrali nas Dorota Szluma i Krzysztof Stawski. 

Z kolei w tczewskich placówkach o wiatowych w ramach 
Dnia Kociewskiego i Dnia u awskiego go cili: dzienni-
karz, pisarz i publicysta Tadeusz Majewski oraz regionalista, 
cz onek Stowarzyszenia „ u awy Gda skie” Daniel Kufel, 
a w Zespole Szkó  w Suchym D bie zaj cia na temat regiona-
lizmu kociewskiego przygotowa  i przeprowadzi  dr Micha
Kargul. Tradycyjnie nie zabrak o tematów przyrodniczych. 
Uczniowie Szko y Podstawowej nr 5 poznali specyfik  pra-
cy Pa stwowej Stra y owieckiej, której przedstawiciele 
opowiedzieli o tajnikach swego zawodu oraz przyrodzie na-
szej okolicy.

Bardzo udanym punktem spotka  by a debata o stanie 
i perspektywach rozwoju regionalizmu kociewskiego, która 
spotka a si  z ywym zainteresowaniem dzia aczy z ca ego
Kociewia. Dyskusja toczy a si  pod has em: „W rok po IV 
Kongresie Kociewskim – podsumowania – oceny – wnioski 
na przysz o ” i niejednokrotnie wzbudza a spore emocje, 
co dowodzi, e Kociewie wielu osobom le y na sercu. G o-

sy wst pne przygotowali: prof. Maria Paj kowska-Kensik,
Dorota Piechowska oraz Jerzy Cisewski. Rol  moderatora 
pe ni  pomys odawca debaty dr Micha  Kargul. 

Ostatni dzie  V Nadwi la skich Spotka  Regionalnych 
rozpocz  si  koncertem Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestry 
D tej „Torpeda”. Nast pnie w ramach obchodów Roku Flo-
riana Ceynowy dr Ireneusz Pieróg wyg osi  referat o tym za-
s u onym dzia aczu narodowym i pierwszym badaczu Ko-
ciewia, który trzydzie ci lat swego ycia sp dzi  na po udniu
naszego regionu. 

W ramach V Nadwi la skich Spotka  Regionalnych zosta-
nie wydany pod koniec roku pi ty zeszyt „Tek Kociewskich”, 
który, podobnie jak poprzednie numery, b dzie dost pny
w Internecie. Na zako czenie warto podkre li , e  tegoroczne 
Spotkania odby y si  dzi ki wsparciu finansowemu: Samorz -
du Miasta Tczewa, Samorz du Powiatu Tczewskiego, Zwi zku
Miast Nadwi la skich, Zarz du G ównego Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. Partnerami projektu byli: Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalne Dolnej Wis y, Zespó  Szkó  Katolickich 
w Tczewie, Szko a Podstawowa nr 5 w Tczewie, Zespó  Szkó
w Suchym D bie, Pa stwowa Stra owiecka w Gda sku.

MA GORZATA KRUK

Nadwi la skie Spotkania 
Regionalne ju  po raz pi ty

W 1983 roku zosta y zorganizowane w Tczewie I Spotkania Nadwi la skie sta-
nowi ce swego rodzaju forum gromadz ce ludzi, którzy w swej pracy naukowej, 
twórczej i artystycznej podejmuj  szeroko poj ty temat Wis y w kontek cie geogra-
ficznym, gospodarczym, spo ecznym i kulturalnym. W przygotowanie cyklicznej im-
prezy, która mia a swoich sze  ods on, ywo zaanga owa  si  miejscowy oddzia
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Min o oko o dwadzie cia lat, by do pomys u
poprzedników powrócili tczewscy cz onkowie organizacji, w efekcie czego w pa -
dzierniku tego roku odby y si  ju  V Nadwi la skie Spotkania Regionalne. Przez 
te kilka lat uda o si  wypracowa  now  formu  imprezy, która obejmuje prelekcje 
w szko ach, koncert, spotkania z podró nikami i dyskusj .

Tadeusz 
Majewski

zaprezentowa
portal

kociewiacy.pl 
Fot. Jacek Cherek

Daniel Kufel przedstawi  specyfik
spo eczno-historyczn u aw. 

Fot. Jacek Cherek



30 KMR

Antoni Neubauer urodzi  si  12 lipca 1842 roku we 
wsi Lignowy ko o Pelplina, w rodzinie Krystia-
na i Rozalii z Pomieczy skich. Wychowywa  si

w rodzinie dzier awcy gospodarstwa rolnego. M ody Anto-
ni pierwsz  edukacj  odbywa  w szkole miejskiej w Gnie-
wie. Nast pnie uczy  si  w szkole biskupiej w s awnym
Collegium Marianum w Pelplinie. Edukacj  kontynuowa
w legendarnym Gimnazjum w Che mnie, gdzie w roku 
1862 uzyska  matur .

Antoni Neubauer mia  powo anie do s u by kap a -
skiej i do nauki. Po maturze przez pierwsze dwa seme-
stry ucz szcza  do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 
Nast pnie podj  studia teologiczne w M nster. Dzi ki
stypendium Towarzystwa Pomocy Naukowej móg  studio-
wa  tutaj przez sze  semestrów. W roku 1867 przedstawi
prac  naukow  i uzyska  stopie  licencjata teologii. 

Dnia 14 kwietnia 1867 roku Antoni Neubauer otrzyma
wi cenia kap a skie w Pelplinie. Pierwsze pos ugi jako 

wikariusz odbywa  w Grudzi dzu i w Che mnie. Jednak ju
we wrze niu 1869 roku zosta  powo any na profesora Se-
minarium Duchownego w Pelplinie. Wyk ada  tutaj m.in. 
teologi  moraln  i j zyk polski. W 1871 roku zosta  bi-
bliotekarzem i ojcem duchownym seminarium. Powo any
te  zosta  na egzaminatora prosynodalnego i sprawowa  t
funkcj  do pó nej staro ci. Uwie czeniem kariery nauko-
wej w Pelplinie by o obj cie funkcji rektora Seminarium 
Duchownego w latach 1873-1876. W kolejnych latach 
dzieli  ból i al z powodu zamkni cia przez w adze pruskie 
Seminarium Duchownego na ponad 10 lat (1876-1887).

W 1882 roku Biskup Che mi ski Jan Nepomucen 
Marwitz mianowa  prof. Antoniego Neubauera kanoni-
kiem katedralnym che mi skim. Jako kanonik wyg asza
(od 1882 r.) – przez blisko 30 lat – kazania w katedrze 
pelpli skiej, które cieszy y si  du ym powodzeniem. By
te  radc  konsystorza i w biskupim wikariacie general-
nym do roku 1884. Po ponownym otwarciu Seminarium 
Duchownego w Pelplinie, w roku 1887 ks. Antoni Neu-
bauer na w asn  pro b  zosta  zwolniony z obowi zków
profesora. Jednak e do schy ku ycia by  kaznodziej
i cenzorem wydawnictw religijnych.

Kolejny okres ycia ks. Antoniego Neubauera wy-
pe ni a dzia alno  naukowa i spo eczno-polityczna. Jak 
wielu naszych rodaków dzia a  on i sp aca  niejako d ug
wdzi czno ci wobec Towarzystwa Pomocy Naukowej 
(TPN) dla M odzie y Prus Zachodnich w Che mnie.
Przez kilkana cie lat (1877-1893) nale a  do Dyrek-
cji TPN. Broni  tutaj m.in. wiadcze  stypendialnych 
dla studentów teologii. Dzi ki TPN kolejne pokolenie 
Pomorzan, szczególnie z ubo szych rodzin, ko czy o
gimnazja i mog o podejmowa  studia wy sze. Ks. Neu-
bauer udziela  si  równie  w Towarzystwie Naukowym 
w Toruniu (TNT). Dzia a  w Wydziale Teologicznym 
Towarzystwa i by  od roku 1876 jego Prezesem. Z ko-
lei w latach 1876-1887 opracowa  szczegó owy katalog 
kilkuset redniowiecznych r kopisów biblioteki semina-
ryjnej w Pelplinie. Wykona  równie  spis ksi ek zale-
canych przez komisj  Towarzystwa Moralnych Intere-
sów (1878). 

Zas u ony parlamentarzysta 
z Kociewia

W XIX wieku spo eczno  pomorska broni a swojej to samo ci, kultury i stanu 
posiadania w heroicznych zmaganiach z germanizacj  i wysok  sprawno ci  pa -
stwa pruskiego, a nast pnie Rzeszy Niemieckiej. Praca organiczna sta a si  plat-
form  obrony i rozwoju polskiego ycia narodowego. Ziemia stwo, duchowie stwo
i inteligencja wiecka sprawowa o rol  przywódcz  na Pomorzu. Nasze Kociewie 
mo e poszczyci  si  liderami pracy narodowej najwy szej próby. Niew tpliwie tak
wybitn  postaci  by  ksi dz Antoni Neubauer. Ta niezwyk a posta , dzisiaj niemal 
ca kowicie zapomniana, zas uguje na upami tnienie i szersz  promocj .

KONTER
F E K T Y

JAN KULAS

Ks. Antoni Neubauer
(1842-1915)

KONTERFEKTY
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Ks. prof. Antoni Neubauer umiej tnie czy  dzia-
alno  naukow  z aktywno ci  w polskim ruchu na-

rodowym. Niew tpliwie wysoka aktywno  ks. prof. 
A. Neubauera w TPN i w TNT przysporzy y jemu du o
szacunku, uznania i popularno ci. Zwróci  na nie tak e
uwag  polski Prowincjonalny Komitet Wyborczy dla 
Prus Zachodnich. 

Ks. prof. Antoni Neubauer mo e poszczyci  si  bli-
sko 20. letnim sta em parlamentarnym. Po raz pierwszy 
zosta  wysuni ty do parlamentu niemieckiego w 1878 
roku z okr gu kwidzy sko-sztumskiego. Zdoby  pierw-
sze do wiadczenie wyborcze. W roku 1885 kandydowa
z okr gu kartusko-pucko-wejherowskiego do sejmu pru-
skiego z dobrym skutkiem. Zasiada  w sejmie pruskim 
przez cztery kolejne kadencje (1885-1893). Nast pnie
kandydowa  z okr gu ko ciersko-starogardzko-tczew-
skiego do parlamentu Rzeszy. Pe ni  mandat pos a par-
lamentu niemieckiego w latach 1898-1903. Aktywno
pos a A. Neubauera by a znacz ca i spo ecznie zauwa-
alna, o czym wiadczy y sukcesy w kolejnych wybo-

rach parlamentarnych. Szczególnie da  si  wyró ni
w obronie j zyka polskiego i szkolnictwa ludowego. 

mia o stawa  w obronie Towarzystwa Czytelni Ludo-
wych (TCL). Na wszystkich mo liwych p aszczyznach
broni  praw ludno ci polskiej. Posiada  cechy dobrego 
mówcy, ujmowa  dobrym stylem i umiarem w s owach.
W sumie wysun  si  na czo o jako jeden z lepszych 
pos ów w Kole Polskim. Po odej ciu z rz du „ elazne-
go kanclerza” Otto von Bismarcka, pozostawa  konse-
kwentnie przeciwnikiem ugodowego kursu wobec na-
cjonalistycznej i militarystycznej Rzeszy Niemieckiej. 
Teksty przemówie  parlamentarnych ks. A. Neubauera 
publikowa  pelpli ski „Pielgrzym”.

W 1903 roku ksi dz prof. Antoni Neubauer zrezy-
gnowa  z dalszej dzia alno ci poselskiej. Pomimo du e-
go zaufania spo ecznego, podj  tak  decyzj  z powo-
du z ego stanu zdrowia. Mia  te  ju  wówczas 61 lat. 
Niew tpliwie w poczcie parlamentarzystów polskich 
z Pomorza zajmuje ks. A. Neubauer czo owe i zaszczyt-
ne miejsce! 

Warto równie  zauwa y  aktywno  ks. prof. Anto-
niego Neubauera w stowarzyszeniach katolickich Diecezji 
Che mi skiej. W d ugoletnim okresie (1871-1915) nale-
a  on do zarz du stowarzyszenia ascetycznego kap anów

diecezji „Sodalitas Ignatiana” oraz do stowarzyszenia 
w. Józefa, które za cel stawia o wspieranie misji katolic-

kich w ród prawos awnych.

Ks. prof. Antoni Neubauer zmar  dnia 12 stycznia 1915 
roku i pochowany zosta  na cmentarzu parafialnym w Pel-
plinie. Prze y cznie 73 lata. Po o y  du e zas ugi dla na-
uki pomorskiej, a dla Diecezji Che mi skiej w szczególno-
ci. Jako wieloletni parlamentarzysta arliwie, odwa nie

i wytrwale broni  polskich praw narodowych. y  skrom-
nie, pobo nie i po ytecznie. S u y  jak umia  najlepiej 
Ko cio owi i Ojczy nie. Jako Pomorzanin i Kociewiak 
zas uguje na pami  i szacunek wspó czesnych pokole .
W moim przekonaniu jest to wa ne zadanie i wyzwanie, 
zarówno dla spo eczno ci lokalnych jak i dla Parlamentar-
nego Zespo u Kociewskiego.

ZBIGNIEW D BROWSKI

Wspó twórca 
systemu

rakietowego
„Patriot”

Dnia 31 grudnia 2010 roku zmar  Zdzis aw Julian 
Starostecki, genera  brygady, pierwszy przedstawi-
ciel Polonii Ameryka skiej wyró niony stopniem 

generalskim i pierwszy obywatel USA, który zosta  polskim 
Genera em, wspó twórca systemu rakietowego „Patriot”, 
Kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzy a Walecznych. Ten 
nieprzeci tny cz owiek swoje dzieci stwo sp dzi  pod Je-
ewem w niewielkiej osadzie Lipienki. W yciu cz owie-

ka dzieci stwo to okres maj cy najwi kszy wp yw na jego 
rozwój. Zdzis awowi Starosteckiemu by o dane wzrasta
w rodowisku na wskro  patriotycznym, w ród ludzi, któ-
rzy z zapa em i energi  budowali woln  Polsk . Dalsze y-
cie Zdzis awa pokaza o, i  ukszta towane warto ci sta y si
przewodni  si  Jego bohaterskich dokona .

Zdzis aw Julian Starostecki urodzi  si  8 lutego 1919 
roku w odzi. Jego rodzicami byli Leonard i Irena z domu 
Ka ska. Kilka miesi cy po urodzeniu syna Starosteccy 
opu cili ód  i osiedlili si  w Lipienkach pod Je ewem
(powiat wiecki). Wychowywaniem Zdzis awa zajmowa a
si  przede wszystkim matka Irena, któr  wspiera a niania 
Wiktorowska. Wspólnie z rodze stwem: Leonardem, Bar-
bar , Januszem i Tadeuszem poznawa wiat w ród pi k-
nej przyrody. Obserwowa  prac  miejscowych gospodarzy, 
wspó uczestniczy  w prowadzeniu 17 hektarowego gospo-
darstwa rodziców. Nauk  Zdzis aw rozpocz  w Powszech-
nej Szkole w Je ewie, nast pnie kszta ci  si  w Grudzi dzu.
Jak sam wspomina , Jego marzeniem by a praca na roli, 
w gospodarstwie. Uwa a , e powinien sko czy  rolnictwo 
na SGGW w Warszawie. Ojciec uzna , i  jako syn oficerski 
najpierw powinien zosta o nierzem. Jako kilkunastoletni 
ch opiec sta  si  uczniem Korpusu Kadetów w Che mnie
(ko o wiecia).

Z chwil  wybuchu wojny z bratem Leonardem na 
ochotnika zg osi  si  do wojska do Samodzielnej Gru-
py Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem genera a
Franciszka Kleeberga, gdzie by cznikiem sztabowym. 
W dniach 3-5 pa dziernika 1939 roku bra  udzia  w ostat-
niej bitwie „kampanii wrze niowej” pod Kockiem. Po ka-
pitulacji znalaz  si  w niewoli niemieckiej, z której po 10 
dniach zbieg  i szcz liwie przedosta  si  do rodziców, do 
Warszawy. 

KONTERFEKTY
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Dzi ki kontaktom ojca szybko trafi  do ruchu oporu 
– zosta  cz onkiem S u by Zwyci stwu Polski (pó niejsza
Armia Krajowa). Jedn  z pierwszych akcji Zdzis awa by o
zrzucenie w ródmie ciu Warszawy (Aleja Szucha) tysi -
cy papierowych samolocików ze znakami RAF ( lotnictwo 
brytyjskie). Incydent ten wzbudzi  w ciek o  Niemców, 
natomiast warszawiakom doda  otuchy w pierwszych mie-
si cach okupacji i da  nadziej  na mo liw  kl sk  Niemiec 
(by o to przed wiosennym atakiem Hitlera na Francj  i An-
gli  w 1940 roku). 

Do okupowanego kraju dociera y wie ci o tworz cej si
armii polskiej we Francji pod dowództwem genera a W a-
dys awa Sikorskiego. W pierwszych miesi cach 1940 roku 
Zdzis aw Starostecki opu ci  Warszaw  i uda  si  na obczy-
zn  w celu kontynuacji walki zbrojnej z Niemcami. Nie-
legalny marsz zako czy  si  zatrzymaniem przez NKWD 
w rejonie granicy sowiecko-w gierskiej. Sowieci uznali Go 
za ameryka skiego szpiega i skazali na osiem lat agrów. 
Przez pó tora roku by  niewolnicz  si  robocz  w ZSRR. 
Najpierw r ba  lasy nad Peczor , nast pnie by  kopaczem 
w kopalni z ota na Ko ymie. Warunki pracy i ycia by y
bardzo ci kie, wielu wi niów umiera o, cz  próbowa-
a ucieczek. Zdzis aw pierwszy raz zbieg  z rejonu Peczory, 

szybko zosta  z apany przez NKWD i straszliwie skatowany, 
a komendant obozu do o y  Mu dwa lata do odsiadywanego 
wyroku. Równie  próbowa  uciec z Ko ymy. Po kilkunastu 
godzinach brodzenia przez bagna, wróci  do obozu. Koledzy 
zdo ali jako  ukry  Jego nieobecno  i w adze obozowe nie 
zorientowa y si  o znikni ciu wi nia. Jak sam wspomina :
my la em, e to ju  koniec.

Los poda  r k  Zdzis awowi Starosteckiemu 30 lipca 
1941 roku, kiedy to w Londynie polski rz d emigracyjny 
i w adze sowieckie podpisa y porozumienie wojskowe 
o tworzeniu na terenie ZSRR polskiej armii w oparciu 
o Polaków – wi niów przetrzymywanych w agrach (od 
22.06.1941 trwa a wojna niemiecko-sowiecka). W kilkana-
cie tygodni pó niej wolny Zdzis aw znalaz  si  w Buzu-
uku u boku genera a W adys awa Andersa. Kilka miesi cy

trwa o przywracanie by ych agierników do si  fizycznych 
i psychicznych. W mi dzyczasie tworzona Armia Andersa 
zosta a przeniesiona z ZSRR do Iranu. Tam w a nie Zdzi-
s aw Starostecki rozpocz  szkolenie na podchor ówce
(1942 rok). W Teheranie (stolica Iranu) pozna  przysz
on  Iren , któr  równie  sowieci zes ali w g b ZSRR, 

w sierpniu 1941 roku zosta a uwolniona i szcz liwie dotar a
da miejsca formowania armii polskiej. 

Z podchor ówki trafi  do 4 Pu ku Pancernego „Skor-
pion”. W 1943 roku jednostk  przeniesiono do Egiptu, 
a stamt d do W och. Wiosn  1944 roku Zdzis aw Starostec-
ki znalaz  si  ze swoim pu kiem pod Monte Cassino. Tak 
sam relacjonowa  w 2008 roku to wydarzenie redaktorowi 
Waldemarowi Piaseckiemu: Trafili my pod Monte Cassino. 
17 maja zacz  si  ostateczny szturm z udzia em II Korpusu, 
w sk adzie którego by  nasz pu k. Szczególnie ponur  s a-
w  zyska o tzw. wzgórze Widmo. Zdobywali my je. A potem 
przez wiele lat musia em toczy  walk  o prawd  na ten temat.
W swej s ynnej ksi ce „Bitwa o Monte Cassino” Melchior 
Wa kowicz napisa , e Widmo zdoby  porucznik Jan Kocha-
nowski ze szwadronem czo gów, ruszaj c ze wsparciem dla 
piechurów z Dywizji Strzelców Karpackich. Bo Kochanow-
ski tak to zrelacjonowa  w szpitalu Wa kowiczowi. Prawda 
by a inna. Czo gi wspina y si  pod ostrza em. Kochanowski 
zw tpi  i nakaza  odwrót. Powiedzia em mu, e przejmuj

dowództwo. Wyrwa  mi mikrofon, ebym nie móg  komuniko-
wa  si  z reszt  czo gów. Waln em go sierpowym. I ucich .
Wzi li my wzgórze.

W kwietniu 1944 roku zosta  ci ko ranny w walkach 
o Boloni . Lekarzom uda o si  uratowa  Jego nog  przed 
amputacj . D ugotrwa e leczenie przeci gn o si  do 1946 
roku. W mi dzyczasie zako czy a si  wojna (8.05.1945). Do 
kraju rz dzonego przez komunistów nie chcia  wraca . Jak 
wielu o nierzy genera a W adys awa Andersa wraz z on
osiad  w Anglii (Londyn). Na obczy nie urodzili si  dwaj 
synowie: Ryszard (1945) i Andrzej (1949). Po siedmiu la-
tach pobytu w Wielkiej Brytanii Starosteccy wyemigrowali 
do USA i zamieszkali w miejscowo ci Harison pod Nowym 
Jorkiem. Zdzis aw najpierw by  tokarzem, a nast pnie pod-
j  prac  w Edison Laboratories jako kre larz. St d trafi  na 
studia wieczorowe na politechnice Stevens Institute of Tech-
nology, które uko czy  po siedmiu latach uzyskuj c tytu
in yniera. Jak sam wspomina  dla Jego rodziny by y to lata 
wyrzecze  i trudu.

W 1960 roku nast pi  punkt zwrotny w karierze zawo-
dowej Zdzis awa Starosteckiego. Zosta  przyj ty do pracy 
w Centrum Bada  Obronnych Armii USA. Najpierw praco-
wa  nad pociskami do dzia  zdolnych do przenoszenia g owic
j drowych, potem zajmowa  si  rakietami przeciwpancerny-
mi. W mi dzyczasie uko czy  specjalistyczne studia w dzie-
dzinie balistyki. Zdobyte do wiadczenia i wiedza pozwoli y
Zdzis awowi na dostanie si  do zespo u, który pracowa  nad 
rakiet  do zestrzeliwania samolotów na du ych wysoko-
ciach (takie zdolno ci mia y ówczesne sowieckie Migi).

Na pocz tku lat osiemdziesi tych XX wieku Zdzis aw
Starostecki zosta  szefem 40 osobowej grupy projektuj cej
radar i g owic  rakiety przeznaczonej do zwalczania samo-
lotów. Realizowany projekt nazwano „Patriot”. 

Ponownie odwo ajmy si  do wywiadu Zdzis awa Sta-
rosteckiego z 2008 roku, który nast puj co obja ni  nazw
i istot  projektu:

Wbrew pozorom, tu nie chodzi o skojarzenie rakiety 
z jej patriotyczn  funkcj  obronn . PATRIOT to akronim od 
„Phased Array Tracking to Intercept of Target”, czyli „ma-
trycowo fazowane ledzenie przechwytuj ce cel. „Patriota” 

Genera  W adys aw Anders (z lewej)
dedykuje swoj  fotografi  porucznikowi 

Zdzis awowi Starosteckiemu (1954 r.) 
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mo na okre li  mianem inteligentnego systemu samonapro-
wadzania na cel-rakiet  innego pocisku rakietowego, który 
go niszczy w bezpiecznej odleg o ci od celu. System sk ada
si  ze stanowiska dowodzenia, radaru i wyrzutni. System do-
wodzenia gromadzi i przetwarza dane. Mo e ledzi  nawet 
sto celów w odleg o ci kilkudziesi ciu kilometrów i napro-
wadza  na nie kilka pocisków równocze nie. Jest po czony
z wyrzutniami, sk d odpalane s  pociski.

Po odpaleniu rakieta jest naprowadzana przez autopilo-
ta na wst pn  trajektori . Radar przechwytuje pocisk i le-
dzi jego cel. Komputer porównuje po o enia celu i rakiety, 
oblicza optymaln  trajektori  lotu pocisku i wypracowuje 
komendy sterowania. Pozostaje w sprz eniu zwrotnym 
z g owic  rakiety „Patriot”. Jej radar namierza wrogi po-
cisk, a dane o torze poruszania, kierunku i szybko ci za-
kodowuje i wysy a do komputera stanowiska dowodzenia. 
Tam s  one porównywane z danymi uk adu poszukuj cego
rakiety, potem odpowiednie dyspozycje przekazywane s
z powrotem do g owicy „Patriota”. Efektem jest naprowa-
dzenie rakiety w s siedztwo nadlatuj cego pocisku wroga 
i zniszczenie go.

Prace nad „Patriotem” zosta y zako czone sukcesem 
w 1987 roku. W dwa lata pó niej system zosta  przekazany 
armii USA i wszed  w jej wyposa enie. W 1991 roku sta
si  technicznym bohaterem wojny w Zatoce Perskiej, sku-
tecznie zwalczaj c rakiety sowieckiej produkcji wystrzeli-
wane przez Irak na Izrael. Wielki sukces odniós  „Patriot 3” 
zastosowany w wojnie ameryka sko-irackiej w 2003 roku. 
Obecnie ró ne wersje systemu „Patriot” maj  na wyposa-
eniu armie: Izraela, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Holandii, 

Japonii, Tajwanu, Korei Po udniowej, Arabii Saudyjskiej, 
Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Do Polski „Patrioty” trafi y w 2010 roku. Szkoleniow
bateri  za o ono najpierw w Mor gu, pó niej w Toruniu, 
a nast pnie w Ustce. Ze wzgl du na wiczebny charakter 
bateria „Patriotów” jest nie uzbrojona.

„Patriotami” bardzo interesowa y si  wywiady „bloku 
sowieckiego”. Bolesnym paradoksem sta o si  to, e udan
akcj  wykradzenia systemu dokona  Polak – agent wywiadu 
PRL podpu kownik Zdzis aw Przychodze . Zwerbowa  on 
do wspó pracy ma e stwo Jamesa Harpera i Rudy Schil-
ler, które by o zatrudnione w firmie „Systems Controls” w 

Kalifornii. Firma mia a dost p do planów „Patriota” otrzy-
mywanych z centrum o rodka badawczego. Przez nich Przy-
chodzie  pozyska  dokumentacj . Wywiad ameryka ski wy-
kry  kradzie , ale plany znalaz y si  ju  w Polsce, nast pnie
w ZSRR. Harper z on  zostali aresztowani, natomiast Przy-
chodzie  zdo a  uciec z USA. Zaocznie zosta  os dzony
i skazany, wyrok ameryka skiego s du nadal nad nim wisi.

Z. Przechodzie  zdoby  17 cennych rysunków „Patrio-
ta”. Na wszystkich znajdowa y si  podpisy, mi dzy innymi 
Zdzis awa Starosteckiego, w zwi zku z tym wzbudzi o to 
podejrzenia FBI, i  mo e istnie  realny zwi zek pomi dzy
Polakiem konstruktorem i Polakiem szpiegiem. Ostatecznie 
po kilku miesi cach bada  i ledztwa konstruktora uwolnio-
no od wszelkich podejrze .

Projekt „Patriot” przyniós  Zdzis awowi Starosteckiemu 
szacunek i uznanie w USA. Gratulacje otrzyma  od prezy-
denta B. Clintona, Kongresu i Pentagonu. Nie zapomniano 
o wybitnym Polaku równie  w kraju. W 1993 roku prezy-
dent Lech Wa sa odznaczy  Go Krzy em Czynu Zbrojnego, 
prezydent Aleksander Kwa niewski nada  Mu Krzy  Oficer-
ski Orderu Zas ugi RP, prezydent Lech Kaczy ski nada  Mu 
Krzy  Komandorski Orderu Zas ugi RP (2007 rok). Decyzj
prezydenta Lecha Kaczy skiego Zdzis aw Starostecki zo-
sta  awansowany na stopie  genera a brygady (2009 rok). 
Uchwa  z 4 pa dziernika 2010 roku zosta  Honorowym 
Obywatelem Miasta Che m.

Po przej ciu na emerytur  w 1987 roku Zdzis aw Sta-
rostecki zamieszka  z Rodzin  na Florydzie. Anga owa  si
w wspieranie „Solidarno ci”, potem lobbowa  przyj cie
Polski do NATO. Zmar  31 grudnia 2010 roku. Wiosn  2011 
roku Jego prochy zosta y z o one w rodzinnym grobowcu 
w odzi.

Artyku  opracowano przede wszystkim w oparciu 
o wywiad, którego udzieli  Zdzis aw Starostecki redaktoro-
wi Waldemarowi Piaseckiemu – „Spowied  patrioty”, „Ty-
godnik Powszechny” Nr 35 (3086) z 31 sierpnia 2008 roku, 
wersja elektroniczna oraz o materia y przekazane autorowi 
przez Pani  Ma gorzat  Starosteck  – bratanic  Zdzis awa.

W nast pnym numerze zaprezentujemy 
sylwetk  brata Leonarda 

Zdzis aw Starostecki z bra mi
(od lewej): Tadeusz, Zdzis aw, 
Janusz, Warszawa 22.05.2004 r.
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Rodziny, o których pisz , mimo licznych zagro e  ra-
towa y ycie innych, nara aj c w asne. Takimi za-
pewne byli: Leon Zamek Gliszczy ski i jego zacna 

ona, Waleria.
Na cie kach naszego ycia – tych wspó czesnych, jak 

i w przesz o ci – spotykamy si  z ró nymi lud mi. Zdarza 
si , e ludzie ci budz  kontrowersje. Cz sto w takich sytu-
acjach ignorujemy dan  osob , nie próbuj c znale  pozy-
tywnych cech w takim cz owieku. Przecie  okre lona osoba 
ma szereg zalet, np. odwag , altruizm…

Do takich zapewne nale a  nauczyciel Leon Zamek 
Gliszczy ski, który urodzi  si  28 czerwca 1888 roku 
w Karsinie ko o Wiela w rodzinie listonosza Jana i Emilii 
Pril. Po uko czeniu miejscowej szko y uczy  si  w Semi-
narium Nauczycielskim w Toruniu. Nast pnie pracowa
w szkole w Borsku. Potem przez dwadzie cia dwa lata uczy
w Publicznej Szkole Powszechnej w Kulicach ko o Pelplina, 
b d c jednocze nie kierownikiem placówki. W dniu 17 lu-
tego 1917 roku zawar  zwi zek ma e ski z Waleri  Kreft. 
Ich lub odby  si  w ko ciele parafialnym w Tr bkach Wiel-
kich. Mieli sze cioro dzieci: Jadwig , która y a miesi c, Le-
ona który poleg  3 wrze nia 1939 roku jako polski o nierz
w Me nie za Grudzi dzem, Jana, Alojzego, Zofi  i Waleri .
W tej chwili yje najm odsza – Waleria i mieszka w Gda sku
Oliwie.

W styczniu 1941 roku Leon rozpocz  prac  jako na-
uczyciel w niemieckiej szkole w Piasecznie o czym m. in. 
w li cie do mnie napisa : Pracowa em w Piasecznie do ko -
ca wojny jako nauczyciel samoistny. Szko a by a jednoklaso-
wa z czterema oddzia ami.

Od pocz tku miejscowi przygl dali mu si  bacznie, lecz 
nawet najsurowsi krytycy ludzkich poczyna  nie potrafili 
zarzuci  jakichkolwiek wad… Przyczyn  owych docieka
by o to, e jako „niemiecki” nauczyciel reprezento-
wa  ówczesny system w adzy. Godne Polaka jego 
codzienne post powanie w szkole, dobre stosunki 
z s siadami – Polakami i prawa postawa w miejscach 
publicznych przeczy a wszelkim podejrzeniom, e
jest hitlerowcem. T  wielk  niewiadom  pomóg  mi 
rozwia  proboszcz z Wielkiego Garca ks. Karol Ko-
nik (1898-1983), wy wi cony na kap ana w 1922 

roku. W latach 1931-1945 proboszcz w Janowie za 
Wis , znany z wielkiej gorliwo ci duszpasterskiej. 

To on na pocz tku lat 70. ubieg ego wieku na 
przystanku autobusowym w Piasecznie powie-
dzia  mi: Tam, gdzie obecnie pan mieszka (budynek 
przedszkola w Piasecznie) Leon Zamek Gliszczy ski
ukrywa  podczas okupacji ciganych przez gestapo 
rodaków.

Poszed em wskazanym przez ks. Ko nika „tro-
pem” – skierowa em najpierw list do Leona Zam-
ka Gliszczy skiego (8 VIII 1973 r.), zamieszka ego

w Gda sku Oliwie oraz do osób, którym on uratowa ycie.
Przeprowadzi em rozmowy z wtajemniczonymi w t  spraw
mieszka cami Piaseczna, m.in. Alfonsem Kwiatkowskim, 
Janem D u ewskim i Franciszkiem Ziorkiewiczem. Do-
wiedzia em si , e na poddaszu budynku, gdzie mieszka
i pracowa  Leon Zamek Gliszczy ski, ukrywa  si cigany
przez Niemców ks. Albin Ossowski, ur. 2 marca 1908 roku, 
wy wi cony w czerwcu 1930 roku, od 1936 proboszcz para-
fii w. Miko aja w Zwiniarzu, dekanat lubawski (po wojnie 
dalej by  tam proboszczem).  Napisa em do niego list. Otrzy-
ma em odpowied , której fragment cytuj : O wiadczam
Panu, e nauczyciel p. Leon Zamek Gliszczy ski w czasie 
okupacji ukrywa  mnie w szkolnym budynku w Piasecznie 
(…) tylko temu cz owiekowi zawdzi czam ycie.

U góry od strony pó nocnej by  ma y pokoik z wej ciem
na poddasze. Przy cianie, gdzie by o wej cie, Gliszczy scy
postawili du  szaf  odzie ow , przez któr  przechodzi o
si  na poddasze.

By y ucze  nauczyciela Gliszczy skiego – Franciszek 
Ziorkiewicz zam. w Piasecznie wspomina: Kierownik szko-

JAN EJANKOWSKI

Ryzykowali w asnym yciem

W tym domu na poddaszu nauczyciel Gliszczy ski ukrywa
ks. Ossowskiego i s dziego Kosidowskiego

Nauczyciel Leon Zamek Gliszczy ski
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y Gliszczy ski nie „s ysza ”, gdy dzieci na przerwach mó-
wi y po polsku, a niejednego z mieszka ców ostrzeg  przed 
wywózk . Ukrywa  te  rodzinom zagro onym wysiedleniem 
drogocenne rzeczy m.in. pp. Olszewskim i D u ewskim.

A oto druga osoba, któr  ukrywa  Leon Zamek Glisz-
czy ski. To s dzia Lucjan Kosidowski ur. 25 listopada 1902 
w Pelplinie. Ochotnik w wojnie bolszewickiej. Uko czy
studia prawnicze w Poznaniu. Od 3 pa dziernika1933 roku 
asesor s dowy w Chojnicach. Po zdaniu egzaminu s dziow-
skiego pracowa  w Che m y, S upcy k. W oc awka i Chojni-
cach. Po wojnie s dzia s du grodzkiego i nauczyciel historii 
w miejscowym gimnazjum w Gniewie. 

Jego ona Helena, w yciorysie m a Lucjana opracowa-
nym dla autora napisa a: W pa dzierniku 1939 roku Lucjan 
Kosidowski wróci  z wojennej tu aczki do rodziców w Pel-
plinie. Dowiedziawszy si , e jest przez Niemców poszuki-
wany, zacz  si  ukrywa  a  do marca 1945 roku w ró nych
miejscach na Pomorzu. Najd u ej ukrywa  si  u pa stwa
Gliszczy skich w Piasecznie.  Po wojnie s dzia Kosidowski 
cz sto wobec bliskich wspomina , e schronienie w Piasecz-
nie znalaz  u nauczyciela Leona Zamka Gliszczy skiego, e
jest mu bardzo wdzi czny.

Prawie codziennie na poddaszu piaseckiej szko y w la-
tach 1942-1945 ks. Albin Ossowski sprawowa  msze, prze-
wa nie z udzia em rodziny Gliszczy skich. Cz sto wspólnie 
z ks. Karolem Ko nikiem, który przywozi  hosti  i wino 
mszalne. Kiedy zbli a  si  front (koniec stycznia 1945 roku), 
Gliszczy scy na polecenie wojskowych w adz musieli opu-
ci  szko . Wraz z ks. Ossowskim udali si  do p. Watkow-

skich na Piaseckim Polu, gdzie dalej by y sprawowane msze 
dla zaufanych ludzi. W jednej z nich uczestniczy  Franciszek 
Ziorkiewicz, który jej przebieg tak opisa , który jej przebieg 
tak opisa : „Ministrantem by  mój nauczyciel Leon Zamek 
Gliszczy ski. Ksi dz Ossowski zgromadzonym powie-
dzia : Wolno  jest blisko. Polska nadchodzi. Pro my Boga 
o szcz liwe jej nadej cie.

Po wojnie Gliszczy scy zamieszkali w Gda sku Oli-
wie. Pan Leon dalej pracowa  jako nauczyciel w szkole na 
Przymorzu, potem by  szkolnym bibliotekarzem w Bren-

S dzia Lucjan Kosidowski

Pami tkowe zdj cie cz onków Katolickiego Stowarzyszenia 
M odzie y w 1936 roku. W rodku siedz : ks. Stanis aw Zakry

i ks. Albin Ossowski (z prawej).

towie. W zawodzie nauczycielskim nienagannie pracowa
60 lat. Z on  prze y  razem 58 lat. Zmar  21 maja 1975 roku 
w Oliwie i spocz  na miejscowym cmentarzu.

Cz owiek odwa ny, a przy tym skromny. Nara aj c sie-
bie i rodzin  z nieprzymuszonej woli, ratuje przed mierci
dwie osoby. Zawsze wierny Bogu, Ojczy nie i powierzo-
nej mu m odzie y. Graj c cz sto na pianinie i skrzypcach, 
umila ycie sobie, najbli szym i s siadom. Pracowity jak 
pszczo a. W Kulicach i Piasecznie jako pszczelarz z zami o-
wania prowadzi  pasiek .

Nigdy nie uwa a  si  za bohatera. Spe ni em – powtarza
– swój wobec bli nich obowi zek.

Pozwol  sobie zako czy  t  osobist  refleksj  nad cza-
sem minionym, przepojonym cz sto bólem, niepewno ci
jutra, wierszem nieznanego autora, który tak si  zaczyna:

Jestem Polak z urodzenia,
Wi c jak Polak te  chc y ,
Polsce na cze  wznosz  pienia,
Bo jej zdrajc  nie chc  by !

       
Przypisy:

1 Ustne informacje córki Walerii, zamieszka ej w Gda sku Oliwie, 
która dostarczy a autorowi zdj cie ojca.

2 List Leona Zamka Gliszczy skiego do autora z dn. 17 wrze nia
1973 roku.

3 Ks. W. Gruba, Z dziejów parafii Niepokalanego Pocz cia Naj-
wi tszej Maryi Panny w Wielkim Garcu, Pelplin 2002, s. 162-167. 

4 J. Ejankowski, Zas u eni ludzie dla Piaseczna i okolicy, Leon Za-
mek Gliszczy ski, „Lilia” nr 10/44 z dn. 21 VI 1999.

5 Spis ko cio ów i duchowie stwa 1958, Pelplin, s. 91;
6 List ks. Albina Ossowskiego do autora z dn. 20 wrze nia 1973 

roku, rkp. s. 2.
7 J. Ejankowski, Cztery wieki szko y polskiej w Piasecznie. 750-le-

cie Ziemi Gniewskiej. Piaseczno k. Gniewu 1584-1979, s. 91.
8 Tam e, s. 91.
9 yciorys Lucjana Kosidowskiego, opracowany przez on  Halin

Kosidowsk  zam. w Gniewie wraz ze zdj ciem m a z dn. 12 kwietnia 
2007 r., rkp. s. 2.

10 Relacje Franciszka Ziorkiewicza pt: „Kilka uwag i wspomnie
o szkole i nauczycielach z okresu okupacji hitlerowskiej w Piasecznie”, 
rkp. s. 4, w zbiorach MHPRL oddzia  w Piasecznie.

11 Tam e, s. 3.

LUDZKIE LOSY...
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WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

Min o ju  ponad dziewi tna cie miesi cy, odk d
O rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w wieciu po-
wierzy  mi wa ne zadanie koordynowania wszyst-

kich wydarze  zwi zanych z IV Kongresem Kociewskim, a co 
za tym idzie, z Kociewskim Rokiem Kongresowym 2010. 

Przez pó  roku mojej dzia alno ci w tym zakresie, mia-
am niepowtarzaln  mo liwo  organizacji wielu interesu-

j cych przedsi wzi  kulturalnych. Jednym z wa niejszych
projektów by o gromadzenie w owym czasie materia ów do-
tycz cych stanu edukacji regionalnej na Kociewiu. 

Geneza edukacji regionalnej
Termin „Edukacja regionalna” jest stosunkowo m ody, 

Dorota Wieczorek w swojej pracy pt. „Kontrowersje wo-
kó  edukacji regionalnej” pisze, e tak naprawd  termin ten 
w obszarach realizacyjnych funkcjonowa  od dawna. Jednak 
po raz pierwszy pojawi  si , jako has o w 1999 roku, w mul-
timedialnej wersji „Nowej Encyklopedii PWN”. 

W wersji drukowanej, poj cie to pojawi o si  dopiero trzy 
lata pó niej. Reforma szkolnictwa z 1999 roku na o y a na 
szko y obowi zek realizacji cie ek mi dzyprzedmiotowych,
z których jedn  z wa niejszych by a w a nie Edukacja regio-
nalna. Jednocze nie umo liwiono nauczycielom dokszta canie
si , powsta y kierunki na studiach podyplomowych kszta c -
ce m.in. nauczycieli regionalistów. O ywi y si  szko y, wpro-
wadzono lekcje regionalizmu, na których dzieci poznawa y
kultur , obyczaje i zwyczaje zwi zane z ich regionem.

Jednak w praktyce do  szybko okaza o si , e programy 
szkolne s  tak bardzo prze adowane, e coraz cz ciej brakuje 
w nich miejsca na regionalizm. Nie bez znaczenia jest, jak 
pisze historyk Pawe  Migdalski w swojej najnowszej ksi ce
pt.„Moja ma a ojczyzna. Przyk adowe scenariusze lekcji oraz 
uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przyk adzie po-
wiatu Gryfino”, to, e wychowankowie szkó  s  edukowani 
z my l  o egzaminach, które je czekaj . Autor uwa a, e ba-
rier  trudn  do przej cia w tym wzgl dzie jest „z e podej cie
do regionalizmu, wynikaj ce chyba jeszcze z wprowadzone-
go po 1945 r. jednolitego pod ka dym wzgl dem (etnicznym, 
kulturowym itd.) scentralizowanego pa stwa”.

Zbieranie danych
Posiadaj c wszelkie uprawnienia koordynatora, wysto-

sowa am pismo do szkó  i placówek kulturalnych z terenu 
Kociewia. Dokument zawiera  pro b  o nadsy anie mate-
ria ów dotycz cych edukacji regionalnej w poszczególnych 
placówkach, za lata 2005-2010. Osobno wys anym, wy cz-
nie do szkó , niezmiernie wa nym za cznikiem do tego do-

kumentu, by a anonimowa „Ankieta z zakresu edukacji re-
gionalnej – Kociewie”, zawieraj ca dziewi  podstawowych 
pyta  o sposoby realizacji edukacji regionalnej. Zwa ywszy
na wielko  Kociewia oraz liczno  placówek, do których 
kierowa am owe dokumenty, zwróci am si  o bezpo redni
pomoc w rozpowszechnianiu ich na terenach poszczegól-
nych kociewskich powiatów, do samych Starostw Powiato-
wych oraz Urz dów Miast i Gmin.

Sprawozdania
Zgodnie z wyznaczonym terminem, zacz y sp ywa  na 

moje r ce sprawozdania z ro nych placówek z terenu ca e-
go Kociewia. cznie na mój list odpowiedzia y 64 placówki 
kulturalne i o wiatowe. Zdecydowana wi kszo  sprawoz-
da , a  58%, nadesz a z terenu powiatu wieckiego, pozosta e
36% z powiatu tczewskiego i 6% z powiatu starogardzkiego. 

Z tego, co uda o mi si  dowiedzie , instytucje, zw asz-
cza szko y z tego terenu, swoje sprawozdania przekaza y
do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gda skim.
W toku prac mia y one do mnie sp yn , lecz niestety nigdy 
ich nie otrzyma am.

Po ród wszystkich 64 placówek, które nades a y mi swo-
je sprawozdania, 38% zadeklarowa o posiadanie na swoim 
terenie k cika lub izby regionalnej. Wiele z tych miejsc od-
wiedzi am osobi cie i musz  przyzna , e zrobi y na mnie 
wielkie wra enie. Niektóre izby posiadaj  zbiory, o jakich 
mo e marzy  niejedno muzeum.

Zgodnie z nades anymi sprawozdaniami, wi kszo
dzia a  w zakresie edukacji regionalnej, zw aszcza w szko-
ach, dotyczy: gromadzenia publikacji o tematyce regional-

nej, organizacji zaj  regionalnych, r kodzielniczych, histo-
rycznych, spotka  ze znanymi lud mi z regionu; organizacji 
konkursów wiedzy o regionie lub udzia  w takich konkur-
sach. Uczestnictwa nauczycieli w warsztatach i kursach o te-
matyce regionalnej; organizacji wycieczek krajoznawczych, 
festynów, dni kociewskich, prowadzenia kó  zainteresowa
zajmuj cych si  tematyk  regionaln ; organizacji widowisk 
promuj cych tradycje i obyczaje kociewskie; zakupu strojów 
kociewskich, g ównie na potrzeby pocztów sztandarowych; 
realizacji programów w asnych, przybli ania dzieciom 
i m odzie y gwary kociewskiej; realizacji edukacji regional-
nej podczas zaj  ogólnoszkolnych i prowadzenia szkolnych 
zespo ów wokalno- tanecznych.

Poza sprawozdaniami, dotycz cymi edukacji regional-
nej w kociewskich placówkach kulturalnych i o wiatowych,
posiadam bogaty materia  fotograficzny, dokumentuj cy
wszelkie poczynania tych placówek na tym polu.

BO ENA RONOWSKA

Przyczynek do „Raportu o stanie 
edukacji regionalnej na Kociewiu”

Edukacja regionalna stanowi wa ny zaczyn do tego, by poznawa  „Ma  Ojczy-
zn ”. Realizowana w przeró ny sposób, wydepta a ju  swoj  w asn cie k , po 
której dzi  z lubo ci  w druje.
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WOKÓ  REGIONALIZMU

Wyniki ankiet
Ankieta by a anonimowa, jednak niewiele szkó  z terenu 

ca ego Kociewia, zdecydowa o si  na udzielenie na ni  od-
powiedzi. Trudno dzi  jednoznacznie stwierdzi  do ilu szkó
dotar y moje ankiety. Z przypadkowych rozmów z przed-
stawicielami ró nych placówek, mo na wysnu  wniosek, 
e niska frekwencja respondentów w tym przedsi wzi ciu,

wynika równie  ze z ej dystrybucji ankiet.
cznie na ankiet  odpowiedzia y: 22 placówki, ogromna 

wi kszo , bo a  91% z terenu powiatu wieckiego, pozosta-
e 9%, to szko y z powiatu starogardzkiego. Niestety, adna

szko a z powiatu tczewskiego nie odpowiedzia a na ankiet .

Ciekawie przedstawiaj  si  wyniki dotycz ce tego, jakie 
szko y odpowiedzia y na ankiet .

Tak wi c najwi cej, bo a  60% szko y podstawowe, 23% 
szko y gimnazjalne, 17% przedszkola. Na ankiet  nie odpo-
wiedzia a adna szko a ponadgimnazjalna. 

Na pytanie dotycz ce sposobów realizacji tre ci regio-
nalnych 55% badanych zaznaczy o opcj : „W obr bie po-
szczególnych przedmiotów”, 41% „W postaci mieszanej” 
i tylko 4% zaznaczy o mo liwo  : „W postaci odr bnego
bloku tematycznego”. 

Na zapytanie dotycz ce cie ki regionalnej i sztuki 
(udzielono wi cej ni  jedn  odpowied ), a  78% respon-
dentów zaznaczy o „Wyjazdy terenowe do muzeum itp.”, 
22% „Warsztaty realizowane przez twórców ludowych” 
i dodatkowo 33% wybra o opcj  „Spotkania z yw  kultur
ludow ”.

W kwestii dotycz cej realizacji cie ek edukacyjnych 
73% szkó  wybra o mo liwo : „Wszystkie cie ki przewi-
dziane podstawa programow ”, 23% „ Tylko wybrane cie -
ki”, 4% ankietowanych nie wybra o adnej opcji.

Niezwykle interesuj ce okaza y si  odpowiedzi dotycz -
ce bezpo redniego kultywowania tradycji regionu (na py-
tanie udzielono wi cej ni  jedn  odpowied ). 64% respon-
dentów przygotowuje widowiska obrz dów regionalnych, 
18% badanych reprezentuje Kociewie poza jego granicami, 
tylko 8% prowadzi zespó  folklorystyczny. Dodatkowo 55% 
ankietowanych prowadzi izby lub k ciki regionalne i uczy 
dzieci gwary kociewskiej, 

Równie ciekawie przedstawiaj  si  odpowiedzi dotycz -
ce udzia u nauczycieli poszczególnych przedmiotów w re-

alizacji cie ek edukacyjnych (na pytanie udzielono wi cej
ni  jedn  odpowied ). W przypadku 73% szkó , nauczyciele 
j zyka polskiego i historii w trybie tych przedmiotów reali-
zuj  zadania z zakresu edukacji regionalnej. Dodatkowo, 
u 68% badanych w realizacji tych zagadnie  uczestniczy 
równie  plastyka. Inne przedmioty maj  swój udzia  w reali-
zacji cie ek regionalnych w mniejszym stopniu.

W punkcie dotycz cym rodzajów zada  terenowych 
w realizacji cie ek regionalnych (na pytanie udzielono wi -
cej ni  jedn  odpowied ). Niemal wszyscy badani, a  96% 
wyje d a z dzie mi na „Wycieczki krajoznawcze”. Dodat-
kowo: 50% respondentów prowadzi „Kilkugodzinne zaj cia
w terenie”, a 18%: „jednodniowe warsztaty dydaktyczne”.

W ankiecie zapyta am równie  o cz stotliwo  wyjaz-
dów na zaj cia terenowe w ramach cie ek regionalnych: 
55% szkó  odpowiedzia o: „Kilka razy w roku”, 45 % „Raz 
w roku”.

Inne przejawy regionalizmu
W tej ca ej wyliczance danych procentowych, nale y

pami ta  o ludziach spoza placówek kulturalnych i o wia-
towych, którzy maj  niema e zas ugi w dziedzinie regiona-
lizmu kociewskiego. Mam tu na my li osoby ze rodowiska
twórców regionalnych i ludowych, wielu z nich wiadomie
i umiej tnie przekazuje swoj  wiedz  m odszemu pokole-
niu. To niezwykle cenne. Sama nale  do tej grupy i jestem 
z tego bardzo dumna.

Podsumowanie
Kociewskie szko y niech tnie uczestnicz  w bada-

niach ankietowych, natomiast z ch ci  udzielaj  informacji 
o swoich bezpo rednich dokonaniach w dziedzinie edukacji 
regionalnej. Bardzo drobiazgowo opisuj c wszelkie przeja-
wy tej dzia alno ci, ochoczo opowiadaj  o tym, co dzieje 
si  w tej dziedzinie za progiem ich placówki. Co ciekawe, 
wszystkie sprawozdania s  niezwykle przejrzyste, bardzo 
dok adne i bogate w dokumentacj  fotograficzn . Ka de
z nich z powodzeniem mo e stanowi  odr bn  histori  Edu-
kacji regionalnej na naszej ziemi. Niezwykle wa nym jest 
te  fakt, e w du ej mierze swoje sprawozdania przysy a y
placówki, w których naprawd  si  co  wa nego dzieje i za to 
chc  wszystkim podzi kowa .

Patrz komentarz do raportu str. 22

Wyst p zespo u „Rodzina ze Zblewa” 
w szkole w PogódkachIzba regionalna w Szkole Filialnej w Bratwinie
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Mia am szcz cie uczestniczy  we wszystkich 
dniach obrad kongresowych od 1995 roku, 
najcz ciej z referatem, jak równie  w spotka-

niach oko okongresowych. Du o wcze niej ni  we wspo-
minanym roku 1999 uczestniczy am w pracach Zespo u
ds. Edukacji ZKP. Efekty pracy tego zespo u trafi y do mi-
nisterstwa i ju  w 1995 roku, jako zalecane tezy znalaz y
si  w szko ach, by w 1999 roku jako cie ka – Edukacja
regionalna. Dziedzictwo kulturowe zacz y obowi zy-
wa . Obecnie ko cz  si cie ki mi dzyprzedmiotowe, ale 
w nowej Podstawie programowej mo na znale  miejsce 
na poznawanie historii i kultury swojego regionu. M drzy
i przygotowani do tego nauczyciele – regionali ci nie za-
pominaj  o tym. 

Pracuj c w uczelni humanistycznej (kiedy  kszta -
c cej g ównie nauczycieli), mia am okazj  wielokrotnie 
naukowo zajmowa  si  tematem edukacji regionalnej. Do 
yciowych sukcesów zaliczam promotorstwo prac magi-

sterskich „regionalnie okre lonych”. Z samego Kociewia 
– ponad 50 tematów. Obecnie przygotowywane s  prace 
doktorskie ze wspominanego zakresu. Wa nym osi gni -
ciem by y Studia Podyplomowe Edukacji Regionalnej 
(dwukrotnie w mojej uczelni). By am ich kierownikiem. 
Z przyjemno ci  obserwuj  plon zasianego ziarna, g ów-
nie na Pomorzu i Kujawach.

Czuwanie nad realizacj  idei m drego, nowoczesnego 
regionalizmu ci gle mnie cieszy i dlatego ch tnie uczestni-
cz  w spotkaniach z Radami Pedagogicznymi (by am w wie-
lu szko ach ró nych szczebli, od przedszkoli poczynaj c).
Przegl dy, konkursy, olimpiady, warsztaty (te  dla studen-
tów), lekcje regionalne, wreszcie kongresy, liczne referaty, 
publikacje. Praca najcz ciej spo eczna, lecz daj ca du
satysfakcj . Tu musz  wspomnie  poznanie niepospolitych 
nauczycieli, m.in. Jana Ejankowskiego z Piaseczna, nieraz 
ca ych zespo ów, np. z bliskiego mi, wyró niaj cego si
Przysierska.

Wielkim wydarzeniem by a pami tna konferencja 
w Twardym Dole, kociewskie spotkania nauczycieli przed-
szkoli w wieciu, Tczewie, ró ne imprezy organizowane 
przez siln  grup  ze Starogardu Gda skiego…

Ten zbyt d ugi wst p ma pokaza , e temat jest nie–nowy, 
a zacz  si  du o wcze niej ni  wspomina raport. Zreszt

warto mo e wróci  do dawnych numerów KMR – bogate-
go ród a wiedzy o regionie, w którym równie  w zakresie 
edukacji regionalnej wiele si  ju  dokona o, cho  ci gle od 
nowa („szcz liwy Syzyf” jako najlepsze wyj cie), jest co 
robi .

Podczas przygotowa  do IV Kongresu Kociewskiego, 
wiecie n.Wis  po  raz drugi „dosta o” temat Edukacja re-

gionalna. Poprzednio dobrze to nam wysz o – do szkó  trafi-
y ankiety opracowane  przez do wiadczonych pedagogów. 

Ich opracowaniem zaj  si  powo any zespó . Podczas dnia 
kongresowego: prezentacje, wystawy dorobku, regionalne 
widowiska, itp. 

W 2010 roku by o podobnie, jednak zespó  merytoryczny 
powsta  pó niej ni  B. Ronowska jako koordynator, zbyt sze-
roko rozumiej c swoj  misj , rozes a a do szkó  ankiety, któ-
re nie by y skonsultowane z nauczycielami regionalistami. 

Pierwsza cz  (impreza) IV KK w wieciu, któr  by
Jarmark Kociewski dzi ki zaanga owaniu O rodka Kultu-
ry Sportu i Rekreacji i pracy wspomnianej ju  koordyna-
tor – wypad  bardzo okazale. Natomiast  w merytorycznej 
cz ci (w pa dzierniku) B. Ronowska ju  nie uczestniczy a,
cho  by a te  – jako znana na Kociewiu twórczyni (haft) 
– zaproszona. 

Patronat naukowy pe ni  Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy. Referenci reprezentowali nie tylko t
uczelni , ale te  Uniwersytet Gda ski, Akademi  Pomorsk ,
Uniwersytet Pozna ski (UAM) oraz Wy sz  Szko  Gospo-
darki w Bydgoszczy.

Naukowe i popularnonaukowe referaty, po wi cone
równie  edukacji regionalnej, zosta y ju  po recenzji odda-
ne do druku w ksi dze pokongresowej. Niestety, nie b dzie
w niej opracowania materia ów, które sp yn y ze szkó ,
gdy  B. Ronowska nie przekaza a zebranych sprawozda ,
mimo ponawianej pro by organizatorów. 

Nieporozumienia zawsze warto wyja nia , wi c liczy-
my na to, e B. Ronowska rozliczy si  z powierzonego za-
dania (by a to praca zlecona, nie spo eczna) i kompetentni 
nauczyciele przygotuj  artyku y, które mog  znale  si
w Kociewskim Magazynie Regionalnym.

Dobre przyk ady powinny zach ca  i dlatego postanowi-
am odnie  si  do zamieszczonego w tym numerze rapor-

tu. Na gor co tyle uwag. Temat jest wa ny, ci gle aktualny 
i wiecie postara si  nadrobi  zaleg o ci.

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

Lepiej pó no ni  wcale…

Podczas ostatniego spotkania Rady Programowej KMR, mia am okazj  pozna
tre  „Raportu o stanie edukacji regionalnej na Kociewiu” autorstwa Bo eny Ro-
nowskiej. Tre  raportu budzi moje zdumienie i ogólnie zasmuca. By regionali ci
nie stracili zapa u, warto przedstawiony poni ej raport nieco uzupe ni , wyja ni
nieporozumienie i obieca  ci g dalszy.
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Po opublikowaniu wspomnie
Romana Kaufmanna, doty-
cz cych jego losów z czasów 

pobytu w latach 1942-1944 w We-
hrmachcie jako wachmana w Stala-
gu XI A w Altengrabow, otrzyma-
em lawin  telefonów, listów, maili 

z ca ego kraju i z zagranicy, w tym 
z Niemiec, Francji i Belgii. Przesy a-
no mi uzupe niaj ce informacje, do-
kumenty, zdj cia, a co najwa niejsze,
pozycje literackie, równie  pami tni-
ki o Altengrabow, pozwalaj ce zwe-
ryfikowa  opowiadanie wachmana 
Romana Kaufmanna, a w niektórych 
przypadkach uszczegó owi  je i do-
precyzowa . Du o zainteresowania 
wzbudzi  u czytelników epizod opisa-
ny w „Wachmanie” dotycz cy pobytu 
Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego
w Altengrabow. Przeczyta em wszyst-
kie dost pne i publikowane wspo-
mnienia powsta ców warszawskich, 
których faszy ci po Powstaniu War-
szawskim skierowali do Stalagu 
XI A. Szczególnie interesuj ce s  wy-
powiedzi Zbigniewa Szydelskiego, 
powsta ca Obwodu II z batalionu „ y-
wiciel”. Sprowadzi em i przeczyta em
ksi ki, które wskazali mi czytelnicy, 
w tym „Czarne owce dla Apolla” Wal-
dorffa (1984), „Stalag XI A” Do czyka
(1959) i „Szpital w niewoli” Widma -
skiego (1970). W Anglii nie ma ju
w sprzeda y ksi ki irlandzkiego le-
karza Johana Burtona, dotycz cej jego 
pobytu w Altengrabow. Szkoda. Ga -
czy ski w Altengrabow by  zaprzy-
ja niony z Burtonem. Zachowa  si
i jest w posiadaniu Kaufmanna zega-
rek Atlantic, który Ga czy ski dosta
od Burtona, i który nast pnie sprzeda
za sze  paczek ameryka skich papie-
rosów Kaufmannowi. Czyni  starania, 
by ksi k  Burtona zdoby . Dla pe -
nego materia u porównawczego ko-
nieczne równie  by by o sprowadzenie 
z Francji ksi ki Fabiana Montanta 
„Stalag XI A Altengrabow”.

Co do ksi ki Burtona to na pewno 
ma j  Kira Ga czy ska. Ksi k  otrzy-

ma a od Burtona 31 lipca 1986 r., gdy 
by  w Warszawie. Na u ytek Kiry wy-
biórczo fragmenty ksi ki t umaczy
publicysta „Rzeczypospolitej”, Piotr 
Bratkowski. Ksi k  Johana Burtona 
powinna Kira Ga czy ska przekaza
„Le niczówce”, poniewa  przet uma-
czona w ca o ci a nie wybiórczo po-
winna by  dost pna dla badaczy histo-
rii literatury polskiej XX wieku, jako 
materia  porównawczy z czterema 
ksi kami, których tytu y przytaczam 
poni ej w tek cie.

Otrzyma em za to materia y i in-
formacje z Muzeum Polskich Je ców
Wojennych w ambinowicach pod 
Opolem.

By poszerzy  wiedz  o poecie z lat 
niemieckiej niewoli, kontaktowa em
si  z kustoszem muzeum Ga czy skie-
go w Le niczówce Pranie. Przeczyta-
em mnóstwo opracowa  historyków 

literatury dotycz cych Ga czy skiego
z ró nych uczelni w kraju. Kompletne 
zaskoczenie. Z ca ego materia u, jaki 
posiadam i jest dost pny w uczelnia-
nych bibliotekach, wy ania si  zupe -
nie inny obraz poety z lat 1939-1946, 
czyli z okresu jego pobytu w niewoli, 
ni  ten, który istnieje w powszechnym 
obiegu. W powielanych z jakiego
pierwowzoru publikacjach, dotycz -
cych Ga czy skiego z czasów wojny, 
napotka em informacje lakoniczne, 
nieprawdziwe lub jakby celowo zma-
nipulowane, by kreowa  wizerunek 
poety-patrioty, m czennika, nad ycie
kochaj cego on  Natali  i córk  Kir ,
skazanego przez okupanta na sze cio-
letni  roz k  z krajem i najbli szymi.
Oportunist  dzia aj cego wyrafinowa-
nie i wiadomie na szkod  okupanta. 
Z materia ów i obecnej wiedzy jak
posiadam, jawi si  zupe nie inna po-
sta  Ga czy skiego, diametralnie od-
mienna ni  spotykana w publikacjach 
zalegaj cych pó ki bibliotek, ksi gar
oraz opracowa  uczelnianych. 

W powszechnie dost pnych publi-
kacjach i ksi kach o Ga czy skim,
oraz na oficjalnej stronie internetowej 

BOGDAN KRUSZONA

K. I. Ga czy ski – bez cenzury 

o K.I.G., istnieje wsz dzie ten sam la-
koniczny zapis: Jesieni  za odmow
podpisania zgody na przeniesienie 
w stan cywilny i podburzanie wspó to-
warzyszy niedoli, aby tego nie robili, 
zostaje odes any do karnej kompanii.
W innych publikacjach o tym samym 
temacie mo na spotka  zapisy stwier-
dzaj ce, e podburzanie Ga czy skie-
go przynosi o pozytywny skutek, nie 
by  pewien swego losu, y  w ca ko-
witej niewiedzy o losie najbli szych
w okupowanej Polsce.

Zaskakuj ce, e na oficjalnej stro-
nie internetowej pod has em „Listy” 
ca kowicie zosta a pomini ta kore-
spondencja z czasów wojny Jerzego 
Waldorffa z poet  i jego on  Nata-
li . W innym zapisie autor oficjalnej 
strony internetowej przedstawia poet
jako: cz owieka odwa nego, patriot
ujmuj cego si  i czuj cego odpowie-
dzialno  za innych wspó towarzyszy
niedoli.

Co do patriotycznych postaw Ga -
czy skiego w Stalagu XI A, opisywa-
nych lakonicznie w dost pnych ofi-
cjalnych materia ach oraz na oficjalnej 
stronie internetowej K.I. Ga czy skie-
go, to moim zdaniem, konieczne s
dodatkowe wyja nienia. Wszyscy pol-
scy o nierze „wrze niowcy” przeby-
waj cy w Stalagu XI A na dost pnych
fotografiach s  w polskich mundurach. 
K.I. Ga czy ski w polskim mundurze 
fotografowany jest do 1942 roku. Po 
tym roku zachowa y si  zdj cia Ga -
czy skiego z obozu w Altengrabow 
w mundurze angielskim. Dla pewno ci
wys a em te zdj cia do Muzeum Woj-
ska Polskiego w Warszawie z pro b
o pomoc w szczegó owym okre leniu
munduru w jaki ubrany by  Ga czy -
ski. Otrzyma em potwierdzaj ce infor-
macje dotycz ce angielskiego umun-
durowania poety.

Kaufmann w „Wachmanie” opo-
wiada: Znajomo ci te (chodzi o Ga -
czy skiego) zaowocowa y cz stymi
spotkaniami z Francuzami po ich stro-
nie. Poeta tam ci gle przesiadywa
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z artystami, przebrany we francusk
bluz  i fura erk . To, e by  przepusz-
czany przez stra ników nie mia o nic 
wspólnego z przebraniem. Trzeba wie-
dzie , e polski mundur, a do tego za-
chowany guzik z or em w koronie, by
najwy sz wi to ci  polskich je ców
w niemieckiej niewoli. Nie do pomy-
lenia by o, by którykolwiek z je ców

dobrowolnie przebiera  si  w obcy 
mundur. W obozowych magazynach 
by y mundury po polskich o nierzach
odchodz cych do cywila. W tym miej-
scu trzeba doda , e je cy francuscy 
i angielscy byli traktowani przez 
wachmanów z szacunkiem.

W pami tniku Romana Kaufmanna 
„Wachman Stalagu XIA Altengrabow” 
jest nast puj cy zapis: W niemieckich 
koszarach mówi o si  o intelektuali cie
Ga czy skim i prawej r ce hauptmana 
Steinhofa Leonie Hoffmannie. Nazwisk 
innych polskich je ców nie sposób 
by o zapami ta . By o to niemo li-
we. Szybka rotacja i ci g e ubywanie 
je ców z powodu przej cia do cywila 
powodowa y zmiany zakwaterowa .
W okresie czterech lat przez Altengra-
bow Stalag XI A przewin o si  praw-
dopodobnie oko o 20 tysi cy polskich 
o nierzy. Pod koniec wojny pozosta o

zaledwie 150 do 200 je ców. Natomiast
Franciszek Do czyk, sekretarz m a
zaufania polskiego batalionu w Alten-
grabow, w swojej ksi ce precyzuje: 
Na robotników cywilnych do Rzeszy 
przesz o kilkadziesi t tysi cy polskich 
je ców, a do cywila przesz o do 1940 
roku oko o 5 tysi cy polskich je ców. 
Pod koniec 1944 r. na ogóln  liczb
34 tysi ce polskich je ców w obozie 
w Stalagu XIA i dwóch lazaretach po-
zosta o 144 polskich wrze niowców
(w tym Ga czy ski). W liczbie tej zde-
cydowan  wi kszo  stanowili funkcyj-
ni w trzech obozach i obs uga stalagu, 
w tym obs uga szpitali. W ród nich kil-
kunastu takich jak K.I. Ga czy ski, któ-
rzy zawarli przyja nie, tworzyli pary, 
by po wojnie rozpocz  nowe ycie.
Potwierdzenie tych faktów mo na zna-
le  we wspomnieniach powsta ców
warszawskich, dotycz cych ich pobytu 
w Altengrabow w latach 1944-1946.

Doktor Widma ski w swo-
ich wspomnieniach pisze: Pyta em
o Ga czy skiego. Powiedzieli, e poeta 
przyja ni si  z malarzem Macewiczem 
i najcz ciej przebywa u Francuzów.
Wiadomo z innego ród a, z ksi ki
Do czyka, e gdy Niemcy zlikwido-
wali arty cie malarzowi Macewiczowi 

pracowni , przeniós  si  on do spe-
cjalnego obozu na terenie Niemiec do 
Heeresbekleidungsamt w Hasserode 
w Górach Hercu. By o to miejsce na-
zywane przez Niemców Polnische In-
telligenzkomando nr 1416-2 (tylko dla 
intelektualistów, artystów i twórców). 
Dlaczego nie poszed  do tego obozu 
z Macewiczem Ga czy ski, nale y
si  tylko domy la . Prawdopodobnie, 
jak mówi  Kaufmann, lecz prosi , by 
tego nie zamieszcza  w ksi ce, dla-
tego, e w Stalagu XI A by atwy
i nieograniczony dost p do papiero-
sów, alkoholu, benzedryny, leku który 
by  powszechnie stosowany w obo-
zie jako lek antydepresyjny (obecnie 
wyst puje pod nazw  amfetamina) 
i innych farmakologicznych rodków
odurzaj cych. By  mo e powodem 
niepój cia z Macewiczem do obozu 
dla intelektualistów i twórców by a,
zawarta w tym czasie bliska przyja
z jedn  z piel gniarek w lazarecie „A”. 
Niestety, nazwiska tej pani nie uda o
mi si  ustali .

 W „Wachmanie” zamie ci em na-
st puj ce wspomnienie: Pewnego razu 
Kaufmann dosta  rozkaz, by odprowa-
dzi  Ga czy skiego z kilkoma Fran-
cuzami, którzy podpadli, do bauera 
i dopilnowa  ich do ko ca pracy. Na 
pytanie, dlaczego, otrzyma  odpowied ,
e to dziwna grupka wyj tkowych leni, 

obiboków i doda  przymru aj c oko, 
e to s  smakosze cejlo skiej mocnej 

herbaty (...). Spotyka  si  z je cami
francuskimi na terenie obozu i po ich 
stronie. Francuzi cz stowali go dziw-
n  herbat . Po wygotowaniu cejlonki 
lub kolubmbijki i po wypiciu g stego
syropu przez dwa dni chodzili przymu-
leni i bladzi.

Widma ski natomiast tak wspomi-
na Ga czy skiego: Gdy poeta czyta
swoje wiersze, podchor owie wybu-
chali miechem. Na co Ga czy ski:
Kiedy si miejecie, ju  mówi  nie 
b d . Dajcie jednego yka. O ile kie-
liszek rozcie czonej salicylówki mo -
na by o wypi  bez wi kszego wstr tu,
o tyle spirytusu kamforowego nikt 
z nas nawet naparstka wypi  nie móg
– z wyj tkiem K. I. Ga czy skiego.
Poeta potrafi  spokojnie powoli wla
w siebie pi dziesi ciogramow
szklank  spirytusu kamforowego.
Widma ski w swojej ksi ce o kar-
nych kompaniach w Stalagu XI A: Nie
zawsze wszystko z naszymi je cami
uk ada o si  pomy lnie. Zdarza y si
przypadki, e funkcyjni (Ga czy ski

by  pisarzem) bimbali sobie. Hitle-
rowcy opornych kierowali do tzw. 
karnej kompanii. Widma ski w innym 
miejscu: Kiedy na pocz tku wiosny 
niemiecki lekarz, zamiast przy pracy 
w biurze szpitala, zasta  Ga czy skiego
spokojnie pi cego w pokoju podcho-
r ych, rozkaza  w trybie dora nym
przenie  poet  do obozu g ównego.
W obozie tym Ga czy ski znalaz  si
pod bezpo rednimi rozkazami m a
zaufania Hoffmanna, którego nie inte-
resowa  poeta, tylko karnie przeniesio-
ny do Hauptlagu jeniec.

Widma ski: Wygl d zewn trz-
ny równie  ró ni  Ga czy skiego od 
otoczenia. Podchor owie i sanita-
riusze przybyli mnie przywita  w do-
brze skrojonych, czystych mundurach, 
spodniach w kant starannie zapraso-
wanych. Inaczej Ga czy ski. Mundur 
na nim workowaty, od góry do do u
rozpi ty, wygnieciony i brudny. Pod 
szyj  czarny fonta . Spodnie poskr ca-
ne jak harmonijka, a na nogach trepy.

Waldorff: Ga czy ski wtargn
rozche stany, nieogolony, brudny i bla-
dy. Powstaniec warszawski Zbigniew 
Szydelski pseudonim „Kit” w swoich 
wspomnieniach z Altengrabow o Ga -
czy skim pisze tak: By  zdrowy, ale 
przebywa  w szpitalu. My l , e chcie-
li mu zapewni  lepsze warunki (...). Ta 
rozpacz i samotno  dr czy y go równie
w niewoli i kaza y szuka  jakiej  bliskiej 
duszy. Sta a si  ni  towarzyszka niedoli 
Lucyna Wilamowska. Trzeba doda , e
w 1946 roku Lucyna Wilamowska sta a
si  oficjalnie drug on  poety. Wal-
dorff obecny przy spotkaniu w Krako-
wie w 1946 roku z Natali , o mioletni
Kir  na kolanach u babci z Konstantym 
i Lucyn  Wilamowsk  w swoich wspo-
mnieniach stwierdzi , e poeta pope ni
bigami . Do czyk: (...) nie mo na wi c
powiedzie , e polscy je cy czuli si
w Altengrabowie zbytnio osamotnieni. 
Zawsze potrafili znale  drog  na urz -
dzane imprezy. Widma ski o funkcyj-
nych: Wieczne spory i k ótnie o stosunek 
do Niemców, o przyjació ki, robotnice 
z s siaduj cej ze Stalagiem fabryki – s
codziennym zjawiskiem. W innym miej-
scu Widma ski opisuje o korzystaniu 
je ców z us ug przedsi biorczej Niem-
ki, która w swym mieszkaniu za p otem
obozu za pieni dze, kojarzy a je ców
z niemieckimi prostytutkami. 

W tym miejscu musz  doda
stwierdzenia Kaufmanna, których 
w ksi ce nie ma ze wzgl dów etycz-
nych. Otó  Niemcy wszystkich cho-
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rych polskich je ców na gru lic  oraz 
choroby obyczajowe (weneryczne: 
rze czk  i ki ) kierowali do lazaretu 
„T”. Choroby obyczajowe by y leczo-
ne wówczas sulfonamidami, poniewa
penicylina by a dopiero dost pna w la-
zarecie (któr  otrzymywano z Anglii) 
na prze omie 1944/45 roku. Salicylany 
w zderzeniu z alkoholem nie powodo-
wa y ca kowitego wyleczenia z „fran-
cy”. Tak t  powszechn  chorob  nazy-
wali polscy je cy. Nawroty choroby 
nast powa y w przypadku pacjentów 
nadu ywaj cych alkoholu.

Ta informacja zdaje si  by  logicz-
nym uzupe nieniem zamieszczonej 
wy ej relacji powsta ca warszawskie-
go, Zbigniewa Szydelskiego pseudo-
nim „Kit”, dotycz cej pobytu „zdro-
wego” Ga czy skiego w lazarecie.

Do czyk: Przymusowemu przej-
ciu na robotników cywilnych nie 

podlega  element niepewny, a wi c
inteligencja, politycznie podejrzani, 
„pod egacze”, podoficerowie za-
wodowi, ydzi oraz pochodz cy ze 
wschodniej Polski. Dla tych ostatnich 
czyniono liczne ust pstwa.

 Mo na si  domy la , e wiele 
szczegó ów dotycz cych poety Do -
czyk pomin  w swojej ksi ce po 
uzgodnieniu i dwukrotnym spotka-
niu z poet  w Gda sku i Stargardzie 
Gda skim, na którym mia  równie
by  Roman Kaufmann. Na propozy-
cj  spotkania w Stargardzie Gda skim
Ga czy skiego, Do czyka i Kaufman-
na w celu uzgodnie , co do tre ci pi-
sanej przez Do czyka ksi ki Kauf-
mann odpowiedzia : Spotykajcie si
i piszcie co chcecie, ja nie mam nic 
do ukrycia. Ustalajcie mi dzy sob .
Mnie to nie interesuje. Ja si  tych 
czasów nie boj . Dzi ki przekazanym 
mi wspomnieniom Romana Kauf-
manna z atwo ci  móg bym bardzo 
szczegó owo umie ci  Ga czy skiego
w faktach podanych przez czterech au-
torów wy ej wspomnianych ksi ek.
Kaufmann prosi  mnie, bym nie opi-
sywa  szczegó owo czasów upodle-
nia, poniewierki, gdy za amywali si
i popadali w depresj  nawet najtward-
si. Tak si  dzia o. To wiele t umaczy, 
lecz to nie znaczy, e w ksi kach,
podr cznikach, powa nych pracach 
magisterskich i dost pnych powszech-
nie opracowaniach mo na zak amy-
wa  wizerunek poety, przekazywa
do publicznej wiadomo ci k amstwa,
nieprawdy i pó prawdy o yciu poety 
w latach niewoli. Jest niestosowne, by 

szuka  g bi, heroizmu i drugiego dna 
w „Notatniku” ujawniaj c go 50 lat po 
mierci poety, uzasadnia  przyczyny 

nik ej twórczo ci z pobytu w Stalagu 
XI A oportunizmem, doszukiwa  si
w jego dzia aniach patriotyzmu, czy 
t umaczy  obozow  cenzur  rzadkie 
i banalne tre ci obozowej korespon-
dencji do przyjació  i rodziny. Prawda 
wy ania si  taka, e Ga czy ski, chory 
na chorob  alkoholow  i dyspomani
(jak pisze Waldorff), ca  energi  pod-
czas pobytu w Stalagu podporz dko-
wa  i skierowa  na zdobywaniu u y-
wek i alkoholu. Nast pstwem na ogu
by a intelektualna niemoc, depresja, 
oboj tno  na szyderstwa i brak powa-
ania kolegów. Dlatego, ze wzgl du

na atwo  zdobycia alkoholu, poja-
wiaj  si  w dost pnych przekazach 
niby przyja nie i kumple w batalionie 
francuskim, co potwierdza Kaufmann 
we „Wspomnieniach Wachmana”. 

W pami tniku wachmana Ro-
mana Kaufmanna na stronie 22 i 23 
czytamy: Po baraku rozesz a si  in-
formacja, e poeta Ga czy ski pisze 
„codzienn  obozow  kronik ”. Ga -
czy ski dokumentowa  swój pobyt 
w stalagu... Natychmiast podczas 
nieobecno ci Ga czy skiego w bara-
ku, hauptmann zawo a  wachmana 
ze l ska, który mieszka  w pokoju 
obok Kaufmanna i kaza  mu przynie
i czyta  zabazgrane kartki. W trud-
nych do odczytania notatkach by  ja-
ki  nic nie znacz cy be kot. Nikt tego 
nie rozumia . W celu orzeczenia stanu 
emocjonalnego i psychofizycznego 
poety, gdy pisa  „Notatnik” zamie-
rzam wys a  kopi  pisma Ga czy -
skiego z publikowanych fragmentów 
„Notatnika” do bieg ego s dowego
grafologa. Jako materia  porównaw-
czy b d  s u y y publikowane kopie 
r kopisów wierszy poety. Wiadomo, 
e Ga czy ski mia  wyrobiony, czy-

telny i staranny charakter pisma.
Jerzy Waldorff, przyjaciel Ga -

czy skiego i Natalii do czasu wyda-
nia ksi ki „Czarne owce Apollina” 
napisa : Niech Pan Bóg przebaczy tym 
wszystkim przyjacio om Ga czy skie-
go, co pijali z nim wódk  lub te  bawili 
si  widokiem pijanego i potem w wielu 
opisach mia  kopy! Zostawiali go jak 
schlanego b azna, który wyczynia
brewerie.

W KMR nr 4 (71) na str. 19 
krótko prezentowali my dwie pozycje 
ksi kowe Bogdana Kruszony, m.in. 

„Wachman Stalagu XI A Altengrabow”.

Sernik babci Jadzi

SK ADNIKI:
Spód: 0,5 kostki margaryny; 

0,5 szklanki cukru; 3 jaja; 1,5 szklanki 
m ki;1 y eczka proszku do pieczenia

Masa serowa:
1 kostka mas a; 1,5 szklanki cukru; 

1 cukier waniliowy; 1 budy  waniliowy; 
1 y eczka skórki pomara czowej; 8 jaj; 
10 dag rodzynek 1,5 kg twarogu

Margaryn  utrze  z cukrem, dodaj c
po jednym jajku. Na koniec wymiesza
m k  z proszkiem i y k  rozsmarowa
na blach  o wymiarach 24x36 cm.

Dobrze utrze  mas o z cukrem, cu-
krem waniliowym i skórk  pomara czo-
w . Porcjami dodawa  twaróg (zmielo-
ny) i po jednym ó tku. Nast pnie doda
budy  w proszku i rodzynki. Na koniec 
doda  ubite bia ko. Mas  serow  roz-
o y  na spód i piec w temperaturze 

180 st. C oko o 1 godz. 

Babka cytrynowa

SK ADNIKI:
1,5 szklanki cukru; 1 kostka mar-

garyny; 5 jaj; 1 szklanka m ki ziem-
niaczanej; 1,5 szklanki m ki pszennej; 
2 y eczki proszku do pieczenia; 1 cytryna

Cukier uciera  z margaryn , dodaj c
po jednym jajku, tak d ugo a  cukier b -
dzie roztarty. Nast pnie dalej uciera , do-
daj c m k  ziemniaczan , a potem m k
z proszkiem. Na koniec doda  otart
skórk  z cytryny i sok. Dobrze wymiesza
i wy o y  do wysmarowanej t uszczem
i obsypanej kasz  mann  foremki. Piec 
w temperaturze 180 st. C oko o 1 godz.

Rogaliki „Marcinki”

SK ADNIKI:
Ciasto:
0,5 kg m ki tortowej; 0,5 szklanki 

cukru; 5 dag dro d y; 1 szklanka mleka; 
3 jaja; 10 dag mas a

Nadzienie:
konfitura z ró y lub powid a liwkowe

Mleko i cukier podgrza , do tego 
wsypa  m k  i wyrabia  drewnian
y k . Nast pnie wla  roztopione mas o

i dalej wyrabia , dodaj c po jednym jaj-
ku. Na koniec wla  wyro ni te dro d e
(wymieszane z 3 y kami mleka i jed-
n y eczk  cukru). Dobrze wymiesza
i odstawi  do wyro ni cia. Gdy ciasto po-
dwoi swoj  obj to , porcjami wa kowa
i kroi  na kwadraty. Na ka dy kwadrat 
nak ada  nadzienie i formowa  rogaliki. 
Piec w temp. 200 st. C ok. 20 min.

Poni ej przepisy na ciasta 
z ksi eczki Krystyny Gierszew-
skiej „Tradycyjne smaki Kocie-
wia. Ksi ka kucharska”.
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Zgodnie z encyklopedyczn  definicj , poezja to ogó
utworów literackich, pisanych w odró nieniu od 
prozy mow  wi zan  – wierszem; dawniej uto sa-

miana z literatur  pi kn , wspó cze nie – z liryk , a tak e,
jak to okre li  podczas jednej z poprzednich Biesiad Literc-
kich Kazimierz Nowosielski, poezja to tak e porz dkowa-
nie do wiadcze . By  mo e jest ona równie  tylko g osem
sumienia poety... Albo zakl t  w s owa si  i ponadczaso-
wym j zykiem, który nigdy nie przemija...

Najwi cej trudno ci przysparza jednak zdefiniowanie 
poj cia „poeta”. Bo kim e on jest? Czy wystarczy na kart-
ce papieru nakre li  kilka s ów, zawieraj cych znane i sto-
sowane powszechnie rodki stylistyczne, albo dopilnowa
aby mo na by o dany utwór zaklasyfikowa  do którego
z okre lonych naukowo systemów wiersza polskiego, wy-
ró ni  w nim strofy i wersy, albo mo e zaskoczy  odbior-
ców ciekaw , niespotykan  dot d form ? Kim jest tak na-
prawd  poeta? Co jest w poezji najistotniejsze; forma, czy 
tre ? Uzna am, e najlepsz  jak do tej pory definicj  poety 
stworzy  poeta w a nie, Tadeusz Ró ewicz w wierszu „ Kto 
jest poet ?”:

poet  jest ten który pisze wiersze
i ten który wierszy nie pisze

poet  jest ten który zrzuca wi zy
i ten który wi zy sobie nak ada

poet  jest ten który wierzy
i ten który uwierzy  nie mo e

poet  jest ten który k ama
i ten którego ok amano

poet  jest ten co ma usta
i ten który po yka prawd

ten który upada
i ten który si  podnosi

poet  jest ten który odchodzi
i ten który odej  nie mo e

John Keating w filmie „Stowarszyszenie umar ych po-
etów” stwierdza, e tak naprawd  nie czytamy poezji dla-
tego, e jest adna. Czytamy j , bo nale ymy do gatunku 

ludzkiego, a cz owiek ma uczucia. Mo na by tak e pokusi
si  o stwierdzenie, e zazwyczaj poruszaj  nas te utwory, 
które bezpo rednio dotycz  naszych prze y , pogl dów
i warto ci przez nas reprezentowanych. Poezja to obraz 
wiata, w którym yjemy, to cz sto obraz nas samych. Czy-

tamy wiersze nie tylko dla przyjemno ci, ale równie  po 
to, aby si  wzruszy , lepiej zrozumie  siebie i otaczaj cy
nas wiat.

Moje dzisiejsze wyst pienie po wi cone jest najnow-
szej poezji Kociewia. Okre lenie „najnowsza” odnosi si
g ównie do poezji powsta ej w ci gu ostatnich dwóch lat, 
ale omówi  tak e wiersze nieco starsze, cz sto do tej pory 
nieopublikowane (ale np. zaprezentowane na lokalnych fo-
rach i portalach internetowych). Wybór autorów jest ca ko-
wicie subiektywny, poniewa  w poezji Kociewia dzieje si
bardzo du o. Skupi am si  g ównie zatem na kilku znanych 
mi autorach: Reginie Kot owskiej, Kazimierzu Kujawskim, 
Bo enie Ronowskiej i Stanis awie Sierko. W tej tak e kolej-
no ci pokrótce przybli  ich twórczo .

ycie nie musi obfitowa  w wielkie wydarzenia. Codzien-
ny obowi zek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upi k-
szy  i uszlachetni , te s owa H. Bordeaux otwieraj  tomik 
poezji „Wiersze” Reginy Kot owskiej i trudno zapewne si
z nimi nie zgodzi . Sami cz sto nie potrafimy zauwa y , e
to co pi kne znajduje si  tu  obok nas. Szukamy bowiem 
tego, co mo e nas inspirowa  gdzie  daleko, nie doceniaj c
pi kna znajduj cego si  w pobli u.

Pani Regina Kot owska urodzi a si  w Skórczu na Ko-
ciewiu w 1963 roku. Jest absolwentk  studiów historycz-
nych na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
i podyplomowych studiów polonistycznych na Uniwersyte-
cie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest nie tylko 
znakomitym historykiem, ale te  wy mienitym badaczem, 
regionalistk  i animatork  kultury. Dzisiaj dla nas jest przede 
wszystkim ...poetk .

We wspomnianym wcze niej ju  tomiku wierszy Regina 
Kot owska zabiera nas w podró  po ziemi nam najbli szej,
ale te  niekiedy tak naprawd  ...nieznanej. 

Tomik „Wiersze” mo na by podzieli  na cztery bloki te-
matyczne. Pierwszy z nich to wiersze mówi ce o przywi za-
niu do rodzinnej ziemi, lokalnym patriotyzmie, drugi z kolei 
przedstawia cztery pory roku na Kociewiu, trzeci za  po-
wi cony zosta  historii rodzinnej okolicy autorki, w czwar-

tym, ostatnim bloku znajdziemy odniesienia do szko y i pod-

Przedstawiamy Czytelnikom pierwsz  cz  referatu Patrycji Hamerskiej 
odczytanego na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie 

w dniu 17 wrze nia 2011 roku 

PATRYCJA HAMERSKA

Najnowsze poezjowanie na Kociewiu
cz  pierwsza
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kre lenie jej znaczenia w wychowaniu m odego pokolenia. 
Poza tym pojawiaj  si  w nim tak e wiersze o charakterze 
religijnym, b d ce swoistym podzi kowaniem za dar ycia
oraz te, o charakterze bardzo osobistym i refleksyjnym, po-
wi cone rodzinie i bliskim.

Jak ju  wspomnia am wcze niej, w wielu wierszach 
poetki wida  przywi zanie do rodzinnych stron, szacunek 
do otaczaj cego j wiata, do wszystkiego co sk ada si  na 
jego histori  i tradycj . I tak w wierszu „O mojej wiosce” 
pisze:

(...) Dzieje jej wpisane w sie  historii szersz :
Starych osad prochy kurhanów pie  szepc ;
Szwedzkich kroków odg os wzgórza jeszcze nios ;
Sobótek poranki lud tu wi ci  ros .

Starych rodów ycie w jedno tu si  splot o
Z tymi co dla kraju byli jak wiat o (...).

gdzie indziej z kolei czytamy:

(...) Tu jest mój kawa ek wiata,
gdzie kociewska gwara brzmi,
gdzie muzyka piewa w kwiatach,
stary bociek w gnie dzie pi.
(...)
Tu jest mój kawa ek wiata,
mój bezpieczny sta y l d.
Tu sp dzi am m ode lata 
i nie pragn  odej  st d.

Mi o  do Kociewia ukryta jest tutaj w kociewskiej 
mowie, otaczaj cej poetk  przyrodzie, kolorach i zapa-
chu kwiatów, w historii rodzin zamieszkuj cych t  ziemi ,
w jej tradycji i obrz dach. Opisy kociewskiej przyrody 
przedstawione s  tak e w cyklu wierszy prezentuj cych czte-
ry pory roku na Kociewiu, gdzie wiosna to pora pierwszych 
kwiatów, nie mia ych p ków na drzewach (...), ciep ych
deszczyków (...) i pierwszych, wstydliwych trawy prze wi-
tów. Lato, a w a ciwie czas kiedy zbli a si  ono ku ko co-
wi, to wiatr rozwiewaj cy w osy, ci kie k osy nabrzmia y-
mi brzuchami ku ziemi si  chyl ce i klucz urawi p yn cy
w po egnalnym ge cie machaj c skrzyd ami. Jesie  to czas, 
gdy dawno opad y przez wiatr porwane nitki babiego lata, 
melancholia obleka z wolna cia o, serce, i my li a w powie-
trzu unosi si  dym zadusznych wieczek. Natomiast zima 
to cudowna biel i szron – tkany srebrn  mgie k , i mróz 
– nie ne wiecide ko.

Dalsza cz  tomiku zosta a po wi cona historii najbli -
szej okolicy poetki. Jest to historia poezj  malowana. Mo -
na by w tym miejscu nawi za  do s ów ks. J. St. Pasierba, 
cz sto zreszt  przeze mnie (i nie tylko) przywo ywanych,
a mianowicie: Ma e ojczyzny ucz y  w ojczyznach wiel-
kich, w wielkiej ojczy nie ludzi. Kto nie broni i nie rozwija 
tego, co bliskie – trudno uwierzy , eby by  zdolny do wiel-
kich uczu  w stosunku do tego co wielkie i najpi kniejsze
w yciu i na wiecie. Wiersze te pe ni  przede wszystkim 
funkcj  edukacyjn . I tak mo emy pozna  histori  lalkow-
skiej wi tyni, czy te  przybli y  sobie posta  m nego
przywódcy ruchu powsta czego przeciwko Krzy akom na 
Pomorzu i pierwszego wojewody pomorskiego, Kociewia-
ka, Jana z Jani.

Du o miejsca po wi ca te  poetka szkole i wychowaniu 
najm odszych, bo przecie  jak mawia  Jan Zamoyski: Za-
wsze takie Rzeczypospolite b d , jakie ich m odzie y cho-
wanie.

Regina Kot owska w utworach tych przybli a histori
lalkowskiej szko y, wspomina lata swojego dzieci stwa,
dzi kuje za zdobyt  wiedz  swoim rodzicom i nauczycie-
lom, pisze:

Mia am kiedy  to szcz cie
i chc  by cie o nim wiedzieli, 
e spotka am w swym yciu najlepszych nauczycieli 

Mia am równie  fart taki,
co mnie ogromnie weseli,
e moi zwykli rodzice nie drwili z nauczycieli, 

wiersz ko czy si  jednak smutnym wnioskiem:

(...)
Dzi  zgo a czasy inne.
Dzi  wszystko si  zmieni o.
Szacunek to prze ytek,
s abo ci  bywa mi o .

W omawianym tomiku wierszy znajdziemy te  wiele 
utworów po wi conych rodzicom poetki i jej bliskim, jak 
np. „Do M...”. Poetka zdaje si  pociesza  w nim zranion
przyjació k , czytamy:

Nie mów nam, e w miejscu innym
i o innym czasie 
mog aby  zosta  kim  wielkim
i m drzejsz  sta  si ...

(...)
Odrzu  przesz o  za siebie:
mi o  fa szyw  pozostaw w tyle
ciesz si  pi knem przy tobie –
i szcz ciem nazywaj te chwile

Twardo st paj po ziemi,
trze wo w przysz o  spogl daj
a tych, którzy ci  kochaj
od siebie nie odtr caj

Kolejne utwory po wi cone s  pami ci papie a Jana 
Paw a II. Z datowania wierszy wynika, e powsta y one 
w czasie, gdy papie  umiera , stanowi  one prób  pogodze-
nia si  z tym co nieuniknione i s  te  swego rodzaju podzi -
kowaniem za jego s u b  ludziom.

Drugi tom wierszy Reginy Kot owskiej, jak dot d nie 
opublikowany „Wiersze nowe” to poezja bardzo osobista, 
intymna. Poezja pe na mi o ci i spokoju, w której podmiot 
liryczny czy ze sob  rol ony, matki i babci, a ka da z nich 
daje jej wiele rado ci, ale te  czasami budzi niepokój i l k,
czytamy:

Córka moja 
chce na boso wiat poznawa
Dawa  rado
dawa  u miech
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zbiera  brawa
Ale wiat
nie puchem mi kkim i leciutkim –
bywa bólem,
bywa gniewem,
rani smutkiem.

Tak bym chcia a j  uchroni
przed tym wszystkim,
lecz nie zatrzymam czasu w d oni
jak wiatr listków,
nie zatrzasn  jej przestrzeni
jak drzwi klatki.

Gdy si  sparzy
stan  przy niej...
Bed  matk .

W zbiorze tym znajdziemy te  wiersze, w których au-
torka poszukuje sensu ycia i cierpienia, w których to obna-
a ludzk  s abo  i towarzysz c  jej cz sto pych . Czasami 

pyta, nie znajduj c odpowiedzi, ale nigdy nie w tpi ...szuka. 
Do takich utworów nale  wiersze, w których poetka wyko-
rzystuje znany w literaturze i poezji motyw Hioba, na który 
to wskazuj  ju  tytu y wspomnianych utworów („Ksi ga
Hioba”, „Ksi ga Hioba II”). Podmiot liryczny prosi w nich 
o pocieszenie i wsparcie:

Cierpimy, gdy si  rodzimy
i pierwszy z b dzi s o obi.
Gdy pierwsz  infekcj apiemy.
A pierwszy guz czo o zdobi”

(...)

Wi c cierpienia sens przez wiar
Cz owiek poj  mo e...
Hiob nie zw tpi  w Ciebie Panie – 
Pociesz i mnie, Bo e.

Z kolei w wierszu „Ironia” podmiot liryczny wyznaje: 

Niby tworzymy przysz o
W plejadzie planet Kosmosu,
Lecz przy tym jako  tak wysz o
By  szczytem ofiarnym stosu.

W „Wierszach nowych” poetka kilka utworów dedykuje 
swoim znajomym i bliskim. Do jednych z ciekawszych na-
le y wiersz „ lubuj  Ci... Mojemu M owi, mojej mi o ci”.
Wiersz ten jest wyznaniem mi o ci, nawi zuj cym do s ów
przysi gi ma e skiej:

Czy mnie kochasz?
Kocham
i
bior  sobie ciebie...

na rado  ka dego dnia,
kiedy przy twarzy mojej
czule Twój oddech gra.
Na szcz cia ca  wieczno

gdzie razem i  b dziemy
a wiat o drogich spojrze
w obr czkach kr ki wpleciemy

(...)
Gdy wzrok ju  niedomaga 
i s uch psikusy kleci
serce bije za wolno
oddech zbyt szybko leci

lubuj  Ci 
i to, e Ci  nie opuszcz
a  do mierci

A w tym najbardziej pragn ,
gdy czas nasz si  wype ni:
zabierz nas Bo e razem,
by za sob  nie t skni .

W „Wierszach nowych” mo emy napotka  tak-
e nawi zania do wa nych historycznych rocznic, jak 

np. aresztowanie ksi dza Paw a Szynwelskiego, czy zbrod-
ni katy skiej. Poza tym, tak samo, jak w pierwszym zbio-
rze wierszy, tak i w tym znajduj  si  utwory o charakterze 
religijnym.

Mniej jest w opisywanym tomiku wierszy odniesie
do Kociewia, nie brakuje za to utworów patriotycznych, 
tj. „Ojczyzno Polsko,”, „Polska”. Mimo i , jak wspomnia-
am wcze niej w zbiorze „Wiersze nowe” znajdujemy 

mniej odniesie  do Kociewia, to tej pomorskiej krainie po-
etka po wi ca dwa utwory: „Moja Ma a Ojczyzna” i „Co 
to jest Kociewie?”, w którym to opisuje pi kno Kociew-
skiej Ziemi:

Kociewie to lasy zielone
i b kit jezior g bokich
to ó te pole pszeniczne
na miedzach czerwone maki

I malwy patrz ce w okna 
cha upom z podcieniem stawianym
i na podwórzu studnia,
a przy niej cebrzyk drewniany

(...)

Dziewcz t w barwnych kubrakach
w wianek splecione w osy.
I r ka rolnika twarda
z czu o ci  pieszcz ca k osy

(...)

Poezja Reginy Kot owskiej to swoisty portret Kociewia, 
jego kronika – to przyroda, muzyka, gwara, obrz dy, to wi -
zi rodzinne, wreszcie te  ca kowite oddanie i mi o , a tak e
portret kobiety – kobiety, która cieszy si  ka dym dniem, 
ka dym u miechem i wci  na nowo odkrywa siebie, stara-
j c si  by  jak najlepsz  matk , on  i babci .

Ci g dalszy w nast pnym numerze
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Twój wiat to ja

jestem motylem
w ród barwnych kwiatów
jestem rw cym potokiem
ryb  p yn c  nurtem
wiatrem wpadaj cym we w osy
muskaj cym delikatnie
piosenk  któr piewam
budz c twe oczy rankiem
u miechem zdobi cym twe usta
jestem i b d
z tob
milczeniem noc
cisz
o wicie
s o cem
na niebie
jestem i b d
ca ym twoim yciem

Pajace

ta cz  podryguj c
dumne twarze
przybieraj  pozy miny
sob  zachwyceni
obroty podskoki
byle szybciej
pr dzej
taniec szalony 
w ob dzie
figury w maskach
damy wynios e
kokietuj  flirtuj
bal trwa
noc  ukryte cienie
b dz  po cianach
zdrapuj  resztki
wymiataj  brudy

Anio  nocy

przylatywa  o zmroku
skrzyd ami puka
w okno
siada  obok mnie
opowiada  o mi o ci
obejmowa
ociera zy
czuwa  gdy spa am
rankiem odlatywa
szmerem budzi
podmuchem
niebia skich skrzyde

Kochanek ksi ycowy

zakrada si  mrokiem
w lizguje promykiem
pieszcz c smug
piersi nabrzmia e
w ciemno ci b y nie
nami tnym poca unkiem
rozrzuci milion gwiazd
najja niejsz  z gwiazd
k adzie u mych stóp
usypia s odycz  pie ni serenady
p yn  p yn
niech ten sen trwa

Nasze promocje

DANUTA MURAWSKA

DANUTA MURAWSKA jest mieszkank
D brówki w gminie Bobowo. Wiersze pisze 
od ponad roku. Pisuje te  pod pseudonim 
Niebieska Dama na serwisie poetyckim. 
W bobowskim domu kultury byla prezen-
tacja jej wierszy. Bra a udzia  w konkursie 
na wiersz o matce i wygra a wierszem „Naj-
pi kniejsze s owo”.
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Wielki to zaszczyt dla mnie i wyró nienie, e
mog em by  jednym z pierwszych czytelników 
wydanej nak adem wydawnictwa Bernardinum 

i Kociewskiego Kantoru Edytorskiego ksi ki „Parafia Naj-
wi tszej Maryi Panny Matki Ko cio a w Tczewie i jej pro-

boszcz ks. Stanis aw Cieniewicz”. To owoc dwuletniej pra-
cy redakcyjnej panów: Jana Kulasa, Kazimierza Ickiewicza 
oraz Adama Chy y. Dzi ki ich zaanga owaniu i energicznej, 
a tak e, co podkre li  nale y – spo ecznej pracy – zosta
upami tniony kolejny wielki tczewianin. 

Bior c ksi k  do r ki, zauwa amy jej pi kn  tward
ok adk , zaprojektowan  przez Regin  Jeszke-Golick . Wi-
dzimy zatem na owej ok adce ko ció  pw. Naj wi tszej Ma-
ryi Panny Matki Ko cio a w Tczewie oraz widniej cego nad 
nim jego budowniczego i proboszcza ks. pra ata Stanis awa
Cieniewicza. Fotografie na ok adk  wykona  Jacek Cherek. 
I przyzna  trzeba, e potrafi  uchwyci , zarówno pi kno ko-
cio a jak i powag  zatroskanego o swych wiernych kap ana.

Ksi k  otwiera przedmowa Jego Ekscelencji Biskupa 
Pelpli skiego prof. dr. hab. Jana Szlagi. Jego Ekscelencja 
wyra a uznanie dla redaktorów ksi ki za przypomnienie 
tych dziejów, które dla wspó czesnych mog  by  niekiedy 
nieznane lub przez nich zapomniane. Jak zauwa a to wiel-
ka zas uga historyków, którzy chc  powiedzie , e jest to 
parafia, o której warto du o wiedzie , i o której warto pa-
mi ta . Podkre la rol  ks. pra ata Stanis awa Cieniewicza, 
który otrzyma  misj  utworzenia nowej parafii wraz z pole-
ceniem zbudowania wi tyni. Jest, zdaniem Jego Ekscelen-
cji, ks. Stanis aw cenionym duszpasterzem ka dego poko-
lenia, charyzmatycznym, atwo znajduj cym wspólny j zyk
z parafianami, umiej cym tworzy  syntez  tego, co pozna
wcze niej, z tym co niesie potrzeba chwili.

Ksi ka sk ada si  z trzech cz ci, trzech rozdzia ów. 
W pierwszej przedstawiona zosta a historia Parafii NMP 
Matki Ko cio a w Tczewie, w drugiej zarys biografii ks. pra-
ata Stanis awa Cieniewicza, w trzeciej za  spisano wspo-

mnienia i refleksje o ks. pra acie, przedstawione zarówno 
przez ksi y, jak i przez osoby wieckie, w ród nich lekarzy, 
nauczycieli, dzia aczy „Solidarno ci” i innych. Wzbogaco-
ne zosta y one fotografiami ze zbiorów prywatnych, które 
dokumentuj  poszczególne wydarzenia z ycia ks. pra ata.
Ogó em uda o si  pozyska  60 wspomnie  i refleksji.

Cz  pierwsz , autorstwa Kazimierza Ickiewicza 
i ks. Jerzego Wi ckowiaka, otwieraj  opisy stara  o ko ció
na Suchostrzygach, a nast pnie ustanowienie parafii. Jed-
nocze nie dowiadujemy si  o pocz tkach budowy ko cio-
a, wyj tkowym kamieniu w gielnym po wi conym przez 

papie a Jana Paw a II w Rzymie 6 pa dziernika 1983 roku 

i konsekracji górnego ko cio a 15 wrze nia 1998 roku, dol-
nego za   15 wrze nia 2000 roku. Zawarte w tym rozdziale s
tak e wa ne dla ka dego parafianina informacje o patronce 
parafii i ko cio a – Naj wi tszej Maryi Pannie Matce Ko cio-
a, patronach dolnego ko cio a – b ogos awionej Karolinie 

Kozkównie i b ogos awionym ks. Stefanie Wincentym Fre-
lichowskim. Czytelnik znajdzie tu tak e informacje o kapli-
cy m czenników Ziemi Tczewskiej, pomniku Jana Paw a II 
oraz figurze Matki Bo ej Królowej Rodzin, a tak e informa-
cje techniczne dotycz ce budynku ko cio a. Histori  parafii 
zamykaj  informacje o yciu religijnym parafian, bior cych
udzia  we wspólnotach formacyjnych, jak te  mog cych uzy-
ska  pomoc w Bezp atnym Biurze Porad Prawnych, poradni 
dla osób uzale nionych od narkotyków, wietlicy rodowi-
skowej, Klubie Anonimowych Alkoholików. Ca o  rozdzia-
u dokumentuj  za czniki do historii parafii. 

W rozdziale drugim ks. infu at Stanis aw Grunt nakre li
zarys biografii ks. pra ata Stanis awa Cieniewicza, proboszcza 
parafii NMP Matki Ko cio a w Tczewie od 1980 roku, Dzie-
kana dekanatu tczewskiego od 1986 roku, pra ata honorowego 
Jego wi tobliwo ci Ojca wi tego Jana Paw a II i Kanonika 
honorowego Kapitu y Katedralnej Pelpli skiej od 1998 roku. 
Zarys ten zosta  uzupe niony przez Jana Kulasa dok adnym ka-
lendarium ycia i dzia alno ci ks. dziekana oraz wa niejszych
faktów i wydarze  w jego parafii. Ma zatem czytelnik od strony 
65 do 130 mo liwo  zapoznania si  z biografi  ks. probosz-
cza Cieniewicza i wa niejszymi wydarzeniami w jego parafii. 
Dzi ki kwerendom Jana Kulasa w Oddziale Instytutu Pami ci
Narodowej – Komisji cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Gda sku mo na dowiedzie  si  o patriotycznej 
postawie ksi dza pra ata, jaka rysuje si  w wietle materia ów
S u by Bezpiecze stwa. Przytocz  w tym miejscu fragment 
z notatki SB: Ks. Stanis aw Cieniewicz, proboszcz parafii 
MB Królowej Ko cio a w Tczewie. Negatywnie ustosunkowany 
do ustroju PRL. Utrzymywa  kontakty z przedstawicielami opo-
zycji politycznej, udziela  im pomocy i wsparcia materialnego 
oraz organizowa  dla nich i z ich udzia em nabo e stwa in-
tencjonalne. Podpisa : Naczelnik Wydzia u IV WUSW Gda sk
pp k mgr Stanis aw Kubi ski. Jak s usznie dostrzeg  Jan Ku-
las, my tczewianie, mo emy by  dumni i usatysfakcjonowani, 
wiedz c, e ks. Cieniewicz nale a  w najtrudniejszych latach 
stanu wojennego do najwybitniejszych i najodwa niejszych
duszpasterzy na Pomorzu Gda skim, który z nara eniem ycia
i zdrowia niós  pomoc i wsparcie prze ladowanym dzia aczom
„Solidarno ci”, g osi  odwa ne i m dre kazania oparte na na-
uce spo ecznej Ko cio a i Ewangelii. Mo na zatem o ks. Stani-
s awie powiedzie : Wielki cz owiek, maj c na uwadze s owa
Jana Paw a II: Cz owiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

ZENON  LICA

Rzecz o ksi ce
Parafia Naj wi tszej Maryi Panny Matki Ko cio a w Tczewie 

i jej proboszcz ks. Stanis aw Cieniewicz
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lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
si  dzieli z innymi.

Cz  trzecia to wspomnienia i refleksje o ksi dzu pra a-
cie. Zaczn  od wypowiedzi ksi y. Otwieraj  je refleksje ks.dra 
Stefana Adricha, który podkre la niezwyk  wi  Ksi dza Pro-
boszcza z Parafianami, jego trosk  i dobro . Jak pisze, ka dy:
m ody czy stary, kobieta czy m czyzna, potrzebuj cy, a nawet 
nieudolny oszust, zawsze si egna z ksi dzem Proboszczem 
zadowolony, podobnie wyra a si  o ks. pra acie ks. dr S awo-
mir A aszewski. Z kolei ks. Krzysztof Aleksandrowicz zwra-
ca uwag  na skromno  i pokor  ks. Cieniewicza, wybitnego 
duszpasterza i g osiciela ewangelii, jednocze nie doskona ego
organizatora, który nie stroni od ludzi i ich problemów. Mo e
by  wzorem dla innych. Ks. Jan Buk za  podkre la szczególn
trosk  ks. pra ata, jak  otacza on wszystkich kap anów w de-
kanacie. Ks. dr Dariusz Dr ek ceni natomiast sposób bycia 
ks. Cieniewicza w ród ludzi: pogodny, weso y, przyjacielski, 
jednocze nie podkre la jego serdeczno . Z kolei ks. dr Anto-
ni Dunajski dostrzega swoisty charyzmat przewodzenia dany 
przez Boga ks. pra atowi dla dobra ca ej wspólnoty, której s u-
y. Wyra a si  on trosk  o dialogowe rozwi zywanie proble-

mów personalnych i duszpasterskich. Jak zauwa a, ks. pra at
Cieniewicz buduje mosty pomi dzy strukturami ko cielnymi
i samorz dowymi oraz innymi organizacjami, s u y i czy
a gdy trzeba ostrzega i wymaga. Zdaniem ks. Wojciecha Ja -
kowiaka, ks. Stanis aw to prawdziwy rybak: lubi owi  ryby 
w jeziorze i te ludzkie, nie boi si  trudów, pok ada ufno
w Bogu, a jego kap a stwo i ycie mo na okre li  s owa-
mi: to si  da.  Ks. Feliks Kamecki podkre la, i  kap a stwo
ks. pra ata jest niezwykle pi kne, pe ne Chrystusowej nadziei 
i szalonego optymizmu, rozmodlenia, zakochania si  w Matce 
Bo ej. To wietny mówca i kaznodzieja, pe en szacunku i mi-
osierdzia, oddany Bogu i Jego pasterzom bez reszty. Obecny 

Biskup W oc awski Jego Ekscelencja Wies aw Mering, znaj -
cy ksi dza Stanis awa Cieniewicza blisko 50 lat, wspomina, 
i  by  on kole e ski i serdeczny w kontaktach z innymi lud -
mi ju  podczas nauki w Wy szym Seminarium Duchownym 
w Pelplinie. Jak zauwa a biskup Mering, przyczyn  sukce-
sów duszpasterskich i organizacyjnych ks. Cieniewicza jest 
jego m dro , prostota i szczodro  serca. Z kolei ks. kano-
nik Tomasz Patoka podkre la znaczenie budowania ko cio a
ywego, wznoszonego z ywych kamieni, czyli budowania 

parafialnej wspólnoty. Ks. profesor Jan Perszon, by y wikary 
w parafii NMP Matki Ko cio a, wspó prac  z ks. S. Cieniewi-
czem wspomina jako najpi kniejsze lata w swoim yciu, kiedy 
uczy  si  by  ksi dzem. Na co dzie  Proboszcz urzeczywistnia
ide  braterskiego kap a stwa, a jednocze nie w latach stanu 
wojennego podkre la , e prawda zwyci y, a Polska b dzie
wolna. W przekonaniu ksi dza Piotra Wysgi ks. S. Cieniewicz 
jest nie tylko zas u onym dziekanem, ale z uwagi na wielk
aktywno  duszpastersk  i spo eczn  cz owiekiem instytucj .
Ks. Andrzej Szcze niewski z dum  stwierdza, e ma wspania-
ego proboszcza i mo e si  od Niego uczy , czym jest prawdzi-

we duszpasterstwo, a przede wszystkim czym jest prawdziwe 
cz owiecze stwo.

O ksi dzu pra acie Stanis awie Cieniewiczu z uznaniem, 
szacunkiem i wielk  wdzi czno ci  wyra aj  si  tak e oso-
by wieckie. W ród nich s  tak e lekarze. I tak Zbigniew 
Bulczak, wspominaj c ksi dza Cieniewicza, zwraca uwag
na jego g boki patriotyzm i pomoc okazywan  cz onkom
„Solidarno ci” w okresie stanu wojennego. Jak podkre-
la, ks. Stanis aw swoim autorytetem potrafi  onie mieli

nachodz cych go SB-ków. Dr nauk med. Dariusz Doering 
podkre la charyzmat s owa ks. Cieniewicza. Jak wspomina,  

wszyscy s uchali ksi dza z uwag  i nikt nie pozostawa  obo-
j tny na jego nauki. Danuta Galewska, lekarka i dzia aczka
„Solidarno ci”, nazywana przez ks. pra ata, jak podkre la,
„doktórk ”, okre la ks. Stanis awa mianem osoby wyj tko-
wej, która swoj  wiar  i wiadectwem ycia poci ga a tysi -
ce parafian, wielu tczewian, która pomaga a ludziom w naj-
trudniejszych czasach i sytuacjach.  Dla Lucji Wydrowskiej 
i jej przyjació  ks. Cieniewicz jest dobrym, m drym cz owie-
kiem, niestrudzonym kap anem i niezawodnym przyjacielem, 
który zas uguje na najwy szy podziw i szacunek.

Wiele ciep ych s ów pod adresem ks. pra ata kieruj  dzia-
acze „Solidarno ci”. Wspominaj  go, tak jak Tadeusz Wil-

czarski, jako opatrzno ciowego kap ana danego przez Boga na 
trudne czasy, który w latach stanu wojennego niós  wielorak
pomoc represjonowanym, dawa  te  s owa otuchy i nadziei.  
Wspó twórca tczewskiej „Solidarno ci” – Roman Bojanow-
ski – z rozrzewnieniem wspomina swoje pierwsze spotkania 
z ks. Cieniewiczem podczas strajku sierpniowego w 1980 roku 
i pomoc , której mu udziela  po wyj ciu z Aresztu ledczego
w Gda sku w 1984 roku. Podkre la, e ks. Stanis aw nikomu 
nie odmawia  pomocy. Jak mówi: Taki jest ks. pra at Stanis aw
Cieniewicz. On taki jest. Znany dzia acz kolejarskiej „Soli-
darno ci”, Jacek Pr tki, lata stanu wojennego i ks. Stanis a-
wa wspomina jako opiekuna ludzi dzia aj cych w podziemiu, 
pomagaj cego rodzinom tych, którzy zostali internowani lub 
aresztowani i osadzeni w wi zieniach. Jak zauwa a, do dzisiaj 
ks. Cieniewicz wspiera tych, którzy s  s abi, którzy potrzebuj
pomocy, zarówno tej materialnej jak i duchowej. Dla niego ks. 
Stanis aw jest przewodnikiem, u którego zawsze mo e szuka
duchowego wsparcia. Mieczys aw liwka, dzia acz „Solidar-
no ci” FPS Polmo, zauwa a, e po 13 grudnia 1981 roku ów-
cze ni dzia acze pierwsze kroki kierowali do proboszcza NMP 
Matki Ko cio a po porady, pomoc i duchowe wsparcie.

Warto tak e odnotowa  wspomnienia Autorów tekstu. 
Jan Kulas ks. pra ata postrzega jako wyj tkowego duszpa-
sterza, zas u onego kapelana „Solidarno ci” i wielkiego spo-
ecznika, dobrodzieja i darczy c . W stanie wojennym ks. 

proboszcz nie tylko wspiera  i pomaga  potrzebuj cym, ale 
nade wszystko dawa wiadectwo odwagi i m dro ci ycio-
wej. Uczy , e nale y domaga  si  prawdy, wolno ci i posza-
nowania godno ci cz owieka, ale bez nienawi ci i ch ci od-
wetu. Z kolei Kazimierz Ickiewicz podkre la zaanga owanie
ksi dza Pra ata w ycie parafii i spo eczno ci lokalnej, jego 
serdeczno  i bezinteresowno  w niesieniu pomocy potrze-
buj cym. Jak zauwa a, ks. Dziekan widzi w drugim cz owie-
ku Chrystusa, a swoim yciem daje wiadectwo wiary. 

Nie sposób przytoczy  tu wszystkich wspomnie  i re-
fleksji, jak zaznaczy em jest ich 60. We wszystkich nich 
ks. Dziekan Cieniewicz wspominany jest jako wielki i wyj t-
kowy kap an, patriota okresu stanu wojennego, wychowaw-
ca pokole , który w asnym yciem i przyk adem przekazuje 
prawd  o Bogu i cz owieku.

Publikacja, licz ca 320 stron, ukaza a si  w 25-lecie po-
s ugi kap a skiej ks. S. Cieniewicza jako Dziekana Dekana-
tu Tczewskiego oraz w 30. rocznic  uchwalenia programu 
NSZZ „Solidarno ”, co tym wa niejsze, e ks. Cieniewicz 
postrzegany by  i jest jako kapelan „Solidarno ci”.  Podkre-
li  trzeba, e ksi ka ta jest publikacj  potrzebn  i wa n .

Z jednej bowiem strony jest dedykowana ks. S. Cieniewi-
czowi w rocznic  jego pos ugi kap a skiej jako Dziekana, 
z drugiej za  to podzi kowanie dla wszystkich budowni-
czych najwi kszego ko cio a w Diecezji Pelpli skiej.

Poni ej jedno ze wspomnie  zamieszczonych w ksi ce
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Rola kap ana, nauczyciela i wychowawcy nabiera 
obecnie szczególnego znaczenia. Zanik autoryte-
tów, bezideowe wychowanie, absolutyzacja wol-

no ci oraz kryzys prze ywania warto ci – nios  ze sob
niebezpiecze stwo zagubienia si  wspó czesnego cz owie-
ka. Cho  coraz cz ciej reagujemy agresj  i cynizmem na 
prawdy obiektywne, to jednak wewn trznie potrzebujemy 
i poszukujemy „fachowej opieki” – kap anów, wychowaw-
ców i nauczycieli. Aby zrozumie  wspó czesnego cz owieka
nale y z nim by , stara  si  go zrozumie , a przede wszyst-
kim wys ucha  go. 

Nasza tczewska spo eczno  posiada wielu znamieni-
tych kap anów, wychowawców i nauczycieli. Zostali my
„obdarowani” wieloma autorytetami, o których cz sto wie-
my niewiele, albo zbyt ma o. Ka dy cz owiek – szczególnie 
w okresie adolescencji – potrzebuje drogowskazów. To one 
ukazuj  mu warto ci, cz sto cel i sens ycia. Wielcy wycho-
wawcy i nauczyciele s  w ród nas, w naszych ma ych spo-

eczno ciach, rodzinach, szko ach, a nie jak nam si  cz sto
wmawia gdzie  tam w iluzorycznym ekranie telewizyjnym.

W grono wielu znamienitych tczewskich wychowaw-
ców hic et nunc (tu i teraz) niew tpliwie wpisuje si  osoba 
ks. pra ata Stanis awa Cieniewicza. Posta  w naszej spo-
eczno ci powszechnie znana, rozpoznawalna, szanowana, 

darzona wielkim powa aniem. Proboszcz parafii p.w. Naj-
wi tszej Maryi Panny Matki Ko cio a erygowanej 2 wrze-
nia 1980 roku, budowniczy ko cio a, honorowy obywatel 

miasta Tczewa. Jako cz owiek – szczery, prostolinijny, od-
wa ny, wymagaj cy przede wszystkim od siebie. Zarówno 
poprzez osobowo  jak i pos ug  kap ana wzbudza respekt 
i powszechny szacunek. Wychowawca pokole  – które-
go s uchamy. Otrzyma  szczególny dar a zarazem zadanie 
towarzyszenia cz owiekowi prze omu wieków i ustrojów 
w odkrywaniu wiata i siebie. 

Analizuj c dzia alno  ks. pra ata, przychodzi mi na 
my l zawo anie Deo et Patriae (Bogu i Ojczy nie). Prawda 

WOJCIECH DRZE D ON

Kap an, wychowawca i nauczyciel
«B ogos awieni ci, którzy s uchaj  s owa Bo ego i zachowuj  je». W ci gu tysi ca lat przesz o przez 

te ziemie wielu ludzi, którzy s uchali S owa Bo ego. Przyjmowali je z ust tych, którzy to S owo g osili.
Przyjmowali je wpierw z ust wielkiego misjonarza tych ziem, wi tego Wojciecha. Byli wiadkami jego 
m cze stwa. Nast pne pokolenia wyrasta y na tym zasiewie, dzi ki pos udze innych misjonarzy – bisku-
pów, kap anów, zakonników. Szeregi aposto ów S owa Bo ego. Jedni potwierdzali or dzie Ewangelii 
m cze sk mierci , inni przez powolne spalanie si  w apostolskim trudzie w duchu benedykty skiego
ora et labora – módl si  i pracuj. S owo g oszone nabiera o szczególnej mocy jako s owo potwierdzone 
wiadectwem ycia. […]. Dzi  na nas spoczywa odpowiedzialno  za to, aby zosta y przekazane przysz ym

pokoleniom nie jako martwa litera, ale jako ywe ród o poznania prawdy o Bogu i o cz owieku – ród o
prawdziwej m dro ci.

Jan Pawe  II
Pelplin, 6 czerwca 1999

Album starych pocztówek zatytu owany „Pozdrowienia 
z Kociewia” jest drugim w tej formule wydawniczej zbio-
rem dawnych widokówek. Ogromny sukces, który towarzy-
szy  wydanemu w 2002 roku albumowi „Pozdrowienia z Po-
wiatu Starogardzkiego” dowiód , i  ten rodzaj dokumentacji 
ikonograficznej, za jak  s usznie uchodz  pocztówki, nie 
straci  na popularno ci. Filokartystyka zatem nie zamiera, 
ale staje si  pasj  o coraz szlachetniejszym obliczu. Mobi-
lizuje zbieraczy do poszukiwa  kart nieznanych, rzadkich, 
na wiele sposobów niepowtarzalnych. W tym samym duchu 
anga uje emocje tych, którzy akn  podobnych wzrusze ,
jakie prze ywa si  za ka dym razem przy ogl daniu wiata
minionego wprawdzie, ale zatrzymanego cudownie na po-
ó k ych kartach pocztowych. Z tej kolekcjonerskiej pasji 

rodz  si  w a nie takie inicjatywy, pi kne i po yteczne, jak 
to wydawnictwo.

Autorzy albumu nie zachowuj  swych osobliwych wzru-
sze  i emocji kolekcjonerskich tylko dla siebie. Dziel  si  nimi 
szczodrze z pasjonatami przesz o ci, a tych jest bezmiar, bo 
szybko znikaj  z pó ek ksi garskich najwi ksze nawet nak a-
dy albumów ze starymi fotografiami i pocztówkami, których 
na Kociewiu ukaza o si  ju  sporo. Tak b dzie i tym razem, 
o czym jestem przekonany, gdy  obecny album Pozdrowie
z Kociewia to niejako kontynuacja tej przygody, do której za-
prosi  nas Miros aw Kalkowski wraz z edycj  poprzedniego 
albumu. Co wi cej, ta podró  w przesz o  obejmuje a  trzy 
kociewskie powiaty, z d u szymi przystankami w Gniewie, 
Nowem, Pelplinie, Starogardzie, wieciu i Tczewie. (...).

RYSZARD SZWOCH

Wst p



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

ta doskonale wpisuje si  w to, czym yje i czego naucza. 
Godno  kap a stwa udzielonego cz owiekowi przez Chry-
stusa jest czym  trudnym do ogarni cia. Patrz c na posta
kap ana, widzimy „zas on  tajemnicy” ograniczaj c  na-
sze pole widzenia; dostrzegamy sprawnego administratora 
parafii, dobrego kaznodziej , budowniczego ko cio a, uta-
lentowanego pedagoga w katechezie. Nie wida  jednak tej 
nadprzyrodzonej charyzmy, któr  zosta  obdarzony, tego 
namaszczenia, by pe ni  w imieniu Chrystusa misj  królew-
sk , kap a sk  i prorock . To wyró nienie, ale i wielkie zo-
bowi zanie…

Ks. Stanis aw jako kap an – przewodnik, pe ni c swoj
misj  nie narzuca praw, celów. Oferuje, przeprowadza, mo-
bilizuje do samodzielno ci, przekazuje i wzmacnia ambicje 
poprzez przyk ad w asnego cz owiecze stwa i zaanga o-
wania, daje wiadectwo wiary i w asnego chrze cija stwa.
I przez to dla wielu jest specjalist  w temacie spotkania cz o-
wieka z Bogiem, ekspertem w dziedzinie ycia duchowego. 

Jego recepta na dobre duszpasterstwo? – Podda  si  woli 
Boga. Wykonywa  to, co do nas nale y, a reszt  zostawi
Bogu. Nie jest konieczne, by w obliczu pokus relatywizmu 
i permisywizmu kap an zna  wszystkie zmieniaj ce si  tren-
dy my lowe pojawiaj ce si  w obecnych czasach; wierni, 
oczekuj  od niego, aby by wiadkiem odwiecznej m dro-
ci, zawartej w S owie Objawionym. Jego szczególna troska 

o jako  modlitwy i nieustanna dobra formacja teologiczna 
przynosz  owoce. 

ycie w czasach trudnych, szczególnie w czasach totali-
taryzmu, mog o zrodzi  nieu wiadomion  tendencj  do ma-
skowania si , a w konsekwencji do ulegania jakiej  formie 
hipokryzji. Jest oczywiste, e nie czyni to relacji braterskich 
bardziej autentycznymi, e mo e prowadzi  do przesadnej 
koncentracji na samym sobie. Ks. pra at by  czynnym uczest-
nikiem transformacji ustrojowej w naszym kraju. Jego nie-
zachwiana postawa i wiadectwo ycia i wiary – szczególnie 
w czasach trudnych – wpisa y si  na sta e z otymi literami 
– w histori  Tczewa. Zawsze obecny przy cz owieku. Jako 
pontifex nieustannie buduje mosty pomi dzy cz owiekiem
i Bogiem. Chcia by si  powiedzie  – to Jego powo anie,
a jednak… 

Przemiany dokonuj ce si  w naszym kraju nios  ze 
sob  szereg wyzwa  i problemów. Z jednej strony poszerza-
j  zakres wolno ci i samorealizacji, by z drugiej powodo-
wa  powstanie wielu trudno ci, patologii, bezradno ci ludzi 
wobec zmieniaj cego si wiata. Zjawiska te w du ym stopniu 
dotkn y równie  i nasz  tczewsk  spo eczno . Dzisiaj nie y-
jemy w wiecie stabilnym, przejrzy cie urz dzonym, z jasno 
wytyczon  perspektyw . wiat wspó czesny pogr ony jest 
w chaosie norm i zasad, a przysz o  dla wielu rysuje si  mgli-
cie. Wed ug ks. pra ata Stanis awa Cieniewicza nie mo na

budowa wiata bez Boga, bez odniesienia warto ci. Wolno
„zadana” cz owiekowi ma pozwoli  mu odkrywa wiat, reali-
zowa  si  w nim. To Jego recepta na nihilizm.

I tak dobry nauczyciel, kap an – wychowawca prowadzi 
cz owieka do pe ni rozwoju, przewodzi w ród zawi o ci ycio-
wych i nieustannych wyborów. Zabiega o to, aby cz owiek nie 
stawa  si  biernym tworzywem dziejów i wielkich mocy poli-
tycznych, lecz by  samodzielnym podmiotem, sprawc  w asne-
go losu i wspó twórc  pomy lno ci spo ecze stwa, w asnego
szcz cia i zbawienia. Jest to zadanie niezwykle trudne, tym 
bardziej, e coraz powszechniej dochodzi do g osu przemoc, 
s abszy bywa podporz dkowany silniejszemu, autorytety mo-
ralne s  niszczone przez agresj  i pieni dze. A jednak postawy 
wielu pokazuj , e warto bardziej by , ni  wi cej mie …

Wspó cze nie potrzeba nam jak nigdy dot d autoryte-
tów wiary, mi o ci i prawdy, autorytetów szlachetnych serc 
i m drych umys ów. Ks. pra at Stanis aw Cieniewicz jako 
nauczyciel i wychowawca przekazuj c prawd  o Bogu 
i cz owieku, w asnym yciem i przyk adem zdaje si  nie-
ustannie przypomina  – stat crux dum volvitur orbis (krzy
trwa, podczas gdy wiat si  zmienia). 

Parafia Naj wi tszej Maryi Panny Matki Ko cio a w Tczewie 
i jej proboszcz ks. Stanis aw 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 pelpli ski c.d.    ks. W adys awa Szulista

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

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

• Kronika pelpli skich cystersów Klemensa Bruskiego

• Najnowsze poezjowanie na Kociewiu c.d. Patrycji Hamerskiej

Fot. Ma gorzata Pauch

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE


