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Od redakcji
„Pisarz umarä, a wiöc Ĕyè zaczyna” – to säowa ks. profesora Janusza Stanisäawa Pasierba, który dorobkiem naukowym i literackim zasäuĔyä na naszñ wdziöcznñ pamiöè.
W dwudziestñ rocznicö jego Ĉmierci rok 2013 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a takĔe
burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch ustanowili rokiem ks. Janusza St. Pasierba. Bödñ
spotkania naukowe, tradycyjny juĔ ogólnopolski konkurs recytatorski jego imienia
i inne liczne dziaäania nie tylko w Liceum Ogólnoksztaäcñcym w Pelplinie i Zespole
Szkóä Ekonomicznych, których patronem jest ks. Pasierb, ale na Pomorzu i daleko dalej,
bo przecieĔ to Polak, europejskiej miary humanista, którego dzieäa i zasäugi dla Ojczyzny i koĈcioäa wciñĔ zdajñ siö niedocenione.
ćw. Augustyn pisaä (cytujö z pamiöci, wiöc raczej niedosäownie): Góry, rzeki
i morza chwalicie, a siebie wzajem pomijacie. MoĔe nie zawsze pamiötajñc, przyganö
Ĉw. Augustyna, pamiötamy, Ĕe ks. prof. Pasierb, erudyta, czäowiek szerokich horyzontów, autorytet naukowy, znawca kultury i sztuki, poeta i eseista, to czäowiek wyjñtkowy,
który wciñĔ wymaga naszej uwagi, odczytywania na nowo, przemyĈlenia, nie przecieĔ
dla wäasnej chwaäy, lecz dla poszerzenia naszych horyzontów, dla oĈwietlenia naszej
drogi i nadaniu jej gäöbszego sensu.
Warto przypomnieè dwa zdania ks. Pasierba, który chwalñc uĈmiechniötñ ziemiö
Kociewia i Kaszub, tak pisaä o miejscach sobie szczególnie bliskich: „PodñĔyäem w duchu Ĉladami tych adresów, które byäy moimi po przeprowadzce z Lubawy do Tczewa;
najpierw ulicñ Wñskñ 2, potem Kopernika 5, aĔ wreszcie ten dom na Lecha 3, z którym
wäaĈciwie byäem najbardziej zwiñzany, spödziäem w nim bowiem w peäni Ĉwiadomie
juĔ lata, po powrocie z wojennego wysiedlenia”. I drugie: „Do Pelplina przyjeĔdĔaäem
wczesnym rankiem. Piöè tysiöcy mieszkaþców. Stolica diecezji. Tu zdarzyäo siö literackie
wszystko, co byäo waĔne w moim Ĕyciu. Jedna ulica prowadzi z dworca na rynek, druga
z rynku, obok katedry, do Starogardu Gdaþskiego… Tu bödö mieszkaä chyba do Ĉmierci.
ēe takie maäe miasteczko? Po tylu podróĔach wiadomo juĔ mniej wiöcej, Ĕe Ĉwiat moĔe
byè jednñ rzekñ, jednym koĈcioäem, jednñ ulicñ, drzewem za oknem, odrobina ksiñĔek,
päyt i last but not least – kilku dobrymi ludĒmi”.
W czasie drugiej wojny Ĉwiatowej Niemcy zniszczyli w Pelplinie pomnik znakomitych myĈlicieli „szkoäy pelpliþskiej historycznej”, który staä na placu przed wejĈciem do
WyĔszego Seminarium Duchownego. Pora pomyĈleè o przywróceniu tego pomnika, moĔe
z upamiötnieniem-dodaniem tych kapäanów, którzy od czasów powojennych do dzisiaj
swñ mñdroĈciñ i twórczoĈciñ zasäuĔyli na upamiötnienie.
Andrzej Grzyb
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź ĝwiecie, 4 wrzeĞnia
DoĪynki rozpoczĊáy siĊ mszą Ğw. w koĞciele pw. Ğw. Andrzeja Boboli. NastĊpnie przemaszerowano do amfiteatru,
gdzie nastąpiáo oficjalne otwarcie ĞwiĊta plonów. PóĨniej
byáy wystĊpy kapel, zespoáów. Byá teĪ konkurs na najpiĊkniejszy wieniec doĪynkowy. Nie zabrakáo równieĪ swojskiego jadáa, droĪdĪówki i smacznej grochówki.
Ź Subkowy, 6 paĨdziernika
W Domu Kultury w Subkowach odbyáo siĊ III Sympozjum Kulinarne „O jeĞciu na Kociewiu”. Organizatorem wydarzenia byáo Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet,
które od początku swojej dziaáalnoĞci w niebanalny sposób
popularyzuje tradycje i walory kociewskiej kuchni. (WiĊcej
czytaj na str. 32).
Ź Zblewo, 13 paĨdziernika
W tym dniu miaáa miejsce Rodzinna Biesiada Rolnicza
rozpoczĊta uroczystą mszą Ğw. sprawowaną w intencji rolników i Ruchu Ludowego w zblewskim koĞciele parafialnym.
PóĨniej Koncert Gwiazdy Europejskiej i Polskiej Sceny
– Romuald Spychalski z Przyjacióámi. Na Rynku czekaá na
uczestników oraz goĞci wspaniaáy poczĊstunek oraz wystĊpy zespoáów artystycznych, róĪnego rodzaku konkursy, gry
dla dzieci i máodzieĪy.
Ź Tczew, 20 paĨdziernika
Fabryka Sztuk w Tczewie byáa organizatorem cyklicznych
warsztatów Street art for kids – warsztaty graffiti i street art.
dla máodzieĪy. Podczas zajĊü uczestnicy mogli zapoznaü siĊ
z formami street art, wykorzystując nietypowe techniki, formy
i szablony inspirowane nowoczesnym designem. Na warsztatach mówiono o jego historii, czoáowych twórcach. Zapoznano siĊ z metodami tworzenia prac i projektów. Zostaáa równieĪ
omówiona kwestia wandalizmu i nielegalnego aspektu grafitti. Prowadzący uczyli, jak tworzyü róĪne formy sztuki ulicy.
Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Rewitalizacja
strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”
wspóáfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Ź Nowe, 24 paĨdziernika
Po raz kolejny gospodarstwo agroturystyczne Huzar zorganizowaáo Hubertusowskie gonitwy za lisem. ĝwiĊtowanie
otworzyáa barwna parada jeĨdĨców po Nowem. Po niej, na
nadwiĞlaĔskich báoniach, odbyáy siĊ gonitwy w kategorii dorosáych, juniorów oraz dzieci. Znakiem do rozpoczĊcia gonitw
byá strzaá z husarskiego pistoletu oddany przez Burmistrza
Nowego. Tegorocznymi zwyciĊzcami biegów zostali w kategorii dorosáych: Marek Szmyt z Tymawy, juniorów: Asia Meger (stajnia Huzar Nowe), dzieci: Anita Lewandowska (stajnia
Huzar Nowe). Na zakoĔczenie imprezy dokonano jeszcze jednej dekoracji, mianowicie uhonorowano najáadniejszą amazonkĊ Hubertusa, którą okazaáa siĊ Aleksandra JabáoĔska.
Ź Skórcz 6 listopada
Do XVIII edycji konkursu fotograficznego przystąpiáo
13. autorów fotografii pochodzących z Czarnej Wody, Czerska, Franku, Skórcza, Tczewa i Malborka. UroczystoĞü ogáo-
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szenia wyników konkursu oraz wrĊczenia nagród zaszczyciá
swoją obecnoĞcią Senator RP, Andrzej Grzyb, znany takĪe
jako niestrudzony propagator fotografiki. Zestaw zdjĊü Marka Káosa ze Skórcza zatytuáowany „Tornado na Kociewiu”
zostaá nagrodzony II miejscem.
Korzystając z okazji informujemy, Īe laureat przygotowuje album fotograficzny, w którym umieĞci zdjĊcia obrazujące aktualne przemiany realizowane w Skórczu. Wydanie
tego albumu zaplanowane jest na maj 2013 roku.
Ź ĝwiecie, 4 listopada
Na duĪej scenie Cafe Kultura odbyá siĊ konceret w specjalnie przygotowanej sali kulturalno-edukacyjnej „Kameralna PrzestrzeĔ Widowiskowa”. Na wyposaĪenie której
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaáo
OKSiR dotacjĊ. W repertuarze obecnych tego wieczoru na
scenie artystów znalaáy siĊ miĊdzy innymi piosenki: Czesáawa Niemena, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty,
Andrzeja Zauchy, Jimi Hendrixa, Jimiego Morissona, itd.
ŹOsie, 10 listopada
Stowarzyszenie Kulturalno-OĞwiatowe „Chorus Osensis” pod dyrekcją Michaáa Rajewskiego, z okazji 3. rocznicy swojej dziaáalnoĞci, przygotowaáo w sobotni wieczór
Jubileuszowy Koncert. Wykonane zostaáy utwory sakralne
i rozrywkowe. Prezes chóru, Dawid WarzyĔski, dokonaá
podsumowania 3-letniej pracy chóru, dziĊkując przy tym
przyjacioáom, którzy wspierają chór finansowo. Licznie
zgromadzona publicznoĞü podziĊkowaáa wszystkim chórzystom gáoĞnymi brawami. Na zgromadzonych w sali widowiskowej Gminnego OĞrodka Kultury w Osiu wystĊp chóru
pozostawiá niezapomniane wraĪenie.
Ź Tczew, 13 listopada
W dniach 13-15 odbyá sie juĪ V Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego. Jego organizatorem jest
Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej we wspóápracy
z Centrum Kultury i Sztuki, Miejską Biblioteką Publiczną
i Fabryką Sztuk. Konkurs adresowany jest do reprezentantów
przedszkoli, szkóá podstawowych, gimnazjów, szkóá ponadgimnazjalnych a takĪe domów kultury, Ğrodowiskowych domów pomocy spoáecznej, róĪnych form pracy pozaszkolnej
oraz mieszkaĔców Kociewia i innych regionów Polski.
Ź Starogard, 14 listopada
Caritas Diecezji PelpliĔskiej oraz Parafialny Zespóá
Caritas dziaáający przy parafii p.w. Miáosierdzia BoĪego
w Starogardzie GdaĔskim zorganizowaáo koncert Zbigniewa Wodeckiego zatytuáowany: „Nauczmy siĊ Īyü obok siebie”. Impreza o charakterze integracyjnym poĞwiĊcona byáa
osobom niepeánosprawnym.
listopad
Z okazji przypadającej w tym roku 65. rocznicy urodzin
starogardzianina, Kazimierza Deyny, w holu Hali Sportowej
im. A. Grubby zostaáa przygotowana wystawa poĞwiĊcona
Īyciu i osiągniĊciom legendarnego piákarza. Wystawa ukazuje DeynĊ na tle historii ówczesnego futbolu, bogata w interesujące fakty z Īycia klubów, kibiców, zawodników.

3

Z PRZESZãOćCI REGIONU

MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
czĊĞü dwunasta

P

o 123 latach Polska odzyskaáa niepodlegáoĞü. Zrzuciáa jarzmo niewoli narzuconej przez trzech zaborców. O OjczyznĊ upomnieli siĊ jej synowie i córki,
którzy z bronią w rĊku wykuwali granice wolnego paĔstwa.
WĞród bitewnego zgieáku, nie szczĊdząc trudu i krwi, walczyáy „lwowskie orlĊta” o Lwów, Wielkopolanie i ĝlązacy
w powstaniach „przypomnieli Europie, Īe nie są Niemcami”. Konferencja pokojowa w Wersalu rozstrzygnĊáa o losach Pomorza. CzĊĞü nadmorskiej krainy z 147-kilometrową
linią brzegową wáączono do Polski, ale bez GdaĔska.
StyczeĔ 1920 roku byá mroĨny i gruba pokrywa puszystej bieli Ğniegu pokryáa kaĪdą dostĊpną powierzchniĊ przestrzeni. MieszkaĔcy Pomorza z niecierpliwoĞcią oczekiwali
chwili, kiedy wkroczą polskie oddziaáy „BáĊkitnej armii” gen.
Józefa Hallera i ten moment nastąpiá. Wówczas speániáy siĊ
marzenia. „Triumf sprawiedliwoĞci”, „Polska zmartwychwstaáa” – jakĪe wymownie brzmią owe hasáa wypowiedziane
pamiĊtnego dnia 27 stycznia 1920 roku. A zabrzmiaáy one
z ust wielu mieszkaĔców ziemi gniewskiej, którzy odczuwali radoĞü i wzruszenie, widząc na ulicach pomorskich miast
i wsi Īoánierzy Frontu Póánocnego. Oni jednak wĊdrowali
dalej, kierując siĊ na póánoc. Dotarli do Subków, a póĨniej
30 stycznia 1920 roku do Tczewa. Witano ich, jak wówczas
odnotowano, „owocami, chlebem i solą, kwiatami, Ğpiewem
i poczĊstunkami”. W farze podczas uroczystej mszy Ğw.
dziĊkczynnej odĞpiewano Te deum”. Do miasta 4 lutego 1920
roku przybyá legendarny juĪ gen. Józef Haller.
Powiat tczewski oraz Subkowy znalazáy siĊ w granicach
powstaáego na początku 1920 roku województwa pomorskiego, a w samej wsi funkcjonowaá urząd gminy, na czele którego
staá wójt. Zgodnie z rozporządzeniem Starostwa Tczewskiego
na podlegáym terenie zniesiono niemieckie nazwy miejscowoĞci i zastąpiono polskimi. ToteĪ odtąd nie uĪywano juĪ wyraĪenia Subkau. Powróciáo ono ponownie dziewiĊtnaĞcie lat
póĨniej, ale w zupeánie innych okolicznoĞciach. Spis polskich
nazw miaá równieĪ zostaü opublikowany w gazetach. Wykonawcami powyĪszych zaleceĔ byli wójtowie i soátysi, których
zobowiązano do wprowadzenia wszelkich zmian. Chwilowo
mogáy pozostaü napisy prywatnych firm niemieckich, ale
wáaĞciciele musieli umieĞciü tak samo widoczne i brzmiące
napisy polskie. Biaáy jagielloĔski orzeá na czerwonym tle stanowiá w owym czasie waĪny element toĪsamoĞci narodowej.
Tablice z godáem i nazwą instytucji umieszczano na kaĪdym
budynku paĔstwowym i uĪytecznoĞci publicznej. Nowe znaki
drogowe oznajmiaáy odlegáoĞü do poszczególnych miejscowoĞci takĪe w jĊzyku polskim.
W szkoáach, po dáuĪszej przerwie spowodowanej zaborami, zabrzmiaá po raz pierwszy jĊzyk polski jako oficjalny
i powszechnie obowiązujący. Mowa ojczysta, którą posáugiwaáo siĊ wielu uczniów byáa jĊzykiem wykáadowym. Na tĊ chwilĊ
oczekiwano z wielkim utĊsknieniem. Kalejdoskop przeobraĪeĔ
dotyczyá równieĪ zmian personalnych dotychczas urzĊdującej
niemieckiej kadry pedagogicznej. Nauczycieli niemieckich zastąpiono polskimi. To oni nieĞli kaganek oĞwiaty oĞwietlając
swą wiedzą „serca i umysáy” przedstawicieli máodego pokole-
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nia. Ksztaácili i wychowywali w duchu polskoĞci, a podstawą
ich dziaáania byáo wszczepienie miáoĞci do Ojczyzny.
Po przejĊciu wáadzy administracja polska uruchomiáa
wszystkie szkoáy istniejące w zaborze pruskim. StopieĔ organizacyjny szkóá uzaleĪniono od liczby dzieci w obwodzie,
gdzie gáównie realizowano program czterech lat nauczania
początkowego. W 1928 roku w obrĊbie parafii subkowskiej
dziaáaáo w sumie 9 szkóá powszechnych. W Subkowach
funkcjonowaáa szkoáa czteroklasowa z czterema nauczycielami i uczyáo siĊ w niej 170 uczniów. Z kolei w trzech
szkoáach dwuklasowych pracowaáo po dwóch nauczycieli,
a mianowicie w BrzuĞcach z 96 uczniami, w Maáej SáoĔcy
z 60 uczniami i w Waümierzu z 53 uczniami. W szkoáach
jednoklasowych z jednym nauczycielem w Czarlinie uczyáo
siĊ 66 uczniów, w Gniszewie 30, w GorzĊdzieju 48, w Maáym Garcu 38 i w Radostowie 59.
Jednym z ogniw akcji repolonizacyjnej w okresie miĊdzywojennym byli nauczyciele uczący w polskiej szkole.
Wspóápraca z lokalnym Ğrodowiskiem pozwalaáa zwiĊkszyü
efektywnoĞü i skutecznoĞü dziaáaĔ.
Powiatowa Komisja Kulturalno-OĞwiatowa zorganizowaáa kursy wieczorowe i Ğwietlicowe m.in. w Subkowach,
a takĪe w innych miejscowoĞciach powiatu tczewskiego,
takich jak: Lubiszewo, Miáobądz, Rajkowy, SwaroĪyn,
SzczerbiĊcin, Turze, BrzuĞce oraz GorzĊdziej. Wspomniana instytucja zostaáa powoáana przez inspektora oĞwiaty. Od
1929 roku w Starostwie Powiatowym w Tczewie byá zatrudniony referent oĞwiatowy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw WewnĊtrznych z 30 lipca 1934 roku powiat tczewski podzielono na dziewiĊü gmin: Tczew, Subkowy, Godziszewo, Maáe Walichnowy,
Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Opalenie i Janowo. W ramach
swych kompetencji wáadze starostwa przeprowadziáy szereg
inwestycji. W latach 20. zbudowano 6-kilometrowy odcinek
drogi bitej Baádowo – Subkowy, a takĪe Subkowy – BrzuĞce.
Dodatkowe prace wykonano na trasie Tczew – GrĊblin.
W okresie miĊdzywojennym w Subkowach dziaáalnoĞü
handlową prowadziáy: restauracja, sklep spoĪywczy, piekarnia
i dwa sklepy rzeĨnicze. Miejscowi rzemieĞlnicy trudnili siĊ
koáodziejstwem, stolarstwem i siodlarstwem. Funkcjonowaáa
równieĪ kuĨnia i máyn oraz mleczarnia, która nie zmieniáa swego asortymentu produkcji aĪ do wybuchu II wojny Ğwiatowej.
W dalszym ciągu zajmowano siĊ uprawą ziemi i dla wielu
mieszkaĔców rolnictwo byáo podstawowym Ĩródáem dochodu. Gospodarstwa rolne posiadaáy zróĪnicowaną powierzchniĊ. W tym czasie wiĊkszą grupĊ najwiĊkszych wáaĞcicieli
ziemskich tworzyli: Erika Kull i jej siostra Ursula Oehlemann
– 1080 mórg (administrator Karl Kull), Wally Roloff – 676
mórg (zarządca majątku Reinhold Lutz), domena majątku
Subkowy – 400 mórg, parafia katolicka – 400 mórg i wspólnota protestancka z Rudna – 352 morgi. Ponadto osiem gospodarstw posiadaáo areaá gruntów ornych o powierzchni od
100 do 300 morgów. Wymienieni wáaĞciciele uĪytkowali ziemiĊ nie tylko w Subkowach ale takĪe w obrĊbie szeregu osad
i przysióáków przylegáych do tej miejscowoĞci.
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Na póánocno-wschodnim kraĔcu Subków w II poáowie XIX wieku znajdowaá siĊ duĪy folwark Karla Roloffa.
Rodzina wáaĞciciela mieszkaáa w okazaáym dworze, który
upiĊkszano tak jak caáe otoczenie wokóá budynku. W XX
wieku gáównie zajmowano siĊ hodowlą okoáo 50 sztuk bydáa, zwáaszcza mlecznego i prawie 200 sztuk trzody chlewnej. Z kolei produkcja roĞlinna opieraáa siĊ na uprawie pszenicy, rzepaku i buraków cukrowych na 150 hektarach Īyznej
ziemi. W 1923 roku dochód wyniósá 3380 marek polskich.
W 1924 roku poĪar caákowicie strawiá dwór. Po upáywie kolejnego roku zostaá on sprzedany rodzinie Oehlemannów. DziĊki nowym wáaĞcicielom powstaá okazaáy dwór,
który ozdobiono dekoracyjnymi elementami. Pod koniec lat
dwudziestych zaáoĪono w budynku instalacjĊ wodno-kanalizacyjną oraz system centralnego ogrzewania. Powstaáo parterowe skrzydáo, które stanowiáo integralną czĊĞü zaáoĪenia
dworskiego i w nim umieszczono kuchniĊ, pralniĊ oraz piekarniĊ. Zadbano takĪe o otoczenie terenu – powstaáy trawniki z rabatami kwiatowymi.
NajwiĊkszym posiadaczem ziemskim w Subkowach byáa
rodzina Oehlemannów. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku
Erika i jej siostra Ursula przejĊáy w spadku majątek. Pierwsza
z nich wyszáa za mąĪ za Karla Kulla, który peániá funkcjĊ administratora. Uzyskali niezwykáy szacunek ogóáu mieszkaĔców,
gdyĪ w ich opinii wykazywali siĊ pracowitoĞcią. UmiejĊtnie
prowadzili politykĊ gospodarczą i doprowadzili majątek do
rozkwitu, co miaáo takĪe wpáyw na ich sytuacjĊ materialną.
W 1938 roku w Sukowach wprowadzono pierwszy
etap reformy rolnej. Wywáaszczeniu podlegaáy najwiĊksze
gospodarstwa rolne Oehlemannów i Roloffów. Planowano
ograniczyü ich powierzchniĊ do 240 mórg, a na pierwszych
wyodrĊbnionych czĊĞciach gruntu juĪ powstaáy tzw. osady
Poniatowskiego. Wybuch II wojny Ğwiatowej powstrzymaá
realizacjĊ reformy rolnej i parcelacjĊ wymienionych powyĪej gospodarstw. Do tego czasu w Subkowach rozparcelowano 301 hektarów. Grunty znajdujące siĊ w Narkowach,
Subkowach i GorzĊdzieju o powierzchni 295 hektarów miaáy zostaü wykupione w 1937 roku. Ich wáaĞcicielami byli:
Adela SchĘler, Tekla Heine i Helena Wallenberg Pacholly.
W ostatnim niemieckim spisie ludnoĞci dokonanym
przed I wojną Ğwiatową w roku 1910 Subkowy liczyáy 1139
mieszkaĔców, w roku 1921 ich liczba wzrosáa do 1191,
a w 1943 roku do 1497 osób.

Parafia subkowska w okresie miĊdzywojennym
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radycyjna juĪ obrzĊdowoĞü religijna wsparta opieką
duszpasterską kapáanów tworzyáa staáy element Īycia codziennego wielu mieszkaĔców ziemi pomorskiej. Konsekwencje wydarzeĔ historycznych pierwszych
lat XX wieku nie zmieniáy dotychczasowej mentalnoĞci
i sposobu postĊpowania ludzi. W tym czasie KoĞcióá Katolicki káadá gáówny nacisk na rozwój wiary, oĞwiaty i dziaáalnoĞci spoáecznej w parafiach uwzglĊdniając równieĪ wszelkie przeobraĪenia polityczno-gospodarcze, mające wpáyw na
sytuacjĊ materialną i Ğwiatopoglądową kaĪdego czáowieka.
Konstytucja apostolska „Vixdum Poloniae unitas”
z 28 paĨdziernika 1925 roku okreĞlaáa strukturĊ granic poszczególnych diecezji dostosowaną do ówczesnych granic politycznych miĊdzy Polską a Rzeszą Niemiecką oraz
Wolnym Miastem GdaĔskiem. PowyĪsze zmiany w okresie
póĨniejszym przyczyniáy siĊ do dokonania nowego podziaáu wewnĊtrzno-administracyjnego diecezji cheámiĔskiej.
W stosunku do parafii subkowskiej nie nastąpiáy Īadne zmiany
i pozostaáa w dekanacie tczewskim.
Na podstawie wykazu z 1928 roku w parafii mieszkaáo
4352 Polaków – katolików, 15 Niemców – katolików oraz
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120 ewangelików. W sumie to daáo liczbĊ 4487 osób. Ogóáem
w parafii byáo 3105 komunikujących. W skáad parafii wchodziáo
szesnaĞcie nastĊpujących wsi: Subkowy – 1414 dusz, BrzuĞce
(Brust) – 524 dusze, Bukowiec – 4 dusze, Czarlin – 127 dusz,
Maáy Garc – 167 dusz, Gniszewo (Gnischau) – 144 dusze, GorzĊdziej (Gerdin) – 434 dusze, Narkowy (Narkau) – 156 dusz,
Radostowo (Rathstube) – 320 dusz, Rybaki – 141 dusz, Maáa
SáoĔca (Kl. Schlantz) – 330 dusz, Wielka SáoĔca (Gr. Schlantz)
– 180 dusz, StarzĊcin – 138 dusz, Waümierek – 66 dusz, Waümierz – 128 dusz i Wielgáowy (Felgenau) – 150 dusz.
W 1937 roku biskup cheámiĔski Stanisáaw Okoniewski
stworzyá w SwaroĪynie samodzielną „stacjĊ” duszpasterską
i przydzieliá jej osiem wsi wyáączonych z parafii lubiszewskiej: SwaroĪyn, WĊdkowy, Zabagno, Gorczyn, Liniewko,
Zwierzynek, Máynki, Polesie, jedną z parafii kokoszkowskiej
– Zduny oraz dwie – Waümierz i Waümierek z parafii subkowskiej. OdlegáoĞü z dwóch ostatnich miejscowoĞci do Subków
wynosiáa siedem kilometrów i byáy one najbardziej oddalone
od koĞcioáa parafialnego. Aby zapewniü odpowiedni poziom
pracy duszpasterskiej naleĪaáo utrzymaü staáy kontakt z wiernymi. Stworzenie nowych samodzielnych parafii i placówek
filialnych temu sprzyjaáo. W wykazie z 1928 roku podano dystans dzielący poszczególne miejscowoĞci do Ğwiątyni i tak
najbliĪej byáo poáoĪone Radostowo – 2,5 km, BrzuĞce, Wielgáowy – 3 km, Bukowiec, GorzĊdziej, Wielka SáoĔca – 4 km,
Narkowy – 4 ¾ km, Maáy Garc, Rybaki, Maáa SáoĔca – 5 km,
Czarlin, Gniszewo, StarzĊcin – 6 km.
W parafii subkowskiej znajdowaáy siĊ dwa koĞcioáy
w Subkowach i filialny w GorzĊdzieju. Jak zaznaczono
w ostatniej z wymienionych miejscowoĞci od 1 lipca 1927
roku na staáe mieszkaá wikariusz subkowski. Data jest związana z powoáaniem kuracji w GorzĊdzieju na mocy dekretu
biskupa cheámiĔskiego Stanisáawa Wojciecha Okoniewskiego. Taka sytuacja istniaáa przez trzy kolejne lata. MieszkaĔcy
zgáosili wniosek 17 stycznia 1932 roku o przydzielenie im
duszpasterza na staáe. EkspozyturĊ ustanowiono w GorzĊdzieju 1 stycznia 1933 roku i przemianowano ją 1 lipca 1935
roku na kuracjĊ. Zostaáa ona powoáana na mocy dekretu biskupiego z 21 kwietnia 1936 roku, a miaá on obowiązywaü
od 1 lipca 1936 roku. Z parafii subkowskiej wydzielono GorzĊdziej, Maáą SáoĔcĊ i dworski obszar miejscowoĞci Rybaki.
W 1970 roku powstaáa w GorzĊdzieju samodzielna parafia.
Po wyodrĊbnieniu kuracji z parafii subkowskiej tzw. wáóki
proboszczowskie zawieraáy 68,63 ha. Majątek ten skáadaá siĊ
z 62 ha ziemi ornej i 6 ha nieuĪytków. Jak podano w „KsiĊdze adresowej gospodarstw ponad 50 hektarów Województwa Pomorskiego” z 1929 roku, majątek Gminy Katolickiej
przynosiá 801 marek czystego dochodu gruntowego rocznie.
Powoáanie nowej placówki duszpasterskiej w GorzĊdzieju
uszczupliáo nieco obszar i uposaĪenie parafii subkowskiej, co
przedstawiono w oparciu o fakty uwzglĊdnione powyĪej.
Od 1 lipca 1927 roku kaĪdorazowy wikary subkowski
opiekowaá siĊ parafią i koĞcioáem gorzĊdziejskim. Pierwszym
z nich byá ks. Edgar DuszyĔski, który urodziá siĊ 28 wrzeĞnia
1903 roku w Starogardzie. ĝwiĊcenia kapáaĔskie przyjąá 27
czerwca 1927 roku. Ksiądz Franciszek Wilczewski to kolejny
kapáan w latach 1929-1931 sprawujący nadzór duszpasterski
w GorzĊdzieju. NastĊpni kapáani ks. Alfons GoĔcz (19311934), ks. Jan Gajkowski (1934-1935), ks. Alfons Mechlin
(1935-1938), ks. Leon Januszewski (od kwietnia do wrzeĞnia
1938 r.), ks. Zygmunt Hundsdorf (1938-1939).
KoĞcióá w Subkowach podlegaá patronatowi rządowemu, natomiast kolatorem byá biskup cheámiĔski. Wykonanie
prawa patronatu ustalono w konkordacie zawartym miĊdzy
rządem Polski a Stolicą Apostolską.
Gáówne uroczystoĞci odpustowe obchodzono w niedzielĊ po 8 maja, w ĞwiĊto patronalne Ğw. Stanisáawa. Ponadto
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czczono Ğw. Rocha w niedzielĊ po 16 sierpnia, na podstawie
dokumentu z dnia 14 sierpnia 1855 roku. Przed oátarzem,
w którym widniaá obraz z wizerunkiem ĝwiĊtego, w dzieĔ
odpustu Ğpiewano wezwanie do niego. Zwyczaj ten pochodziá z czasów, kiedy szerzyáy siĊ na tym terenie liczne choroby, a zwáaszcza „cholera”, która pocháonĊáa ogromne Īniwo
ofiar. Ciaáa zmaráych skáadano na obszernym, oddzielnie
usytuowanym cmentarzu.
W zarysie historyczno-statystycznym z 1928 roku „Diecezja CheámiĔska” przedstawiono wykaz cenniejszych
i waĪniejszych zabytków. Wymieniono przede wszystkim
bogato rzeĨbiony oátarz gáówny, wykonany okoáo roku 1700.
Ponadto uwzglĊdniono: szeĞcioramienny, mosiĊĪny pająk
z 1710 roku, dwa lichtarze z 1701 roku oraz trzy dzwony.
Jeden z nich, gotycki, pochodziá z roku 1499.
Zasoby archiwum parafialnego zawieraáy gáównie ksiĊgi
metrykalne: chrztów od 1598 roku, maáĪeĔstw od 1686 roku
oraz pogrzebów od 1728 roku. Ponadto Libri perceptorum et
expensarum koĞcioáa w GorzĊdzieju od roku 1713, wizytacje od 1598 roku i odpisy od 1583 roku, zbiory ustaw i rozporządzeĔ od 1774 roku oraz KsiĊga Bractwa RóĪaĔcowego
od 1734 roku.
Z tradycją XVIII-wieczną wiąĪe siĊ dziaáalnoĞü szpitalika, który takĪe w wykazie z 1928 roku zostaá wymieniony.
Posiadaá on statut wydany 25 lipca 1851 roku. W budynku
mieszkaáo czterech ubogich.
WzmoĪony wysiáek pracy duszpasterskiej oddziaáywaá
na funkcjonowanie organizacji i stowarzyszeĔ katolickich,
które zrzeszaáy sporą liczbĊ czáonków. WyraĪaáy one dąĪenia do czynnego wáączania w struktury KoĞcioáa apostolstwa Ğwieckich. W Subkowach powstaáa w 1923 roku StraĪ
Honorowa i liczyáa 200 czáonków. Dwa lata póĨniej powoáano Stowarzyszenie MáodzieĪy. W roku nastĊpnym zaáoĪono
Towarzystwo Robotników, a jako ostatnie powstaáo w 1928
roku Dzieáo Rozkrzewiania Wiary. W dalszym ciągu funkcjonowaáy stowarzyszenia z wielowiekowym rodowodem,
m.in. Bractwo RóĪaĔcowe, które prowadziáo dziaáalnoĞü od
16 lipca 1720 roku, a statut wydano 24 marca 1854 roku.
Stowarzyszenia, bractwa, wspólnoty to róĪnorodnoĞü
form aktywizacji czáowieka w duchu wiary chrzeĞcijaĔskiej. Urzeczywistniaáy poznane prawdy wiary w praktyce
dnia codziennego zgodnie z nauką Chrystusową. W Īyciu
codziennym stawiaáy okreĞlone cele i wymogi, a przede
wszystkim uczyáy przezwyciĊĪaü sáaboĞci oraz mobilizowaáy czáowieka do wewnĊtrznej przemiany i pracy nad sobą.
W latach 1727-1931 ks. Konstantyn Krefft peániá funkcjĊ
proboszcza subkowskiego. PrzeáoĪeni wysoko cenili pracĊ
duszpasterską wymienionego kapáana i powierzali mu odpowiedzialne stanowiska. W 1930 roku otrzymaá godnoĞü radcy duchownego ad honores i egzaminatora prosynodalnego,
a póĨniej cenzora ksiąg religijnych i wizytatora nauki religii
w szkoáach podstawowych. Zanim przyjąá parafiĊ subkowską to
ks. Krefft jako kuratus samodzielnej placówki duszpasterskiej
w Sopocie wzniósá koĞcióá tymczasowy i przystąpiá do budowy
gáównego obiektu sakralnego. W dalszych pracach nie braá juĪ
udziaáu, gdyĪ 26 maja 1904 roku zostaá proboszczem parafii
Zblewo. Tam aktywnie dziaáaá w polskich towarzystwach kulturalnych i spoáecznych. Wspieraá wystĊpy teatru amatorskiego, który prowadziá dziaáalnoĞü przy Towarzystwie Ludowym.
Ksiądz Krefft przyczyniá siĊ do powstania w 1905 roku Banku
Ludowego i peániá w nim funkcjĊ prezesa, a póĨniej czáonka
Rady Nadzorczej. Ponadto w latach 1918-1919 byá czáonkiem
Komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat starogardzki i naleĪaá od 1900 roku do Towarzystwa Naukowego w
Toruniu. Z wielkim entuzjazmem witaá on wspólnie z mieszkaĔcami Zblewa wkraczającą na Pomorze w styczniu 1920
roku „BáĊkitną armiĊ” gen. Józefa Hallera.
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Po opuszczeniu parafii subkowskiej w 1931 roku
ks. Krefft otrzymaá stanowisko proboszcza parafii w Tucholi
z zadaniem wzniesienia nowej Ğwiątyni. Na wstĊpie powiedziaá do swych wiernych: „Nie przybyáem, aĪeby sobie zapewniü dobrobyt, ale wybudowaü tak potrzebną nową ĞwiątyniĊ”. PoĞwiĊcenie kamienia wĊgielnego miaáo miejsce
16 lipca 1936 roku, a do wrzeĞnia 1939 roku koĞcióá juĪ byá
gotowy w stanie surowym.
Ksiądz Krefft poddaá ostrej krytyce sferĊ kóá sprawujących
wáadzĊ i piĊtnowaá z ambony osoby publiczne, które swym
postĊpowaniem dawaáy przykáad zgorszenia. Otoczyá opieką
miejscowych Niemców i dla nich odprawiaá msze ĞwiĊte.
Proboszcz tucholski zostaá aresztowany 28 paĨdziernika 1939 roku. Przewieziono go do Domu Wychowawczego
w Kamieniu KrajeĔskim. Dwa miesiące póĨniej 15 grudnia
1939 roku wraz z grupą innych wiĊĨniów trafiá do obozu koncentracyjnego Stutthof. Tam otrzymaá numer 8475 i na okres
kilku miesiĊcy wspomniane cyfry stanowiáy jego imiĊ i nazwisko. CiĊĪka ponad ludzka praca wobec nieodpowiedniego
wyĪywienia oraz straszne warunki obozowe przyspieszyáy moment Ğmierci ks. Kreffta, który zmará 11 czerwca 1940 roku.
Jego doczesne szczątki spoczĊáy na gdaĔskim cmentarzu Zaspa. W 1947 roku sprowadzono szczątki kapáana do Tucholi
i urządzono wspaniaáą uroczystoĞü pogrzebową. W 1994 roku
rozpoczĊto proces beatyfikacyjny i od tego momentu trwa równieĪ modlitwa o rycháą beatyfikacjĊ Sáugi BoĪego.
Ostatnim przedwojennym proboszczem parafii subkowskiej byá ks. Alfons Schulz. Po uzyskaniu ĞwiĊcen kapáaĔskich
w 1898 roku przez kilka lat peániá posáugĊ jako wikariusz
w GdaĔsku Oliwie, Starych Szkotach, Cheámnie, Kartuzach,
Wejherowie, Lipuszu i na koniec w Chojnicach. W 1906
roku otrzymaá nominacjĊ na proboszcza w Konarzynach. Aktywnie uczestniczyá w pracy wielu organizacji, najczĊĞciej
im przewodząc. Byá czáonkiem Towarzystwa Naukowego
w Toruniu i Stowarzyszenia „StraĪ”. W 1912 roku wybrano
go na prezesa Komitetu Wyborczego na powiat czáuchowski
i zostaá delegatem do Prowincjalnego Komitetu Wyborczego
na Prusy Zachodnie. W latach 1916-1918 peániá funkcjĊ prezesa Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat czáuchowski. Byá delegatem do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu
w grudniu 1918 roku. Przewodniczyá Radzie Ludowej na powiat czáuchowski. Po odzyskaniu niepodlegáoĞci aktywnoĞü
ks. Schulza nie zmalaáa i w dalszym ciągu prowadziá czynną
dziaáalnoĞü spoáeczną i samorządową, za co wáadze koĞcielne
uhonorowaáy wybitnego kapáana zaszczytnymi godnoĞciami.
Od 1921 roku peániá funkcjĊ wicedziekana dekanatu chojnickiego, a trzy lata póĨniej dziekana. Byá wizytatorem nauki
religii w szkoáach powszechnych. W latach 1927-1930 powierzono mu obowiązki delegata biskupiego na delegaturĊ
kamieĔską. Uczestniczyá w Synodzie Diecezjalnym w Pelplinie w grudniu 1928 roku. W latach 1930-1935 peániá funkcjĊ
senatora Rzeczypospolitej Polskiej, a kandydowaá z listy paĔstwowej nr 1 – Bezpartyjnego Bloku Wspóápracy z Rządem.
Od 5 paĨdziernika 1931 roku przejąá parafiĊ subkowską.
Z inicjatywy ks. Schulza powstaá budynek mieszkalny dla
organisty. Zostaá on oddany do uĪytku w 1936 roku. TuĪ
przed wybuchem II wojny Ğwiatowej przyjąá funkcjĊ delegata biskupiego na delegaturĊ wejherowską. Od 1932 roku byá
prezesem zarządu powiatowego Pomorskiego Towarzystwa
Rolniczego w Tczewie. Bardzo aktywnie wspóápracowaá
z zarządem Stowarzyszenia Plantatorów Buraków Cukrowych przy cukrowni pelpliĔskiej.
Za aktywną dziaáalnoĞü polityczno-spoáeczną w okresie
zaboru pruskiego i po odzyskaniu niepodlegáoĞci ks. Alfons
Schulz zostaá uhonorowany KrzyĪem Organizacji Wojskowej Pomorza, Srebrnym KrzyĪem Zasáugi oraz KrzyĪem
Oficerskim Orderu Polonia Restituta.
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MARCIN KãODZIýSKI

Jadwiga KoĞü
zapomniana sekretarz

czĊĞü pierwsza

Przez caáy czas pracy na naszym terenie wykazaáa zdolnoĞci organizacyjne, wysokie wyrobienie polityczne, energiĊ w pracy oraz umiejĊtnoĞü kierowania pracą. Brakiem jej w pracy jest to, Īe zraĪa sobie
ludzi szczególnie posiadających wyksztaácenie swą zarozumiaáoĞcią i zbytnią pewnoĞcią siebie. Jako
I-szy sekretarz KP w Tczewie
Fragment charakterystyki Jadwigi KoĞü z marca 1948 roku

O

bejmując w 1947 roku stanowisko I sekretarza Komitetu Powiatowego (KP) Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w Tczewie Jadwiga KoĞü staáa siĊ pierwszą, i jak dotychczas jedyną, kobietą skupiającą w swoich
rĊkach faktyczną i bezpoĞrednią wáadzĊ nad ziemią tczewską.
To kierowane przez nią gremium decydowaáo o praktycznie
wszystkich aspektach funkcjonowania powiatu. Miaáa wówczas niespeána 34 lata (nie byáa jednak najmáodsza na tym
stanowisku; np. Wacáaw Adamski obejmując w 1949 roku
fotel I sekretarza KP PZPR w Tczewie miaá tylko 26 lat).
Kiedy przybyáa do grodu Sambora pierwszy etap umacniania siĊ wáadzy komunistycznej w powiecie tczewskim
byá juĪ zasadniczo zakoĔczony. Przeprowadzone w brutalny sposób akcje sfaászowania Referendum Ludowego
w 1946 roku oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego
w 1947 roku spowodowaáy zastraszenie wiĊkszoĞci spoáeczeĔstwa oraz pozbawienie go záudzeĔ co do prawdziwego
ksztaátu wprowadzanej przez komunistów tzw. „demokracji
ludowej”. Nie istniaáy juĪ, opozycyjne wobec PPR, lokalne
struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), które zostaáy zlikwidowane przez aparat wáadzy, przy uĪyciu bardzo
szerokiego wachlarza represji. KomuniĞci wychodzili z tego
pierwszego okresu walki o hegemoniĊ zwyciĊsko. Mogáo
siĊ wiĊc wydawaü, iĪ w chwili kiedy Jadwiga KoĞü obejmowaáa kierownictwo nad tczewskim PPR, partia ta miaáa
najtrudniejszy okres juĪ za sobą. Jednak to wáaĞnie rok jej
rządów (1947-1948) miaá zapisaü siĊ jako czas niepokojów
i konfliktów targających szeregami miejscowych struktur
Polskiej Partii Robotniczej. „ZwyciĊska” partia coraz bardziej pogrąĪaáa siĊ w chaosie, co nie pozostaáo bez skutku
dla funkcjonowania powiatu.
Jedną z gáównych przyczyn konfliktów rozgorzaáych na
áonie ugrupowania tczewskich komunistów byáa bez wątpienia sama osoba Jadwigi KoĞü, która dla wiĊkszoĞci czoáowych
dziaáaczy kierowanych przez nią lokalnych struktur PPR staáa
siĊ wrogiem numer jeden. „Problemami” dla jej przeciwników nie byáy wyáącznie podejmowane przez nią dziaáania,
ale równieĪ jej przeszáoĞü, a nawet pochodzenie. Wszystko to
spowodowaáo, iĪ jej postaü zostaáa praktycznie zapomniana.
Pomimo iĪ przez ponad rok zajmowaáa najwaĪniejsze stanowisko w powiecie tczewskim, jej sylwetka byáa pomijana
na róĪnego rodzaju oficjalnych akademiach, w naukowych
opracowaniach opisujących powojenną scenĊ polityczną zie-
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mi tczewskiej, czy teĪ wspomnieniach samych ówczesnych
dziaáaczy partyjnych.
W oficjalnych ankietach personalnych Jadwiga KoĞü podawaáa konsekwentnie, iĪ urodziáa siĊ 10 wrzeĞnia 1914 roku
w àodzi jako córka Huberta Goáuchowskiego (dawniej Goldrajch), mistrza tkackiego, oraz jego Īony Heleny. W rzeczywistoĞci jednak byáy to dane nieprawdziwe, które, jak twierdziá
jej mąĪ, zostaáy stworzone na potrzeby faászywej toĪsamoĞci
uĪywanej przez nią podczas wojny. Wedáug danych áódzkiego
UrzĊdu Stanu Cywilnego przyszáa ona na Ğwiat 14 paĨdziernika 1913 roku jako Jacheta Goldrajch w rodzinie Pinkusa,
kupca z zawodu, i Nechumy z domu Wojdysáawskiej. Warto
zadaü sobie pytanie: Co kierowaáo Jadwigą KoĞü pozostając
przy „wojennych” zmianach w swoim Īyciorysie? Niestety,
moĪemy jedynie wykluczyü jakąkolwiek chĊü zatajenia swoich korzeni. Pomimo iĪ w swoich ankietach personalnych konsekwentnie wskazywaáa na polską narodowoĞü i pochodzenie,
to nie ukrywaáa przy tym, Īe czáonkowie jej najbliĪszej rodziny byli ĩydami. DuĪo mniej problemów moĪe nam sprawiü,
jak siĊ wydaje, ustalenie przyczyn pozostania przy dokonanej
w czasie wojny zmianie zawodu ojca. Najprawdopodobniej
chodziáo o „dostosowanie” swojego Īyciorysu do realiów
nowej, komunistycznej Polski, gdzie pochodzenie robotnicze
mogáo otworzyü drzwi do kariery politycznej, gdy natomiast
wskazanie kupieckich korzeni je zamknąü.
DzieciĔstwo i máodoĞü Jadwiga, wówczas jeszcze Jacheta
Goldrajch, spĊdziáa najprawdopodobniej w rodzinnej àodzi.
Nie byáa jedynym dzieckiem Pinkusa i Nechumy. Miaáa szeĞcioro rodzeĔstwa, trzech braci oraz trzy siostry: Felka, Sewka,
Israela, BelĊ, SarĊ i DorĊ. W 1932 roku zostaje absolwentką
(maáa matura) Gimnazjum Humanistycznego Marii Hochsteinowej w tymĪe mieĞcie. Wedáug wspomnieĔ Ireny Wojdysáawskiej byáa to prywatna szkoáa wyáącznie dla dziewcząt
z rodzin Īydowskich, gdzie w programie nauczania znajdowaáy siĊ równieĪ takie przedmioty jak jĊzyk hebrajski oraz
historia ĩydów. Lekcje miaáy byü prowadzone po polsku. Co
ciekawe, najprawdopodobniej jeszcze w okresie szkolnym,
w latach 1929-1932, jak wskazują niektóre Ĩródáa, mogáa byü
ona zaangaĪowana w pracĊ Komunistycznego Związku MáodzieĪy Szkolnej (KZMS) oraz zrzeszenia „Pionier”, które byáy
„przybudówkami” Komunistycznego Związku MáodzieĪy
Polski (KZMP), organizacji máodzieĪowej podlegáej Komunistycznej Partii Polski (KPP). Do samego KZMP Jacheta Gol-
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drajch wstąpiáa najprawdopodobniej w 1932 roku. Niestety,
dokáadne ustalenie dalszych jej losów aĪ do wybuchu drugiej
wojny Ğwiatowej jest zadaniem trudnym. Wynika to z tego, iĪ
znamy je prawie wyáącznie z róĪnych relacji samej Jadwigi
KoĞü, która wielokrotnie zmieniaáa ten fragment swojego Īyciorysu.
Po ukoĔczeniu szkoáy Ğredniej w 1932 roku rozpoczĊáa
ona najprawdopodobniej, jak sama wskazuje, naukĊ w Wolnej
Wszechnicy Polskiej w àodzi, jednoczeĞnie pracując jako pomoc biurowa (wedáug innej z jej relacji miaáa ona w tym czasie
pomagaü swojej siostrze krawcowej). Jej edukacja na uczelni
wyĪszej nie trwaáa jednak dáugo. Po roku z powodu trudnych
warunków materialnych w domu oraz choroby ojca, jak sama
twierdziáa, byáa zmuszona przerwaü naukĊ. Niezwykle ciekawe wydają siĊ byü same powody porzucenia przez nią dalszej edukacji. Jadwiga KoĞü kilkakrotnie w swoim Īyciorysie
wskazywaáa na trudne warunki Īyciowe panujące w rodzinnym
domu. Podając przy tym, iĪ jej bracia pracowali w fabrykach
(poza Sewkiem pracującym „w biurze”), a jej siostry, poza
jedną uczĊszczającą do szkoáy, utrzymywaáy siĊ z krawiectwa.
NaleĪy jednak stwierdziü, iĪ stoi to w duĪej mierze w sprzecznoĞci z zeznaniami jej máodszej siostry Dory, záoĪonymi po
wojnie w Instytucie Yad Vashem. Wedle nich sytuacja materialna rodziny Goldrajchów mogáa byü zupeánie inna. Wedáug
zeznaĔ Dory Īaden z jej braci nie miaá pracowaü w fabryce,
a przynajmniej nie w charakterze sugerowanym przez jej
siostrĊ. Wprawdzie najstarszy z braci, Felek, faktycznie miaá
pracowaü w zakáadzie tego typu, aczkolwiek, jak wskazywaáa
najmáodsza z sióstr, jako jego dyrektor. Z kolei Israel miaá byü
z zawodu kupcem. Natomiast Sewek miaá faktycznie pracowaü
jako urzĊdnik. Drobne róĪnice w relacjach obu sióstr dotyczyáy równieĪ pozostaáego rodzeĔstwa. Bela Goldrajch (po mĊĪu
Rozenowicz) miaáa byü z zawodu ksiĊgową. Krawiectwem
natomiast najprawdopodobniej trudniáa siĊ Sara. Niestety, na
obecnym etapie badaĔ nie jesteĞmy w stanie ustaliü zawodu
wykonywanego przez samą DorĊ. Wiemy, iĪ prawdopodobnie
legitymowaáa siĊ wyksztaáceniem Ğrednim. Niewykluczone
jednak, Īe utrzymywaáa siĊ z krawiectwa, tak jak wskazywaáa
to Jadwiga KoĞü. Jednak bez wzglĊdu na to naleĪy uznaü, iĪ
relacje Dory, które wydają siĊ byü bliĪsze prawdzie, w duĪym
stopniu podwaĪają wersjĊ jej siostry o trudnych warunkach
materialnych panujących w domu rodzinnym Goldrajchów.
W związku z tym moĪemy przyjąü, iĪ zapewne prezentowany
przez JadwigĊ KoĞü status spoáeczny jej rodzeĔstwa byá tylko
kolejnym etapem budowania jak najbardziej proletariackiego
Īyciorysu na potrzeby „nowej” Polski.
Po przerwaniu przez nią nauki przypuszczalnie przez
dwa lata pracowaáa w charakterze wychowawczyni dzieci
w domach bogatych fabrykantów, co zdaje siĊ potwierdzaü
konsekwentnie wskazywany przez nią fakt przynaleĪnoĞci
w tym samym czasie do Związku Zawodowego Przedszkolanek „Igáa” w àodzi. Okoáo roku 1935-1936 Jacheta Goldrajch
wyjeĪdĪa do Warszawy. Co ciekawe, sama Jadwiga KoĞü
w niektórych swoich ankietach personalnych zupeánie pomijaáa warszawski epizod swojego Īyciorysu, wskazując m.in., iĪ
w tym samym okresie pracowaáa jako bibliotekarka w àodzi.
Jej pobyt w Warszawie potwierdzają jednak równieĪ inne Ĩródáa. W stolicy wznawia ona naukĊ, podejmując studia pedagogiczne w Uniwersytecie Warszawskim. JednoczeĞnie rozpoczyna pracĊ w pracowni wyrobu galanterii skórzanej. Po roku
jednak ponownie przerywa naukĊ, gdyĪ, jak sama wskazywaáa: „nie mogáam jednoczeĞnie uczyü siĊ i pracowaü na pobyt
w Warszawie”. Najprawdopodobniej w 1937 roku, jak sama
wskazywaáa, powraca do àodzi, gdzie przebywa do 1939 roku.
Miaáa wówczas ponownie pracowaü w pracowni wyrobów galanteryjnych w charakterze pracownicy fizycznej.
Poza pracą zawodową oraz próbami wznowienia nauki
caáy czas udzielaáa siĊ, jako dziaáaczka KZMP, na niwie politycznej. W rodzinnej àodzi byáa, jak sama mówiáa, czáon-
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kinią Komitetu Dzielnicowego oraz sekcji technicznej tejĪe
organizacji w dzielnicy ĝródmieĞcie. W tym samym czasie
miaáa byü równieĪ sekretarzem koáa KZMP w àodzi. Wedáug relacji Kazimierza Bergmana, jej wspóápracownika ze
Związku z lat 1936/1937-1938, miaáa ona dziaáaü z ramienia
organizacji na odcinku KZMS w áódzkich szkoáach Ğrednich.
W jego opinii miaáa ona byü: „zdyscyplinowana, odwaĪna,
opanowana nawet w momentach, gdy groziáy >>wsypy<<.
Uderzaáa u niej, rzadka w tym okresie, dąĪnoĞü do intelektualnego zgáĊbienia marksizmu-leninizmu, szacunek i pĊd do
nauki”. Nie przerwaáa ona dziaáalnoĞci komunistycznej nawet w czasie swojego pobytu w Warszawie. Z rekomendacji
Romana ToruĔczyka zostaáa áączniczką wáadz centralnych
Komunistycznego Związku MáodzieĪy Polski. Sam charakteryzowaá jej ówczesną dziaáalnoĞü w nastĊpujących sáowach:
„Choü bezpoĞrednio z tow. KoĞciową nie wspóápracowaáem,
wiedziaáem, Īe naleĪy ona do naszych zaufanych dziaáaczy
i w związku z tym wielokrotnie zwracaáem siĊ do niej o pomoc
w pracy organizacyjnej (lokale i inne przysáugi). Okazywaáa
ją zazwyczaj chĊtnie i ofiarnie”. Jak sama wskazywaáa, miaáa
byü kilkakrotnie aresztowana za dziaáalnoĞü komunistyczną,
aczkolwiek nigdy nie zostaáa skazana. Do KZMP naleĪy aĪ do
1938 roku, czyli do jego rozwiązania (bezpoĞrednią przyczyną byáa likwidacja KPP w tym samym roku). Co ciekawe, jak
sama mówiáa, z ruchem komunistycznym miaáy mieü związek
jej siostry, Sara i Dora. Pierwsza z nich miaáa naleĪeü do KPP,
a druga do KZMP. Niestety, nic nie wiemy o jakiejkolwiek ich
dziaáalnoĞci politycznej przed wybuchem II wojny Ğwiatowej.
Znając jednak póĨniejsze losy samej Dory nie moĪemy wykluczyü związków obu sióstr z nurtem komunistycznym.
Warto dodaü, iĪ zapewne pod koniec lat 30. w Īyciu prywatnym Jachety Goldrajch doszáo do waĪnego wydarzenia,
które „stworzyáo” JadwigĊ KoĞü. Najprawdopodobniej pomiĊdzy 1938 a marcem 1940 roku wyszáa za mąĪ za Jana KoĞcia.
Jej wybranek, pochodzący z powiatu cheámskiego w województwie lubelskim, byá najprawdopodobniej z zawodu urzĊdnikiem. Jan KoĞü byá zapewne równieĪ dziaáaczem Związku
MáodzieĪy Wiejskiej „Wici” oraz Stronnictwa Ludowego,
a takĪe wspóápracownikiem KPP (wedáug jednego ze Ĩródeá
czáonek tejĪe partii). Za dziaáalnoĞü komunistyczną miaá nawet
zostaü skazany, jak wskazywaáa sama Jadwiga KoĞü, na karĊ
5 lat wiĊzienia. Niestety, na obecnym etapie badaĔ nie jesteĞmy w stanie ustaliü okolicznoĞci poznania siĊ Jachety i Jana.
W 1939 roku Jadwiga KoĞü przeniosáa siĊ do Lwowa. Jednak Ĩródáa nie wskazują, czy nastąpiáo to przed, czy teĪ juĪ po
wybuchu wojny. Bardziej prawdopodobna wydaje siĊ byü druga z wymienionych moĪliwoĞci. Jednak naleĪy uznaü, iĪ wyjazd do Lwowa najprawdopodobniej uratowaá jej Īycie. Z jej
najbliĪszej rodziny wojnĊ przeĪyáa tylko siostra Dora. Pozostali jej czáonkowie stali siĊ ofiarami Holocaustu. Wedáug wspomnianych juĪ zeznaĔ Dory záoĪonych po wojnie w Yad Vashem,
Pinkus Goldrajch miaá zostaü zamordowany w áódzkim getcie
w 1941 roku. Najmáodszy z braci, Israel, miaá zginąü na Ukrainie (w czasie wojny miaá przebywaü w CzelabiĔsku). RównieĪ
nie znamy dokáadnych okolicznoĞci Ğmierci Beli. Reszta rodziny zostaáa zamordowana w hitlerowskich obozach zagáady.
Nechuma Goldrajch wraz ze swoją córką Sarą miaáy ponieĞü
Ğmierü w 1944 roku w KL (Konzentrationslager – z niem. obóz
koncentracyjny) Stutthof. Natomiast Sewek i Felek mieli zostaü zamordowani w KL Auschwitz (wedáug Dory Felek miaá
zginąü w Treblince, znajduje siĊ on jednak na liĞcie ofiar obozu
KL Auschwitz). Kilka sáów powinniĞmy poĞwiĊciü równieĪ jej
siostrze, Dorze. Po wybuchu wojny przeniosáa siĊ ona wraz ze
swoim mĊĪem Izaakiem Rajchmanem (uĪywającego równieĪ
nazwiska Avidov) na okupowane przez Sowietów wschodnie
tereny Polski. W czerwcu 1941 roku, po agresji III Rzeszy na
ZSRR, jak wskazują niektóre Ĩródáa, wraz z Griszą i Miszą
Edelstainami zakáadają komunistyczny oddziaá partyzancki
(skáadający siĊ gáównie z osób pochodzenia Īydowskiego).
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Terenem ich dziaáaĔ miaáy byü woáyĔskie lasy (grupa ta miaáa
m.in. braü udziaá w walkach o miasto Sarny). NastĊpnie w 1944
roku, po manifeĞcie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, maáĪeĔstwo Rajchmanów przeniosáo siĊ do Lublina.
Tam wraz z Abbą Kownerem zostają zaáoĪycielami polskich
struktur organizacji „Bricha” (zajmującej siĊ organizowaniem
wyjazdów ocalaáych z Holocaustu ĩydów na tereny ówczesnej
Palestyny) oraz „Nekama” (grupy likwidującej ludzi zaangaĪowanych w czasie wojny w mordowanie osób pochodzenia
Īydowskiego). Dwa lata póĨniej emigrują do Palestyny.
W Lwowie Jadwiga KoĞü pracowaáa jako ekspedientka
w konsumie (sklepie zakáadowym) tramwajarzy. W tym samym czasie zostaje, jak sama wskazywaáa, czáonkinią zarządu
Związku Zawodowego Pracowników Handlowych i Biurowych. Jej pobyt w Lwowie nie naleĪy jednak do dáugich. JuĪ
w marcu 1940 roku wraz z mĊĪem wyjeĪdĪa do ówczesnego
Woroszyáowgradu (obecnie àugaĔsk na Ukrainie). Podejmuje
tam pracĊ w fabryce metalurgicznej w charakterze sekretarki.
NastĊpnie zostaje ona bibliotekarką w szkole przyzakáadowej,
aby ostatecznie podjąü zatrudnienie jako laborantka. W Woroszyáowgradzie Jadwiga KoĞü kontynuuje równieĪ dziaáalnoĞü
na niwie związków zawodowych. To wáaĞnie z ich ramienia,
jak sama twierdziáa, miaáa prowadziü dla pracujących w fabryce Polaków zajĊcia z tzw. Krótkiego Kursu WKP (b), czyli
odpowiednio sfaászowanej i zindoktrynowanej historii, rządzącej w ZSRR, Wrzechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). NaleĪy wspomnieü, iĪ podczas pobytu w àugaĔsku zaszáy równieĪ zmiany w Īyciu osobistym Jadwigi KoĞü.
W marcu 1941 roku urodziáa ona pierwsze dziecko, syna Ryszarda. Tocząca siĊ wojna w Īaden sposób jednak nie sprzyjaáa
jakiejkolwiek formie stabilizacji Īyciowej. W drugiej poáowie
1942 roku, wobec zbliĪającej siĊ coraz bardziej linii frontu, zapadáa decyzja o ewakuacji fabryki oraz jej pracowników. Sama
Jadwiga KoĞü w nastĊpujących sáowach opisywaáa te wydarzenia: „W roku 1942 fabryka nasza miaáa byü ewakuowana
na Ural, ale na wskutek okrąĪenia i gwaátownego posuwania
siĊ wroga na danym odcinku frontu pozostaáam po stronie
niemieckiej. Nadmieniam, Īe znajdowaáam siĊ juĪ przez dwie
doby w pociągu na stacji, ale brak byáo lokomotywy, a wreszcie silny nalot samolotów niemieckich zniszczyá nasz pociąg
doszczĊtnie, a Īywi pozostali tylko Ci, którzy wyskoczyli z pociągu”. Wobec niemoĪliwoĞci ewakuowania siĊ w gáąb ZSRR
podejmuje ona decyzjĊ o powrocie do okupowanej Polski.
W kraju, ze wzglĊdu na swoje pochodzenie, musi posáugiwaü
siĊ nową, odpowiednio zmienioną toĪsamoĞcią. Udaje siĊ jej
uzyskaü, jak wskazywaá Jan KoĞü, kenkartĊ na nazwisko Jadwiga KoĞü, córka Huberta i Heleny Goáuchowskich.
Najprawdopodobniej jeszcze w drugiej poáowie 1942 roku
dociera do Koziej Górki w powiecie cheámskim, rodzinnej wsi
jej mĊĪa, gdzie przebywa do wkroczenia na te tereny wojsk
polsko-radzieckich w lipcu 1944 roku. Zapewne w tym okresie nie podejmowaáa Īadnej pracy zawodowej, jak równieĪ nie
naleĪaáa do Īadnej organizacji podziemnej, politycznej czy teĪ
oddziaáu partyzanckiego. Co ciekawe w jednym ze swoich Īyciorysów wskazywaáa na to, iĪ w czasie okupacji miaáa „zaufanym cháopom” czytaü i komentowaü prasĊ komunistyczną, którą dostarczaü jej mieli dziaáacze PPR – Kola Meluch oraz Leon
Tlipczuk. Wydaje siĊ to jednak maáo prawdopodobne. NaleĪy
pamiĊtaü, iĪ ze wzglĊdu na swoje pochodzenie byáa zmuszona
siĊ ukrywaü. Byáa teĪ matką wówczas bardzo maáego dziecka.
Co jednak waĪniejsze, teren Lubelszczyzny byá zapewne dla
niej obcy. Najprawdopodobniej wiĊc nie posiadaáa kontaktów
umoĪliwiających podziemną dziaáalnoĞü. Biorąc powyĪsze
pod uwagĊ moĪemy postawiü hipotezĊ, iĪ wspominana przez
KoĞciową praca byáa wyáącznie czĊĞcią budowania fikcyjnej
wojennej „karty” konspiracyjnej, której zresztą kreowania
w innych swoich relacjach nie kontynuowaáa, zupeánie ją pomijając. Prawdziwa jej aktywnoĞü miaáa siĊ rozpocząü dopiero
z chwilą tzw. „wyzwolenia”.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Archeologia
w Owidzu

D

nia 26 paĨdziernika 2012 roku w budynku wystawienniczym Grodziska w Owidzu odbyáa siĊ sesja
popularnonaukowa „Pradzieje Pojezierza Starogardzkiego”. Wydarzenie to zostaáo zorganizowane przy
wspóápracy takich organizacji jak: Muzeum Archeologiczne
w GdaĔsku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w GdaĔsku, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Inicjatyw Badawczych FIBULA, Grodzisko Owidz, Instytut
Archeologii Uniwersytetu àódzkiego, Instytut Archeologii
Uniwersytetu GdaĔskiego, Fundacja Ochrony Zabytków
w GdaĔsku.
Obradom patronowaá komitet honorowy w skáadzie: Andrzej Grzyb (senator RP), Edmund Stachowicz (prezydent
Miasta Starogard GdaĔski), Stanisáaw Poáom (wójt Gminy
Starogard GdaĔski) oraz Henryk Paner (dyrektor Muzeum
Archeologicznego w GdaĔsku).
Gáównym celem sesji byáo przybliĪenie Īycia ludzi
z poszczególnych epok w oparciu o przeprowadzone badania archeologiczne na Pojezierzu Starogardzkim.
Sesja rozpoczĊáa siĊ od powitania uczestników przez
Andrzeja Grzyba, Mirosáawa FudziĔskiego (Muzeum Archeologiczne w GdaĔsku), Andrzeja BáaĪyĔskiego (Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim)
oraz Przemysáawa Reya (Dyrektor Grodziska Owidz).
Jako pierwszy gáos zabraá dr Ireneusz Olszak z Akademii Pomorskiej w Sáupsku. PrzybliĪyá on zebranym informacje na temat uksztaátowania terenu, geologii oraz warunków przyrodniczych Pojezierza Starogardzkiego. NastĊpnie
prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu àódzkiego przypomniaá pierwsze odkrycia
oraz badania archeologiczne, które odbyáy siĊ na wspomnianym terenie. W tej wypowiedzi nie zabrakáo równieĪ
przedstawienia kilku waĪnych dla naszego regionu badaczy
jak chociaĪby Abraham Lissauer czy Gotfryd Ossowski. Olgierd Felczak (MAG) zaprezentowaá informacje dotyczące
pierwszych mieszkaĔców z epoki kamienia – najstarszych
áowcach, zbieraczach oraz rolnikach. Mirosáaw FudziĔski
(MAG) oraz dr Piotr FudziĔski (Tczew) opowiedzieli zgromadzonym historiĊ o czasach „Kiedy Īelazo byáo na wagĊ
záota”, czyli o spoáecznoĞciach z epoki brązu i wczesnej epoki Īelaza. Ewa Adamska-Grzymaáa i Adam Ostasz (MAG)
naĞwietlili zebranym okres wpáywów rzymskich, a zwáaszcza rolĊ jaką peániá szlak bursztynowy. Zdzisáawa Ratajczyk
przeniosáa sáuchaczy do wczesnego Ğredniowiecza, kiedy
to ksztaátowaáa siĊ polska paĔstwowoĞü. Magdalena Waáaszewska (MZK) opowiedziaáa o historii miejsca, w którym
odbyáa siĊ konferencja – o grodzie i grodzisku (pozostaáoĞci
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SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA
Przywitanie goĞci.
Od lewej: Przemysáaw Rey
(Grodzisko Owidz),
Mirosáaw FudziĔski
(Muzeum Archeologiczne
w GdaĔsku) oraz Andrzej
BáaĪyĔski (dyrektor
Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie GdaĔskim)

Wykáad prof. dra hab. Zbigniewa
Bukowskiego (em. profesor Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN)

Ewa Adamska-Grzymaáa,
Adam Ostasz (Muzeum
Archeologiczne w GdaĔsku)
omawiają okres wpáywów
rzymskich

Wszystkie fot. Marcin Bober
po grodzie) w Owidzu oraz o rezultatach prac archeologicznych, jakie prowadzono w tym miejscu. Panel prezentacji
zakoĔczyá Przemysáaw Rey (dyrektor Grodziska Owidz),
opowiadając o koncepcji Īywego zabytku na przykáadzie
zrekonstruowanego grodu w Owidzu.
Podsumowania sesji dokonaá dr Henryk Paner (dyrektor
MAG), dziĊkując zarówno organizatorom, osobom, które
przygotowaáy wystąpienia oraz wszystkim, którzy wziĊli
udziaá w sesji jako sáuchacze. Zasygnalizowaá równieĪ potrzebĊ wydania nowej publikacji na temat pradziejów Pomorza Wschodniego, w której naleĪaáoby uaktualniü wiado-
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moĞci, jakie ukazaáy siĊ blisko 50 lat temu, o przecieĪ jakĪe
bogaty zbiór danych pozyskanych w czasie badaĔ, które odbyáy siĊ od tego czasu.
Na uczestników spotkania, oprócz ciekawych wystąpieĔ,
czekaáy interesujące materiaáy w postaci ksiąĪek, folderów
czy broszur. Nie zabrakáo równieĪ wyĞmienitego poczĊstunku, którego ukoronowaniem byá pieczony dzik. W rozmowach w kuluarach moĪna byáo usáyszeü gáosy, Īe spotkanie
to wzbudziáo ogromne zainteresowanie i Īe liczy siĊ, Īe byáo
to dopiero pierwsze z szeregu, które odbĊdą siĊ w tak goĞcinnych progach owidzkiego skansenu.

KMR

OFIARA KULTURKAMPFU

HANNA MOLESZTAK

Konferencja metodyczna
w tczewskim ekonomiku
Czego pilnie potrzebuje nasza edukacja? – to temat konferencji metodycznej, która odbyáa
siĊ 21 wrzeĞnia br. w Zespole Szkóá Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.
Okazją do spotkania staáa siĊ 80. rocznica urodzin, 55-lecie pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej oraz 64 lata aktywnoĞci krajoznawczo-turystycznej prof. zw. dr.
hab. Kazimierza Denka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Honorowego
Obywatela Miasta Tczewa oraz Honorowego Czáonka Rady Pedagogicznej ZSE w Tczewie.

W

konferencji wziĊli udziaá dyrektorzy, wicedyrektorzy i pedagodzy szkolni szkóá Tczewa i powiatu
tczewskiego oraz zaproszeni goĞcie, a wĞród nich
starosta tczewski Józef PuczyĔski, wiceprezydent Tczewa Zenon Drewa, ksiądz praáat Antoni Dunajski, prezes Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej Eleonora Lewandowska.
Profesor Kazimierz Denek w swoim wykáadzie mówiá
o potrzebach wspóáczesnej polskiej edukacji, podkreĞlając
koniecznoĞü zmian systemowych w związku z rosnącymi
oczekiwaniami spoáecznymi. ,,Trzeba ksztaáciü uczniów,
którzy w trosce o spoáeczeĔstwo potrafią z wraĪliwoĞcią
i odpowiedzialnoĞcią peániü role rodzinne, zawodowe i spoáeczne” – zauwaĪyá Kazimierz Denek.
Dostojny Jubilat zwróciá uwagĊ na potrzebĊ ksztaácenia ludzi mądrych, którzy na pierwszym miejscu stawiają
wartoĞci. Dostrzegá zagroĪenia wynikające z marginalizacji
przez nową podstawĊ programową przedmiotów humanistycznych. Stwierdziá, Īe taki stan rzeczy pozbawia máode
pokolenie gruntownego ksztaácenia ogólnego, fundamentu
naszej toĪsamoĞci (…) na rzecz wąskiej specjalizacji o charakterze dziaáaniowym, kosztem myĞlenia refleksyjnego.
W dalszej czĊĞci swojego wystąpienia prof. Kazimierz
Denek mówiá o walorach poznawczych i wychowawczych
krajoznawstwa i turystyki, przekonując zebranych o koniecznoĞci uwzglĊdniania wycieczek szkolnych w programach
wychowawczych szkóá. Wróciá pamiĊcią do lat szkolnych
spĊdzonych w murach tczewskiego ekonomika, wspomina-

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek

jąc swoich nauczycieli i wychowawców, którzy rozbudzali
w nim ciekawoĞü Ğwiata i zamiáowanie do wĊdrówek po najpiĊkniejszych ojczystych szlakach.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznaü siĊ z najnowszą publikacją Profesora „Filozofia Īycia”, w której jeden
z rozdziaáów poĞwiĊcony jest związkom Autora z Tczewem
(patrz wstĊp do kiąĪki s. 47).

PoniĪej krótka biografia prof. zw. dra hab. Kazimierza Denka autorstwa Hanny Molesztak

Profesor Kazimierz Denek
absolwent tczewskiego ekonomika
80. rocznica urodzin i 55-lecie pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej
oraz 64 lata aktywnoĞci krajoznawczo-turystycznej to niecodzienny jubileusz, który ĞwiĊtowaliĞmy
wraz z naszym goĞciem prof. zw. dr. hab. Kazimierzem Denkiem.

KMR
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NIECODZIENNY JUBILEUSZ

D

ostojny jubilat przyszedá na Ğwiat 12 listopada
1932 roku w KrzemieĔcu na Woáyniu, w rodzinnym mieĞcie Juliusza Sáowackiego. DzieciĔstwo
Profesora związane byáo z tragicznymi wydarzeniami
II wojny Ğwiatowej, máodoĞü – z trudnym okresem przemian w powojennej Polsce. Koleje losu przywiodáy go do
Tczewa, który w ksiąĪce pt. „Filozofia Īycia” nazywa ,,miastem swojej wczesnej máodoĞci”, „ojczyzną najbliĪszą”.
PamiĊtam swój pierwszy przyjazd do Tczewa od strony
Malborka, zwáaszcza jak pociąg, niby ptak prujący powietrze, przebiegá po wyniosáym moĞcie nad szeroką doliną.
W dole ujrzaáem páową WisáĊ, tulące siĊ nad jej wybrzeĪem domy, jak kurczĊta pod kokoszą, piĊtrzące siĊ wieĪyce
ĞwiątyĔ, wybiegające nad sĊdziwy gród Sambora, niczym
duch panujący nad zgieákiem mrowiska ulicznego – pisze
Kazimierz Denek.
Ten liryczny opis miasta dowodzi, jak bliski sercu autora staá siĊ nasz nadwiĞlaĔski gród. Profesor umiáowaá
Tczew, mieszkaĔcy miasta pokochali Profesora, nadając
mu w 1998 roku godnoĞü Honorowego Obywatela Miasta Tczewa za niezwykáą twórczoĞü i wybitne osiągniĊcia naukowo-dydaktyczne oraz promowanie miasta (…)
w kraju i za granicą.
W 1953 roku Kazimierz Denek ukoĔczyá Liceum Administracyjno-Handlowe w Tczewie. Byá uczniem dzisiejszego
Zespoáu Szkóá Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba.
Czasy szkolne wspomina w sposób szczególny. Na kartach
wspomnianej juĪ „Filozofii Īycia” przywoáuje postaü swojej
wychowawczyni – Olimpii Swianiewicz, nauczycielki geografii i biologii, która opiekowaáa siĊ Koáem Krajoznawczym
MáodzieĪy Szkolnej. Kazimierz Denek byá czáonkiem tego
Koáa od roku 1949, a w latach 1950-1952 jego przewodniczącym. W pamiĊci Profesora wciąĪ Īywe są wspomnienia
wycieczek szkolnych, apeli i wieczornic krajoznawczych,
pracy w redakcji gazetki „Z grodu Sambora”. W szkolnym
kole krajoznawczym zrodziáo siĊ jego zamiáowanie do turystyki i krajoznawstwa.
Do szkoáy powróciá jako nauczyciel przedmiotów
ekonomicznych 1 wrzeĞnia 1957 roku po ukoĔczeniu
studiów w WyĪszej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu
i uzyskaniu tytuáu magistra ekonomii. W 1993 roku szkoáa
nadaáa Profesorowi tytuá Honorowego Czáonka Rady Pedagogicznej Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie.
PracĊ dydaktyczno-wychowawczą kontynuowaá
w latach 1959-1966 w Technikum Handlowym, a nastĊpnie
w Liceum Ekonomicznym im. Oskara Langego w Poznaniu.
15 grudnia 1965 roku uzyskaá stopieĔ doktora nauk
ekonomicznych. W 1966 roku rozpocząá pracĊ na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1972
roku uzyskaá tytuá doktora habilitowanego. Tytuáy naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego nauk humanistycznych uzyskaá odpowiednio w latach 1980 i 1989.
W niezmiernie bogatym Īyciorysie zawodowym Profesora naleĪy zaznaczyü nastĊpujące wydarzenia: w latach
1977-1983 byá przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W 1981
roku zostaá czáonkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk. W latach 1986-1989 peániá funkcjĊ wiceprezesa Zarządu Gáównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
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Dorobek naukowy piĊüdziesiĊciu piĊciu lat pracy
dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej
oraz szeĞüdziesiĊciu czterech lat aktywnoĞci krajoznawczo-turystycznej jest imponujący. Obejmuje ponad
1500 publikacji w ponad piĊüdziesiĊciu czasopismach
polskich i zagranicznych, w jĊzyku rosyjskim, ukraiĔskim, biaáoruskim, sáowackim, czeskim, niemieckim,
wáoskim, francuskim, angielskim i hiszpaĔskim. Na
dorobek ten skáadają siĊ m.in. takie zagadnienia jak:
krajoznawstwo i edukacja szkolna, dydaktyka ogólna
i teoria ksztaácenia, reforma szkolnictwa, wartoĞci i cele
edukacji szkolnej, ksztaácenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, metodologia badaĔ edukacyjnych oraz
przemiany edukacji w Polsce i na Ğwiecie. Za twórczą dziaáalnoĞü naukową, dydaktyczno-wychowawczą
i krajoznawczo-turystyczną zostaá odznaczony m.in.
KrzyĪem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Honorowym Dyskiem Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Poznaniu, odznakami Polskiego Towarzystwa Schronisk MáodzieĪowych,
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
i Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami wielu polskich
uczelni.
Od 1978 roku Profesor Kazimierz Denek przewodniczy Radzie Programowej miesiĊcznika krajoznawczo-turystycznego „Poznaj swój kraj”. Jest honorowym czáonkiem Polskiego Towarzystwa Schronisk MáodzieĪowych.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocáawiu oraz
Instytut Regionalnej Administracji i Ekonomiki w Kirowohradzie na Ukrainie nadaáy Profesorowi tytuáy doktora
honoris causa.
Recenzenci dorobku naukowego i dydaktycznowychowawczego Profesora, oprócz olbrzymiej liczby
publikacji Ğwiadczących o wszechstronnej aktywnoĞci
twórczej, zgodnie podkreĞlają niezwykáe walory Jego
osobowoĞci: wysoką kulturĊ bycia, niepospolitą inteligencjĊ, nadzwyczajną odpowiedzialnoĞü i niespoĪyte siáy
twórcze, które skáadają siĊ na wysoce dodatni wzór wychowawczy, zjednując mu spoáecznoĞü akademicką.
Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak – profesor zwyczajny
Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piásudskiego
w Warszawie napisaá:
(...) dzieáo Profesora Kazimierza Denka to nieustanne
budzenie innych do godnego i twórczego Īycia, a Jego
najwiĊkszym wyznacznikiem i darem jest mądroĞü umysáu
i serca. We wszystkich dziaáaniach Profesora jest bowiem
wielki áadunek erudycji i uczucia, a wszystko, co z tego
wynika, ukierunkowane jest na tworzenie nowych wartoĞci. W róĪnych okolicznoĞciach Īycia i w róĪnych sytuacjach granicznych Profesor byá zawsze sobą, tego teĪ
uczyá i uczy swoich uczniów i wspóápracowników, przytaczając im od lat nakaz Wáadysáawa Dawida: „Musisz byü
sobą, bo inaczej przestaniesz istnieü moralnie”.
Z okazji jubileuszu spoáecznoĞü Zespoáu Szkóá Ekonomicznych im. ks. Janusza Stanisáawa Pasierba w Tczewie Īyczy Profesorowi radosnego obcowania z naturą na
turystycznych szlakach i jeszcze wielu lat twórczej aktywnoĞci, bo jak powiedziaá Martin Buber: KaĪdy czáowiek powoáany jest do tego, aby coĞ na tym Ğwiecie doprowadziü do doskonaáoĞci.

KMR

WALCZYLI ZA POLSKõ

Dyrektorzy gimnazjów, szkóá ponadgimnazjalnych,
wáadze samorządowe i przyjaciele Szkoáy

WĞród zaproszonych goĞci Eleonora Lewandowska
– prezes TMZT, starosta tczewski Józef PuczyĔski,
ks. praáat Antoni Dunajski

Fot. ze zbiorów ZSE Tczew

(poniĪej pierwszy z prawej)
prezydent Tczewa Zenon Drewa

Prof. Kazimierz Denek mówi o walorach
edukacyjnych i wychowawczych krajoznawstwa
i turystyki

Starosta Józef PuczyĔski
w rozmowie z GoĞciem

KMR

Jerzy Cisewski dyrektor ZSE w Tczewie dziĊkuje
Profesorowi za udziaá w konferencji
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OFIAROM LUDOBÓJSTWA

MAãGORZATA OLCZAK

Wystawa „Przyroda Kociewia”
w Fabryce Sztuk

D

nia 26 kwietnia 2012 roku w Fabryce Sztuk nastąpi- poniewaĪ brakowaáo sprzĊtu i wyposaĪenia myĞliwskiego,
áo uroczyste otwarcie wystawy przyrodniczej „Przy- a na polowania chodziáo siĊ pieszo. W latach 60., kiedy lasy
roda Kociewia”, zorganizowanej z okazji obchodów obfitowaáy w zwierzynĊ, zwáaszcza w zające, Koáo przyjĊáo
jubileuszu 65-lecia Koáa àowieckiego „Szarak” w Tczewie. nazwĊ wáasną „Szarak”. Od 1974 roku Koáo „Szarak” orDodatkowo ĞwiĊtowano równieĪ jubileusz 40-lecia utworze- ganizuje coroczne obchody ĞwiĊta myĞliwych – Hubertusy.
nia Klubu Kolekcjonera Kultury àowickiej. Na uroczystoĞü Mają one na celu przekazywanie kolejnym pokoleniom myprzybyáo wielu znamienitych goĞci, wĞród których znalazáy Ğliwych tradycji Koáa „Szarak” oraz propagowanie kultury
siĊ reprezentacje wáadz UrzĊdu Marszaákowskiego, miasta áowieckiej wĞród lokalnej spoáecznoĞci.
Tczewa oraz powiatu tczewskiego, przedstawiciele NadleĞnicW 1997 roku odbyáy siĊ uroczyste obchody 50-lecia isttwa Starogard GdaĔski, LeĞnictwa Brody, Klubu Kolekcjone- nienia Koáa, uĞwietnione przyznaniem mu Záotego Medalu
ra Kultury àowieckiej PZà, Czáonkowie Bractwa Ğw. Huberta Zasáugi àowieckiej. W 2004 roku zostaáo ono wyróĪniow ĝliwicach, dyrektor Muzeum Sygnaáów MyĞliwskich w Tu- ne przyznaniem Medalu ZasáuĪony dla àowiectwa Ziemi
choli – Piotr Grzywacz wraz ze swoimi uczniami oraz jubilaci GdaĔskiej. Natomiast na 60-lecie swojego istnienia Koáo
– czáonkowie Koáa àowieckiego „Szarak” w Tczewie. Zjawiáo nagrodzono jednym z najwiĊkszych odznaczeĔ áowieckich,
siĊ równieĪ wielu entuzjastów i pasjonatów sztuki myĞliw- tj. „Záomem” przyznanym za caáoksztaát prowadzonej dziaskiej, których przywitaá grający na rogach Zespóá Sygnalistów áalnoĞci i gospodarki áowieckiej (2007 r.). Ze skáadek czáonMyĞliwskich „Jenot” z Zespoáu Szkóá LeĞnych w Tucholi.
ków „Szaraka” ufundowany zostaá równieĪ sztandar.
Wystawa „Przyroda Kociewia” promuje piĊkno, bogacRównieĪ poszczególni czáonkowie Koáa àowieckiego
two oraz róĪnorodnoĞü fauny i flory Kociewia, sposoby jej „Szarak” w Tczewie mogą poszczyciü siĊ wieloma záotymi,
ochrony i gospodarowania zasobami. Zwiedzający mogli srebrnymi czy brązowymi medalami Zasáugi àowieckiej,
obejrzeü równieĪ nagrody, odznaczenia, oporządzenie my- medalami ZasáuĪonych dla àowiectwa Ziemi GdaĔskiej
Ğliwskie, trofea, zbiory kolekcjonerskie, broĔ, wyroby arty- oraz indywidualnymi wyróĪnieniami.
styczne z poroĪa, instrumenty muzyczne oraz spreparowane
Koáo posiada strzelnicĊ w Górach Lubiszewskich, gdzie
zwierzĊta zaaranĪowane poĞród naturalnego Ğrodowiska.
przeprowadzane są treningi strzeleckie. Wybudowano rówCeremoniĊ otwarcia wystawy wspólnie poprowadzili nieĪ stanicĊ myĞliwską w Bukowcu oraz podjĊto szereg
dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska i wiceprezes KKià dziaáaĔ hodowlanych, mających m.in. poprawiü stan zwieIgnacy Stawicki. Minutą ciszy uczczono pamiĊü zmaráego rzyny drobnej.
dzieĔ wczeĞniej biskupa pelpliĔskiego – Jana Bernarda SzlaPo wybudowaniu autostrady A1, która przeciĊáa wszystgi. NastĊpnie wrĊczone zostaáy medale i odznaczenia. „Záoty kie obwody dzierĪawione przez Koáo, jego czáonkowie na
Medal Zasáugi àowieckiej” otrzymaáo Koáo àowieckie Dąbrowa oraz Ignacy Stawicki. Medal
„ZasáuĪony dla àowiectwa Ziemi GdaĔskiej”
przyznano StaroĞcie Tczewskiemu – dr. Józefowi
PuczyĔskiemu. „OdznakĊ za Zasáugi dla àowiectwa” wrĊczono Stanisáawowi Dziak (Maáy Garc),
Janowi Wysockiemu (Rudno) i Grzegorzowi Maciejewskiemu (Kolonia Ostrowicka). CeremoniĊ
wrĊczenia wyróĪnieĔ zakoĔczyáy sáowa uznania, skierowane do nagrodzonych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów PaĔstwowych
w GdaĔsku – Zbigniewa Kaczmarczyka. NastĊpnie wystąpiá prezes Koáa àowieckiego „Szarak”
– Mariusz Nagórski, który przedstawiá zgromadzonym jego krótki rys historyczny.
Koáo àowieckie „Szarak” w Tczewie zostaáo zaáoĪone w 1947 roku przez kilku myĞliwych,
poĞród których znaleĨli siĊ m.in. Stanisáaw Dominowski, Alojzy Brzeski, Bronisáaw Waruszewski, Julian Lemke, Kazimierz Wawrzyniak, Józef
Wojdyáo, Kazimierz ĝniegocki, Jan ChmieliĔski
Otwarcie wystawy na dziedziĔcu Fabryki Sztuk
Fot. Maágorzata Olczak
i Leonard Knitter. Początki Koáa nie byáy áatwe,
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JUBILEUSZ SZARAKÓW
soli zwierzynie, oraz reintrodukcją zwierzyny
drobnej, jak kuropatwy czy zając szarak.
Czáonkowie Koáa àowieckiego „Szarak”
w Tczewie zrzeszeni są równieĪ w wielu
innych instytucjach czy stowarzyszeniach
o charakterze myĞliwskim. PoĞród nich naleĪy
wymieniü Bractwo Ğw. Huberta w ĝliwicach,
Klub Kolekcjonera i Kultury àowieckiej Polskiego Związku àowieckiego czy Muzeum
Sygnaáów MyĞliwskich w Tucholi, zaáoĪone
i kierowane przez Piotra Grzywacza.
Początki Bractwa ĝwiĊtego Huberta w ĝliwicach ĞciĞle powiązane są z budową kaplicy
pw. Ğw. Huberta w 1987 roku oraz z osobą
Zygfryda àobockiego. Jako Īe w tamtejszych
okolicach Īywa byáa tradycja myĞliwska
i áowiecka, 26 czerwca 2000 roku powoáane
zostaáo równieĪ stowarzyszenie pod nazwą
„Bractwo Ğw. Huberta w ĝliwicach”.
Odznaczeni
Klub Kolekcjonera PZà zostaá zaáoĪony
Fot. Maágorzata Olczak 12 paĨdziernika 1972 roku, w celu integracji
osób zainteresowanych gromadzeniem, zabieĪąco monitorują i analizują zmiany tras migracji zwierzybezpieczaniem i propagowaniem wszystkich
ny oraz jej zwyczajów.
przejawów kultury áowieckiej. Zadaniem statutowym Klubu
Dzisiaj Koáo „Szarak” liczy ponad 50 czáonków. Preze- jest pielĊgnowanie historycznych wartoĞci kultury materialsem Zarządu Koáa jest Mariusz Nagórski, funkcjĊ áowczego nej i duchowej áowiectwa. Klub posiada swoje oddziaáy na
peáni Jan Mazurowski, sekretarza – Sáawomir Spierewka, terenie caáej Polski. Od 2011 roku funkcjonuje teĪ oddziaá
a skarbnika – Jacek GorczyĔski. Pozostaáymi czáonkami Koáa Kociewie – Starogard GdaĔski. Obecnym prezesem Zarząsą: Edmund Bieszke, Kazimierz Bigus, Sáawomir BruĨdziak, du Klubu jest Marian Lendzioszek. Na wystawie „Przyroda
Tomasz Brzeski, Wiesáaw Brzeski, Tadeusz Bubka, Marian Kociewia” swoje zbiory oraz prace prezentowali czáonkoBudulski, Mirosáaw Cicierski, Korneliusz Ciesielski, Czesáaw wie KKià: Roman Pressing, Tadeusz Kuca, January PotulCzech, Dariusz Daga, Roman Derengowski, Remigiusz Du- ski, Ignacy Stawicki, Janina i Kazimierz KrĊccy.
luk, Zbigniew Gajewski, Józef Gill, Krzysztof Górski, WieRealizacja czĊĞci przyrodniczej wystawy „Przyroda Kosáaw Ilkowski, Marcin Januszewski, Edmund Jezierski, Zdzi- ciewia” nie byáaby moĪliwa gdyby nie pomoc, wparcie oraz
sáaw Kamieniecki, Zygmunt Kielbratowski, Jan KomosiĔski, ĪyczliwoĞü NadleĞnictwa Starogard GdaĔski, jak równieĪ
Zdzisáaw LubaĔski, Dariusz Mazurowski, Piotr Mazurowski, funkcjonującego w jego obrĊbie LeĞnictwa Brody, kierowaRyszard Mazurowski, Stanisáaw Mazurowski, Przemysáaw nego przez Stanisáawa Chmiela. Od 2008 roku w Brodach
Morawski, Jan Ryszard Morawski, Jakub Nagórski, Jan Przy- znajduje siĊ jedyna na Kociewiu lecznica zwierzyny chrochodzeĔ, Dariusz Rostek, Lucjan Sokoáowski, Sáawomir nionej. Stanisáaw Chmiel sprawuje równieĪ pieczĊ nad MuSpierewka, Roman Spierewka, Kazimierz Spojnarowicz, Jo- zeum Starych SprzĊtów Wiejskich, w którym zgromadzone
achim Stawikowski, Stanisáaw SzczĊsny, Grzegorz ĝliwiĔski, są maszyny obrazujące rozwój techniczny regionu, jak rówJarosáaw Waruszewski, Zbigniew Waruszewski, Zbigniew nieĪ Muzeum LeĞnictwa i àowiectwa, gdzie zwiedzający
WĊsierski, Olgierd Wojtuszkiewicz, Tomasz Wojtuszkiewicz, mogą obejrzeü spreparowane zwierzĊta, czy maszyny sáuĪąWiesáaw WoĨniak, Stanisáaw Wrzoáek, Zdzisáaw Zontek.
ce do uprawy lasu.
Koáo àowieckie aktywnie uczestniczy w programie „OĪyNadleĞnictwo Starogard wspomogáo FabrykĊ Sztuk
wiü pola”, w ramach którego myĞliwi dzielą siĊ swoją wiedzą w przygotowaniach wystawy „Przyroda Kociewia”, dostari doĞwiadczeniami z máodzieĪą, starając siĊ zaszczepiü w niej czyáo prawdziwą ĞcióákĊ, drzewka, spreparowaną zwierzynĊ
pozytywny stosunek do przyrody. „Szarak” prowadzi gospo- oraz urządzenia wykorzystywane do prac w lesie. UzupeádarkĊ na 4 obwodach o áącznej powierzchni 16.029 ha znaj- nieniem ekspozycji są: film prezentujący dziaáalnoĞü Koáa
dujących siĊ w obrĊbie gmin: Tczew, Subkowy, Morzeszczyn. àowieckiego „Szarak” w Tczewie oraz caáodobowy moniJej celem jest utrzymanie moĪliwie najliczniejszego stanu toring gniazda bocianiego. DziĊki Muzeum w Kwidzynie
zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i páciowej, – Oddziaáowi Muzeum Zamkowego w Malborku Fabryka
starając siĊ jednoczeĞnie, by nie wyrządzaáa ona wiĊkszych Sztuk moĪe zaprezentowaü zwiedzającym skóry zwierząt,
szkód w drzewostanie i w uprawach rolnych. Gospodarka spreparowane ptaki oraz zwierzynĊ leĞną.
áowiecka jednak nie polega jedynie na odstrzale zwierzyny,
Na zakoĔczenie ceremonii otwarcia wrĊczone zostaale przede wszystkim na racjonalnym zarządzaniu populacją áy podziĊkowania osobom oraz instytucjom, bez których
w zmieniających siĊ uwarunkowaniach Ğrodowiskowych. pomocy nie byáoby moĪliwe zorganizowanie wystawy
Dlatego teĪ Koáo zajmuje siĊ miĊdzy innymi zakáadaniem „Przyroda Kociewia”. Kilka sáów o ekspozycji wygáosiá
poletek Īerowych, gdzie uprawia siĊ róĪnego rodzaju roĞli- równieĪ jej komisarz – Józef Zióákowski. CzĊĞü oficjalną
ny, stanowiące w czasie kwitnienia tzw. „Īer na pniu” dla zakoĔczyáo skierowane do zgromadzonych zaproszenie
zwierzyny, ustawianiem pasów zaporowych (buchtowisk), dyr. Alicji Gajewskiej do zwiedzenia wystawy i skoszograniczających dostĊp zwierzyny na tereny rolnicze, w celu towania poczĊstunku zasponsorowanego przez FabrykĊ
uchronienia rolników przed nadmiernymi szkodami, sadze- Sztuk, Koáo àowieckie „Szarak”, NadleĞnictwo Starogard,
niem wikliny, stanowiącej zarówno miejsce bytowania, jak Bractwo Ğw. Huberta, Ryszarda SzczĊsnego, reprezentująi pobierania karmy przez zwierzynĊ leĞną, budowaniem paĞni- cego KomisjĊ Kultury przy ORà w GdaĔsku, Leszka Meków, stawianiem lizawek – urządzeĔ sáuĪących do podawania lera i Wojciecha Bąka.
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MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

Chwalba Grzymisáawa
wyróĪnienia za zasáugi dla Kociewia

N

a tegorocznym Wielkim Spotkaniu Kociewiaków, które odbyáo siĊ 15 wrzeĞnia
w Pelplinie, wspomnianą w tytule
ChwalbĊ Grzymisáawa z rąk marszaáka senatu RP, Bogdana Borusewicza,
otrzymali: ks. Franciszek Kamecki,
wybitny twórca (poeta, felietonista)
i niepospolity duszpasterz z naszego
Gruczna, które na mapie kulturalnej
Pomorza jest miejscem niezwykáym;
Eleonora Lewandowska – prezes Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej oraz Mirosáaw Kalkowski – prezes Towarzystwa MiáoĞników Ziemi
Kociewskiej.
Nim jednak zagáĊbimy siĊ w jĊzykową analizĊ nazwy wspomnianej
nagrody, winniĞmy przypomnieü sobie
jej kontekst historyczny…
To, Īe ksiąĪĊ Grzymisáaw byá jednym z ksiąĪąt pomorskich, to miáoĞnicy Kociewia wiedzą. Nazywano go
Ğwiecko-starogardzko-lubiszewskim
ksiĊciem. MoĪna powiedzieü, Īe áączyá caáy region, bo Lubiszewo leĪy
niedaleko Tczewa. Podarowaá ziemie
zakonowi joannitów. Zapisano to pod
datą 1198 i dlatego 14 lat temu ĝwiecie
nad Wisáą, Starogard GdaĔski i Tczew
– obchodziáy 800-lecie.
Mamy w ĝwieciu ulicĊ Grzymisáawa, kiedyĞ jeden z lokali nosiá nazwĊ
– Grota Grzymisáawa.
KsiąĪĊ ten panowaá przed ĝwiĊtopeákiem, Mestwinem (teĪ upamiĊtnieni w nazwach ulic). Pod koniec
XX wieku imiĊ ksiĊcia Grzymisáawa
wróciáo w nazwie niezwykáego wyróĪnienia – CHWALBY GRZYMISàAWA.
Pierwszy czáon nazwy moĪe budziü
wątpliwoĞci wspóáczesnych. Chwalba – to staropolska forma pochwaáy.
Wyraz powstaá od czasownika chwaliü. Dodany przyrostek -ba, byá kiedyĞ bardziej Īywotny, tworzyá nazwy
czynnoĞci. Od kosiü – koĞba, od ganiü
– gaĔba (tj. haĔba) itp. DziĞ pozostaá
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w wyrazach proĞba od prosiü, groĨba
od groziü. No i piĊkny regionalizm:
uczba od uczyü.
Chwalba Grzymisáawa to pochwaáa naszego pradawnego ksiĊcia, który
teĪ zcalaá i darowaá ziemie.
WspóáczeĞnie to wyróĪnienie otrzymują regionaliĞci, którzy bezinteresownie dziaáają na rzecz swojego regionu,
w tym wypadku Kociewia. Robią coĞ
ponad, rozsiewają iskry dobrych pomysáów, które rozpalają innych…
KsiĊdzu F. Kameckiemu gratulujemy i Īyczymy odnawialnych siá na dalsze dziaáanie godne szczerej chwalby,
a prezesom: Eleonorze Lewandowskiej
i Mirosáawowi Kalkowskiemu Īyczymy dalszych sukcesów w dziaáalnoĞci
i dbaáoĞci o toĪasmoĞü regionalną.
WyróĪnienie to ustanowione zostaáo w 2000 roku przez FederacjĊ
Związków i StowarzyszeĔ „Kociew-

ska WiĊĨba” podczas II Kongresu Kociewskiego. WrĊczane byáo rokrocznie
osobom szczególnie zasáuĪonym dla
Kociewia, wywodzącym siĊ z trzech
kociewskich powiatów oraz tym, którzy rozsáawiają Nasz Region poza granicami kraju.
Dotychczasowi laureaci: Maria
Pająkowska-Kensik, Ryszard Szwoch,
Jan Ejankowski oraz Paweá Wrzos-WyczyĔski, Roman Landowski, Stanisáawa
Kuffel, Irena Brucka oraz Paul Klemick
z Nowej Zelandii, Mirosáawa Möller,
Zygmunt Bukowski, Tadeusz Wáodarczyk, Jarosáaw Pająkowski, Gertruda
WoĨnicka, Alicja Sáyszewska, Wanda
i Andrzej Hamerscy, Grzegorz Cejer
i poĞmiertnie Ğp. Józef Milewski.
Po kilkuletniej przerwie, wáaĞnie
w 2012 roku, staraniem senatora Andrzeja Grzyba wznowiono nadawanie
tej prestiĪowej nagrody.

Kulminacyjnym punktem Spotkania Kociewiaków
byáo wrĊczenie nagrody „Chwalba Grzymisáawa”.
Laureatami zostali: Eleonora Lewandowska, ks. Franciszek Kamecki
oraz Mirosáaw Kalkowski.
NagrodĊ wrĊczaá marszaáek senatu Bogdan Borusewicz.

Fot. Jacek Cherek
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Spotkanie Kociewiaków – kilka refleksji
Z inicjatywy senatora Andrzeja Grzyba i Ĉrodowisk samorzñdowych oraz organizacji
pozarzñdowych odbyäo siö dnia 15 wrzeĈnia 2012 roku pierwsze „Spotkanie Kociewiaków” w Pelplinie. Miejsce i czas spotkania okazaäy siö wäaĈciwie dobrane. Na wysokoĈci
zadania i goĈcinnoĈci stanöli gospodarze. W sumie „Spotkanie Kociewiaków” okazaäo
siö owocne i potrzebne. Trzeba nam bödzie spotykaè siö czöĈciej, byè moĔe corocznie.

K

ociewie jest jednym z dwóch gáównych regionów
wyznaczających strategiĊ rozwoju województwa
pomorskiego. Innymi sáowy Kaszubi i Kociewiacy
stanowią o jakoĞci naszego pomorskiego regionu. Kociewie
jednak potrzebuje integracji i szeroko rozumianej promocji.
Warto pamiĊtaü, iĪ w skali kraju od áadnych kilku lat
funkcjonuje Parlamentarny Zespóá Kociewski. Od samego
jego początku przewodniczy jemu senator Andrzej Grzyb.
Dobrze siĊ staáo, iĪ z wyĪyn parlamentarnych wyszáa inicjatywa Spotkania Kociewiaków. Cieszy równieĪ patronat
marszaáka Senatu Bogdana Borusewicza. Nasi polityczni
przyjaciele nie zawiedli nas równieĪ na Spotkaniu Kociewiaków w Pelplinie.
Kociewie ma bogatą toĪsamoĞü i tradycje. Dlatego teĪ
tradycyjnym zwyczajem Spotkanie Kociewiaków rozpoczĊáo siĊ od uroczystej mszy ĞwiĊtej w katedrze pelpliĔskiej.
NaleĪy podkreĞliü, Īe jest to bardzo dobre miejsce do refleksji i modlitwy. Dobrze siĊ staáo, iĪ podczas kazania ksiądz
infuáat Stanisáaw Grunt przywoáaá liczne kociewskie inicjatywy w zakresie kultury i rozwoju spoáecznego. Okazaáo
siĊ, Īe na Kociewiu nie brakuje wybitnych indywidualnoĞci
i spoáeczników. PiĊkno i uroki Kociewia mogą zainteresowaü naszych rodaków z caáego Pomorza i kraju.
Dobrze teĪ siĊ staáo, iĪ podczas Spotkania Kociewiaków nagrodzono Chwalbą Grzymisáawa dwie najbardziej
aktywne organizacje spoáeczno-kulturowe tj. Towarzystwo
MiáoĞników Ziemi Kociewskiej i Towarzystwo MiáoĞników
Ziemi Tczewskiej. Warto przypomnieü, Īe dwa tygodnie
wczeĞniej prezydent RP Bronisáaw Komorowski wrĊczyá
w Gniewie KrzyĪe Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski
dwóm wybitnym i zasáuĪonym Kociewiakom tj. Jerzemu
Kubickiemu i Ryszardowi Szwochowi. Mamy naprawdĊ
kim i czym siĊ pochwaliü. W stosunku do „braci” Kaszubów
czynimy to zbyt rzadko i zbyt skromnie.
Dobrze, Īe czĊĞü oficjalna Spotkania Kociewiaków
byáa rzeczowa, krótka i zwiĊzáa. Jak zwykle, obok naszych
przyjacióá z niwy parlamentarnej, dopisali samorządowcy,
aczkolwiek czĊĞü z nich goĞciáa w tym samym czasie na doĪynkach powiatowo-gminnych w Nowej Cerkwi. MoĪe powinniĞmy juĪ u progu nowego roku mówiü o terminie kolejnego Spotkania Kociewiaków. Trzeba bowiem siáy áączyü,
szczególnie w zakresie promocji.
Parada Kociewiaków wypadáa caákiem przyzwoicie.
Pomimo wspomnianych okolicznoĞci w podstawowym zakresie dopisaáa frekwencja. Na wysokoĞci zadania stanĊáy
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kapele kociewskie. Nie tylko máodemu pokoleniu mogáy
podobaü siĊ muzyczne zespoáy „Ajagore” z Tczewa i „Jordan” ze Starogardu GdaĔskiego. Kto chciaá mógá biesiadowaü, szkoda jedynie, Īe w zbyt odlegáym miejscu od sceny.
Kuchnia kociewska dobrze siĊ broni.
Tematem merytorycznym dyskutowanym w róĪnych krĊgach byáa kwestia przyszáoĞci gwary kociewskiej. Pojawiáo
siĊ kilka róĪnych inicjatyw w zakresie promocji gwary. Jak
zwykle idzie o lepsze dofinansowanie. MoĪna potraktowaü
zarysowany pluralizm kociewski w tej kwestii jako początek
dyskusji. Jednak powinna ona zakoĔczyü siĊ wspólnym stanowiskiem do parlamentu i rządu. Zapewne teĪ bardziej trzeba zainteresowaü siĊ edukacją regionalną w naszych szkoáach. Nie moĪna nadmiernie táumaczyü siĊ oszczĊdnoĞciami.
W przygotowanie Spotkania Kociewiaków wáoĪono wiele wysiáków. Chwaáa za to bezpoĞrednim organizatorom. Jak
zwykle dopisaáy nasze zespoáy muzyczne i folklorystyczne.
Miáą i poĪyteczną niespodzianką byáo wydanie i kolportowanie
specjalnego wydania „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Kilkunastu znanych i uznanych autorów zaprezentowaáo
wieloraki i bogaty dorobek Kociewia. Niejako w syntetycznym
ujĊciu opisano wizerunek i toĪsamoĞü Kociewia. Zaproszono
takĪe do rozmowy i debaty na temat: „Kociewie wczoraj, dziĞ
i jutro”. Wnioski i propozycje z tej dyskusji mają zostaü zaprezentowane na V Kongresie Kociewskim. Jak wiadomo Kongres odbĊdzie siĊ najprawdopodobniej w roku 2015.
A jakie postulaty na przyszáoĞü? Po pierwsze, wprowadzenie kolejnego Spotkania Kociewiaków do kalendarza
imprez wszystkich samorządów na Kociewiu. Po drugie,
zabezpieczenie wiĊkszych Ğrodków na promocjĊ II Spotkania Kociewiaków. Po trzecie, otwarcie dyskusji na temat roli
i znaczenia Spotkania Kociewiaków we wszystkich lokalnych mediach na Kociewiu. Po czwarte, wprowadzenie tematu przewodniego na kaĪde kolejne Spotkanie Kociewiaków.
Po piąte, prezentacja 2-3 wybitnych sylwetek kociewskich
dobrze rozpoznawalnych w szerszej skali. Po szóste, pozyskanie do wspóápracy Uniwersytetu GdaĔskiego m.in.
w zakresie kultury Kociewia. Po siódme, wiĊksze zainteresowanie Spotkaniem Kociewiaków Telewizji GdaĔskiej.
Puentując. Pierwsze Spotkanie Kociewiaków naleĪy
uznaü za udane, chociaĪ pewnie nie byáo ono jeszcze wydarzeniem historycznym. Co niezwykle waĪne, przebiegaáo
ono w sympatycznej i przyjaznej atmosferze. NajwaĪniejsze,
Īe siĊ spotkaliĞmy. Mamy tak wiele sobie do powiedzenia.
Spotkania Kociewiaków trzeba niewątpliwie kontynuowaü.
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW
KS. STANISãAW GRUNT

KOCIEWIE MOCNE BOGIEM
(czytania I Hbr 5, 7-9 i II Jan 19, 25-27)
Czcigodni Bracia w KapáaĔstwie! Drodzy MieszkaĔcy Kociewia! Uczestnicy Jarmarku Cysterskiego!
Nasi zaproszeni GoĞcie! Bracia i Siostry! Kociewskie siedlisko ludzi

G

romadzi nas w sĊdziwej i dostojnej katedrze pelpliĔskiej
– KoĞciele Matce naszej maáej Ojczyzny – Spotkanie
MieszkaĔców Kociewia, organizowane miĊdzy Kongresami Kociewskimi. Spotykamy siĊ, aby pogáĊbiaü i utrwalaü
tradycje „kociewskiego siedliska”, które od pokoleĔ kultywowali nasi zacni Przodkowie. Chcemy zasiąĞü pod dachem solidnej
„kociewskiej wiĊĨby”, Īeby poczuü siĊ bezpiecznie i dobrze.
A nasze siedlisko to caáe Kociewie w swych etnicznych granicach: to serce NadwiĞlaĔskiego Pomorza; to nasze pola, parki
krajobrazowe i lasy siĊgające po Bory Tucholskie; to polodowcowe, gáĊbokie rynnowe jeziora; to meandry rzek – Wierzycy z Piesienicą i Wietcisą oraz Wdy – Czarnej Wody z Prusiną i Sobiną.
Czym byáoby jednak siedlisko bez ludzi – najdoskonalszego
dzieáa Boskiego stworzenia – zamieszkujących w tej piĊknej kociewskiej krainie: jesteĞmy w liczbie okoáo 300.000 i wpisujemy
siĊ w historiĊ Kociewia wáaĞnie teraz.
Dzisiejsze nasze zwoáanie pod „dach kociewskiej wiĊĨby”, to
takĪe przywoáanie w pamiĊci bogatej historii tej ziemi. Wpisują
siĊ w nią: szlak misyjny Ğw. Wojciecha, dzieje ksiąĪąt pomorskich, grodziska, miasta warowne i krzyĪackie zamki od Tczewa
i Gniewa po Nowe i ĝwiecie, gotyckie Ğwiątynie z monumentalną
cysterską katedrą w Pelplinie. Tworzą ją: duchowa i materialna
historia Zakonu Rycerskiego – skarszewskich Joanitów, pracowitych Cystersów z Pogódek i Pelplina – których poprzedzili w tym
miejscu Rycerze z Calatravy. Wzbogaca ją: dziaáalnoĞü biaáych
Ojców Paulinów z Topolna, Dominikanów z Tczewa i rozmodlonych Bernardynów z Nowego i ĝwiecia.
HistoriĊ Kociewia pisaáy nasze osady, wsie i miasta. Wpisują siĊ w nią dzieje Nowej Cerkwi k/Pelplina – mojej rodzinnej
wioski, gdy „w szczeniĊcych latach” biegaliĞmy do borkowskiego lasu na „szwedzkie okopy”, czyli prasáowiaĔskie usypisko.
Bolesne karty historii odczytujemy w nekropoliach i miejscach
straceĔ z Mniszkiem k/Górnej Grupy, pobliskim SzpĊgawskiem
i „PelpliĔską Jesienią” na czele – to od naszych mĊczenników
i wyznawców uczymy siĊ patriotyzmu i wiary. Burzliwe dzieje
Kociewia tylko wzmacniaáy wiĊzy wiernoĞci tej ziemi z Polską
– Ojczyzną, którą szanuje siĊ zawsze jak matkĊ, caáując jej spracowane rĊce i dziĊkując za kochające, troskliwe i czuáe serce.
W wolnej, niepodlegáej Polsce Kongresy Kociewskie
– a odbyáy siĊ juĪ cztery – mają uĞwiadomiü mieszkaĔcom tej ziemi, Īe dobro maáej Ojczyzny jest dobrem Polski.
W historiĊ naszej ziemi wpisaá siĊ hymn kociewski autorstwa
ks. Bernarda Sychty. Kociewie przybliĪają i sáawią zespoáy
ludowe poprzez muzykĊ, pieĞni i taniec m.in.: Zespóá PieĞni
i TaĔca „Kociewie” i Kapela Kociewska ze Starogardu GdaĔskiego, zespóá wokalno-instrumentalny „Spes”, chór „Echo”,
Zespóá PieĞni i TaĔca „Kolejarz” i Wesoáa Kapela z Tczewa, zespóá instrumentalno-wokalny „WieĞniacy” ze Skarszew, Kapela
„Burczybas” z Gniewa.
PiĊkno i tradycje naszej maáej Ojczyzny utrwalają plastycy
i fotograficy m.in.: Jan Waáaszewski, Leon Brzozowski, Józef
WaliĔski i Lech Lewandowski. Legendami, gawĊdami, powiastkami, poezją, prozą i opracowaniami naukowymi dzieje
Kociewia utrwalili lub jej wspóáczesną historiĊ tworzą m.in.:
ks. dr Bernard Sychta, Konstanty Bączkowski, Antoni Górski,
Bernard Janowicz, Wáadysáaw Kirstein, ks. Roman Binnek, Jan
Wespa, Roman Landowski, ks. Franciszek Kamecki, Ryszard
Szwoch („Sáownik biograficzny Kociewia”), dr Maria Pająkowska („Sáownik Kociewski”), dr Longin Malicki („Kociewska
Sztuka Ludowa”), Andrzej Grzyb (rozsáawiający takĪe uroki
Kociewia na swojej senatorskiej stronie internetowej).
Dzisiejsze spotkanie kociewskiej rodziny ma miejsce podczas Jarmarku Cysterskiego, który juĪ dwunasty raz zaistniaá
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w Pelplinie dziĊki pasjonackiej dziaáalnoĞci Alicji Sáyszewskiej
i Marka Modrzejewskiego.
Budujmy wspólnotĊ naszego Kociewia. KaĪdy tam, gdzie
siĊ znajduje, wspólnotĊ Īycia i pracy w naszych trzech powiatach kociewskich: tczewskim, starogardzkim i Ğwieckim.
Integrujmy nasze Ğrodowiska kulturalno-spoáeczne, sportowe,
turystyczne.
Zdarza siĊ, Īe brakuje nam autentycznych liderów, reprezentacji, aktywnoĞci i systematyki w dziaáaniu! MoĪe jesteĞmy
zbyt rozproszeni i za duĪo krytykujemy bez pozytywnego dziaáania? Nasze budowanie maáej Ojczyzny bĊdzie jednak umacniaáo siĊ i wzrastaáo, gdy oprzemy je na niezniszczalnym fundamencie – na Bogu.
Kociewskie siedlisko wiary. Nie byáoby Kociewia mocnego
Bogiem, gdyby nie Sanktuaria maryjne z Piasecką i Lubiszewską
Matką Boską i Jasnogórską Madonną ze starej fary w ĝwieciu.
Nie byáoby Kociewia mocnego Bogiem, gdyby nie Pelplin – stolica biskupów cheámiĔskich i pelpliĔskich – ze wspaniaáą gotycką katedrą, Seminarium Duchownym i Collegium Marianum,
Biblioteką Diecezjalną i Górą Jana Pawáa II, na której bá. Jan Paweá II, papieĪ mówiá do nas Kociewiaków, Īe: „mamy budowaü
na skale, a skaáą jest Chrystus”. Nie byáoby Kociewia mocnego
Bogiem, gdyby nie nasze krzyĪe i figury przydroĪne, ze swoją
poboĪną historią i legendą, spod których nadal páynie Ğpiew loretaĔskiej litanii w maju i róĪaĔcowa modlitwa w paĨdzierniku.
Fundamentem tego kociewskiego zwoáania jest najpewniejsze siedlisko wiary – Sáowo BoĪe. Dzisiejsze czytania mszalne ze
wspomnienia NajĞwiĊtszej Maryi Panny Bolesnej stawiają nas pod
krzyĪem Jezusa Chrystusa, na którym dokonaáo siĊ nasze zbawienie. Sáyszymy sáowa Pana Jezusa z krzyĪa: „Oto Syn twój, oto
Matka twoja”. Mamy mocno ten krzyĪ ukochaü, bo dziĊki niemu
stanowimy wspólnotĊ wiary i miáoĞci.
JesteĞmy KoĞcioáem, Ludem BoĪym, a KoĞcióá naszym
Domem. WiĊĨbĊ KoĞcioáa budujemy tu i teraz – za naszych
dni, bo innych dla nas nie bĊdzie. Budujemy poprzez: sáuĪbĊ
prawdzie, o czym tak wiele mówiá nam bá. Jan Paweá II Wielki;
odpowiedzialnoĞü za naszych wspóábraci począwszy od siebie, swej rodziny i otoczenia; obecnoĞü Boga i Jego przykazaĔ
w Īyciu spoáecznym a nade wszystko modlitwĊ, bo „JeĞli dwaj
z was na ziemi zgodnie o coĞ prosiü bĊdą, to wszystkiego uĪyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19). BĊdziemy
mocni Bogiem, gdy wyruszymy spod KrzyĪa Jezusowego, wraz
z Jego – naszą Matką, drogą pielgrzymią ku zmartwychwstaniu
(wierzący w Zmartwychwstanie Syna BoĪego) i Królestwu BoĪemu, z czystym sumieniem i wiarą w sens naszego sáuĪebnego
posáugiwania miáoĞci Bogu i bliĨniemu.
Idzie – jak mówi Ojciec Ğw. Benedykt XVI – „czas niewiary”
– relatywizm moralny, Īe wszystko wolno – „róbta co chceta”.
Czy to jest lepszy Ğwiat: bez Boga, bez sakramentów ĞwiĊtych,
z pochodami równoĞci, narkotykami i róĪnymi innymi dewiacjami, z opustoszaáymi Ğwiątyniami? Czas bez Boga to Ğwiat
pogrąĪony w ciemnoĞciach, czas nienawiĞci! Ale my pragniemy
nasze Īycie na kociewskiej ziemi wesprzeü na Bogu. Kiedy Bóg
jest w nas przez NajĞwiĊtszą EucharystiĊ i przez swoje Sáowa,
to jesteĞmy Nim mocni, a jest nas wielu i w jednoĞci siáa. Daj
nam Panie lepiej usáyszeü i zrozumieü Twoje sáowa, by byáy
w naszych sercach i ustach! BądĨmy wierni naszym regionalnym i narodowym korzeniom, poniewaĪ
Jedna Matka nas
Wszystkech kolebaáa,
PokáóĔma sia w pas:
Tobie, Polsko, chwaáa
Amen
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW
Pierwotny tekst poniĪszego listu zaproponowaá Oddziaá Kociewski
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.
Po modyfikacjach (dla skutecznoĞci dziaáaĔ w sferze gwary kociewskiej) senatora Andrzeja Grzyba
trafiá do kilku komisji Sejmu Rzeczypospolitej Polski.

Pelplin, 15 wrzeĞnia 2012 r.
Sz. P. Iwona KatarasiĔska-ĝledziĔska
Przewodnicząca Komisji Kultury i ĝrodków Przekazu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Sz. P. Artur Bramora
Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i MáodzieĪy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Sz. P. Miron Sycz
Przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych

Stanowisko kociewskich organizacji regionalnych
w sprawie ochrony mowy kociewskiej
Wielką wartoĞü ludowej kultury odkryto juĪ w XIX wieku, a ponad sto lat temu, u progu XX wieku, wybitny, krakowski
profesor Kazimierz Nitsch zakreĞliá granice specyficznego dialektu, ostro wyróĪniającego siĊ od mowy sąsiednich Kaszub, które
z biegiem czasu uznano za granice Kociewia.
Jako przedstawiciele kociewskich organizacji regionalnych, które od lat zajmują siĊ kultywowaniem i rozwojem tradycji
i kultury Kociewia zwracamy siĊ do PaĔstwa z gorącą proĞbą o zajĊcie siĊ problematyką skutecznej ochrony i dbania o zachowanie
mowy kociewskiej, naszej gwary, regionalnej odmiany jĊzyka polskiego.
UwaĪamy, Īe obowiązkiem PaĔstwa Polskiego jest dbanie o zachowanie róĪnorodnoĞci i dziedzictwa jĊzykowego obywateli
Rzeczpospolitej Polskiej, tak jak zagwarantowane jest to w Ustawie z dnia 7 paĨdziernika 1999 r, o jĊzyku polskim (Dz. U. 90/1999
z dnia 8 listopada 1999 r. poz. 999), której art. 3. 1. stanowi:
„Ochrona jĊzyka polskiego polega w szczególnoĞci na:
4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a takĪe przeciwdziaáaniu ich zanikowi”.
Do wzmoĪonych wysiáków, w tym takĪe finansowych, oraz szczególnej troski o zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu zobowiązuje nas równieĪ przyjĊcie i ratyfikowanie 8 lutego 2011 roku Konwencji UNESCO w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w ParyĪu dnia 17 paĨdziernika 2003 r. (Dz. U. z 19 sierpnia 2011 poz.
1018). W tej Konwencji jednoznacznie definiuje siĊ juĪ w art. 2. pkt. 3., Īe „Ochrona” oznacza Ğrodki mające na celu zapewnienie
przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikacjĊ, dokumentacjĊ, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególnoĞci poprzez edukacjĊ formalną i nieformalną, jak równieĪ rewitalizacjĊ róĪnych aspektów tego dziedzictwa”.
Kolejnym aktem prawnym, który naleĪy w tym miejscu przywoáaü jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztaácenia ogólnego w poszczególnych typach
szkóá (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17), w której to najnowszej podstawie programowej formuáuje siĊ nastĊpujące
treĞci edukacyjne dla III etapu - gimnazjum. W zakresie jĊzyka polskiego (III Tworzenie wypowiedzi) uczeĔ: „zdobywa wiedzĊ
o róĪnych odmianach polszczyzny i ksztaáci umiejĊtnoĞü poprawnego ich wykorzystywania w róĪnych sytuacjach”.
W treĞciach nauczania tejĪe podstawy z jĊzyka polskiego dla etapu III umieszcza siĊ zaĞ zapis, który informuje, Īe od absolwenta powszechnego w naszym systemie oĞwiatowym gimnazjum oczekuje siĊ juĪ w wysokiej ĞwiadomoĞci jĊzykowej, bowiem
w myĞl tego zapisu „UczeĔ rozpoznaje cechy kultury i jĊzyka swojego regionu”.
UczeĔ szkoáy ponadgimnazjalnej przejawiaü powinien zgodnie z tą podstawą programową znacznie wiĊkszą ĞwiadomoĞü jĊzykową, poniewaĪ oczekuje siĊ od niego, Īe „zna spoáeczną (jednoczenie grupy i budowanie toĪsamoĞci zbiorowej - regionalnej,
Ğrodowiskowej, narodowej) funkcjĊ jĊzyka”.
TreĞci zawarte w wielu obowiązujących aktach prawnych, pozwalają wiĊc sądziü, Īe Rzeczpospolita Polska skutecznie dba
o zachowanie dziedzictwa kulturowego w tym takĪe jego róĪnorodnoĞci regionalnej. Bogactwo kultury narodowej to przecieĪ
bogactwo wielu jego kultur regionalnych.
Od lat miĊdzywojennych kociewscy regionaliĞci, pomorscy naukowcy i twórcy starają siĊ, w miarĊ swoich skromnych moĪliwoĞci, zachowaü nasze jĊzykowe dziedzictwo takĪe dla przyszáych pokoleĔ. Pomnikowym dzieáem, w którym ocalono dla przyszáych pokoleĔ gwarĊ i kulturĊ regionu jest unikatowy, trzytomowy sáownik najwybitniejszego pomorskiego jĊzykoznawcy XX
wieku dra Bernarda Sychty, pt. Sáownictwo kociewskie na tle kultury ludowej. Dzieáo opracowywane od czasów wojny, wydane
w latach osiemdziesiątych do dziĞ jest skarbnicą wiedzy na temat naszej zanikającej mowy. PracĊ ksiĊdza Sychty kontynuuje profesor Maria Pająkowska-Kensik, autorka kilkudziesiĊciu opracowaĔ poĞwiĊconych mowie Kociewiaków z Popularnym sáownikiem
kociewskim na czele. Konstanty Bączkowski, Bolesáaw Eckert, i Bernard Janowicz, wprowadzili, w latach siedemdziesiątych XX
wieku mowĊ Kociewiaków do literatury piĊknej. Warto nadmieniü, Īe udaáo siĊ juĪ wydaü Elementarz gwary kociewskiej „Gadómy
po naszamó” i ciągle powstają kolejne kociewskie tomiki poezji oraz opowiadania.
Solidna i potrzebna praca kociewskich regionalistów jest tylko i wyáącznie wynikiem spoáecznych pasji i miáoĞci do Malej
Ojczyzny. Dopiero w ostatnich latach dziaáania na rzecz mowy Kociewiaków zyskaáy skromne, odpowiadające niewielkim moĪliwoĞciom naszych biednych wspólnot lokalnych, wsparcie samorządów.
Bez strukturalnego i systemowego wsparcia trudno oczekiwaü, by nasze najwiĊksze dziedzictwo niematerialne, mowa naszych
przodków, byáa w stanie przetrwaü. Realia XXI wieku są takie, Īe niezbĊdne są Ğrodki na dobrze opracowane projekty jĊzykowe,
materiaáy edukacyjne, czy wydawnictwa literackie. Nie istnieją dziĞ dedykowane tej problematyce ministerialne konkursy ani fundusze. Próby zdobycia dofinansowania w zwykáych konkursach kulturalnych są zazwyczaj z góry skazana na poraĪkĊ, ze wzglĊdu
na maáą liczbĊ potencjalnych odbiorców, czy po prostu pozornie niewielką atrakcyjnoĞü tematu.
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UwaĪamy, Īe czas na systemowe zajĊcie siĊ tą sprawą i zrealizowanie zapisów prawnych, które w szczególnoĞci zobowiązują
PaĔstwo do „ochrony”, co oznacza Ğrodki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Do wiadomoĞci:
1.
czáonkowie Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego
2.
czáonkowie Komisji Kultury i ĝrodków Przekazu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3.
czáonkowie Komisji Edukacji, Nauki i MáodzieĪy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
4.
czáonkowie Komisji Wspólnej Rządu i MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych

OdpowiedĨ na list

MINISTERSTWO KULTURY
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu Maágorzata Omilanowska
DIK/LO 76)/12/DZ

Warszawa, dnia 19 paĨdziernika 2012 roku

Pan
Andrzej Grzyb
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Senatorze,
w nawiązaniu do pisma z dnia 5 paĨdziernika br. oraz Stanowiska kociewskich organizacji regionalnych w sprawie ochrony
gwary kociewskiej, pozwolĊ sobie przekazaü nastĊpujące informacje dotyczące dziaáaĔ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony dziedzictwa kultury ludowej.
Ochrona kultury ludowej to jeden z priorytetów ujĊtych w programie MKiDN „Dziedzictwo kulturowe”. Jego celem jest m.in.
zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartoĞci kultury tradycyjnej, promowanie róĪnorodnych form ich popularyzacji, w tym takĪe wzmacnianie poczucia toĪsamoĞci regionalnej.
UwzglĊdniając znaczenie gwar i dialektów jako istotnej czĊĞci dziedzictwa kulturowego, noĞnika kultury, tradycji i obyczajów, Ĩródáa wiedzy o przeszáoĞci, program daje moĪliwoĞü organizacjom pozarządowym, samorządowym instytucjom kultury oraz podmiotom
prowadzącym dziaáalnoĞü gospodarczą w sferze kultury, ubiegania siĊ o dofinansowanie zadaĔ w zakresie dokumentowania i ochrony
dialektów i gwar ludowych oraz popularyzowania wiedzy na ich temat. Jest to jednak instrument niedostatecznie wykorzystywany przez
wymienione podmioty. Na przestrzeni ostatnich czterech lat ze Ğrodków MKiDN dofinansowano jedno zadanie, dotyczące dokumentowania i popularyzacji gwary kociewskiej Elementarz gwary kociewskiej „Gadómy po naszamó” realizowane przez Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”, jako jedyne o tym charakterze zgáoszone do dofinansowania. W tegorocznej edycji programu
Ministra KiDN „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3 – Kultura ludowa” z nielicznej grupy czterech wniosków zgáoszonych z terenu
Kociewia (w tym jeden zawieraá báĊdy formalne) dofinansowanie uzyskaá projekt najwyĪej oceniony przez ekspertów pn. Kociewie
chcesz wiedzieü? Poszukiwaniu kultury ludowej, realizowany przez Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”.
Jednym z najwaĪniejszych zadaĔ finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 100%) w ramach
programu jest opracowywany od kilku lat przez Towarzystwo Kultury JĊzyka Polskiego interaktywny atlas audiowizualny gwar
Polski pt. Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. prof. dr hab. Haliny KaraĞ. Jest to unikatowe, obszerne dzieáo prezentujące gwary ponad 100 wsi poáoĪonych w obrĊbie wszystkich czterech zespoáów dialektalnych Polski, w tym dokáadnie scharakteryzowanego dialektu Ğląskiego. Przewodnik przygotowywany przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu
JagielloĔskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika oraz Akademii ĝwiĊtokrzyskiej, stanowi
swoistego rodzaju encyklopediĊ dialektologii z bogatym wykazem tekstów gwarowych, zbiorem literatury dialektologicznej, opisem gwar z odniesieniami do Leksykonu terminów i pojĊü dialektologicznych i Podstawami dialektologii. W przystĊpny sposób
áączy informacje o dialektach z wiedzą o tradycyjnej kulturze ludowej, ukazując atrakcyjnoĞü geograficzną, historyczną, czy turystyczną róĪnych regionów Polski. PrzybliĪeniu dziedzictwa kulturowego szerszej grupie odbiorców sáuĪy zróĪnicowana forma
dzieáa. Opisowi towarzyszą mapy, fotografie, filmy, dĨwiĊkowe nagrania Īywej mowy, prezentacje audiowizualne.
Multimedialny przewodnik jest ogólnie dostĊpny w Internecie. Link do przewodnika znajduje siĊ na gáównej stronie internetowej MKiDN.
Ponadto pragnĊ poinformowaü, Īe Narodowy Instytut Dziedzictwa bĊdący realizatorem czĊĞci zadaĔ Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji UNESCO z 17 paĨdziernika 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego aktualnie opracowuje Krajowy Programu Ochrony Dziedzictwa Niematerialnego.
Podsumowując, pragnĊ jeszcze raz podkreĞliü, Īe upowszechnianie szacunku dla regionalizmów i gwar, a takĪe przeciwdziaáanie ich zanikowi naleĪy do zadaĔ wspieranych przez MKiDN. Mam nadziejĊ, Īe w przyszáoĞci Ğrodowiska lokalne z regionu
Kociewia skorzystają z moĪliwoĞci aplikowania do programów Ministra, stwarzających moĪliwoĞü pozyskania Ğrodków ten cel.
Z powaĪaniem
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Po zakoĔczonej mszy Ğw. W Ğrodku stoją od lewej:
marszaáek Senatu RP – Bogdan Borusewicz,
senator Andrzej Grzyb
oraz ks. infuáat Stanisáaw Grunt

W przemarszu udziaá brali m.in. (od lewej):
marszaáek Senatu RP Bogdan Borusewicz,
ks. infuáat Stanisáaw Grunt oraz Edmund Stachowicz
– prezydent miasta Starogard Gd.

Przemarsz Kociewiaków ulicami Pelplina.
Na zdjĊciu czáonkowie Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego – Oddziaá w Tczewie

Licznie zgromadzeni uczestniczy
Spotkania Kociewiaków

WystĊp Kapeli Kociewskiej
ze Starogardu GdaĔskiego

Wszystkie fot. Jacek Cherek

KMR

Zespóá Muzyki Dawnej podczas Przeglądu
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ZãOTY JUBILEUSZ

MICHAã KARGUL

Rok 2013 – rokiem ks. Janusza St. Pasierba

Z

inspiracji oddziaáów kociewskich Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w czerwcu 2011 roku w Pelplinie, na odbywającym siĊ wówczas zebraniu Rady
Naczelnej Zrzeszenia, podjĊto decyzjĊ, by rok 2013 obchodziü na Pomorzu jako „Rok ksiĊdza Janusza Stanisáawa
Pasierba”. RównieĪ samorząd Pelplina zdecydowaá, aĪeby
w tamtejszej gminie patronem nadchodzącego roku byá
zmaráy dwadzieĞcia lat temu duchowny.
Dla przypomnienia dokonaĔ ksiĊdza Pasierba, we wspóápracy z instytucjami, które na co dzieĔ kultywują jego pamiĊü,
zaplanowano w 2013 roku szereg imprez o zasiĊgu regionalnym. W obchody tego roku bardzo powaĪnie zaangaĪowaáy
siĊ szkoáy ponadgimnazjalne z Tczewa i Pelplina, dla których
ks. Pasierb jest patronem. Zgodnie z zrzeszeniową tradycją
takĪe poszczególne oddziaáy ZKP bĊdą organizowaü przedsiĊwziĊcia poĞwiĊcone patronowi nadchodzącego roku. By animowaü tego rodzaju inicjatywy Zarząd Gáówny ZKP rozpisze
na początku roku specjalny konkurs dla oddziaáów. Planuje
siĊ, Īe pomoĪe on w organizacji co najmniej piĊciu wiĊkszych
przedsiĊwziĊü w miejscowoĞciach na caáym Pomorzu.
Inauguracja Roku ks. Pasierba odbĊdzie siĊ w dniach 7
i 8 stycznia 2013 roku – w Tczewie 7 stycznia rozpoczniemy
uroczystą mszą ĞwiĊtą, po której osoby, instytucje i organizacje
zaangaĪowane w tą inicjatywĊ spotkają siĊ w Zespole Szkóá
Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba. Tczewski „ekonomik” tradycyjnie w styczniu organizuje ĝwiĊto Patrona, bĊdzie
to jednoczeĞnie okazja do rozpoczĊcia caáorocznych obchodów
ku jego czci. Dopeánieniem bĊdzie popoáudniowa konferencja
popularnonaukowa pt. „Ks. Janusz St. Pasierb – poeta w przestrzeni kultury” poĞwiĊcona pomorskiemu ksiĊdzu-poecie.
NastĊpnego dnia odbĊdzie siĊ uroczysta sesja Rady
Miejskiej w Pelplinie, która zainauguruje „rok Pasierbowy” w „pomorskich Atenach”, po której, w tamtejszym LO
im. ks. Janusza Stanisáawa Pasierba nastąpi jego uroczyste
otwarcie. W trakcie tej uroczystoĞci przypomniane zostaną
związki patrona z Pelplinem, zaprezentowany specjalny kalendarz miejski oraz wrĊczone zostaną medale „ZasáuĪony
dla Miasta i Gminy Pelplin”.
NajpóĨniej w lutym zostanie rozpisany wspomniany
konkurs Zarządu Gáównego Zrzeszenia dla oddziaáów ZKP
na zorganizowanie imprezy poĞwiĊconej ks. Pasierbowi.
W „rok Pasierbowy” wpisany bĊdzie odbywający siĊ wiosną Konkurs Wiedzy o Pomorzu, organizowany przez Klub
Studencki „Pomorania” dla uczniów szkóá Ğrednich. Tematyka przyszáorocznego konkursu bĊdzie skoncentrowana na
dziedzinach związanych z dziaáalnoĞcią ks. Janusza Pasierba. TakĪe na początku roku zostanie ogáoszony konkurs hi-

storyczno-fotograficzny dla uczniów szkóá gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz konkurs plastyczny dla szkóá
podstawowych. Celem konkursu bĊdzie dokumentacja przez
dzieci oraz máodzieĪ zabytkowych i intrygujących detali architektonicznych, co ma przypomnieü chyba najmniej wspominaną dziaáalnoĞü patrona 2013 roku jako historyka sztuki.
Finaá konkursu najpewniej odbĊdzie siĊ na początku nowego
roku szkolnego.
Wczesną wiosną w teren ruszy wystawa objazdowa pokazująca pomorskie krajobrazy „piórem ksiĊdza Pasierba”,
którą bĊdzie moĪna oglądaü w co najmniej kilkudziesiĊciu
miejscowoĞciach na caáym Pomorzu. Rzecz jasna w Rok
ks. Pasierba wpisze siĊ takĪe czerwcowy, XVIII Pomorski
Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie. W sezonie letnim planowanych jest kilka rajdów (m.in.
przez zrzeszeniowy klub turystyczny „WanoĪnik”) szlakiem
ks. Janusza Pasierba. Szlak ów zostanie przedstawiony juĪ
na inauguracji caáego roku w tczewskim „ekonomiku”.
JesieĔ upáynie pod znakiem konferencji. Najpierw
w paĨdzierniku, w ramach VII NadwiĞlaĔskich SpotkaĔ
Regionalnych w Tczewie, organizowanych przez miejscowy oddziaá ZKP, odbĊdzie siĊ debata na temat zachowania
i ochrony elementów „maáej architektury”, bĊdąca kontynuacją dziedzictwa ks. Janusza Pasierba w materii historii sztuki, zaĞ w listopadzie, przy wspóápracy tamtejszego Liceum
Ogólnoksztaácącego im. ks. Janusza Pasierba, WyĪszego
Seminarium Duchownego oraz ZKP zorganizowana zostanie konferencja poĞwiĊcona samemu patronowi roku 2013.
Z tych przedsiĊwziĊü, jak i ze styczniowej konferencji planowane są publikacje prezentujące ich owoce.
Z okazji Roku ks. Janusza Pasierba planowane są takĪe
artykuáy prasowe, audycje radiowe oraz telewizyjne w lokalnych mediach na caáym Pomorzu, w których przypominaü siĊ
bĊdzie sylwetkĊ i dokonania patrona nadchodzącego roku.
TakĪe jesienne Dyktando Kaszubskie ma siĊ odbyü pod auspicjami pomorskiego ksiĊdza-poety. Najprawdopodobniej
jego uczestnicy bĊdą musieli siĊ zmierzyü z kaszubskimi tekstami poĞwieconymi patronowi 2013 roku. Byü moĪe dojdą
do skutku takĪe inne, na razie wstĊpnie jedynie planowane
inicjatywy, jak uroczyste posiedzenia rad miast związanych
z ksiĊdzem Pasierbem, czy przygotowanie oratorium na podstawie jego tekstów.
ZakoĔczenie Roku ks. Pasierba planowane jest na poáowĊ grudnia. Inicjatorzy tych obchodów zachĊcają takĪe
wszystkie kociewskie instytucje i organizacje do wáączanie
siĊ w upamiĊtnienie w 2013 roku postaci, twórczoĞci oraz
dziedzictwa ksiĊdza Janusza Stanisáawa Pasierba.

SPROSTOWANIA
W poprzednim numerze 3/78 na str. 30 báĊdnie podano tekst Huberta Pobáockiego pisany gwarą. Podajemy go poprawnie:
„Lepsi je w tan dziaĔ z nóma, AniĪeli áostaü dóma.
Regina Kotáowska – inicjatorka i kustosz Centrum Kultury Kociewskiej – odniosáa siĊ do artykuáu Marty Bronk „KuĨnia tĊtni Īyciem”
(KMR nr 3/78, s. 72). WyjaĞnia, Īe eksponaty, które siĊ tam znajdują są efektem jej poszukiwaĔ i gromadzenia tej przez okres prawie dwudziestu lat. Wiele z nich kupowaáa za wáasne pieniądze, wiele to pamiątki po przodkach. Nie jest to zatem kolekcja bĊdąca „efektem wieloletniej
zbiórki prowadzonej przez mieszkaĔców gminy”. W 90%, a moĪe i wiĊcej, jest jej kolekcją, którą tam wypoĪyczya i wystawia. Przygotowywaáa
wystawĊ na otwarcie, przewoziáa z mĊĪem i przyjacióámi sprzĊty, czĊsto z odlegáych miejsc. Tak powstaá wizerunek KuĨni. W ramach pracy
spoáecznej oprowadza po tym muzeum wycieczki, grupy szkolne i indywidualne osoby. Ponadto prowadzi bogatą dokumentacjĊ Ĩródáową dotyczącą lokalnej i regionalnej historii. Pani Regina przynaje, Īe ta niewiedza trochĊ zabolaáa – w koĔcu jakby przepadáo 20 lat jej Īycia.
Redakcja przeprasza Czytelników jak i samych autorów.

22

KMR

PALENISKO NIE WYGAćNIE

MAãGORZATA MYKOWSKA, KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Z wizytą na Kociewiu

W

dniu 1 wrzeĞnia 2012 roku prezydent RP Bronisáaw Komorowski odwiedziá Kociewie. Na
zamku w Gniewie spotkaá siĊ z przedstawicielami kociewskich samorządów i organizacji pozarządowych.
Jak podkreĞliá w sowim wystąpieniu „Pomorze jest jedną
z najlepszych czĊĞci naszej wielkiej Ojczyzny. Ta kraina
znana jest z tego, Īe tu są ludzie, którzy potrafią nie tylko
unosiü siĊ emocjonalnie, ale takĪe racjonalnie pracowaü.
Pracowaü z dobrymi skutkami”.
Podczas uroczystoĞci Bronisáaw Komorowski wrĊczyá
KrzyĪe Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymali
je: Jerzy Kubicki – wieloletni dyrygent Harcerskiej Orkiestry DĊtej w Tczewie oraz Ryszard Szwoch – znany kociewski regionalista ze Starogardu GdaĔskiego.
Prezydent Bronisáaw Komorowski uczestniczyá równieĪ w obchodach 73. rocznicy wybuchu drugiej wojny
Ğwiatowej w Tczewie, w miejscu gdzie wojna rozpoczĊáa siĊ
najwczeĞniej w Polsce.
Oficjalne uroczystoĞci rozpoczĊáy siĊ w samo poáudnie
przy obelisku na Bulwarze nad Wisáą. „W tym miejscu spotykamy siĊ co roku. To przy tym moĞcie, jak twierdzą niektórzy
historycy, padáy pierwsze strzaáy II wojny Ğwiatowej. Tczew
naleĪy wiĊc do gáównych punktów wojny obronnej na Pomorzu GdaĔskim. 1 wrzeĞnia 1939 roku o godzinie 4:34, a wiĊc 11
minut przed oficjalnym rozpoczĊciem wojny, bombowce niemieckiej Luftwaffe zaatakowaáy most w Tczewie. Ich atak nie
miaá jednak zburzyü mostu, ale przeszkodziü w jego zniszczeniu” – przypomniaá Mirosáaw Pobáocki, prezydent Tczewa.
M. Pobáocki zaznaczyá teĪ, Īe pierwszymi ofiarami agresorów byli polscy celnicy i kolejarze, którzy nocą, jeszcze
przed atakiem lotniczym, zatrzymali niemiecki pociąg pancerny kierując go na Ğlepy tor i wystrzeliwując racĊ alarmową. „Nie zamierzamy walczyü o pierwszeĔstwo – gdzie tak
naprawdĊ rozpoczĊáa siĊ II wojna Ğwiatowa – czy w Tczewie,
czy w Wieluniu, czy na Westerplatte. W ciągu kilku godzin
i dni wojenny koszmar rozciągnąá siĊ na caáy kraj, a wkrótce
potem ogarnąá EuropĊ i niemal, wszystkie kontynenty, zabijając miliony ludzi, niwecząc dorobek kulturowy i ekonomiczny wielu krajów. NiewaĪne, gdzie siĊ zaczĊáo – waĪne,
aby nigdy juĪ siĊ nie powtórzyáo” – dodaá prezydent Tczewa
w przemówieniu powitalnym.
NastĊpnie gáos zabraá prezydent RP Bronisáaw Komorowski. „CieszĊ siĊ, Īe dzisiaj jestem tutaj razem z paĔstwem,
bo to miejsce szczególne, naznaczone nie tylko dramatycznym, ale i umiejĊtnie przygotowanym oporem. To przecieĪ tu
w Tczewie nie udaáo siĊ zaskoczenie, nie udaáa siĊ próba zdobycia bardzo waĪnego mostu – waĪnego z punktu widzenia
planów operacyjnych dowództwa niemieckiego. Patriotyzm
i wola walki polskich, Īoánierzy, celników kolejarzy zaowocowaáy tym, Īe most nie zostaá zdobyty. (...) Dzisiaj przypominając 1 wrzeĞnia, to dramatyczne narodowe doĞwiadczenie
czynimy to i z potrzeby serca, przypomnienia ludzi odwaĪnych, mądrych, którzy chcieli odpowiednio przygotowywaü
siĊ do obrony Ojczyzny, ale czynimy to takĪe dla gáĊbszej
refleksji o dniu dzisiejszym i o przyszáoĞci ojczyzny. Taki jest
sens pamiĊci o dramacie wojny, aby to siĊ nie powtórzyáo,
ale równieĪ abyĞmy byli przygotowani na najgorszą nawet
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ewentualnoĞü, bo przyszáoĞü Ğwiata nie jest zapisana raz na
zawsze” – powiedziaá prezydent RP.
Prezydent wspomniaá, by pamiĊtając o bohaterstwie
Īoánierzy podczas II wojny Ğwiatowej, nie zapominaü
o wzmacnianiu siáy obronnej paĔstwa polskiego. „Pomni tych
doĞwiadczeĔ, doskonale rozumiemy to, Īe w sytuacjach najtrudniejszych jedyną gwarancją polskiego bezpieczeĔstwa
jest zawsze armia polska i polska wola obrony i oporu, a wiĊc
utrzymanie wspóáodpowiedzialnoĞci za niepodlegáoĞü, za
bezpieczeĔstwo ojczyzny wszystkich Īoánierzy i wszystkich
obywateli. To jesteĞmy winni i wszystkim Īoánierzom, którzy
walczyli tu w Tczewie i tym kolejarzom i tym celnikom”.
Prezydent w swoim przemówieniu zwróciá uwagĊ na rolĊ
patriotyzmu dawniej i dziĞ. „Nie ma sensu spór o to, w którym miejscu rozpoczĊáa siĊ druga wojna Ğwiatowa, ale jest
parĊ takich miejsc w Polsce, które jako pierwsze doĞwiadczyáy dramatu wojny. Dlatego peániąc funkcjĊ prezydenta
RP staram siĊ, pamiĊtając o Westerplatte symbolizującym
opór caáej Polski, 1 wrzeĞnia byü w róĪnych miejscach”.
UroczystoĞci odbywaáy siĊ przy historycznym, obecnie
popadającym w ruinĊ moĞcie nad Wisáą, gdzie padáy pierwsze strzaáy i zrzucone zostaáy bomby niemieckiej Luftwaffe.
To w tym miejscu rozpoczynaáa siĊ druga wojna Ğwiatowa.
Odnosząc siĊ do historycznego mostu prezydent RP powiedziaá: „Ten most byá i jest waĪny. Dlatego gratulujĊ wáadzom samorządowym i dziĊkujĊ rządowi za podjĊcie decyzji
o uruchomieniu procesu modernizacji tego obiektu. Ten most
w wymiarze symbolicznym jest poáączeniem miĊdzy Polską
heroiczną a Polską pracy, ten most jest symbolicznym poáączeniem miĊdzy záym czasem wojny i czasem spokojnej pracy i przygotowywania siĊ do budowania ojczyzny”.
Podczas uroczystoĞci modlili siĊ przedstawiciele koĞcioáów katolickiego, prawosáawnego, ewangelickiego oraz muzuámaĔskiego. Byá teĪ Apel PamiĊci, salwa honorowa, po
czym przy obelisku záoĪono wieĔce. Po zakoĔczeniu czĊĞci
oficjalnej, prezydent RP wraz z innymi goĞümi i mieszkaĔcami Tczewa obejrzaá inscenizacjĊ historyczną przypominającą
pierwsze godziny wojny w Tczewie. Ponad 50 rekonstruktorów z Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej „Pomorze” odtworzyáo walki z 1 wrzeĞnia 1939 roku pomiĊdzy wojskami
polskimi a nazistowskimi. Akcja inscenizacji toczyáa siĊ na
Bulwarze NadwiĞlaĔskim, moĞcie drogowym i na przeciwlegáym brzegu Wisáy. W tej Īywej lekcji historii uĪyty zostaá
sprzĊt wojskowy z epoki – motory, wozy pancerne, broĔ
i umundurowanie. Na polu bitwy pojawili siĊ uáani.
W uroczystoĞciach wziĊáo udziaá ok. 4,5 tysiĊcy tczewian. Oprócz prezydenta RP w uroczystoĞciach uczestniczyli
m.in. parlamentarzyĞci, przedstawiciele rządu, najwyĪszych
wáadz wojskowych, celnicy, kolejarze. Byli wĞród nich
Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, gen. Mieczysáaw Cieniuch, szef Sztabu Generalnego, Jacek Kapica,
szef SáuĪby Celnej, Jan Ciechanowski, kierownik UrzĊdu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Ostatnim etapem wizyty prezydenta Bronisáawa Komorowskiego na Kociewiu byá Las SzpĊgawski, gdzie oddaá
hoád i záoĪyá kwiaty przy pomniku upamiĊtniającym okoáo c
7 tysiĊcy pomordowanych mieszkaĔców ziemi kociewskiej. 24-25
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Prezydent Mirosáaw Pobáocki w swoim przemówieniu
zaznaczyá waĪną rolĊ polskich Īoánierzy, kolejarzy
i celników w wojnie obronnej

fot. Józef M. Zióákowski
Po przyjeĨdzie
Prezydenta RP Bronisáawa Komorowskiego

fot. Józef M. Zióákowski

Prezydent Tczewa – Mirosáaw Pobáocki
wita Prezydenta RP Bronisáawa Komorowskiego

Prezydent Tczewa – Mirosáaw Pobáocki
wrĊcza prezydentowi Bronisáawowi
Komorowskiemu páaskorzeĨbĊ
z panoramą Tczewa

fot. Józef M. Zióákowski

fot. Józef M. Zióákowski

ZáoĪenie kwiatów przed obeliskiem

fot. Stanisáaw ZaczyĔski
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InscenizacjĊ obejrzaáo 4,5 tys. osób,
wĞród nich prezydent Bronisáaw Komorowski

fot. Stanisáaw ZaczyĔski
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Moment wysadzenia mostu

fot. Stanisáaw ZaczyĔski

Atak wojsk niemieckich wozem opancerzonym

fot. Stanisáaw ZaczyĔski

Prezydent Bronisáaw Komorowski i dyrektor Fabryki Sztuk – Alicja Gajewska
w otoczeniu rekonstruktorów Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej „Pomorze”

fot. Józef M. Zióákowski

Prezydenta Komorowskiego witają Burmistrz Miasta
i Gminy Gniew Maria TaraszyĔska-GurzyĔska
oraz starosta tczewski dr Józef PuczyĔski

fot. Kazimierz Szymanowski
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Spotkanie Prezydenta Komorowskiego
z przedstawicielami samorządów i organizacji
pozarządowych na Zamku w Gniewie

fot. Henryk DrąĪek
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HALINA RUDKO

Kawalerowie
Orderu Odrodzenia Polski
Wizyta Prezydenta RP Bronisáawa Komorowskiego na Kociewiu byáa okazją do wrĊczenia orderów
osobom zasáuĪonym dla naszego regionu. Tczewianin
Jerzy Kubicki, wieloletni kapelmistrz Harcerskiej Orkiestry DĊtej oraz starogardzianin Ryszard Szwoch,
regionalista i popularyzator kultury kociewskiej zostali odznaczeni KrzyĪem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasáugi dla kultury polskiej.

O

dznaczenia wrĊczyá prezydent RP Bronisáaw Komorowski, podczas spotkania z samorządowcami
w Gniewie. KrzyĪ dla Jerzego Kubickiego zostaá
przyznany na wniosek prezydenta naszego miasta Mirosáawa Pobáockiego. Odznaczenie otrzymaá równieĪ regionalista Ryszard Szwoch. Nagrodzono go za wybitne zasáugi
w dziaáalnoĞci na rzecz kultury polskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego, a takĪe za szczególne osiągniĊcia
w pracy oĞwiatowej i spoáecznej.
JERZY KUBICKI urodziá siĊ 9 marca 1933 roku w Tczewie. Tu ukoĔczyá szkoáĊ podstawową i Ğrednią, a Wydziaá
Instruktorski w PaĔstwowej Szkole Muzycznej II stopnia
w GdaĔsku. Równolegle z pracą zawodową przez caáy czas
dziaáa na niwie kultury. W 1949 roku zostaá czáonkiem Harcerskiej Orkiestry DĊtej, a od 1958 roku jej kapelmistrzem.
Kontynuowaá tradycjĊ rodzinną przez 45 lat: ojciec Jerzego
Kubickiego, Jan, byá zaáoĪycielem i pierwszym dyrygentem
orkiestry. Z orkiestrą związane są równieĪ Īona Jerzego
Czesáawa i dzieci: Magdalena i Jakub.
W 2002 roku, podczas koncertu jubileuszowego z okazji
55-lecia Orkiestry, przekazaá ją swojej córce Magdalenie. Nie
zakoĔczyá jednak swej aktywnoĞci zawodowej. Wspiera wszystkie dziaáania muzyczne i organizacyjne Orkiestry. Aktywnie
uczestniczy w edukacji muzycznej najmáodszych pokoleĔ, pomaga w organizacji corocznych obozów muzycznych oraz zabiega o Ğrodki finansowe w róĪnych Ğrodowiskach. Do chwili
obecnej peáni funkcjĊ kapelmistrza wspierającego. Harcerska
Orkiestra DĊta pod batutą Jerzego Kubickiego na trwaáe wpisaáa siĊ w kulturalny wizerunek Tczewa. Orkiestra prezentując
bardzo wysoki poziom artystyczny daje kilkadziesiąt wystĊpów
rocznie w kraju jak i poza jego granicami. Ma w swoim dorobku takĪe nagrania radiowe i telewizyjne. Odnotowaáa znaczące sukcesy w przeglądach, festiwalach oraz rewiach orkiestr
dĊtych. Swoimi wystĊpami uĞwietnia waĪniejsze uroczystoĞci
patriotyczne, rocznicowe i okolicznoĞciowe odbywające siĊ
w naszym mieĞcie oraz regionie i kraju. Potwierdzeniem wysokiego poziomu jest nadanie jej nazwy Reprezentacyjnej Orkiestry Związku Harcerstwa Polskiego.
Za swoją pracĊ Jerzy Kubicki otrzymaá wiele wyróĪnieĔ,
nagród i odznaczeĔ, m.in. KrzyĪ „Za Zasáugi dla ZHP”,
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Nagrodzeni w towarzystwie senatora RP
Andrzeja Grzyba

fot. Henryk DrąĪek
nagrodĊ Ministra Kultury i Sztuki, odznaczenie „ZasáuĪony
Dziaáacz Kultury”, regionalne odznaczenie „ZasáuĪony Ziemi
GdaĔskiej”. W 1986 roku Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za osiągniĊcia w upowszechnianiu Kultury. Za rok
1996 otrzymaá dwa liczące siĊ wyróĪnienia lokalne: nagrodĊ
„Záotego Gryfa” w dziedzinie kultury i prestiĪowy Medal „Pro
Domo Trsoviensi”. Jerzy Kubicki dziĊkując 30 stycznia 1997
roku za to ostatnie wyróĪnienie wyznaá, Īe orkiestra jest jego
„maáą ojczyzną”, której poĞwiĊciá caáe swoje Īycie. Rok póĨniej otrzymaá nagrodĊ Wojewody Pomorskiego za dáugoletnie
kierowanie Orkiestrą i dbaáoĞü o zachowanie jej wysokiego
poziomu artystycznego oraz zaangaĪowaną dziaáalnoĞü na
rzecz upowszechniania kultury muzycznej na terenie miasta
Tczewa i regionu. W 2003 r. wyróĪniony nagrodą Prezydenta
Miasta „Tczewianin Roku 2002Ǝ; w listopadzie nastĊpnego
roku Rada Miejska w Tczewie nadaáa mu najwyĪsze samorządowe wyróĪnienie „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”.
RYSZARD SZWOCH urodzony 1 maja 1949 roku.
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie GdaĔskim;
wieloletni nauczyciel I Liceum Ogólnoksztaácącego w Starogardzie GdaĔskim; sekretarz Starogardzkiego Oddziaáu
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz
sekretarz Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej; kawaler papieskiego orderu „Pro Ecclesia et Pontifice”; nagrodzony medalem „Chwalba Grzymisáawa”; propagator
kultury kociewskiej.
Jest autorem wielu publikacji o Kociewiu i Kociewiakach, zaĞ ukoronowaniem jego twórczoĞci jest „Sáownik biograficzny Kociewia”.
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IGNACY STAWICKI

Kapliczka Ğw. Huberta w Bukowcu
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ledząc kult Ğw. Huberta na ziemiach polskich od
czasów dawnych zauwaĪamy ogromne bogactwo
kultury materialnej dotyczącej tego ĞwiĊtego. JuĪ
z XIV wieku pochodzą pierwsze wzmianki o kaplicach Ğw.
Huberta w CheámĪy, Cheámnie czy Papowie Biskupim,
a z XV wieku o Bractwie Ğw. Huberta w CheámĪy. Bardzo Īywy byá kult Ğw. Huberta w okresie przedwojennym.
Sytuacja zmieniáa siĊ nieco po wojnie. Wówczas tylko
w niewielu oĞrodkach myĞliwi obchodzili ĞwiĊto swojego
patrona. Jeszcze mniej byáo opracowaĔ czy publikacji. Dopiero okres przemian dokonanych w latach 80. spowodowaá
wyzwolenie siĊ inicjatyw czáonków Polskiego Związku àowieckiego, co z kolei zaowocowaáo fundowaniem kaplic,
kapliczek, rzeĨb, obrazów. DziĊki tym dziaáaniom dzisiaj
konsekrowane są nowe kaplice i koĞcioáy, spoáecznoĞci
lokalne powoáują nowe stowarzyszenia takie jak Bractwa
Ğw. Huberta, a w diecezjach powoáywani są kapelani myĞliwych i leĞników. NastĊpuje rozwój liturgii Hubertowskiej,
wzbogacony twórczoĞcią na czeĞü ĞwiĊtego. Powszechne
staáy siĊ msze Ğw., litanie, modlitwy, muzyka i twórczoĞü
gloryfikujące osobĊ oraz dokonania Ğw. Huberta. ArtyĞci
w róĪny sposób ukazują scenĊ nawrócenia, jak i postaü samego Ğw. Huberta Biskupa, co przekáada siĊ na róĪnorodnoĞü maáych form jego kultu w koáach áowieckich.
Koáo àowieckie „Szarak” w Tczewie, obchodzące swój
jubileusz 65-lecia, ufundowaáo kapliczkĊ Ğw. Huberta, poĞwiĊconą w dniu 23 czerwca 2012 roku w Bukowcu. PoáoĪenie jest przepiĊkne, a samo usytuowanie kapliczki na
rozstaju dróg leĞnych przypomina myĞliwym, aby zwrócili
siĊ do ĞwiĊtego z proĞbą o opiekĊ w drodze na áowy, zaĞ
w czasie powrotnej wĊdrówki záoĪyli podziĊkowanie w postaci skromnej modlitwy czy pokáonu.
W powiecie tczewskim i starogardzkim, w NadleĞnictwie
Starogard i na obszarze caáego Kociewia usytuowanych jest
wiele podobnych kapliczek. Wymieniü naleĪaáoby kaplicĊ
Ğw. Huberta i Jerzego w Zamku w Gniewie, kapliczki ufundowane przez inne koáa áowieckie ku czci patrona w Opaleniu Pólko, Bielawkach, Borzechowie Pazda, GorzĊdzieju
Maáym czy w SzpĊgawsku. Dla koĞcioáów diecezji pelpliĔskiej koáa ufundowaáy takĪe páaskorzeĨby, obrazy czy kilimy
z wizerunkiem ich ĞwiĊtego patrona. NaleĪaáoby równieĪ
wspomnieü jak doszáo do uroczystego momentu poĞwiecenia
kaplicy Ğw. Huberta w Bukowcu. OtóĪ planując obchody 65lecia Koáa „Szarak”, áowczy tegoĪ Koáa – Jan Mazurowski,
jako czáonek Bractwa Ğw. Huberta w ĝliwicach, uznaá, Īe
nadszedá czas, aby na jubileusz Koáa ufundowaü kapliczkĊ
ku czci Patrona braci myĞliwskiej i leĞnej. Wizja kapliczki
nie byáa jeszcze jednak skrystalizowana. 29 wrzeĞnia 2010
roku Zarząd Koáa skierowaá wniosek do Walnego Zebrania
Czáonków Koáa o zaakceptowanie pomysáu budowy i powoáanie Komitetu Budowy Kapliczki. JuĪ 22 paĨdziernika tego
roku wniosek zostaá zatwierdzony. W skáad Komitetu Budowy weszli: Ryszard Mazurowski – przewodniczący, Jan Ma-
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zurowski, Roman Spierewka, Zdzisáaw LubiĔski, Kazimierz
Bigus i M. Januszewski. RozwaĪano róĪne wersje kapliczek,
jednak ostatecznie zdecydowano siĊ na pomysá Jerzego Kupczynasa, nawiązujący do lokalnego motywu kociewskiego.
Generalnym wykonawcą zostaá Franciszek Drewek. Fundusze na budowĊ pochodziáy z budĪetu Koáa. RównieĪ czáonkowie „Szaraka” i innych Kóá oraz sympatycy áowiectwa
i Ğw. Huberta wnieĞli swoją cegieákĊ w budowĊ tego miejsca
kultu. Na uroczystoĞci poĞwiĊcenia kapliczki Ğw. Huberta
w Tczewie zebrali siĊ czáonkowie Koáa àowieckiego „Szarak” w Tczewie. Przybyli takĪe zaproszeni goĞcie, m.in.
wáadze OkrĊgowego Polskiego Związku àowieckiego
w GdaĔsku z Prezesem Markiem Gorskim, starosta powiatu
tczewskiego – Józef PuczyĔski, nadleĞniczy NadleĞnictwa
Starogard – Roman Tomczak. WĞród zgromadzonych znaleĨli siĊ takĪe byli wójtowie gmin, kierownictwo Fabryki Sztuk
w Tczewie, przedstawiciele kociewskich Kóá àowieckich,
Bractwa Ğw. Huberta w ĝliwicach czy czáonkowie Komisji
Kultury ORà w GdaĔsku. UroczystoĞciom przewodniczyá
Ryszard Mazurowski, czáonek Koáa jak i Przewodniczący
Komisji Kultury ORà w GdaĔsku. SygnaliĞci zagrali sygnaá
„Powitanie” i „Darz Bór”, wprowadzono sztandar Koáa. Zebranych przywitaá Ryszard Mazurowski fragmentem „Kantaty do Ğw. Huberta”. NastĊpnie odczytaá akt erekcyjny, który
uroczyĞcie podpisali: ks. Andrzej Koss, ks. Feliks Kamecki,
ks. Marcin Woelke, Ryszard Mazurowski, Jan Mazurowski
i Mariusz Nagórski. Przy dĨwiĊkach rogów myĞliwskich
i báysków fleszy zapieczĊtowany pojemnik z aktem erekcyjnym, listą czáonków koáa i darczyĔców, wáącznie z prasą, zostaá wmurowany w podstawĊ kapliczki. UroczyĞcie kapliczkĊ poĞwiĊciá i mszĊ Ğw. Hubertowską celebrowaá ks. praáat
Andrzej Koss – Kapelan MyĞliwych Diecezji PelpliĔskiej
i ks. Marcin Woelke z parafii Ğw. Stanisáawa Biskupa MĊczennika w Subkowach. Zebranych, jak i tych którzy odeszli
do wiecznej krainy áowów, ks. Andrzej Koss za wstawiennictwem Ğw. Huberta Patrona poleciá Panu Bogu. OprawĊ muzyczną zapewniáa Jadwiga Mielke z zespoáem sygnalistów
z Gniewa. Do wspaniaáej uroczystoĞci znacznie przyczyniáa
siĊ pogoda i samo usytuowanie kapliczki, gdzie promienie
sáoĔca przebijające siĊ przez korony drzew mieszaáy siĊ
z brzmieniem rogów myĞliwskich dając niesamowitą sceneriĊ i moĪliwoĞü zawierzenia Ğw. Hubertowi swoich ĞcieĪek
po kociewskich kniejach.
Tak przebiegáo poĞwiĊcenie. NastĊpnie gospodarze
zaprosili wszystkich zgromadzonych przed stanicĊ Koáa
na dalsze uroczystoĞci. Prezes Koáa, Mariusz Nagórski,
przedstawiá historiĊ Koáa – od jego utworzenia do chwili obecnej. Przybyli goĞcie na rĊce Prezesa Koáa wrĊczyli
upominki i listy gratulacyjne. Starosta Józef PuczyĔski Īyczyá Jubilatowi dalszych osiągniĊü na miarĊ ostatnich 65 lat
podkreĞlając wzorową wspóápracĊ w zakresie gospodarki
áowieckiej. NadleĞniczy NadleĞnictwa Starogard, Roman
Tomczak, w bardzo ciepáych sáowach okreĞliá wspóápracĊ
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Na uroczystą mszĊ Ğw. przybyli nie tylko myĞliwi,
ale takĪe wielu przedstawicieli samorzadu
powiatowego, zacządu wojewódzkiego PZà
i Lasów PaĔstwowych

Kaplicza Ğw. Huberta w Bukowcu

Ks. Andrzej Koss poĞwiĊciá
nowo wybudowaną kapliczkĊ

MszĊ Ğw. przy wybudowanej na rozdroĪu kapliczce
odprawiá ks. Andrzej Koss

E
Prezes Mariusz Nagórski
i áowczy Jan Mazurowski
umieĞcili akt erekcyjny
w fundamencie kapliczki

H

Przedstawiciele
Zarządu, prezes
Mariusz Nagórski
i Jan Mazurowski,
podpisali
akt erekcyjny kapliczki
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Wszystkie fot. Maágorzata Olczak

Od lewej Roman Spierewka, Jakub Nagórski
i Przemysáaw Morawski

Hubert Wojtuszkiewicz na obchody 65-lecia
istnienia Koáa àowieckiego „Szarak”
wykonaá wáasny prezent w postaci makiety

Marek Gorski, prezes OkrĊgowego PZà w GdaĔsku,
podziĊkowaá Zbigniewowi Waruszewskiemu,
obok jego syn – Jarosáaw

UroczystoĞü uĞwietniá zespóá sygnalistów
pod kierunkiem Jadwigi Milke z Gniewa

z Koáem àowieckim „Szarak” w Tczewie, podkreĞlając
jednoczeĞnie, Īe jest to szósta kapliczka na terenie NadleĞnictwa.
Jak kaĪda doniosáa chwila, tak i ta byáa okazją do wrĊczenia wyróĪnieĔ czáonkom Koáa. Odznaczenia „ZasáuĪony
dla àowiectwa Ziemi GdaĔskiej” z rąk Prezesa OkrĊgowej
Rady àowieckiej – Marka Gorskiego otrzymali: Krzysztof
Górski, Stanisáaw Mazurowski, Lucjan Sokoáowski i Józef
Zióákowski, wielki przyjaciel Koáa, autor wielu publikacji
ksiąĪkowych, dziennikarz.
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Piotr Radomski, ceniony hodowca
psów myĞliwskich, opowiadaá o szkoleniu
i zachowaniu psów. Psy prezentowaáa jego maáĪonka

Na zakoĔczenie oficjalnej czĊĞci uroczystoĞci sygnaliĞci zagrali „Darz Bór”. Tak rozpoczĊáa siĊ biesiada, a wraz
z nią konkursy nalewek, potraw oraz quiz rodzin myĞliwych.
TĊ czĊĞü uroczystoĞci uĞwietniá efektownie przyrządzony
dzik z kaszą. Podczas posiáku wszyscy uczestnicy oddali siĊ
wspomnieniom i wspominkom, którym nie byáo koĔca. Wielu wracaáo juĪ Ğwitem – jak z áowów.
ĝwiĊtemu Hubertowi CzeĞü
Darz Bór
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GRZEGORZ WOLIýSKI

Tczew w utworach
Stefana ĩeromskiego
Stefan ēeromski (1864-1925) byä najwybitniejszym obok Wäadysäawa Reymonta
pisarzem epoki Mäodej Polski oraz poczñtkowego okresu Dwudziestolecia Miödzywojennego. Jego twórczoĈè literacka, podzielona byäa na wiele Ĕyciowych okresów,
których opisywanie zajöäoby niewñtpliwie duĔo stronic…1. W 1918 roku, kiedy Polska po 123 latach odzyskaäa swñ niepodlegäoĈè, ēeromski wszedä w tñ nowñ powstajñcñ Polskö juĔ jako uznana wielkoĈè literacka. Autor „Popioäów”, „Wiernej
rzeki” czy „Dziejów grzechu” byä dla tego mäodego, na nowo narodzonego paþstwa
– jak trafnie stwierdziäa Anna Bojarska – swoistym sumieniem narodu2.

P

oczątkowo ĩeromski patrzyá z optymizmem
w przyszáoĞü odrodzonej „Rzeczypospolitej”, której
powstanie zaktywizowaáo go na gruncie spoáeczno-politycznym. Odzwierciedleniem tego byáa jego liczna
publicystyka, tj.: manifesty, odezwy, szkice, artykuáy czy
aktywny udziaá w akcji plebiscytowej na Warmii, Mazurach i PowiĞlu w 1920 roku. Nie zgadzaá siĊ z wizją polityki
Józefa Piásudskiego, zaangaĪowanego w wojnĊ z Rosją Sowiecką na Kresach Wschodnich – kosztem utraty na rzecz
Niemiec: Warmii, Mazur i szczególnie cennego PowiĞla. Daá
temu wyraz np. w swych reportaĪach z terenów plebiscytowych, pisząc w konkluzjach tak: JakiĪ Ğmiech pomyĞleü,
Īe nie zdobywszy jeszcze granic zachodu i póánocy, takie
ziemie mając zajechane i wyszarpane przez Niemców w ich
niebezpiecznym zazĊbieniu, – my krwią bohaterską naszych
rycerzy zalewamy teraz przyczóáki mostowe na Dnieprze
i zdobywamy rzekĊ SoszĊ!3. Warto równieĪ dodaü, Īe utrata
Prus Wschodnich w 1920 roku miaáa fatalne w perspektywie
przyszáoĞci skutki dla Polski. W kolejnych latach funkcjonowania máodego paĔstwa polskiego, ĩeromski dostrzega
w nim jednak (mimo swojej wysokiej pozycji literackiej
i materialnej), swoisty „falstart” i wyraĪa swe rozczarowanie.
Najwymowniej daje temu wyraz w swej ostatniej powieĞci
pt.: „PrzedwioĞnie”, wydanej w 1925 roku, której ukazanie
siĊ wywoáaáo ówczeĞnie liczne gáoĞne kontrowersje polityczne oraz bezzasadną prasową nagonkĊ na pisarza…
WĞród olbrzymiego dorobku pisarskiego, jakie pozostawiá nam ĩeromski w postaci licznych powieĞci, opowiadaĔ, listów, dramatów scenicznych czy komedii – jego
twórczoĞü z piĊknym i niepowtarzalnym literackim stylem
jest (a przede wszystkim powinna byü dla máodzieĪy ku
np. przestrodze) aktualna do dzisiejszego dnia.
Sam Tczew w tym i tereny Kociewia znajdują w twórczoĞci pisarza obszerne miejsce m.in. w jego powieĞci historycznej pt.: „Popioáy”. W rozdziale tejĪe ksiąĪki, zatytuáowanym „Ku morzu!”, autor zawará bowiem opisy walk,
jakie stoczyáy oddziaáy dywizji wojska polskiego pod dowództwem gen. Jana H. Dąbrowskiego z armią pruską na
Kociewiu w roku 18074. WĞród opisywanych przez autora
licznych potyczek, bitew czy przemieszczenia siĊ wojsk polsko-francuskich oraz wojennych i niebezpiecznych zarazem
przygód, gáównego bohatera tej powieĞci Rafaáa Olbrom-
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skiego, ĩeromski zawará taki oto obszerny opis zdobywania
silnie ufortyfikowanego Tczewa. […] Wypadaáo zdobywaü
miasto [Tczew] wstĊpnym bojem. ĩoánierze pruscy i uzbrojeni mieszkaĔcy, zaczajeni w dymnikach, we drzwiach, sieniach, oknach za wĊgáami, strzelali bez przerwy. Szef sztabu,
Maurycy Hauke, na czele grenadierów i woltyĪerów poznaĔskich uderzyá na te domy bagnetem. Idąc na kule, w gĊsty
dym, zdobywano dom po domu, stodoáĊ po stodole. Major
Sierawski z batalionem pierwszego regimentu piechoty pospieszyá im na pomoc. Niemcy ustąpili z lichych domostw
przedmiejskich, ale uchodząc zapalili te wszystkie szopy
i budy, Īeby uniemoĪliwiü dostĊp do bram5.
Szczególnie zaciĊte walki o Tczew wedáug opisu ĩeromskiego miaáy miejsce przy forsowaniu bramy gdaĔskiej
tegoĪ miasta. […] Cztery armaty i dwa granatniki pod komendą porucznika Charleot krok za krokiem zbliĪaáy siĊ do
tej bramy póánocnej. Drugi batalion regimentu piechoty, dybiący Ğladem tych armat, wytrzymywaá z flegmą i staáoĞcią
wszystek ogieĔ obroĔców. Nareszcie porucznik Charleot
zbliĪyá siĊ o tyle, Īe mógá wĞród gradu kul ustawiü dwie swoje haubice naprzeciwko bramy i zacząá w nią praü na wylot,
raz za razem. Ale stara brama nie popuszczaáa. Walka z caáą
zaciĊtoĞcią ciągnĊáa siĊ juĪ szeĞü godzin. TrzydzieĞci trupów
zasáaáo drogĊ prowadzącą do gdaĔskiej bramy, a szeĞüdziesiĊciu ciĊĪko rannych wiáo siĊ w rowach, pod przykopami
wĞród zgliszcz. Dwunastu oficerów ciĊĪko rannych wyniesiono z placu boju6.
Idąc dalej w opis ĩeromskiego, dowiadujemy siĊ, Īe
o zdobyciu Tczewa przez oddziaáy polsko-francuskie zdecydowaá przypadek!... Mianowicie, miasto oprócz trzech
bram broniących dostĊpu do miasta, tj. wspomnianej bramy
gdaĔskiej poza tym wiĞlanej i wysokiej, posiadaáo jeszcze
jedną maáą bramĊ do miasta, o której atakujący w ogóle nie
wiedzieli… A dowiedzieli siĊ o niej w taki oto sposób. Mianowicie, jak opisuje ĩeromski […] od strony bramy wodnej
miĊdzy ogrodami, wĞród parowów staáy tylko tu i ówdzie
na wyĪszych miejscach pikiety i podsáuchy polskie. ĩywego
czáowieka nie byáo w tej okolicy. Báąkaá siĊ tylko ponad Wisáą jakiĞ niedorostek obdarty i póánagi. Kiedy zbliĪyá siĊ do
podsáuchu i byá zapytany, co jest za jeden i czego tu áazi,
odpowiedziaá, Īe jest Ğwiniarkiem, Īe sáuĪy u jakiegoĞ Steltnera i Īe ojcu jego na przezwisko ûwikliĔski. SkarĪyá siĊ
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z bekiem, Īe go pan zbiá i wygnaá z domu. Ojcu, powiadaá, boi
siĊ pokazaü na oczy, panu to samo. Nie ma juĪ teraz dachu
nad gáową. Idzie przed siebie i tyla. PoniewaĪ byá z miasta
i znaá je wybornie, zaczĊto mu zadawaü pytania. Wtedy rzeká:
– Oj, ludzie, ludzie!... Wy tam strzelacie z przodka, a tu od Wisáy miasto caákiem goáe. Rozpytywano go szczegóáowo i wtedy wyáoĪyá Īe brama wodna nie ma Īadnej straĪy7. Wojskowa
pikieta postanowiáa cháopca zaprowadziü przed oblicze gen.
Dąbrowskiego, który z pewnego pagórka obserwowaá przez
lunetĊ niezdobyte miasto, gáowiąc siĊ jednoczeĞnie nad mapami… Generaá wysáuchaá go uwaĪnie ze stoickim spokojem.
Po chwili wydaá nowe rozkazy! – Podwoiü ogieĔ na bramĊ
póánocną i zachodnią! Rannemu ksiĊciu Suákowskiemu trzymającego siĊ dzielnie, na czele swego pieszego regimentu
rozkazaá – Musicie uderzyü jeszcze raz, wraz z puákiem piechoty badeĔskiej na bramĊ gdaĔską! A sam zebrawszy dwa
bataliony pod dowództwem majora Sierawskiego i pák. Fiszera – ruszyá razem ze swymi wiernymi towarzyszami pamiĊtającymi jeszcze krwawą Trebbie, chyákiem wedáug wskazówek
ûwikliĔskiego, ku bramie wodnej…8.
RzeczywiĞcie wskazówki ûwikliĔskiego okazaáy siĊ byü
prawdziwe, brama ta byáa prawie Īe nie bronioną! Wojsko
ją wywarzyáo i wtargnĊáo do miasta, zalewając jego ulice
i atakując zaskoczonych Niemców od tyáu. W tym samym
czasie sforsowano takĪe i bramĊ póánocną. Tak oto wedáug
barwnego opisu ĩeromskiego zdobyto miasto Tczew – klucz
do GdaĔska(!).
Na zakoĔczenie rozdziaáu ĩeromski dodaje jeszcze jedno
dramatyczne wydarzenie. Mianowicie: […] Kiedy po dokonanej kapitulacji Dąbrowski wjeĪdĪaá na gáówną ulicĊ miasta, w
pobliĪu koĞcioáa katolickiego Ğw. KrzyĪa z okna kamienicy padáo kilka strzaáów. Jeden z tych zdradzieckich pocisków raniá
generaáa w nogĊ9. Tak wáaĞnie jawi nam siĊ Tczew 1807 roku
(wedle opisu ĩeromskiego), w zaciĊtych walkach o miasto i
zarazem krwawym chrzcie bojowym dywizji wojska polskiego pod dowództwem gen. Jana H. Dąbrowskiego.
Kolejny obraz Tczewa jest juĪ zgoáa inny, opisywany
przez pisarza z jego wáasnej autopsji lat „dwudziestych”.
W 1920 roku ĩeromski bowiem wybraá siĊ z rodziną do maleĔkiej wioski rybackiej Oráowo, gdzie szukaá ukojenia dla
zdrowia w szumie polskiego Baátyku. W tym teĪ czasie na
proĞbĊ ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Dąbrowskiego udaá siĊ wspólnie
z Janem Kasprowiczem – wybitnym poetą oraz Wáadysáawem
Kozickim – profesorem Uniwersytetu Lwowskiego na tereny objĊte plebiscytem ludnoĞci tj.: PowiĞla, Warmii i Mazur
w celu prowadzenia tam m.in. agitacji polskiej. Przebywali
w Kwidzynie, Sztumie, Iáawie i innych tamtejszych miastach.
Relacje, spostrzeĪenia i opisy z terenów plebiscytowych zawará nastĊpnie ĩeromski w swym zbiorze szkiców pt.: „Inter
arma”, wydanych w 1920 roku. Początek rozdziaáu drugiego
tychĪe szkiców („Iáawa – Kwidzyn – Malbork”), zawiera obszerny opis dwóch pomorskich miast Tczewa i Grudziądza.
Z charakteru opisu Tczewa wysnuü moĪna przypuszczenie, Īe
ĩeromski musiaá byü w Tczewie przejazdem, opisując WisáĊ
i miasto w taki oto sposób.
[…] Pociąg warszawski, przesuwany w Tczewie, na granicy GdaĔska i Polski, z szyn na szyny kolejowe, cofając siĊ
dla znalezienia swego miejsca, wjeĪdĪa na most Īelazny, jedno
z potĊĪnych dzieá ludzkich, ujarzmiających wspaniaáe Wisáy
áoĪysko. GáĊboka noc zwisa nad urodzajną ziemią, – nad ową
»Danziger Niederung«10, zamkniĊtą w delcie Wisáy i Nogatu.
Nie jasne ksztaáty wieĪ miasta, zarysy wyniosáych budowli,
Ğwiatáa dalekie majaczące wĞród wątáej mgáy nadrzecznej.
Odblask peáni ksiĊĪyca pada na powierzchniĊ rzeki i ukazuje ją caáą na dalekiej przestrzeni. Bujne strumienie Ğrodko-
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wego wartu pienią siĊ, uderzając o granitową przeszkodĊ, banie i káĊby wodne wykwitają nisko miĊdzy sáupami.
Przenikliwe Ğwiatáo siĊga aĪ do samego dna Īywej wody.
Z tego to dna pomyka w górĊ i wytryska na powierzchniĊ krąg wodny za krĊgiem, fala pienista za falą, strumieĔ
srebrny za strumieniem i Ğmieje siĊ do oczu, mówi do serca
niewiadomą, tajemniczą swą mową: To ja tu jestem to ja
w gáĊbi wód páynĊ, twoja wáasna woda, woda miáoĞci twojej,
twoja wierna rzeka. Z jodáowej puszczy siĊ niosĊ, ze ĞwiĊtego gaju dzieciĔstwa twego… Tczew! JuĪ raz przed laty
zdobywaáem byá to miasto, idąc w marzeniu – »Na GdaĔsk!
Ku morzu!« – w Ğlad za orĊĪnym czynem i wiekopomną
sáawą Jana Henryka Dąbrowskiego. Teraz mam moĪnoĞü
wysáawienia rekuparacyi tego miasta powtóre, zdobycia
juĪ trwaáego i na wieki, sprawiedliwej odnowy prawa na
tych ziemiach polskich odwiecznie. ParĊ miesiĊcy liczy sobie era przyjĊcia Tczewa przez PolskĊ – ale jakĪe zmieniáo siĊ oblicze miasta! Na urzĊdach, rogach ulic, sklepach
i instytucjach napisy polskie, aĪ do najodleglejszego przedmieĞcia. Ludzie wszĊdzie mówią po polsku w tem zawziĊcie
niemieckim mieĞcie D i r s c h a u…11.
JakĪe ujmujący jest powyĪszy fragment. JakĪe piĊkny
jest w nim opis Wisáy – nieujarzmionej królowej polskich
rzek, przyrównanej do wiernej rzeki, do wody miáoĞci, do
Ĩródáa páynącego z ĞwiĊtego gaju dzieciĔstwa… ZwieĔczeniem jej opisu jest Tczew – miasto poáoĪone nieopodal
rzeki. Przynosi ono bowiem pisarzowi wspomnienie, jego
literackiej twórczoĞci sprzed laty. Mianowicie pracĊ przy
powieĞci „Popioáy”, w której to miasto Tczew „zdobywaá”
w Ğlad bohaterskich czynów gen. Dąbrowskiego, i d ą c
w marzeniach, razem z jego legionistami – opisując ich
trud i walkĊ, niczym dobosz wybijający gáoĞny polski takt
– na GdaĔsk! Ku morzu!…
ĩeromski pisząc powyĪszy fragment doznaje pewnej
sprawiedliwoĞci i satysfakcji(?) zarazem, poniewaĪ miasto, które opisuje – Tczew, jest juĪ w granicach odrodzonej
Polski – jego upragnionej ojczyzny, której przez niemal
caáą swą twórczoĞü literacką nie miaá. Wskazując poprzez
swe utwory przeróĪne drogi prowadzące ku niepodlegáoĞci, a przede wszystkim sprawiedliwego ustroju spoáecznego. ĩeromski w opisie Tczewa, widzi w nim bowiem
charakter czysto polskiego juĪ miasta – polskie nazwy ulic,
urzĊdów, szyldów sklepów, moĪe i reklam... A co najwaĪniejsze – sáyszy w tym mieĞcie polską mowĊ! Reasumując,
ileĪ w przytoczonym opisie Wisáy i Tczewa zawará ĩeromski – patriotyzmu, ileĪ miáoĞci do swojej ojczyzny – poprzez ukazanie wáaĞnie pomorskiego, odlegáego dla niego
Tczewa, w którym bywaá chyba tylko przejazdem. CzyĪ
bowiem nie wáaĞnie w Tczewie, zaczynaáa siĊ kiedyĞ, tak
naprawdĊ – prawdziwa Polska!...
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A. Hutnikiewicz, Máoda Polska, Warszawa 1997, s. 266 i n.
S. ĩeromski, Pisma polityczne, oprac. A. Bojarska, London „Polonia” 1988, tejĪe wstĊp, s. 11 i n.
S. ĩeromski, Inter arma, wyd. II, Warszawa 1981, op. cit., s. 42.
S. ĩeromski, Popioáy. PowieĞü z koĔca XVIII i początku XIX wieku,
t. 2, oprac. J. Paszek, Warszawa 1988, s. 279 i n.
S. ĩeromski, Popioáy, op. cit., s. 285.
S. ĩeromski, op. cit., s. 286. Por. A. NieuwaĪny, Wielka wojna
w maáym mieĞcie. Boje o Tczew w lutym 1807 roku, Pelplin 2009,
s. 9 i n.
S. ĩeromski, op. cit., s. 286.
Zob. S. ĩeromski, Popioáy, s. 286-287.
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W 1920 r. wáączony w granice Wolnego Miasta GdaĔsk.
S. ĩeromski, Inter arma, op. cit., s. 11-12.
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Miód, legenda o Janie Pszczelarzu,
koncert na trąbkĊ i...
W sobotö dnia 6 paĒdziernika 2012 roku w Domu Kultury w Subkowach odbyäo siö
III Sympozjum Kulinarne „O jeĈciu na Kociewiu”. Organizatorem wydarzenia byäo Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet, które od poczñtku swojej dziaäalnoĈci w niebanalny
sposób popularyzuje tradycje i walory kociewskiej kuchni.

C

iekawym i nietypowym przykáadem tych dziaáaĔ
byáo Sympozjum Kulinarne, które miaáo na celu pokazanie bogactwa lokalnej kuchni i prezentacjĊ dawnych potraw, a poprzez wáączenie dzieci i máodzieĪy w organizacjĊ imprezy, ksztaátowanie wáaĞciwych postaw máodego
pokolenia w odniesieniu do dawnych tradycji swojej maáej
ojczyzny.
Wszystkich goĞci przybyáych na imprezĊ skocznymi
przyĞpiewkami witaá Kociewski Zespóá Regionalny „Burczybas” pod kierownictwem Wojciecha Górskiego. NastĊpnie
zostaá odĞpiewany hymn kociewski, a prowadząca Sympozjum, Magdalena Olszewska, serdecznie powitaáa zebranych
goĞci. W uroczystoĞci uczestniczyá starosta tczewski – Józef
PuczyĔski, wicestarosta – Mariusz Wiórek, przewodniczący
Rady Powiatu Tczewskiego – Piotr Odya, wójt Gminy Subkowy – Mirosáaw Murzydáo, przewodniczący Rady Gminy Subkowy – Jacek Lisewski, wójt Gminy Morzeszczyn
– Piotr Laniecki, zastĊpca burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
– Tadeusz BáĊdzki, Paulina RaiĔska – Urząd Miasta i Gminy
Gniew, prof. Maria Pająkowska-Kensik, Monika Kopiecka
– Urząd Marszaákowski Województwa Pomorskiego, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kóáek i Organizacji
Rolniczych w GdaĔsku – Piotr Haáuszczak, kierownik biura
Lokalnej Grupy Dziaáania „WstĊga Kociewia” – Marek Modrzejewski, dyrektor biura Lokalnej Organizacji Turystycznej
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„Kociewie” – Piotr KoĔczewski, lokalne media, redaktor naczelny czasopisma Krajowej Rady Izb Rolniczych „Polska
WieĞ” – Wojciech Petera, przedstawiciele zaprzyjaĨnionych
StowarzyszeĔ oraz mieszkaĔcy gminy Subkowy, powiatu
tczewskiego i goĞcie z GdaĔska, Elbląga, Pszczóáek, Gdyni
i Starogardu GdaĔskiego, a nawet z Lubska poáoĪonego
w województwie lubuskim.
NastĊpnie gáos zabraáa Krystyna Gierszewska, prezes Kociewskiego Forum Kobiet, która przedstawiáa idee powstania
kulinarnego ĞwiĊta oraz wymieniáa wspaniaáych i wiernych
wspóáorganizatorów, a takĪe przedstawiáa nowe elementy, które towarzyszą dorocznej imprezie. W tym roku jednym z nich
byá kalendarz kulinarny na 2013 rok i „miód” wspólny motyw
wszystkich punktów programu. Miód byá tematem konkursu kulinarnego „MiĊsa w miodzie”, konkursu plastycznego
„Moja przygoda z miodem” oraz warsztatów kulinarnych
„Miód w potrawach regionalnych”. Starosta Józef PuczyĔski
w swoim wystąpieniu powiedziaá m.in.: Fakt, Īe uczestniczą
tu przedstawiciele wszystkich wáadz samorządowych naszego
powiatu, Ğwiadczy o wielkim szacunku do organizatorów i do
tego co robią kobiety. NaleĪy to kontynuowaü.
Kolejnym elementem programu byáy referaty popularnonaukowe. Uczestnicy uroczystoĞci wysáuchali informacji
o apiterapii i zioáolecznictwie, mogli poznaü lecznicze
i zdrowotne wartoĞci miodu i jego produktów. Mówiáa o tym
mgr Zofia Laskowska-Kociorska – refleksolog
z Gospodarstwa Agroturystycznego „Miodowe Rajskie Pólka”. Drugą prelekcjĊ na temat
zastosowania miodu na kociewskim stole wygáosiá Mistrz Witold Cyranowicz z Wielkiej
Konfraterni Zacnego Jadáa, Napitku i RĊkodzieáa. Obecni goĞcie mogli takĪe posmakowaü zarówno produktów przywiezionych
przez panią ZofiĊ, jak i przez pana Witolda.
NastĊpnie na scenĊ poproszono laureatów konkursu plastycznego „Moja przygoda
z miodem”, który skierowany byá do uczniów
szkóá podstawowych z Kociewia. SpoĞród 59
prac jury: Maria Leszman, Laura Borys i Justyna ĩuraw wyáoniáo 10 prac w czterech kategoriach:
Kategoria 5-6 lat i „0”:
I miejsce – Jan Przybylski – Zespóá Szkóá
Subkowy; II miejsce – Blanka Lewoczewicz
– Zespóá Szkóá Subkowy; III miejsce – Konrad Parteka – Zespóá Szkóá Subkowy.
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Wszystkie fot. Emilia Laskowska
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Nagrodzeni w konkursie plastycznym
„Moja przygoda z miodem”

WystĊp dzieci ze Szkoáy Filialnej w BrzuĞcach
w programie o miodzie i pszczoáach

Nagrodzone uczestniczki konkursu kulinarnego
„MiĊsa w miodzie”

Kategoria Klasy I-III:
I miejsce – Kinga Szczeblewska – ZKiW w Rudnie Filia Lignowy Szlacheckie; II miejsce – Julia Trochowska
– Szkoáa Filialna BrzuĞce; III miejsce – Natalia Klinkusz
– ZKiW w Rudnie Filia Lignowy Szlacheckie
Kategoria Klasy IV-VI:
I miejsce – Natalia Laszkiewicz Subkowy – Dom Kultury; II miejsce – Weronika Arendt – Maáa SáoĔca – Dom
Kultury; III miejsce – Karol Adamczyk Szkoáa Podstawowa
Subkowy
Kategoria Gimnazjum:
WyróĪnienie – Martyna Malinowska Gimnazjum
w Subkowach.
Smacznie, sáodko i miodowo zrobiáo siĊ, gdy na scenĊ poproszono zwyciĊzców konkursu kulinarnego „MiĊsa
w miodzie”. Jury w skáadzie Kinga GawroĔska, Artur Michna i Wojciech Petera spoĞród 8 potraw wybrali smakowity
kotlet w miodzie z glazurowaną na maĞle marchewką Danuty
Mikoáajczak z Kulic – I miejsce. Drugie miejsce zajĊáy udka
z kurczaka z owocami i dynią Justyny Decka z Morzeszczyna, a trzecia potrawa to polĊdwiczki wieprzowe z grzybami
leĞnymi i miodem pitnym Joanny Nawój z Subków. Nagrody
w obu konkursach wrĊczaá z-ca starosty tczewskiego Mariusz Wiórek. PiĊkną statuetkĊ – „Hit Sympozjum Kulinarnego” otrzymaáa z rąk fundatora Mirosáawa Murzydáo, wójta
Gminy Subkowy – Danuta Mikoáajczak z Kulic.
Kolejnym punktem programu byáo przedstawienie
„Legenda o Janie Pszczelarzu”, którą przygotowaáy dzieci
z Kóáka Teatralnego przy Szkle Podstawowej w Pszczóákach
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Sympozjum uĞwietniá koncert Zbigniewa Wodeckiego

pod opieką Maágorzaty Augustyniak. Uczestnicy uroczystoĞci z zachwytem oglądali dzieci-pszczóáki, które pląsaáy po
scenie i zbieraáy miód dla chorego brata Alberta. PublicznoĞü
mogáa poznaü piĊkną legendĊ o powstaniu miejscowoĞci
Pszczóáki oraz zobaczyü jak ciĊĪka byáa praca pszczelarza
Jana, który zbieraá miód i leczyá nim nie tylko Cystersów, ale
teĪ sáawiá swoją osadĊ i miododajną okolicĊ.
Potem swój program o pszczoáach i miodzie przedstawiáy dzieci ze Szkoáy Filialnej w BrzuĞcach, które przygotowaáa Adriana Lisewska.
NastĊpnie na scenie wystąpiá Zbigniew Wodecki. Koncert
artysty sprawiá, Īe atmosfera staáa siĊ jeszcze bardziej podniosáa, sympatyczna i rodzinna. Wokalista nie zawiódá, zagraá
na trąbce i zaĞpiewaá caáym sercem nie tylko klasykĊ, ale na
proĞbĊ organizatorów takĪe sáynną „PszczóákĊ MajĊ”.
Na zakoĔczenie imprezy miáoĞnicy kociewskiej kuchni
mogli skosztowaü smakowitych potraw miĊsnych z miodem
i nie tylko oraz miodowników i serników wykonanych podczas warsztatów kulinarnych przez panie z Kociewskiego
Forum Kobiet.
Wspóáorganizatorzy III Sympozjum Kulinarnego: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Gmina Subkowy, Dom Kultury w Subkowach, Lokalna
Organizacja Turystyczna „Kociewie”.
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JAN EJANKOWSKI

PieniąĪkowska parafia
w latach drugiej wojny Ğwiatowej
czĊĞü pierwsza

SzesnaĈcie lat temu w „Zapiskach Kociewskich” ukazaä siö mój artykuä
pt.: „Okupacyjne losy pieniñĔkowskiej parafii”1. Po latach ponownie wracam do
tego tematu, dysponujñc wiökszñ iloĈciñ wiadomoĈci.

W

dniu 15 maja 1934 roku mój ojciec zostaá organistą u ks. praáata dra Gustawa Dziaáowskiego
w pieniąĪkowskiej parafii2. PóĨniej peániá teĪ funkcjĊ soátysa. KoĔczący siĊ sierpieĔ 1939 roku byá upalny. W powietrzu czuáo siĊ – jak mawiali starzy – zbliĪającą siĊ wojnĊ i tak
w krótkim czasie siĊ staáo. Miaáem wtedy prawie dziesiĊü lat.
Wycofujący siĊ z Gniewu II batalion 65 puáku piechoty
pod dowództwem majora Artura Gudery wysadziá w powietrze most nad Wierzycą i wiadukt kolejowy w Maáej Karczmie3. Nasza rodzina, podobnie jak inni, ze skromnym dobytkiem opuĞciáa PieniąĪkowo udając siĊ na „bezpieczny” teren
do Cisowych. PowróciliĞmy kiedy przez wieĞ przemieszczaáo siĊ wojsko niemieckie. W miejscowej plebanii przebywali ks. praáat Dziaáowski, jego wikariusz ks. Stanisáaw Kotewicz. Dalej odprawiali msze, chrzcili… Ojciec dalej byá
organistą i rolnikiem (7 ha organistówki).
W poniedziaáek 11 wrzeĞnia 1939 roku odbyá siĊ pogrzeb
zastrzelonego przez niemieckich Īoánierzy Bronisáawa Eckmana (19 lat), robotnika leĞnego ze Starego Máyna4. Moi starsi
dwaj bracia: Henryk (1920) i Joachim (1922) musieli pracowaü
u Niemców, starszy u Sonenberga w PieniąĪkowie, máodszy
jako pomocnik stolarza w stolarni Niemca Waldemara Dombrowskiego w Nowem.
Zwiastunem zbliĪających siĊ dni grozy staáo siĊ nagáe
aresztowanie przez Niemców ks. praáata Gustawa Dziaáowskiego i umieszczenie go w nowskim wiĊzieniu. Staáo siĊ to na
początku paĨdziernika. Tam spotkaá siĊ z kierownikiem pieniąĪkowskiej parafii – Kazimierzem Lietzem. Ks. praáat Gustaw Dziaáowski wiele dobrego uczyniá dla pieniaĪkowskiej
parafii, wiĊc w skrócie przedstawiam jego Īyciorys.
Urodziá siĊ 1 kwietnia 1872 roku w UciąĪu pow. WąbrzeĨno. Pochodziá z zasáuĪonej dla kultury polskiej na Pomorzu rodziny ziemiaĔskiej. ĝwiĊcenia kapáaĔskie otrzymaá
1 lipca 1900 roku w Pelplinie. Gdy byá proboszczem w Turowie na Mazurach aktywnie wáączyá siĊ w akcjĊ plebiscytową. To dziĊki niemu 65 procent parafian optowaáo za Polską.
15 sierpnia 1920 roku Niemcy kierowani zemstą napadli na
plebaniĊ. Skatowali kapáana, a nastĊpnie siáą deportowano
go do Polski.
W 1921 roku ks. Dziaáowski zostaá administratorem, a od
28 listopada 1922 roku proboszczem w PieniąĪkowie. Za patriotyczną i samorządową dziaáalnoĞü zostaá w 1930 roku odznaczony KrzyĪem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta5.
Zapewne za to co uczyniá w Turowie, Niemcy aresztowali go w paĨdzierniku 1939 roku. Natomiast przed za-
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mordowaniem uchronili ks. Dziaáowskiego – jak niektórzy
oĞwiadczają – Busch z Wáosiennicy, wzglĊdnie stary Kriesa
ze Smarzewa6.
To dziĊki ks. G. Dziaáowskiemu Maria Lietz dowiedziaáa siĊ, Īe jej mąĪ Kazimierz przebywa w nowskim wiĊzieniu.
Udaáo siĊ jej wraz z 3-letnią córką Basią (obecnie mieszka
w Tczewie) spotkaü z mĊĪem i ojcem w nowskim wiĊzieniu7,
nie przypuszczając, Īe bĊdzie to ich ostatnie spotkanie.
Nigdy nie zapomnĊ tragicznej niedzieli 15 paĨdziernika
1939 roku. We wsi mnóstwo umundurowanych Niemców (na
czarno i brunatno). W koĞciele przeprowadzają szczegóáową
rewizjĊ… w poszukiwaniu sztandaru Związku PowstaĔców
i Wojaków, który ktoĞ schowaá w organach. Potem dla nas
smutny moment Ğciągania z koĞcielnej wieĪy polskiej flagi
i darcie jej na kawaáki.
Po poáudniu wraz z kolegą Kazimierzem Lietzem sáuĪyáem ks. wikariuszowi Stanisáawowi Kotewiczowi podczas
nieszporów. ByliĞmy Ğwiadkami nagáego aresztowania kapáana. Byáo to nasze ostatnie spotkanie z máodym ksiĊdzem8.
Potem nastąpiáo nagáe aresztowanie niewinnych máodych
i starszych mĊĪczyzn z PieniąĪkowa, Kolonii Ostrowieckiej,
Maáej Karczmy, których Niemcy zamordowali w Górnej
Grupie w lesie za LeĞną Janią i Lesie SzpĊgawskim9.
NastĊpny etap niemieckiego terroru to niszczenie przydroĪnych krzyĪy i kapliczek na terenie caáej parafii.
PamiĊtam ten jesienny wieczór 1939 roku. Caáa nasza
rodzina (8 osób) skupiona w kuchni przy „krystku” (Īeliw-

KoĞcióá w PianiąĪkowie

Fot. ze zbiorów autora
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ny piec). TuĪ po godzinie policyjnej, nagáy huk walącej siĊ
kapliczki tuĪ przy plebanii i drugiej, usytuowanej pomiĊdzy
koĞcioáem a cmentarzem grzebalnym. Nie zniszczono figury
Jezusa Chrystusa… bo Chrystus rĊką pozdrawia Hitlera – bo
tak orzekli Niemcy. FigurĊ przewieziono do PieniąĪkowa,
umieszczono w BoĪym Domku tuĪ przy wejĞciu do Ğwiątyni, gdzie staáa aĪ do 1946 roku. Wróciáa na swoje miejsce
w Kolonii Ostrowieckiej…
Pisarz Tadeusz JasiĔski rodem z Póáwsi, w ksiąĪce
pt.: „Bóg wezwany na rozstrzelanie” podaje, Īe z cegieá rozwalonych kapliczek Niemiec Simon wybudowaá w Kolonii
Ostrowieckiej stajniĊ i warsztat rymarski10.
Jesienią 1939 roku treuhanderem11 pieniąĪkowskiej plebanii zostaá przybyáy wraz z maáĪonką Niemiec Sonenberg.
Pozwolili oni ks. Dziaáowskiemu zamieszkaü w jednym pokoiku, na poddaszu od strony póánocnej. Rodzicom polecili, by
zabrali ksiĊdza bibliotekĊ z plebanii i zniszczyli. Nocą ksiąĪki
te znalazáy siĊ we wnĊce za gáównym oátarzem. Po wojnie
matka przekazaáa je pierwszemu proboszczowi ks. Karolowi
Glamowskiemu, rodem z Kolonii Ostrowieckiej12.
W pierwszej poáowie paĨdziernika 1939 roku powstaá
w Kolonii Ostrowieckiej Amtsbezirke Osterwitt (urząd obwodowy), w skáad którego wchodziáy: PieniąĪkowo (Pienonskowo, a od 1943 roku Pfenngsdorf), PóáwieĞ (Halbdorf), Dąbrówka (Donebrau), Kulmaga (Kulmagen), Ostrowite (Osterwitt),
Smarzewo (Kriesfelde), CzerwiĔsk (Schwerwind), Luchowo
(Luch)13. UrzĊdem kierowaá berliĔczyk Arnold Pankin, któremu wáadze niemieckie nadaáy gospodarstwo rolne po Ciachorowskim w Póáwsi, jego Īona Hilde kierowaáa urzĊdem
pocztowym, który mieĞciá siĊ w ich budynku14.
W Kolonii Ostrowieckiej oprócz Amtsbezirke mieĞciá
siĊ posterunek policji, szkoáa (Volksschule), sklepy, máyn.
UrzĊdy pocztowe i szkoáy dziaáaáy we wszystkich wiĊkszych
miejscowoĞciach.
Obowiązywaá bezwzglĊdny zakaz uĪywania jĊzyka polskiego wszĊdzie, nawet w koĞciele, o czym póĨniej napiszĊ.
Ks. Gustaw Dziaáowski, mieszkający u Sonenbergów,
dalej sprawowaá posáugĊ kapáaĔską. Zmará nagle 10 czerwca
1940 roku. Otwartą trumnĊ przed pogrzebem umieszczono na katafalku w Ğwiątyni. 16 czerwca odbyá siĊ pogrzeb
pod przewodnictwem ks. Pawáa Szynwelskiego, proboszcza
w CzerwiĔsku. Uczestniczyáem wraz z innymi ministrantami
w tym Īaáobnym naboĪeĔstwie. KoĞcióá wypeániony wiernymi. TrumnĊ záoĪono do wymurowanego cegáą grobu15.
Po pogrzebie przez dáuĪszy czas róĪnie mówiono o nagáej Ğmierci wáasnego proboszcza.

Wywózki, prace przymusowe, przesiedlenia

W

roku 1940 rozpoczĊáy siĊ wysiedlenia (wywózki)
caáych rodzin do róĪnych obozów przesiedleĔczych na Pomorzu. Odbywaáy siĊ one przewaĪnie
nocą. Nie przeraĪaá Niemców páacz maáych dzieci i lamentujących rodziców. W ciągu kilkunastu minut musieli siĊ spakowaü, a nastĊpnie z 15-30 kg bagaĪem przewoĪono ich do
stacji kolejowej w SmĊtowie i Twardej Górze. Polacy musieli
pozostawiü caáy swój dorobek, który przez kilkadziesiąt lat
w pocie czoáa tworzyli. Niektórych wywieziono do obozu
przesiedleĔczego w Pucku, który istniaá w latach 1940-1942,
np. rodzinĊ Jadwigi i Franciszka Deryng wraz z dwójką dzieci. Bogumiáą (8 lat) i Wáadysáawem (9 lat) z PieniąĪkowa16.
Innych umieszczono w zamku w Jabáonowie za Grudziądzem. Obóz ten istniaá w latach 1941-194317. Tam przez
kilka miesiĊcy przebywaáy m.in. dwie rodziny: Jana Karcza
z trójką dzieci i Stanisáawa LiczmaĔskiego z Ostrowitego,
które w listopadzie 1941 roku zostaáy przewiezione na prace
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Pogrzeb ks. praáata Gustawa Dziaáowskiego

przymusowe koáo Hannoveru, gdzie u bauerów pracowaáy
do koĔca wojny18.
Niektórzy przebywali w tak zwanej „Szmalcówce”
w Toruniu. Miejsce to od 1942 roku staáo siĊ podobozem
Potulic koáo Nakáa19. Obóz w Potylicach byá w latach 19401945 najwiĊkszym i najciĊĪszym obozem na Pomorzu o duĪej ĞmiertelnoĞci osadzonych, w tym dzieci20. Tam przebywaáo najwiĊcej rodzin z pieniąĪkowskiej parafii.
A oto imiona i nazwiska niektórych rodzin:
Jadwiga i Franciszek OsiĔscy z dzieümi, Rozalia i Teofil
BandĨmirowscy, Waleria i Wáadysáaw MaĔkowscy z piątką dzieci: Maksymilianem, Klemensem, Wacáawem, Haliną
i Tadeuszem Kowalskimi (dzieci z pierwszego maáĪeĔstwa).
Najmáodszy, Tadeusz, w Potulicach zachorowaá na zapalenie opon mózgowych, dlatego z obozu zostaá zwolniony
i aĪ do koĔca wojny przebywaá w rodzinie Jadwigi i Józefa Budkowskich w PieniąĪkowie21. Wymieniáem tu rodziny
rolników z PieniąĪkowa.
A oto wielka tragedia rolnika Jana Badziąga i jego Īony
Wáadysáawy z Póáwsi, którzy z oĞmiorgiem dzieci zostali
wywiezieni do Potulic.
Tak po latach wspomina obóz w Potulicach córka, Jadwiga Staniszewska z domu Badziąg, mieszkanka Kolonii
Ostrowieckiej:
„Przed wojną mieszkaáam w Póáwsi. Moi rodzice Wáadysáawa i Jan gospodarowali na 13 hektarach (…). Miaáam
wtedy 7 lat. Pewnego dnia przyszli Niemcy. Nie pamiĊtam
dokáadnej daty, ale byá to chyba 1941 rok. WywieĨli wszystkich do Potulic. W ciągu tygodnia zmaráo troje máodszego
rodzeĔstwa (…). Tata bardzo siĊ staraá, by nas z tego obozu wypuszczono. Wykorzystaá fakt, Īe miaá siostrzeĔca
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w Niemczech. Poprzez jego poparcie wywieziono nas
z obozu do pracy na gospodarstwo Niemca w Kamionce
(…). MieszkaliĞmy razem ze Ğwiniami. Ale tata wszystko
áadnie urządziá i po krótkim czasie byáo juĪ lepiej22.
Druga córka, Czesáawa OrzĊdowska, teĪ zamieszkaáa
w Kolonii Ostrowieckiej m.in napisaáa: „W obozie byáo bardzo Ĩle. SpaliĞmy na cemencie w baráogu (…). Z obozu wróciáo nas szeĞcioro: mama, tata i czworo dzieci: siostra Irena,
Jadwiga, Czesáawa, i brat Henryk. Czworo máodszego rodzeĔstwa zmaráo w obozie (dwie siostry i dwóch braci). Po Ğmierci
mieli sine usta i brzuszki. Byá to dla mnie straszny widok23.
Strata czwórki dzieci w tak máodym wieku w dodatku w takich cierpieniach to dla rodziców wielka tragedia. Taki okrutny
los zgotowali Niemcy, tym którzy byli wiĊzieni w Potulicach.
Oprócz wysiedleĔ do obozów byáy i wywózki caáych rodzin na prace przymusowe do niemieckich bauerów w gáąb
Niemiec, m.in. rodziny rolników wraz z dzieümi: Bernarda
Gardzielewskiego, Juliana àepki wraz z piĊciorgirm maáych
dzieci. Na opuszczone przez Polaków gospodarstwa osiedlano
rodziny niemieckie, tzw. Baltendeutsche i Bezarabendeutsche.
Niektórzy ratowali siĊ przed wywózką, spĊdzając noce
u znajomych. Nikt nie byá pewny, Īe jutro bĊdzie na swoim.
Nie wszyscy Niemcy byli naszymi wrogami. Ciekawa
jest historia rodziny rolnika Franciszka i Heleny Kuziemskich
z Ostrowitego. Ich najstarszy syn Konrad, urodzony w 1921
roku musiaá pracowaü jako stolarz w stolarni u Waldemara
Dombrowskiego w Nowem. Jego syn byá ekshitlerowcem.
Byá esesowcem. BezlitoĞnie gnĊbiá Polaków24. Natomiast
jego ojciec pomagaá Polakom jak mógá. To on jesienią 1940
roku powiedziaá Kuziemskiemu, Īe jego rodzina zostanie
wywieziona do Potulic. Prosiá, Īeby rodzice siĊ spakowali
i uciekli. Tak teĪ uczynili. Najpierw przebywali u znajomych
koáo Osieka, póĨniej zamieszkali w Osiu pow. ĝwiecie nad
Wisáą. Ojciec Franciszek zostaá wywieziony na prace przymusowe do bauera w Grabinie Zameczku koáo Pruszcza,
gdzie pracowaá jako robotnik rolny do koĔca wojny25.
Oprócz rolników do obozów przesiedlano kupców i rzemieĞlników. Niektóre rodziny zostaáy przesiedlone z wáasnego gospodarstwa w inne miejsce, np. rodzina Aleksego
JasiĔskiego z Póáwsi przeznaczona do Potulic, dziĊki interwencji Arnolda Pankina zostaáa przesiedlona do Smarzewa,
gdzie do koĔca wojny pracowaáa w majątku Kriesy26.
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„Zapiski Kociewskie” nr 1(5) 1996 r., s. 28-29.
Kalendarz kieszonkowy dla muzyków koĞcielnych spis parafii, Grudziądz 1938, s. 94.
J. Milewski, Bataliony kociewskie w wojnie 1939, Starogard Gd.
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KsiĊga zmaráych pieniąĪkowskiej parafii. Wpisu po polsku dokonaá
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Ks. H. Mross, Sáownik biograficzny kapáanów diecezji cheámiĔskiej wyĞwiĊconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995,
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Tak nam dzieciom stale powtarzaáa matka, Īe to byá stary Kriesa.
Ustna relacja kolegi Zygmunta Lietza, syna Kazimierza, zam.
w Niemczech.
Krwawa Kociewska JesieĔ 1939 roku na ziemi gniewskiej. Pod red.
Jana Ejankowskiego, Alicji Samulewskiej, Gniew 2011, s. 12-13.
W tym czasie zamordowano 12 mĊĪczyzn z pieniąĪkowskiej parafii.
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Treuhander – zarządca.
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DrwĊcą, gdzie zostaá proboszczem.
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roku 2005, Starogard Gd. 2005, s. 227-228.
Ustna relacja Zofii Rozenek (z domu Rybicka), zam. w Kolonii
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Rodzina Badziągów
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Podczas okupacji wszyscy doroĞli musieli pracowaü.
Wszyscy byli zarejestrowani w urzĊdzie pracy i posiadali Arbeitsbuch (ksiąĪka pracy). Byáy kartki ĪywnoĞciowe,
odzieĪowe. MĊĪczyĨni po ukoĔczeniu 18 lat otrzymywali
kartki na papierosy. Rolnicy musieli oddaü wirówki do mleka, które w PieniąĪkowie skáadowano na strychu u Sonenberga. KaĪdy rolnik musiaá odstawiü mleko do mleczarni.
PamiĊtam jak matka z koĞci robiáa mydáo, z buraków
cukrowych robiono syrop, hodowano króliki, które przerabiano na pasztet. W lesie zbierano chrust, by mieü opaá
na zimĊ. Trzeba byáo sobie radziü, aby przetrwaü te ciĊĪkie
czasy. ĩyliĞmy zawsze nadzieją, Īe Polska spod okupacji
wroga siĊ wyzwoli. I tak po prawie szeĞciu latach siĊ staáo.
NajwaĪniejsze, Īe w latach 1939-1942 rodzina byáa jeszcze
razem podczas BoĪego Narodzenia i Wielkanocy, Īe w koĞciele odbywaáy siĊ msze (nie w kaĪdą niedzielĊ). Wtedy
száo siĊ do innej parafii, np. do Lalków. CzĊsto docieraáy
smutne wiadomoĞci, Īe ten zginąá w KZ Stutthof, Oranienburgu, Dachu, Auschwitz. Same nazwy obozów wywoáywaáy strach. Polska rodzina byáa szkoáą tajnego nauczania
i ostoją moralnych i religijnych wartoĞci.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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15 stycznia 1988 roku umará ks. prob. Gracjan Przeczewski, który pragnąá spocząü w grobie ks. Dziaáowskiego. Kiedy grobowiec
otwarto – wielka sensacja, grób pusty, Īadnych szczątków po poprzedniku. Nie jest prawdą, Īe po wojnie trumnĊ ks. Dziaáowskiego
zabraáa rodzina. Do dnia dzisiejszego nie udaáo siĊ ustaliü, co siĊ
staáo ze zwáokami ks. Gustawa.
Pisemna relacja ks. W. Derynga w ksiąĪce J. Ejankowskiego
pt.: „Prawda ponad Īycie”, Piaseczno – Jastrowie 2002, s. 25.
Wielka Encyklopedia PWN, tom 12, s. 339.
Relacja Kazimierza Karcza, syna Jana, obec. zamieszkaáego „LeĞne Osiedle” w Tymawie.
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 1987, t. IV, s. 510.
Dr. A. Paczuska, Obóz hitlerowski w Potulicach w latach 19401945, s. 18 w zbiorach autora.
Relacja BoĪeny Fredy, córki Wacáawa Kowalskiego, zam. w Tymawie.
Pisemna relacja Jadwigi Staniszewskiej (odpis) mps. w zbiorach
autora.
Pisemna relacja Czesáawy OrzĊdowskiej (odpis) mps. w zbiorach
autora.
Potwierdza to mój brat Joachim, który w owym czasie pracowaá
jako pomocnik stolarza u Dombrowskiego. Obecnie mieszka w Dover. UkoĔczyá 90 lat.
Relacja Franciszka Kuziemskiego, syna Franciszka, zamieszkaáego
we Wdzie gmina Lubichowo.
T. JasiĔski, Bóg wezwany…, s. 90.
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Erazm Czarnecki
(1892-1949)

dziaáacz patriotyczny w WM GdaĔsku
Trójmiejski Klub Kociewiaków jedno ze swych oficjalnych spotkaþ w Ratuszu
Staromiejskim w Gdaþsku poĈwiöciä wybitnej postaci okresu miödzywojennego
– Erazmowi Czarneckiemu1.

U

rodziá siĊ 5 czerwca 1892 roku w PakoĞci w woj. po- specjalista budownictwa lądowego) oraz zmysá organizacyjznaĔskim z rodziców Antoniego i Pelagii2. Po ma- ny, co znalazáo odbicie w wymiernych efektach i osiągniĊturze uzyskanej w rodzinnej miejscowoĞci wybraá ciach na tym polu.
studia techniczne w PaĔstwowym Instytucie Technicznym
Obok pracy zawodowej Erazm Czarnecki aktywnie dziaw Poznaniu. W roku 1913 uzyskaá dyplom inĪyniera bu- áaá spoáecznie na forum obywatelskim i politycznym jeszcze
downictwa lądowego. Pracowaá zawodowo w Nowej Rudzie w czasie zaborów tj. w 1917 roku. W okresie radykalizacji rui Poznaniu. W 1916 roku przeniósá siĊ do GdaĔska i podjąá chów politycznych po I wojnie Ğwiatowej, na fali rewolucyjpracĊ w Stoczni Cesarskiej w dziale budowy portu. Natych- nych zrywów jesieni 1918 roku, nawiązaá kontakt – a nastĊpmiast teĪ ujawniá swój spoáecznikowski temperament, cze- nie konkretną wspóápracĊ – z jedyną podówczas w GdaĔsku
go owocem byáo skupienie pracujących w stoczni Polaków polską organizacją robotniczą, Zjednoczeniem Zawodowym
w ramy organizacyjne Stowarzyszenia Polskich Pracowni- Polskim, skutecznie przyczyniając siĊ do jego wzrostu. Akków Stoczniowych, zaáoĪonego w roku 1917. Zwróciá na tywny udziaá w Īyciu obywatelskim doprowadziá Czarneckiesiebie uwagĊ jako máodzieniec (miaá wtedy 25 lat) skuteczny go z czasem w skáad Rady Miasta. SpoáecznoĞü polska WM
w dziaáaniu dla dobra wspólnoty polskiej jeszcze w koĔco- GdaĔska potrzebowaáa swojej reprezentacji i kierownictwa
wej fazie epoki zaborczej. Z tego powodu zostaá w 1918 roku w obronie wáasnych praw, toteĪ w 1922 roku zjednoczyáa
powoáany przez delegata Rządu Polskiego w GdaĔsku na siĊ w powstaáej wówczas organizacji politycznej pn. Gmistanowisko Kierownika Komisji Rejestracyjnej mienia po- na Polska w WM GdaĔsku. ObjĊáa ona Polaków zamieszniemieckiego. Wykorzystując pomoc czáonków SPPS zdoáaá kaáych na tym obszarze. Czarnecki aktywnie wáączyá siĊ
wywiązaü siĊ z tej funkcji – tj. udowodniü prawo wáadz nie- w pracĊ organizacyjną jako wspóázaáoĪyciel Gminy Polskiej,
podlegáej Polski do dysponowania mieniem poniemieckim
oraz spowodowaü skuteczne
jego egzekwowanie wobec tego
mienia znajdującego siĊ w tym
czasie na terenie GdaĔska. Podlegáo ono nastĊpnie podziaáowi
dokonanemu przez odpowiednią KomisjĊ MiĊdzyaliancką na
rzecz Polski i Wolnego Miasta
GdaĔska. Czarnecki zostaá teĪ
kierownikiem sekcji technicznej przy Delegaturze Rządu
Polskiego w GdaĔsku, a od
roku 1923 kierownikiem dziaáu
technicznego Komisariatu Generalnego RP w GdaĔsku. Po
dwóch latach, tj. w roku 1925
Czarnecki przeszedá do pracy
w Radzie Portu i Dróg Wodnych
w GdaĔsku. W dziaáalnoĞci zawodowej zdoáaá wszechstronnie
wykorzystaü swoje gruntowne
Dziaáacze Polonii gdaĔskiej (lata miĊdzywojenne)
przygotowanie fachowe (jako
Fot. ze zbiorów autora
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a potem kierowaá jej dziaáalnoĞcią jako generalny sekretarz,
wypracowując metody konsolidacji Polaków zrzeszonych
w róĪnych polskich organizacjach spoáecznych, kulturalnych
i politycznych, a wchodzących w skáad Gminy3. Od maja 1926
do listopada 1931 roku zasiadaá w Zarządzie Gminy Polskiej.
W tym czasie podzieliáa siĊ ona na frakcje z powodu róĪnic
stanowisk jej dziaáaczy, sympatyzujących bądĨ to z opcją endecką, bądĨ teĪ sanacyjną. W tym konflikcie uczestniczyáa
caáa spoáecznoĞü polska4, tracąc przy tym poczucie jednoĞci
i ryzykując wszelkie negatywne skutki tego rozbicia. Mimo
utrzymującej siĊ w Gminie Polskiej swoistej dwuwáadzy,
9 listopada 1931 roku na posiedzeniu Rady Delegatów zostaá
wybrany na prezesa Gminy Polskiej, niewątpliwie wskutek
zdobytej w Ğrodowisku silnej pozycji i uznania w krĊgach
polskich, postrzegających Czarneckiego jako skutecznego
obroĔcĊ praw polskich i wspólnych interesów politycznych
wspólnoty gdaĔskiej. Wybór ten 22 listopada 1931 roku zostaá oficjalnie zatwierdzony. Pod kierownictwem Czarneckiego stosunki w Gminie Polskiej ulegáy wyraĨnej poprawie5.
Jako prezes nie rezygnowaá przy tym z wáasnej linii programowej i nie poddaá siĊ naciskom posáuszeĔstwa i ulegáoĞci
wobec sfer rządowych. Nie rezygnowaá jednak z wysiáków
zjednoczenia Polonii gdaĔskiej, odnosząc w tym krótkotrwaáy sukces. Otworzyáo to Czarneckiemu drogĊ do dalszej kariery politycznej. W wyborach do parlamentu WM GdaĔska
– Volkstagu6 – wystawiony zostaá jako jeden z kandydatów
na posáa7.
Wybory wyznaczone na 16 listopada 1930 roku odbywaáy siĊ w atmosferze o tyle niekorzystnej, iĪ wspólnota
obywateli polskich na terenie WM GdaĔska przechodziáa
swoisty kryzys, spowodowany wzglĊdami politycznymi
i rozbiciem jednoĞci organizacyjnej. Skáócenie to w rezultacie spowodowaáo, iĪ wystawiono dwie odrĊbne polskie listy
wyborcze (grupa Zygmunta MoczyĔskiego i grupa Franciszka Kubacza). Rezultat wyborów do Volkstagu okazaá siĊ
sukcesem opcji narodowo-socjalistycznej8. Polacy zdobyli
w nim tylko dwa mandaty9. Erazm Czarnecki uzyskaá wymaganą iloĞü gáosów i wszedá do Sejmu GdaĔskiego. Peániá
funkcje poselskie podczas IV kadencji Volkstagu (19301933). W tym okresie sytuacja polityczna na terenie WM
GdaĔska zmieniáa siĊ o tyle, iĪ zdobyáa znaczne wpáywy
i tym samym kategoryczne Īądania manifestowaáa juĪ
otwarcie spoáecznoĞü owáadniĊta narodowo-socjalistycznym
pĊdem ku peáni wáadzy. Klimat polityczny podsycaáy wpáywy nazistowskie i szeroka akcja antypolska rodem wprost
z hitlerowskich Niemiec. Oczywistym zamiarem byáo maksymalne ograniczenie polskiego Īycia publicznego, ale
i udziaáu Polaków w organach wáadzy10.
Wybory do Volkstagu na V kadencjĊ, odbywające siĊ 28
maja 1933 roku, przyniosáy – jak naleĪaáo siĊ spodziewaü
– ogromne zwyciĊstwo partii hitlerowskiej, która w Volkstagu uzyskaáa aĪ 38 mandatów, tj. 53% skáadu parlamentu11.
Pomimo ewidentnego rozbicia w Ğrodowisku polskim12, zanotowano wyraĨny wzrost gáosów polskich: z 6,8 tys. (w roku
1933) do 8,3 tys. (w 1935 r.). I tym razem z polskich list
weszáo do Sejmu gdaĔskiego dwóch przedstawicieli13, a tym
samym Erazm Czarnecki rozpocząá drugą kadencjĊ poselskiej
dziaáalnoĞci (1933-1935). Jak wspominaá Ğwiadek tamtych lat
dziaáalnoĞci Polonii gdaĔskiej, Czarnecki sprawowaá swoje
funkcje poselskie w okresie nasilonej presji organizacji hitlerowskich i wzmoĪonego przeĞladowania Polaków. Jako poseá
Czarnecki „przeciwdziaáaá propagandzie hitlerowskiej, braá
udziaá moĪliwie w kaĪdym polskim zebraniu, zwracając swoją
szczególną troskĊ ku ludnoĞci wiejskiej, najbardziej naraĪonej na nacisk i przeĞladowanie. Staraá siĊ uodporniü Polaków
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na wpáywy germanizacyjne i hitlerowskie. Byá najbardziej
aktywnym spoáecznie i politycznie oraz najbardziej pracowitym ze wszystkich posáów polskich do gdaĔskiego Volkstagu
w caáym okresie miĊdzywojennym”14. Do koĔca kadencji jednak nie dotrwaá, o czym niĪej, a jego funkcjĊ prezesa Gminy
Polskiej przejąá zastĊpczo Roman Ogryczak, zaĞ mandat poselski Volkstagu kontynuowaá ks. Bronisáaw Komorowski15.
DziaáalnoĞü poselska Czarneckiego na forum Volkstagu –
w ramach Koáa Polskiego – skupiaáa siĊ zasadniczo na obronie
praw ludnoĞci polskiej, a wystĊpowaá „zdecydowanie przeciw
przeĞladowaniu polskiej kultury, oĞwiaty i szkolnictwa”. Jego
przemówienia „cechowaáa duĪa odwaga, znajomoĞü zagadnienia i bezkompromisowoĞü”16.
W kolejnych wyborach do Volkstagu na VI kadencjĊ,
7 kwietnia 1935 roku, Czarnecki juĪ nie braá udziaáu. Wówczas takĪe z listy polskiej uzyskano dwa mandaty – dla Antoniego Lendziona i Bronisáawa BudzyĔskiego.
Czarnecki jako przedstawiciel portów w GdaĔsku i Gdyni
na początku 1935 roku zostaá wysáany na placówki zagraniczne w Pradze i Bratysáawie. Otrzymaá posadĊ wicedyrektora
i radcy Przedstawicielstwa Portów Polskich i Ministerstwa
Komunikacji. Jak sugeruje jeden z dawnych dziaáaczy polonijnych w GdaĔsku, wydelegowanie Czarneckiego „wedáug
mniemania ówczesnego spoáeczeĔstwa polskiego w GdaĔsku
staáo siĊ za wolą wáadz polskich, aby mu umoĪliwiü dziaáalnoĞü polityczną, albowiem ujawniaá on wáasne poglądy, nie
godzące siĊ z lansowaną przez ówczesne wáadze faszyzacją
Īycia polskiego w GdaĔsku”17. Powodem – zapewne gáównym – przeniesienia Czarneckiego poza obszar WM GdaĔska
byáo zagroĪenie Īycia, spowodowane nienawistną i agresywną nagonką hitlerowców, a nawet dokonywanymi na jego
osobĊ napadami, które ostatecznie mogáyby okazaü siĊ tragiczne w skutkach18. NaleĪaáo wiĊc go chroniü przed zamachem na Īycie.
Wybuch II wojny Ğwiatowej zastaá wiĊc Czarneckiego
poza GdaĔskiem i Polską, na placówce w Czechosáowacji.
Tam przeĪyá okres wojny i okupacji. W 1945 roku powróciá
do GdaĔska i objąá stanowisko urzĊdnika Biura Portowego.
Jako pracownik gospodarki morskiej pozostaá wierny swej

Autor w towarzystwie dr Danuty Czarneckiej-Rudnik,
najbliĪszej krewnej Erazma Czarneckiego.

Fot. ze zbiorów autora
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profesji i sympatii dla GdaĔska. W okresie narastającej stalinizacji Īycia w kraju, wáadze komunistyczne PRL objĊáy
Czarneckiego swym nadzorem, a powodem jego aresztowania byá rzekomy ideologiczny i polityczny afront, jaki
spowodowaá jako odpowiedzialny za wprowadzenie statków do portu – otóĪ jednostce zachodniego armatora daá
pierwszeĔstwo wpáyniĊcia z redy do portu – przed statkiem pod banderą ZSRR. DecyzjĊ tĊ uznano za dziaáanie
dywersyjne i wrogie. Czarnecki natychmiast wiĊc znalazá
siĊ w rĊkach UB i poddany zostaá w areszcie wiĊziennym
bezwzglĊdnemu Ğledztwu. Mieszkanie jego skrupulatnie przeszukano, rekwirując np. teksty jego przemówieĔ
sejmowych i innych. Zastosowaną wobec niego przemoc
fizyczną i psychiczną przypáaciá zawaáem serca. Aby nie
komplikowaü sobie sprawy, funkcjonariusze UB umieĞcili
Czarneckiego w Klinice Akademii Medycznej.
Zmará 4 wrzeĞnia 1949 roku w GdaĔsku – mając zaledwie 57 lat – i zostaá pochowany na cmentarzu katolickim
w Sopocie. Pozostawiá wdowĊ, JadwigĊ z Landowskich19.
Jest rzeczą gáĊboko zasmucającą, Īe ten wybitnie zasáuĪony dziaáacz polski w WM GdaĔsku do tej pory nie doczekaá siĊ naleĪnego uhonorowania przez powojenne wáadze
miejskie GdaĔska lub Sopotu. Czas najwyĪszy to niewytáumaczalne zaniedbanie naprawiü nadając (np. w 120. rocznicĊ urodzin) którejĞ z gdaĔskich lub sopockich ulic20 nazwĊ:
ul. Erazma Czarneckiego.
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Szkic ten zaprezentowaá autor na tym spotkaniu 2011 r. z udziaáem
najbliĪszej rodziny Erazma Czarneckiego.
Biogram opracowano gáównie na podstawie materiaáów wáasnych
autora.
Reprezentowaá GminĊ Polską na uroczystoĞci poĞwiecenia sztandaru Towarzystwa PowstaĔców i Wojaków w Skórczu 14 VIII 1927 r.
Zob. Goniec Pomorski 1927 nr 189, s. 4.
Gmina Polska liczyáa w tym okresie ok. 5 tys. czáonków.
Zob. H. Polak, Szkolnictwo i oĞwiata polska w Wolnym MieĞcie
GdaĔsku 1920-1939, GdaĔsk 1978, s. 32. Stan ten trwaá niedáugo,
gdyĪ w 1933 r. utworzono Związek Polaków opozycyjny wobec
Gminy Polskiej.
Volkstag – dosáownie Zgromadzenie Ludowe, parlament WM
GdaĔska powoáany 6 XII 1920 r. Czynne prawo wyborcze posiadali
obywatele z ukoĔczonym 20, a bierne 25 rokiem Īycia.
Jak wynika z zachowanej karty do gáosowania Nr 9, listĊ kandydatów otwierali: poz. 1) Antoni Lendzion, poz. 2) Erazm Czarnecki
– architekt, a koĔczyá poz. 31) Konrad Sojecki, asystent kolejowy.
Lista niemiecko-narodowa zdobyáa 10 mandatów, socjaldemokratyczna 19, Centrum 10, komuniĞci 7, hitlerowcy 12, inne 11,
polska 2.
Zdobyli je gdaĔszczanie Antoni Lendzion i Erazm Czarnecki. Pierwsze posiedzenie Volkstagu odbyáo siĊ 9 XII 1930 r. Na posiedzeniu
9 I 1931 wybrano na przewodniczącego socjaldemokratĊ Juliusa
Gehla.
Zaplanowano zmianĊ ordynacji wyborczej do Volkstagu, od IV kadencji (1930) ograniczając jego skáad z 120 do 72 posáów.
Lista socjaldemokratów 13, Centrum 10, komuniĞci 5, lista polska 2.
Przed wyborami w GdaĔsku, Goniec Pomorski 1933 nr 122. Obok
Gminy Polskiej od 1933 r. dziaáaá opozycyjny wobec niej Związek
Polaków w WM GdaĔsku. Obie organizacje poáączyáy siĊ dopiero
w roku 1937 jako Gmina Polska Związek Polaków.
Drugim posáem zostaá Zygmunt MoczyĔski.
Z rĊkopisu Szczepana Czai w zbiorach autora.
Beatyfikowany w 1999 r.
H. Polak, op. cit., s. 195.
ibid. (przyp. 7)
Wg informacji rodziny, Czarnecki kilkakrotnie byá przez tzw. nieznanych sprawców ostrzelany z broni palnej, a takĪe staá siĊ obiektem
otwartej przemocy fizycznej ze strony bojówek nazistowskich.
MaáĪeĔstwo Czarneckich byáo bezdzietne.
W rozbudowującej siĊ aglomeracji metropolitalnej GdaĔska znajdzie siĊ niewątpliwie godna tego patrona ulica (plac lub skwer).
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Z dziaáalnoĞci
Parlamentarnego
Zespoáu Kociewskiego

Z

espóá zostaá utworzony 7 lutego 2008 roku, w celu
inicjowania dziaáaĔ Sejmu i Senatu na rzecz poprawy
jakoĞci aktów normatywnych dotyczących problematyki regionalnej Pomorza, w szczególnoĞci Kociewia, a takĪe
wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowego i spoáecznego Kociewia i regionów oĞciennych.
Zespóá obejmowaá patronatem wszystkie godne uwagi
i waĪne dla regionu projekty i konkursy, takie jak Konkurs im.
Romana Landowskiego oraz Zaduszki Kociewskie. RozpoczĊto prace nad Encyklopedią Kociewską, wydano przy wsparciu
zespoáu elementarz Gadómy po naszamó. Ufundowano marmurową tablicĊ pamiątkową poĞwiĊconą postaci Senatora KsiĊdza
Feliksa Bolta. Tablica zostaáa odsáoniĊta w dwunastą rocznicĊ nadania imienia ksiĊdza Senatora Feliksa Bolta Publicznej
Szkole Podstawowej w BaráoĪnie. W 2009 roku Parlamentarny
Zespóá Kociewski i Parlamentarny Zespóá ds. Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej zorganizowaáy konferencjĊ na temat samorządów lokalnych na ĩuáawach WiĞlanych w III RP. Jednym
z jej tematów byá strategiczny program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ĩuáaw do roku 2030”.
Zespóá wspieraá lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne,
takie jak wyjazd grupy folklorystycznej Kociewia na konkurs
folkowy w Helsinkach, wydanie albumu poetycko-fotograficznego „PejzaĪ serdeczny Kociewia”, 50 obchody istnienia zespoáu artystycznego „Piaseckie Kociewiaki” i 10 rocznicĊ wizyty
Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II na Kociewiu.
Czáonkowie Zespoáu uczestniczyli w IV Kongresie Kociewskim. Przystąpiono do organizacji wystawy upamiĊtniającej
utworzenie na ziemiach polskich pierwszego obozu koncentracyjnego – KL Stutthof. Zespóá sprawowaá patronat nad Kociewskimi Warsztatami Regionalnymi w Osieku, przeprowadziá
konkurs pod hasáem „Máodzi dla Kociewia” i objąá patronatem
III Konkurs Marynistyczny w tczewskim LO oraz konkurs „Poszukiwanie zaginionych sáów gwary kociewskiej”.
WĞród wielu inicjatyw Zespoáu znajduje siĊ organizacja
zbiórek i przekazywanie ksiąĪek do miejskich bibliotek publicznych z terenu Kociewia. KsiąĪki trafiáy do zbiorów bibliotek
z Pruszcza Gd., Tczewa, ĝwiecia, Starogardu Gd.
We wrzeĞniu tego roku z inicjatywy Zespoáu odbyáo siĊ
w Pelplinie I Spotkanie Kociewiaków, podczas którego wrĊczono wyróĪnienia „Chwalby Grzmisáawa” osobom najbardziej
zasáuĪonym dla Kociewia.
Kolejną bardzo waĪną rzeczą, jaką Zespóá zainicjowaá
i objąá patronatem jest powoáanie komisji badawczej w osobach
znanych profesorów kilku uczelni w Polsce, którzy podjĊli siĊ
opracowania Kroniki ĝwiĊtego Zakonu Cystersów. Podczas
konferencji wygáoszono siedem referatów omawiających dzieje
i zawartoĞü kroniki pelpliĔskich cystersów. MoĪemy je przeczytaü w najnowszym wydaniu rocznika RYDWAN.
W paĨdzierniku 2012 roku w budynku wystawienniczym Grodziska w Owidzu odbyáa siĊ sesja popularnonaukowa „Pradzieje
Pojezierza Starogardzkiego”, której gáównym celem byáo przybliĪenie Īycia ludzi z poszczególnych epok w oparciu o przeprowadzone badania archeologiczne na Pojezierzu Starogardzkim. Sesji
patronowaá m.in. Andrzej Grzyb – senator i przewodniczący
Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego.
To tylko namiastka dziaáaĔ Zespoáu na rzecz Kociewia.
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Edwin Rozenkranz
wybitny rodak i historyk prawa
Ziemia Tczewska wydaáa wielu wybitnych obywateli i profesjonalistów. Do takich niezwykáych
indywidualnoĞci zaliczyü naleĪy znakomitego historyka paĔstwa i prawa profesora Edwina
Rozenkranza (1925-1992). Mijająca 20. rocznica jego Ğmierci jest dobrą okazją do przybliĪenia
sylwetki i dorobku m.in. autora „Dziejów Tczewa”. Warto dodaü, Īe prof. Edwin Rozenkranz
jest od blisko 30. lat Honorowym Czáonkiem Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej.

Zarys biografii

C

zatkowy, Tczew, Warszawa, PoznaĔ, GdaĔsk – to
wieĞ i miasta, z którymi związane byáo Īycie i twórczoĞü naukowa Edwina Rozenkranza. MoĪna powiedzieü, Īe byá synem Ziemi Pomorskiej. Jako Pomorzanin
miaá chwalebny udziaá w powstaniu warszawskim. Praktycznie cudem uniknąá Ğmierci. Niestety, nie udaáo siĊ to innemu
naszemu znakomitemu rodakowi, wybitnemu harcerzowi
z Tczewa, Hubertowi Stangenbergowi. Ale po kolei.
Edwin Rozenkranz urodziá siĊ juĪ w wolnej Polsce, dokáadnie 2 czerwca 1925 roku we wsi Czatkowy pod Tczewem. Wychowywaá siĊ w rodzinie ceniącej wyksztaácenie
i umiáowanie Ojczyzny. Ojciec Edwina, Leonard Rozenkranz, jeszcze w czasach zaboru pruskiego uzyskaá dyplom
Akademii Handlowej w Berlinie. W latach II Rzeczypospolitej pracowaá jako inspektor Izby Kontroli Skarbowej na
granicy polsko-gdaĔskiej (Wolne Miasto GdaĔsk). W wychowaniu Edwina istotna byáa rola matki Anny z domu Wąs.
Patriotyczna tradycja rodziny Rozenkranzów związana byáa
takĪe z dramatycznym, heroicznym plebiscytem na PowiĞlu
i Warmii z dnia 11 lipca 1920 roku.
Miasto Tczew, szczególnie po przegranym plebiscycie na Warmii, Mazurach i PowiĞlu, staáo siĊ schronieniem
i ostoją polskoĞci na lewym brzegu Wisáy. SzeĞcioletni
Edwin uczyá siĊ w szkole podstawowej w Tczewie. Pobieraá
teĪ lekcje gry na skrzypcach, a w szkole wystĊpowaá w sekstecie, w zespole orkiestrowym.
W 1937 roku rozpocząá naukĊ w I PaĔstwowym Gimnazjum i Liceum MĊskim przy dzisiejszej ul. Westerplatte
(wtedy gen. J. Hallera). Szkoáa ta zostaáa uruchomiona juĪ
w 1920 roku i z czasem uzyskaáa wysoką markĊ. W szkole
obowiązywaáa dyscyplina, jednakowe umundurowanie. MáodzieĪy stawiano wysokie wymagania. W tczewskiej szkole
Ğredniej Rozenkranz zetknąá siĊ z wielonarodowoĞcią skáadu
jej uczniów, z tym Īe ludnoĞü polska siĊgaáa wówczas 90%
ogóáu spoáecznoĞci. Tczew byá wtedy miastem nadgranicznym i wielokulturowym. Niewątpliwie w tym bogactwie
kulturowym rodziáa siĊ duĪa indywidualnoĞü i ksztaátowaáa
siĊ postawa etosu pracy, wraĪliwoĞci artystycznej i toleran-
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cji. Niestety, do dnia 1 wrzeĞnia 1939 roku kilkunastoletni
Edwin zdąĪyá ukoĔczyü dwie klasy gimnazjalne.
Z nastaniem okupacji hitlerowskiej rodzina Rozenkranzów naraĪona byáa na ogromne zagroĪenie. Jak wiadomo
eksterminacji podlegaáy tysiące pomorskich rodzin inteligenckich. Po konfiskacie majątku zaradni rodzice zdoáali
jeszcze przed BoĪym Narodzeniem 1939 roku opuĞciü Pomorze i przenieĞü siĊ na dáuĪszy czas do Generalnej Guberni, do Lublina. DziĊki pracy w prywatnej firmie budowlanej
ojciec zdoáaá utrzymaü swoją piĊcioosobową rodzinĊ.
W 1943 roku Edwin Rozenkranz przedostaá siĊ do Warszawy i zamieszkaá tutaj prawie na staáe. W okupowanej stolicy 18-latek spotkaá rówieĞników, przedstawicieli pokolenia
Kolumbów. Dzieliá ich los i bohaterstwo. Tak jak wiĊkszoĞü
z nich ukoĔczyá konspiracyjne szkolenie bojowe. W konspiracji posáugiwaá siĊ pseudonimem „KamieĔ”. W powstaniu
warszawskim walczyá w Batalionie „Gozdawa” im. Stefana Czarnieckiego. Braá udziaá w szczególnie ciĊĪkich walkach na Starówce. Za mĊstwo i bohaterstwo w tych walkach
otrzymaá w 1982 roku Warszawski KrzyĪ PowstaĔczy. Na
warszawskiej Starówce polegáo wielu powstaĔców, w tym
niemaáo naszych rodaków z Tczewa i szerzej z Pomorza. 19letni Edwin w nocy z 30 na 31 sierpnia 1944 roku zostaá ranny i niezwáocznie ewakuowany do szpitala powstaĔczego,
który wkrótce zostaá zajĊty przez wojska niemieckie. Miaá
jednak duĪo Īyciowego szczĊĞcia i przeĪyá ten trudny czas.
Po upadku powstania warszawskiego przebywaá nadal
w niewoli niemieckiej. Znalazá siĊ wkrótce w transporcie
jeĔców powstaĔczych. Zaryzykowaá ucieczkĊ, pomimo nie
zaleczonej rany. SzczĊĞliwie ucieczka powiodáa siĊ. W krótkim czasie odnalazá swoją rodzinĊ w powiecie warszawskim.
Z dniem 17 stycznia 1945 roku doczekaá siĊ wyzwolenia
spod okupacji hitlerowskiej. Po zakoĔczeniu wojny rodzina
Rozenkranzów powróciáa na Pomorze. 20-letni Edwin przebywaá jednak dáuĪszy czas na rekonwalescencji. Po dojĞciu
do peáni siá umiejĊtnie áączyá pracĊ z nauką. Przez pewien
czas pracowaá w Tczewie w administracji paĔstwowej. CiągnĊáo go jednak do GdaĔska. WáaĞnie w GdaĔsku uzyskaá
Ğwiadectwo dojrzaáoĞci. Jako kierunek swoich studiów wybraá prawo, ale w GdaĔsku nie byáo wtedy uniwersytetu.
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Edwin Rozenkranz w latach 1948-1952 studiowaá na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Na marginesie warto zauwaĪyü, Īe w skali naszego
kraju byáy to lata bolesnej, peánej stalinizacji Polski. Edwin
studiowaá historiĊ paĔstwa i prawa. I wáaĞnie te dziedziny
staną siĊ jego koronną specjalizacją caáej piĊknej kariery
naukowej. Mistrzem máodego studenta byá prof. Zdzisáaw
Kaczmarczyk. W 1952 roku Edwin Rozenkranz zostaá magistrem prawa. Niezwáocznie równieĪ zapisaá siĊ na seminarium doktoranckie, takĪe u prof. Zdzisáawa Kaczmarczyka.
W 1952 roku mgr Edwin Rozenkranz zostaá skierowany,
bo takie to byáy czasy (nakazów pracy), do pracy w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w GdaĔsku. Jak siĊ póĨniej okazaáo caáe dalsze 40 lat Īycia spĊdziá
wáaĞnie w GdaĔsku. Po 1956 roku, juĪ w wáasnego wyboru, związaá swoje Īycie z GdaĔskiem. W pracy zawodowej
awansowaá od radcy do generalnego projektanta. Równolegle przygotowywaá siĊ do kolejnych egzaminów. Jego
planów nie zakáóciáa niespodziewana sáuĪba wojskowa na
przeáomie lat 1956/1957.
Po odwilĪy 1956 roku Edwin Rozenkranz mógá swobodnie kontynuowaü swoją karierĊ naukową. W 1960 roku
uzyskaá na Wydziale Prawa UAM doktorat na podstawie
pracy pt. „Początki i ustrój miast Pomorza GdaĔskiego do
schyáku XIV stulecia”. Praca licząca 322 strony zostaáa opublikowana przez GdaĔskie Towarzystwo Naukowe (GTN)
w 1962 roku w GdaĔsku. Pomimo upáywu póá wieku od jej
wydania ma wciąĪ podstawowe znaczenie dla genezy miast
pomorskich. O powstaniu i rozwoju Tczewa pisze Edwin
Rozenkranz w podrozdziale „miasta nadwiĞlaĔskie”. Obok
„Grodu Sambora” autor analizuje lokacjĊ takich miast jak:
GorzĊdziej, Gniew, Nowe, ĝwiecie.
Dr Edwin Rozenkranz z dniem 1 paĨdziernika 1960
roku podjąá pracĊ w WyĪszej Szkole Pedagogicznej (WSP)
w GdaĔsku, a od 1970 juĪ w Uniwersytecie GdaĔskim (UG),
przy którego zaáoĪeniu miaá swoje zasáugi. Na WSP po kilkuletniej pracy dydaktyczno-badawczej objąá KatedrĊ Historii
StaroĪytnej i ĝredniowiecza. W 1968 roku, równieĪ w Poznaniu na UAM, obroniá pracĊ habilitacyjną zatytuáowaną
„Recepcja prawa lubeckiego w miastach nadbaátyckich”.
Na macierzystej WSP objąá funkcjĊ prodziekana Wydziaáu
Humanistycznego. Z dniem 1 paĨdziernika 1971 roku dr
hab. Edwin Rozenkranz przeniósá siĊ na Wydziaá Prawa UG.
W 1973 roku zostaá powoáany na stanowisko kierownika Zakáadu Powszechnej Historii PaĔstwa i Prawa i jednoczeĞnie
powierzono mu funkcjĊ prodziekana Wydziaáu Prawa i Administracji. Po kolejnej reorganizacji w 1980 roku zostaá kierownikiem Katedry Powszechnej Historii PaĔstwa i Prawa,
której przewodziá aĪ do Ğmierci (1992). Równolegle miaáy
miejsce awanse na kolejne stopnie naukowe. W 1984 roku
uzyskaá tytuá profesora nadzwyczajnego, a w 1992 roku – tuĪ
przed Ğmiercią – otrzymaá tytuá profesora zwyczajnego UG.
Na zakoĔczenie kariery naukowej prof. Edwina Rozenkranza naleĪy przywoáaü kilka dodatkowych i bardzo waĪnych informacji. Po pierwsze, jego dorobek naukowy obejmuje okoáo 150 pozycji, w tym kilkanaĞcie pozycji w jĊzyku
niemieckim i francuskim. Do klasyki historiografii polskiej
zalicza siĊ monografia pt. „NapoleoĔskie Wolne Miasto
GdaĔsk. Ustrój, prawa, administracja” (1980). W 1991 roku
prof. Edwin Rozenkranz zdoáaá opublikowaü studia i teksty
Ĩródáowe pracy pt. „Konstytucja Narodowa z dnia 3 maja
1791 roku”. OsobiĞcie gáĊboko zaangaĪowaá siĊ w obchody
200. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. JuĪ po Ğmierci
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Edwin Rozenkranz
Fot. ze zbiorów Sekcji Historii Miasta
przy MBP w Tczewie

profesora wydano „GdaĔską archeologiĊ prawną”. Nie mniej
imponujące są dokonania profesora w sferze dydaktycznej.
Ma na swoim koncie ponad 50. magistrów historii i aĪ 150
magistrów prawa oraz 4 prace doktorskie i kilka dodatkowo
rozpoczĊtych. Dodajmy teĪ, Īe wykáady prof. Edwina Rozenkranza cieszyáy siĊ duĪym zainteresowaniem. Studenci
doceniali równieĪ patriotyczny wymiar postawy swojego
profesora, co w czasach PRL byáo szczególnie istotne.
Prof. Edwin Rozenkranz znajdowaá teĪ czas na dziaáalnoĞü spoáeczną i polityczną. W okresie PRL realizowaá siĊ
gáównie w towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych.
Byá m.in. prezesem Oddziaáu GdaĔskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (PTH), wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Odpowiedzialne funkcje peániá
takĪe w GTN i w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich
(TRZZ). W 1989 roku prof. Edwin Rozenkranz zaangaĪowaá
siĊ w budowĊ III Rzeczypospolitej. Jako byáy powstaniec
warszawski i Īarliwy patriota doczekaá siĊ nade wszystko
niepodlegáoĞci! W sferze politycznej braá udziaá w organizacji Zjednoczenia ChrzeĞcijaĔsko-Narodowego (ZCHN)
na Pomorzu. W 1991 roku zgodziá siĊ wystawiü swoją kandydaturĊ w wyborach do Senatu. Mandatu nie zdobyá, ale
uzyskaá stosunkowo wysoki stopieĔ poparcia spoáecznego
(70 047 gáosów).

TwórczoĞü i wizyty związane z Tczewem

P

rofesor Edwin Rozenkranz emocjonalnie i pracą naukową czuá siĊ związany z miastem swojej máodoĞci.
W latach 70. i 80. chĊtnie powracaá do „Grodu Sambora”. W swojej pracy doktorskiej wyraĨnie wyeksponowaá
Tczew jako jedno z najstarszych i najwaĪniejszych miast na
Pomorzu GdaĔskim. O mennicy ksiąĪĊcej w Tczewie w XIII
wieku pisaá w „Zapiskach Historycznych”. Artykuá o roli
i znaczeniu, statusie prawnym portu morskiego w Tczewie
zamieĞciá w czasopiĞmie „Nautologia”. W monumentalnej
pracy zbiorowej „Miasta polskie w Tysiącleciu”, to wáaĞnie
prof. Edwin Rozenkranz nakreĞliá wizerunek miasta Tczewa.
Z kolei w monografii (PWN) naszego województwa (wtedy
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w 1971 woj. gdaĔskie) pt. „GdaĔskie. Rozwój województwa
w Polsce Ludowej” napisaá „Zarys dziejów ziem województwa”. PodkreĞliá tutaj m.in., Īe GdaĔsk i Tczew najwczeĞniej
uzyskaáy przywileje lokacyjne wĞród póánocnych ziem polskich. WĞród uczonych związanych z Tczewem przywoáuje
indywidualnoĞü Aleksandra Skulteta, kartografa i historyka
w jednej osobie, a jednoczeĞnie zaprzyjaĨnionego z Mikoáajem Kopernikiem. W związku z kampaniami napoleoĔskimi
zwraca uwagĊ na zdobycie Tczewa w 1807 roku przez legiony polskie. Wreszcie kapitalne znaczenie przywiązuje do
awansu i rozwoju dziejowego Tczewa w związku z liniami
kolejowymi z lat 1852-1857 i oddaniem najwiĊkszego mostu stalowego w Europie (1857). U schyáku XIX wieku odnotowuje prof. Edwin Rozenkranz „do najbardziej uprzemysáowionych miast (na Pomorzu) naleĪaáy: GdaĔsk, Elbląg,
Grudziądz, Tczew, Malbork i Starogard”.
Profesor kilkakrotnie postulowaá opracowanie monografii historycznej Tczewa, ale nie ukrywaá barier i trudnoĞci.
Pierwotnie zachĊcaá do wznowienia pracy Edmunda RaduĔskiego z 1927 roku pt. „Zarys dziejów miasta Tczewa”. Niejako równolegle i w pewnej dyskrecji profesor pisaá etapami
poszczególne rozdziaáy dziejów Tczewa, ciągle je uzupeániając. W tzw. miĊdzyczasie z inicjatywy autora niniejszego tekstu (wówczas przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie)
doszáo do „zamówienia” monografii naukowej záoĪonego
profesorom historii UG. W roku 1998 „Historia Tczewa” pod
redakcją Wiesáawa DáugokĊckiego zostaáa opublikowana
przez Kociewski Kantor Edytorski (KKE) w Tczewie.
W roku 1999, w Koszalinie, w 7 lat po Ğmierci prof.
Edwina Rozenkranza, opublikowano jego „Dzieje Tczewa”.
Pierwotnie miaáy to byü „Tczewskie szkice historyczne”.
W sumie doczekaliĞmy siĊ, choü trudno dostĊpnego, cennego,
popularnonaukowego dzieáa pt. „Dzieje Tczewa”, począwszy od genezy osady i miasta, koĔcząc na zamkniĊciu okresu miĊdzywojennego (1939). „Dzieje Tczewa” skáadają siĊ
z 5. nastĊpujących rozdziaáów: 1. Tczew Ğredniowieczny (do
1466 r.), 2. Pod wáadztwem polskim (1467-1772), 3. ĩycie
codzienne w dawnym Tczewie, 4. W ramach monarchii pruskiej (1773-1918), 5. W Polsce niepodlegáej (1919-1939).
W zakoĔczeniu „Dziejów Tczewa” prof. Tadeusz Maciejewski
prezentuje dorobek i zarys biografii swojego mistrza. W sumie ksiąĪki: Romana Landowskiego „Tczew w czasie i przestrzeni” (KKE 2008) i Edwina Rozenkranza „Dzieje Tczewa”,
dają nam przystĊpne, wartoĞciowe i popularne spojrzenie na
historiĊ Tczewa. Mogą byü znakomitym wprowadzeniem do
lektury monografii naukowej pt. „Historia Tczewa”.
Prof. Edwin Rozenkranz byá czáonkiem Towarzystwa
MiáoĞników Ziemi Tczewskiej (TMZT). W pierwszych
kilkunastu latach ta wspóápraca byáa stosunkowo bliska.
W 1977 roku profesor sprawowaá przewodnictwo naukowe podczas dwudniowej sesji pt. „Dzieje Tczewa”. Z kolei
w 1980 roku równieĪ osobiĞcie przewodniczyá sesji popularno-naukowej poĞwieconej uĞwietnieniu 10. leciu TMZT. JuĪ
w 1983 roku prof. Edwin Rozenkranz zostaá Honorowym
Czáonkiem Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej.
Trzeba podkreĞliü, iĪ znajduje siĊ on wĞród pierwszych piĊciu laureatów tego honorowego wyróĪnienia Towarzystwa.
WaĪne byáy związki profesora Edwina Rozenkranza
z dziaáaczami lokalnymi i twórcami kultury Tczewa. Jego
wizyty w Tczewie dobrze pamiĊtają byáy prezydent Tczewa Czesáaw Glinkowski i kronikarz-foto Tczewa Stanisáaw
ZaczyĔski. NajczĊĞciej profesor udawaá siĊ na spotkania
i rozmowy z Romanem Landowskim. Z kolei Prezes Towa-
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rzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej w kadencji 19871990, Romuald Wentowski, podkreĞla fakt, iĪ jak byáo trzeba profesor chĊtnie uĪyczaá swojego nazwiska, a poĞrednio
autorytetu. Tak teĪ byáo, gdy zaczĊto wydawaü, począwszy
od 1986 roku, „Kociewski Magazyn Regionalny” (KMR).
W latach 1985-1989 prof. Edwin Rozenkranz wchodziá
w skáad Kolegium redakcyjnego KMR.
11 paĨdziernika 2012 roku w Tczewie zorganizowano sesjĊ historyczną pt.: „Edwin Rozenkranz (1925-1992) – w 20.
rocznicĊ Ğmierci autora „Dziejów Tczewa, znakomitego historyka prawa i wybitnego Pomorzanina”. Organizatorami sesji byli Oddziaá Tczewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i TMZT, przy wspóápracy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie. Niewątpliwie referaty tej poĪytecznej sesji i interesującej dyskusji, warto utrwaliü w formie publikacji.

Jakim byá czáowiekiem?

R

zadko, zbyt rzadko w publikacjach zwraca siĊ uwagĊ na wymiar personalny prezentowanego bohatera. Bowiem jednym z najwaĪniejszych pytaĔ jest to,
jakim byá czáowiekiem? Aby lepiej i miarodajnie odpowiedzieü na to kluczowe pytanie, warto posáuĪyü siĊ cytatami
uczniów i badaczy spuĞcizny prof. Edwina Rozenkranza.
Prof. Roman Skeczkowski podkreĞla szerokie zainteresowania humanistyczne prof. Edwina Rozenkranza, w tym
zainteresowania dawną i wspóáczesną sztuką. W kontekĞcie
przyjaĨni konstatuje: „Cechą osobową jest trwaáoĞü przyjaĨni
jaką darzy swoich kolegów, poczynając od tych, z którymi
zetknąá siĊ od szkoáy powszechnej poprzez Ğrednią, studia
i pracĊ”. Z kolei w „Īyciu prywatnym” jest prof. Edwin Rozenkranz „czáowiekiem skromnym, otwartym i dostĊpnym
– wraĪliwym na ludzkie dole i niedole i potrafiącym cieszyü
siĊ dorobkiem i sukcesami swojego otoczenia”. O skromnej
i przystĊpnej postawie Īyciowej Profesora pisze równieĪ jego
nastĊpca w UG prof. Tadeusz Maciejewski. Prof. Witold Maisel, jeden z autorów biogramu prof. Edwina Rozenkranza,
eksponuje jego opiekuĔczoĞü wzglĊdem Koáa Naukowego
Historyków, a potem Studenckiego KrĊgu Prawno-Historycznego. PoĞrednio ksztaátowaá patriotyczne postawy studentów.
Romuald StaĔczyk stwierdza, Īe prof. Edwin Rozenkranz,
byá nie tylko znakomitym nauczycielem akademickim, ale
równieĪ wychowawcą i przyjacielem swoich uczniów.

Znaczenie

P

rof. Edwin Rozenkranz zmará 13 wrzeĞnia 1992
roku. UroczystoĞci pogrzebowe odbyáy siĊ w Bazylice Mariackiej w GdaĔsku. PrzeĪyá 67 lat. Odszedá
przedwczeĞnie i w peáni siá twórczych. „OdejĞcie Profesora Edwina Rozenkranza z grona Īyjących stanowi” – oceniá prof. Witold Maisel – „wielką stratĊ dla nauki polskiej,
a w szczególnoĞci historii prawa GdaĔska i caáego regionu
pomorskiego”.
Prof. Edwin Rozenkranz odniósá duĪe sukcesy w Īyciu,
nauce i na niwie spoáecznej. Prezentowaá najwyĪsze standardy zachowaĔ ludzkich. Byá powszechnie szanowany
i lubiany. Do koĔca Īycia kultywowaá tradycje powstania
warszawskiego.
Byá jednym z najwybitniejszych profesorów Uniwersytetu GdaĔskiego. Pozostawiá po sobie wielu zdolnych
uczniów. Szczególne zasáugi poáoĪyá dla dwóch miast Pomorza, dla GdaĔska i Tczewa.
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JAN EJANKOWSKI

46 lat Muzeum w Piasecznie
czĊĞü trzecia

P

od koniec sierpnia 1987 roku dobiegáy koĔca prace
modernizacyjne OĞrodka Tradycji Kóáek Rolniczych
w Piasecznie. Wykonawcą byáa Spóádzielnia Kóáek
Rolniczych w Nicponi1. 1 wrzeĞnia w godzinach poáudniowych nastąpiáo uroczyste otwarcie obiektu, którego dokonaá
przewodniczący Rady Gáównej Krajowej Związku Rolników
Kóáek i Organizacji Kóáek Rolniczych w Warszawie – Norbert Aleksiewicz w asyĞcie prezesa Zarządu Zambrzyckiego
i wiceprezesów, Ryszarda Goryckiego i Kazimierza Surma.
Po okolicznoĞciowych przemówieniach i przeciĊciu
wstĊgi wystąpiá ze specjalnym programem zespóá „Piaseckie Kociewiaki’’. NastĊpnie goĞcie zwiedzili caáy zmodernizowany obiekt. Przewodniczący Rady Gáównej w ksiĊdze
pamiątkowej Muzeum m.in. napisaá: „To co dziĞ w Piasecznie siĊ staáo – to piĊkna lekcja historii dla wszystkich (…) to
co tu zgromadzono i co powiedziano, to godny przykáad dla
nas ludowców, ostoja polskoĞci (…)”.
Co piasecka muzealna placówka poprzez rozbudowĊ zyskaáa? Z przodu obiektu dobudowano przybudówkĊ, a pod
nią w czĊĞci podziemnej powstaáa spora sala wraz z zapleczem dla biblioteki wiejskiej. Nad nią spore pomieszczenie
z holem, jako miejsce, gdzie szkolna máodzieĪ bĊdzie spoĪywaáa Ğniadania. Na piĊtrze znajdują siĊ dwie duĪe izby
muzealne, a na drugim piĊtrze sala konferencyjna i cztery
pokoje goĞcinne. Obiekt poprzez modernizacjĊ, a szczególnie poprzez wykonanie dwuspadowego dachu wkomponowaá siĊ w krajobraz wsi. Projekt techniczny wykonaá dr inĪ.
arch. Henryk Pracz z Politechniki GdaĔskiej2.
W tym samym miesiącu anno 1987 dziaáający od 1984
roku przy OTKR w Piasecznie zespóá „Piaseckie Kociewia-
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Fot. ze zbiorów autora
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ki” na drugim przeglądzie Amatorskich Zespoáów Artystycznych KGW i KR – „Kielce 87” zdobyá w kategorii zespoáów
pieĞni i taĔca pierwsze miejsce w kraju. Nasz zespóá w tej
wielkiej imprezie reprezentowaá województwo gdaĔskie.
Takiego sukcesu nikt siĊ nie spodziewaá3.
Kompletnie zmieniono wewnĊtrzny wygląd dwóch sal
muzealnych na piĊtrze, które wzbogacono w nowe gabloty
stojące i wiszące. Staáo siĊ to moĪliwe dziĊki szkolnej máodzieĪy, która stale gromadziáa nowe, cenne muzealne eksponaty.
NastĊpnym waĪnym wydarzeniem w Īyciu piaseckiego
muzeum byáa II Konferencja Kociewska, która odbyáa siĊ 18
marca 1988 roku. Uczestniczyáo w niej 36 osób ze ĝwiecia,
Nowego, Gniewu, Pelplina, Tczewa, Starogardu, Piaseczna,
m.in. dr Maria Pająkowska, Roman Landowski, Romuald
Wentowski (nasz ziomek), Andrzej Grzyb, którzy po zwiedzeniu muzealnej wystawy i obejrzeniu wystĊpu „Piaseckich
Kociewiaków” – tak ocenili pracĊ na rzecz Kociewia, pisząc
w ksiĊdze pamiątkowej „Z przyjemnoĞcią obejrzeliĞmy zgromadzone w muzeum w Piasecznie eksponaty – pamiątki naszej kultury i trwania. Wierzymy, Īe dojdzie do kolejnej konferencji4”. I tak w Piasecznie w kolejnych miesiącach, latach
siĊ dziaáo, czego dowodem byáy nastĊpne wydarzenia.
W sobotĊ 15 stycznia 1991 roku doszáo do spotkania
w naszej placówce trzech grup máodzieĪowych:
• Koáo Wiedzy w Regionie i PTTK przy Technikum Kolejowym w Tczewie (Kazimierz Ickiewicz).
• Zespóá Folklorystyczny „Bukowiacy” z Bukowca
k. ĝwiecia (Lucyna Grzonkowska).
• „Piaseckie Kociewiaki” (Jan Ejankowski).
Po zwiedzeniu muzeum, wysáuchaniu prelekcji kustosza,
po zwiedzeniu miejscowej Ğwiątyni, odbyáy siĊ wspólne wystĊpy zespoáów, dysputy przy herbatce i ciastku o Kociewiu,
folklorze, jego zabytkach, zwyczajach i obyczajach. Zebrani w ksiĊdze pamiątkowej m.in. napisali: „…dziĊkujemy za
Īywą lekcjĊ historii o Piasecznie, dziaáającym we wsi Kóáku
Rolniczym i ludziach…”5.
Bardzo podniosáą uroczystoĞcią byáo oficjalne otwarcie
naszej muzealnej placówki jako filii Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Staáo siĊ to w sobotĊ
2 lutego 1991 roku. Z Warszawy przybyá Józef Czajkowski – dyrektor MHPRL wraz z osobami towarzyszącymi,
przedstawiciele wáadz centralnych wojewódzkich kóáek
rolniczych, wybitni znawcy Kociewia, duchowieĔstwo,
nauczyciele i rolnicy. MszĊ Ğw. w intencji nowej placówki
muzealnej odprawiá ks. praáat dr Kazimierz Myszkowski,
który w homilii podkreĞliá wielką rolĊ muzealnictwa, jako
ciągáoĞci narodowego bytu, oznajmiając wiernym, Īe wieĞ
Piaseczno, dziĊki podniesieniu muzeum do rangi placówki
paĔstwowej6, staje siĊ miejscowoĞcią bardziej znaną, na co
w peáni zasáuĪyáa.
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Chata kociewska z charakterystycznymi dla regionu ozdobnymi oĞcieĪnicami, okiennicami i wiaáownicą

Fot. ze zbiorów autora

„Dekarz” Stefan Górski wykonuje dach z trzciny

Fot. ze zbiorów autora
Po czĊĞci oficjalnej i wystĊpie „Piaseckich Kociewiaków” goĞcie zwiedzili zbiory muzealne (nowa kompozycja
wystroju wnĊtrz), a ks. praáat K. Myszkowski oĞwiadczyá,
Īe przekazuje bezpáatnie sztandar Związku PowstaĔców
i Wojaków koáa w Piasecznie z 1928 roku i sztandar Towarzystwa Ludowego w Piasecznie z 1912 roku7.
W „Pielgrzymie” m.in. napisano: „W Piasecznie powstaáo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (…).
Ekspozycja w muzeum obrazuje przede wszystkim historiĊ
kóáek rolniczych i Towarzystw Ludowych oraz dziaáalnoĞü
Juliusza Kraziewicza w Piasecznie”8. Te prasowe krótkie
wzmianki podkreĞlają rangĊ historycznego faktu jaki siĊ
dokonaá w Piasecznie. Co przez to zyskaliĞmy? Wiele. Po
pierwsze – staliĞmy siĊ placówką z fachową opieką merytoryczną. Po drugie – mieliĞmy zabezpieczoną pomoc finansową na dalszy rozwój placówki.
Cztery lata póĨniej, w 1995 roku, piasecką filiĊ przeksztaácono w oddziaá warszawskiego muzeum. Kierownikiem oddziaáu zostaá mgr inĪ. Marek Lidzbarski (mój ziĊü)
zamieszkaáy w Nicponi, który zaocznie na studiach podyplo-
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mowych ukoĔczyá muzealnictwo. DziĊki zabiegom kierownika oddziaáu poddasze zostaáo adoptowane. W jednej czĊĞci
umieszczono bibliotekĊ, a w pozostaáej urządzono trzecią salĊ
muzealną, w której eksponuje siĊ wykopaliska archeologiczne, warsztat koáodziejski z heblami i innymi narzĊdziami, Īelazka do prasowania na wĊgiel i „duszĊ”9, centryfugi, stary
z 1804 roku talerz ceramiczny, wagi, obuwie, piáy itp. Nie sposób w tej krótkiej pracy te wszystkie eksponaty wymieniü10.
Oprócz oprowadzania czĊsto przybywających do Piaseczna
wycieczek, przygotowuje siĊ równieĪ sesje popularnonaukowe. W sobotĊ 30 listopada 1996 roku uroczyĞcie obchodzono
90-lecie wybuchu strajku szkolnego w Piasecznie11.
W uroczystej sesji m.in. uczestniczyli: Kurator OĞwiaty
i Wychowania – Jerzy Ochotny wraz z wizytatorami rejonowymi, dyrektor gabinetu wicewojewody gdaĔskiego, przedstawiciele samorządu Tczewa, Starogardu, Czarnej Wody,
Pelplina, Gniewu, duchowieĔstwo, nauczyciele, Radio „Gáos”
z Pelplina, Józef Zióákowski – redaktor „Dziennika Baátyckiego”, w sumie 60 osób z TMZK12. Referaty wygáosili:
– Edmund Falkowski, prezes MZK w Starogardzie
– Strajk szkolny na Kociewiu;
– Ks. kanonik Henryk Mross z Pelplina – Udziaá ksiĊĪy
jako organizatorów strajku szkolnego na Pomorzu;
– Jan Ejankowski – Strajk szkolny w Piasecznie.
NastĊpnie odbyá siĊ wystĊp „Piaseckich Kociewiaków”.
Przedstawili oni inscenizacjĊ historyczną pt.: „Strajk Szkólny wew Piasecznie w latach 1906-1907”, wedáug scenariusza opracowanego przeze mnie i opracowaniu muzycznym
nauczycielki Hanny Cioáek-Niklewskiej z Opalenia.
Obecni nagrodzili máodych artystów brawami. Po wystĊpie uczestnicy zwiedzili wystawĊ pt.: „Strajk szkolny
w Piasecznie”.
Piasecka sesja na temat strajku szkolnego odbiáa siĊ gáoĞnym echem nie tylko na ziemi gniewskiej, o czym Ğwiadczy
list Edmunda Falkowskiego – prezesa Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie, skierowany do
mnie, w którym m.in. napisano: „Jestem pod wraĪeniem audycji – a wáaĞciwie reportaĪu, jaki w ĞrodĊ 15 I 1997 roku
póĨnym wieczorem nadaáo Radio „Gáos”. MoĪe dlatego, Īe
odtworzono to, co miaáo miejsce prawie dwa miesiące temu
w Piasecznie (…). A w pamiĊci odtworzyáem sobie po audycji przygotowaną przez máodzieĪ inscenizacjĊ. To wszystko
– to znaczy caáe spotkanie byáo wyjątkowe. Starannie przy-
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Podczas szkolnej inscenizacji za polskie odpowiedzi
na niemieckie pytania pruski nauczyciel (w rolĊ wcieliá
siĊ Jacek Weidemann) biá po rĊkach uczniów (Leszek
KamiĔski i Piotr Ejankowski)

Fot. Józef M. Zióákowski
gotowano i z wielką ĪarliwoĞcią przedstawiono wydarzenia
sprzed 90 lat, o których nie mówiáo siĊ ani przed wojną,
a tym bardziej po wojnie. Stąd teĪ wiĊkszoĞü mieszkaĔców
Kociewia i Pomorza nie wie, Īe nie tylko we WrzeĞni, ale
i u nas dzieci strajkowaáy”13.
Zgodnie z zaproszeniem Edmunda Falkowskiego zespóá: „Piaseckie Kociewiaki” zaprezentowaá inscenizacjĊ
o strajku szkolnym na spotkaniu czáonków i sympatyków
Tow. MiáoĞników Ziemi Kociewskiej w Starogardzkim Centrum Kultury w dniu 21 lutego 1997 roku, gdzie naszych
artystów nagrodzono brawami i kwiatami. A potem te wspaniaáe pisemne podziĊkowania: „W imieniu Zarządu Tow.
MiáoĞników Ziemi Kociewskiej skáadamy najserdeczniejsze
podziĊkowania za uĞwietnienie wystĊpem máodzieĪy z Piaseczna piĊknej i patriotycznej inscenizacji starogardzkich
obchodów 90 rocznicy strajku szkolnego na Kociewiu.
Przygotowany wedáug PaĔskiego scenariusza, opracowany
scenicznie jubileuszowy wystĊp, tak Īyczliwie i gorąco przyjĊty na scenie starogardzkiego Centrum Kultury umocniá w sáuchaczach i widzach serdeczną wdziĊcznoĞü za opór i trwanie
przy wiernej miáoĞci do wiary i mowy naszych ojców”14.
W sobotĊ 28 listopada 1998 roku odbyáa siĊ w piaseckim
muzeum kolejna sesja popularnonaukowa na temat 150-lecia Wiosny Ludów na Pomorzu i 80-lecia Gniewskiej Rady
Ludowej Powiatowej. W czĊĞci wprowadzającej „Piaseckie
Kociewiaki” pokazaáy poprzez sáowo i pieĞĔ udziaá naszych
lulków w walce z Prusakami…

Przypisy:
1
2

3

4
5

6
7
8
9
10

11

Kronika Domu Kultury w Piasecznie, s. 98.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oddziaá w Piasecznie.
Narodowa Instytucja Kultury (kolorowy folder skáadanka).
Ejankowski J., 25-lecie „Piaseckich Kociewiaków” (1984-2009),
Piaseczno 2009, s. 28-32.
KsiĊga pamiątkowa muzeum w Piasecznie, tom II.
Ejankowski J., OĞrodek Tradycji Kóáek Rolniczych w Piasecznie
woj. GdaĔskie, Zeszyty Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego nr 3, Warszawa 1997, s. 197.
Piaseckie muzeum byáo w owym czasie placówką paĔstwową.
„Gazeta Tczewska” nr 7 z dn. 15.02.1991 r.
„Pielgrzym” nr 5 (3 i 10 III 1991).
ĩelaĪna sztabka wkáadana do Ğrodka, poprzednio nagrzana.
Z drugiego piĊtra na poddasze (sala muzealna i biblioteka), stolarz
Jan KamieĔski wykonaá wspaniaáe krĊte schody.
Zaproszenie (druk) na w.w. uroczystoĞü.
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NastĊpnie referaty wygáosili: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, który mówiá o WioĞnie Ludów na Pomorzu
i Jan Ejankowski o gniewskiej radzie, straĪy ludowej, która
miaáa wáasną orkiestrĊ dĊtą pod batutą Wáadysáawa Sikorskiego, a prokurator Janusz StruczyĔski o początkach administracji polskiej w powstającym gniewskim powiecie. Po
wystąpieniach prelegentów i dyskusji uczestniczący zwiedzili w piaseckim muzeum wystawĊ pokazującą dokumenty
Powiatowej Rady Ludowej w Gniewie oraz przypominającą
wspóátwórców rady: ks. dr Antoniego Wolszlegiera, ks. Leona Kurowskiego, Franciszka Czarnowskiego, por. Józefa
Gáowackiego i wielu innych.
NastĊpnie wszyscy udali siĊ do PieniąĪkowa, gdzie po
mszy Ğw., którą sprawowali ksiĊĪa: Henryk Mross, Wáadysáaw
Deryng, miejscowy proboszcz Roman Ossowski i nowski
dziekan. A po niej ks. Deryng (ziomek) poĞwiĊciá pamiątkową tablicĊ poĞwiĊconą ks. dr A. Wolszlegierowi, proboszczowi tej parafii, wybitnemu dziaáaczowi narodowemu15.
TablicĊ ufundowaá dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
Speániáy siĊ moje marzenia o tej tablicy…
NastĊpne waĪne wydarzenie to otwarcie zrekonstruowanej chaty kociewskiej. Skáada siĊ ona z trzech pomieszczeĔ:
korytarza (siani), kuchni i pokoju (sypialki). CaáoĞü wykonaá
miejscowy stolarz Jan KamiĔski, który redaktorowi m.in. powiedziaá: „Przez lata mieszkaáem w takiej chacie”16. Dach
z trzciny wykonaá Stefan Górski z Nowego (rodem z Póáwsi),
który powiedziaá: „Ja te strzechy szyjĊ juĪ ponad 20 lat. Ten
fach nie ma oficjalnej nazwy. Nazywam sam siebie dekarzem
od strzech”17. DziĊki ĪyczliwoĞci mieszkaĔców Piaseczna chatĊ kompletnie wyposaĪono w meble (izba), naczynia kuchenne
itp. (...). OsobiĞcie chata przypomniaáa mi dzieciĊce lata, kiedy od maja 1934 roku mieszkaáem w takiej, w PieniąĪkowie.
Uroczystego otwarcia kociewskiej chaty dokonali: prezes ZKP – prof. Synak, starosta tczewski – M. Modrzejewski
i burmistrz Gniewu Jan UrbaĔski. Uczestniczyáo ponad sto
osób18. Po tej uroczystoĞci i wystĊpie „Piaseckiech Kociewiaków” referaty wygáosili: Roman Landowski – Kociewie
w piĞmiennictwie dziaáalnoĞci spoáecznej XIX i XX wieku.
• Irena Bruka – „Na kociewskiej niwie”, czyli o twórcy Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego i Izby Kociewskiej
w Piasecznie Janie Ejankowskim.
• Jan Ejankowski – Historia zespoáu „Piaseckie Kociewiaki”19.
Byáa i kociewska grochówka, kuch ze zboĪowu kawu
ji dyskusyja wew sali i wew siani – tak bardzo Kociewiaki
pragną byü razem.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze

12
13

14

15

16

17

18

19

Lista obecnoĞci (w zbiorach autora).
List z dnia 26 I 1997 rkp. (w zbiorach autora). Autor dalej pisze, Īe
sáuchając gáosów sáuchaczy Radia Gáos dowiedziaá siĊ, Īe oni po raz
pierwszy sáyszeli o strajku szkolnym na Kociewiu.
PodziĊkowanie dla „Piaseckich Kociewiaków” podpisane przez
prezesa Edmunda Falkowskiego i sekretarza Ryszarda Szwocha
(w zbiorach autora).
Zióákowski J. Piaseczno, gmina Gniew. Wystawa i pamiątkowa tablica. PamiĊtają o WioĞnie Ludów. „Dziennik Baátycki” nr 281,
1.XII.1998 r.
Zióákowski J., Piaseczno, Chaty na Kociewiu. Z drewna i trzciny
„Dziennik Tczewski” nr 101 z dn. 12.03.1999, s. 13.
Sierko St., Ostatni sáomiany krawiec, „Gazeta Tczewska” nr 10
z dnia 13.03.1999.
Ejankowski J., Chata kociewska, „Zapiski Kociewskie”, nr 3-4, 1999,
s. 40.
Zaproszenie (czysty druk) na w.w uroczystoĞü (w zbiorach autora).
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Nasze promocje
ANDRZEJ GÓRSKI

JesieĔ
Wczoraj byáem nad morzem, cháodno mnie przyjĊáo
Wiatr szalaá nad brzegiem z deszczem tworząc dzieáo.
Z chmur, co na báĊkitnym niebie, zasáonĊ záoĪyáy,
Zionąá grad báyskawic, co spokój burzyáy.
W tej scenerii, jak miraĪ, obraz siĊ wyáania,
Sylwetka niewiasty, piĊkna, niczym áania.
Ona zaĞ w szalonym bĊdąc taĔca kroku,
Wirowaáa po brzegu, dzika, peána uroku,
Po grzbietach fal, z wiatrem idąc w tany…
SukniĊ miaáa zwiewną i wáos potargany.
Suknia z liĞci i trawy, w biodrach przylegaáa,
TaliĊ, jej figurĊ, wiernie podkreĞlaáa.
I z wody i z piasku ksztaát lica stworzony,
WyobraĨnią wiatru wáos jej rozpleciony.
To znów w taĔcu jak motyl, co przez wiatr porwany
Delikatny i zwinny, a jednak poddany.
Tu Siáa i Gracja obie naraz byáy,
I w szalonym pląsie, spór uczuü toczyáy
Wiatr ją trzymaá w objĊciach, póki on ma wáadzĊ
„W taĔcu moja siáa – teraz ja prowadzĊ,
Na brzegu i w lesie, w rytm burzy, krokami,
Teraz ja prowadzĊ, Ğmiaáo moja Pani!”.
…Tak z mocą piekielną i braümi gromami
Tworzyá miejsce do taĔca pomiĊdzy drzewami.
Wtem, nagle, znienacka, nie wiem co to byáo,
Wszystko prysáo jak baĔka, wszystko siĊ zmieniáo
Jasno wszĊdzie wokoáo, jak za dnia poranka
Nastaá ciepáy spokój i báoga sielanka.
JuĪ na niebie sáoĔce chmury rozgoniáo,
Ciepáem wszystko owiaáo, jakby lato byáo,
A na morzu spokój, nie ma Ğladu piany,
KtóĪ o burzy pamiĊta – czy las poáamany?
O Īywioáów taĔcu, o twórczej naturze,
I o walce uczuü i liĞci purpurze,
O tym jak przed chwilą, z wiatrem flirtowaáa,
Jak w szaleĔstwie swoim Ğwiat wokóá zmieniaáa.
Tak z zapaáem wielkim, zawsze o tej porze
BĊdzie zmieniaü i tworzyü, aĪ zamarznie morze
I nastanie Zima, co wszystko zasáania,
Nie bacząc na skutki rocznego rozstania.

Spacer
nad morzem
– To szum fal i wiatru zew,
áopot Īagli i krzyk mew,
muszli i bursztynów wór,
zapach wody i ksztaát chmur.
Zawsze inne w kaĪdej porze,
takie jest kochane morze.
Powolutku idĊ brzegiem,
wodnym Ğladem, z fali biegiem.
Z jednej strony las wysoki,
z drugiej morza brzeg gáĊboki.
Wiatr zaostrza lądu skraje,
morze zbiera co odstaje.
Klif porosáy gĊstym lasem,
wyszarpniĊty wodą, z czasem.
Niewątpliwie, Ono Īyje.
Czujesz oddech, serce bije.
Oddech – wiatr, a bicie fal.
Wzrokiem siĊgam w morza dal.
AleĪ Īywioá ukochany,
dla nas ludzi niepoznany.
Niezmierzony, niezbadany,
niczym narowisty koĔ,
dziko szarpie, niesie w toĔ.
No, a teraz z ptaka lotu,
na tych grzywach piana potu.
O, a w zimie, cud natury,
z lodu utworzone góry.
Gdzie siĊgają, gdzie ta dal?
Oj, i znowu bĊdzie Īal...
jak rozpáyną siĊ na wiosnĊ.
I znów lato me radosne.
Czy to czujesz?
SzepnĊ skrycie – to jest caáe moje Īycie

ANDRZEJ GÓRSKI – prezes zarządu Banku Spóádzielczego w SmĊtowie Granicznym

Przedstawiü siebie …
PrĊdzej by mi przeszáy najciĊĪsze zadania,
jak spisaü o sobie, chociaĪby dwa zdania.
KiedyĞ w rĊkach pĊdzle chwile uwieczniaáy
Po trosze fantazjĊ z naturą mieszaáy.
Dzisiaj inny rodzaj zabawy próbujĊ,
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To co widzĊ, co czujĊ, sáowami ujmujĊ.
Charakteru mego pewnie to przyczyna,
Co w sobie skrajnoĞci przeróĪniste spina.
Spokój i ryzyko, trudy i wygodĊ,
Ekstremalne sporty i super przygodĊ.

KMR

REGAã REGIONALNY
Prezentujemy Czytelnikom fragmenty wstĊpu do ostatniej ksiąĪki prof. Kazimierza Denka
pt. „Filozofia Īycia”, w której autor zawará najwyĪsze Īyciowe mądroĞci.

ANDRZEJ GORDON, LECH DROēDēYýSKI

ObecnoĞü w Īyciu innych

D

rogi Czytelniku! Trzymasz w rĊkach ksiąĪkĊ wyjątkową, napisaną przez Czáowieka Niezwykáego.
WyjątkowoĞü ksiąĪki polega na tym, Īe zawiera
ona czĊĞci ksiąĪek Autora, które przez caáe dziesiĊciolecia
towarzyszyáy tym, dla których wychowanie czáowieka jest
sprawą najwaĪniejszą, a ponadto takĪe tym, którzy w krajoznawczej turystyce upatrywali sensu wychowania i samowychowania.
NiezwykáoĞü Autora natomiast polega na tym, Īe
w bardzo záoĪonych, zmieniających siĊ czasach zawsze pozostawaá sobą, pisaá i dziaáaá zgodnie z wyznaczonymi przez
siebie prawdami. Uksztaátowany w Nim system wartoĞci
fascynuje i zdumiewa. Owa fascynacja wynika z pozornej
prostoty i rzeczywistego piĊkna uznanych przez Niego wartoĞci. Zdumienie zaĞ budzi siáa budowanych z nich intelektualnych konstrukcji.
Zaszczyceni jesteĞmy – jako dáugoletni prezesi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego stowarzyszenia, w którym prof. Kazimierz Denek dziaáa i tworzy od
ponad szeĞüdziesiĊciu lat – moĪliwoĞcią napisania wstĊpu
do tej ksiąĪki. PrzystĊpując do pracy, stawialiĞmy sobie pytania: dlaczego Profesor Kazimierz Denek jest dla tak wielu
ludzi ogromnie waĪny i co nas w Nim, zwyczajnie, po ludzku urzeka. Nie uzurpujemy sobie prawa do wyáącznoĞci na
takie refleksje.
KaĪdy, kto miaá szczĊĞcie zetknąü siĊ z Profesorem,
napisaáby zapewne trochĊ inaczej, moĪe bardziej bogato,
z wiĊkszą frazą emocjonalną. Czáowiek jest bowiem tak waĪny, jak odczuwana jest jego obecnoĞü w Īyciu innych ludzi.
Profesor Kazimierz Denek ową obecnoĞü urzeczywistniaá
w wielu sferach swej naukowej i spoáecznej aktywnoĞci.
Kluczem do rozumienia Jego zdumiewającego wpáywu
na innych jest wymiar Jego CzáowieczeĔstwa. Profesor emanuje wprost siáą wáasnej toĪsamoĞci. Nie tylko zapamiĊtaá
sáowa Cypriana Kamila Norwida: „lecz aby drogĊ mierzyü
przyszáą, trzeba nam pomnieü, skąd siĊ wyszáo”, ale byá zawartej w nich prawdzie przez caáy czas wierny. PodkreĞlaá
w rozmowach, na spotkaniach, na wykáadach i w swoich
licznych publikacjach liryzm rodzinnego KrzemieĔca. Urodziá siĊ tam, gdzie Juliusz Sáowacki, gdzie jeszcze przed
wiekami dziaáaáo znakomite Liceum.
MoĪe wiĊc stąd w prezentacji wáasnej toĪsamoĞci dokonanej przez Profesora jak we wspaniaáym warkoczu urzeka
przeplatająca siĊ poetyka i konsekwencja wspóáczesnego pozytywisty. Nie osiągnąáby Profesor Kazimierz Denek tak wiele, gdyby nie ĞwiadomoĞü wáasnej toĪsamoĞci i wypáywająca
z tego siáa do realizacji powinnoĞci. ToĪsamoĞci Czáowieka,
Polaka, Wychowawcy i Uczonego towarzyszyáa niezwykáa
serdecznoĞü wobec innych. Profesor wprost nią emanuje.
Odczuwane przez innych duchowe ciepáo Czáowieka
pozwala lepiej i gáĊbiej rozumieü jego wspaniaáe przesáania.
Profesor Kazimierz Denek jest jakby inny, ale jednak ten sam
wówczas, gdy przepiĊkną polszczyzną prowadzi wykáady na
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uniwersyteckiej katedrze, i wówczas, gdy zgarniając teraz
juĪ srebrną grzywĊ wáosów ze swego czoáa, przybliĪa prawdy gór gdzieĞ na tatrzaĔskich lub bieszczadzkich ĞcieĪkach.
SerdecznoĞci nie moĪna siĊ nauczyü, wynosi siĊ ją z rodzinnego domu i z osobistych doĞwiadczeĔ. Pozostaje tajemnicą
Profesora, jak przy tak skomplikowanym Īyciorysie udaáo
Mu siĊ zachowaü tak sáoneczny charakter. To jednak pociąga.
Sądzimy, Īe ci, którzy spotkali siĊ z Profesorem, zrozumieli,
jak ogromna jest jego niekáamana ĪyczliwoĞü dla innych. Profesor mosty ĪyczliwoĞci ciągle buduje ku innym i, co wiĊcej,
uáatwia im z kolei budowanie nastĊpnych. W obecnym czasie
atomizacji Īycia, kiedy ujawnia siĊ zdumiewająca agresja, ta
cecha Profesora nabiera dodatkowego znaczenia.
(...).
Wielki wymiar CzáowieczeĔstwa Profesora uáatwia
mu wypeánianie roli wychowawcy. Tak byáo w Technikum
Ekonomicznym w Tczewie, w Liceum Ekonomicznym
w Poznaniu, a potem na jego ukochanym Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza.
Profesor Kazimierz Denek w czasach duĪej awitaminozy
wartoĞci serwuje swoim wychowankom i osobom, z którymi
wspóápracuje, caáy zestaw witamin. Wszystkie one są na literĊ
„W”: wiernoĞü, wraĪliwoĞü, wyobraĨnia i wielkodusznoĞü.
Musisz, wedáug Profesora, wiedzieü, czemu chcesz byü
wierny i jak chcesz tĊ wiernoĞü udowadniaü.
Sam podpowiada, aby w tej wiernoĞci takie kategorie,
jak Czáowiek, Ojczyzna, Praca, wiernoĞü ideaáom, zajmowaáy poczesne miejsce.
WraĪliwoĞü w wydaniu Profesora to nie tylko empatia, poczucie koniecznoĞci udzielania pomocy tym, którzy
tego potrzebują, czy odczuwanie piĊkna. Profesor stara siĊ
z wraĪliwoĞci indywidualnej uczyniü spoáeczną.
WyobraĨnia z kolei to nie tylko przywoáanie pod powiekami historycznych zdarzeĔ na Ostrowie Lednickim, ale teĪ
widzenie przyszáych skutków ludzkiej aktywnoĞci, a wiĊc
szans i zagroĪeĔ. Stąd imperatywy moralne przeciwdziaáania záu i promowania dobra.
(...).
Koncepcja wychowawcza Profesora Kazimierza Denka
mieĞci w sobie jeszcze jedną znaczącą kategoriĊ. Zawiera siĊ
ona w sáowie bezpoĞrednioĞü. BezpoĞrednioĞü w kontaktach
z máodzieĪą nie tylko w szkole, ale i poza nią, na wĊdrówce. BezpoĞrednioĞü w pojmowaniu przestrzeni i rozumieniu
zamieszkujących je ludzi. Tak rozumiana bezpoĞrednioĞü
pozwala na inne jakoĞciowo spojrzenie na wzajemne relacje
pomiĊdzy wychowawcami a wychowankami.
DoĞwiadczenia pedagogiczne Profesora Kazimierza
Denka stanowiáy bazĊ jego refleksji naukowej. Na pewno
pozwalaáy Profesorowi, który jest Uczonym w peáni tego
sáowa znaczeniu, wieloaspektowo patrzeü na proces edukacji
i wychowania. W dzisiejszym spoáeczeĔstwie wiedzy Jego
analizy, spostrzeĪenia i refleksje są wprost bezcenne. Profesor przypomina teĪ ciągle o tym, Īe przedmiot wychowania
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jest podmiotem. Owa podmiotowoĞü ujĊü skupiaáa zawsze przy Nim liczne grono magistrantów
i doktorantów, a takĪe wspóápracujących z Nim
innych pracowników nauki i nauczycieli. Przekonany o zasadnoĞci ogromnej czujnoĞci w tym
zakresie, peáen obaw o uproszczenia w sferze
efektywnoĞci ksztaácenia i wychowania – tak teĪ
stymulowaá ich procesy badawcze.
(...).
Fascynuje nas, podobnie zresztą jak wielu
innych, stworzona przez Profesora koncepcja
seminariów naukowych poĞwiĊconych edukacji
jutra. Realizowana w Tatrach dziĊki Profesorowi, otwieraáa uczestników na problematykĊ
wychowania patriotycznego, obywatelskiego
i ekologicznego w perspektywie edukacji jutra.
DziĊkujemy Profesorowi, Īe pozwoliá nam, jako
dziaáaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przedstawiaü nasze doĞwiadczenia i dokonania, refleksje i propozycje.
Czynienie tego w gronie osób bĊdących katalizatorami wspóáczesnych przemian edukacyjnych
byáo i jest dla nas sprawą ogromnej wagi.
(...).
TriadĊ Czáowiek – Wychowawca – Uczony
naleĪy uzupeániü w przypadku Profesora Kazimierza Denka podkreĞleniem Jego niebywaáej
aktywnoĞci spoáecznej. Profesor jest dziĊki temu
czáonkiem honorowym Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Schronisk MáodzieĪowych. Od 1978 r.
przewodniczy Radzie Programowej miesiĊcznika
„Poznaj Swój Kraj” z którym PTTK prowadzi
waĪne przedsiĊwziĊcie programowe Ogólnopolski MáodzieĪowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy OjcowiznĊ”. Za ogrom swoich dokonaĔ
naukowych i spoáecznych na wniosek Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Profesor zostaá odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej KrzyĪem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
(...).
W Īyciu PTTK Profesor Kazimierz Denek
zaznaczyá swoją obecnoĞü jeszcze jedną sprawą.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
zrealizowaáo ideĊ Profesora ustanowienia tytuáu
i odznaki „Nauczyciel Kraju Ojczystego” W roku
2011 po raz pierwszy otrzymali je ci nauczyciele,
którzy z wychowania i ksztaácenia na turystycznych szlakach uczynili sposób na Īycie dla siebie
i swoich podopiecznych. Pierwszym, który odebraá to wyróĪnienie z rąk Prezesa Zarządu Gáównego PTTK i Pani Minister Edukacji Narodowej,
byá Profesor Kazimierz Denek. Pozostali uhonorowani odznaką i inni obecni na uroczystoĞci
zgotowali Panu Profesorowi serdeczną owacjĊ.
W podziĊkowaniu Profesor zaproponowaá, aby
wszyscy zastanowili siĊ nad tym, jak jeszcze bardziej upowszechniü pragnienie bycia dla swoich
wychowanków wáaĞnie „Nauczycielem Kraju
Ojczystego”.
Profesor ciągle bowiem jest w drodze, ciągle
coĞ nowego dodaje do dorobku swego szlachetnego Īycia.
(...)
Ad multos annos, Professor!
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WstĊp
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rzypadająca w 2012 roku 160. rocznica pojawienia siĊ w Tczewie kolei Īelaznej staáa siĊ przyczynkiem, jaki zrodziá siĊ w pomyĞle autorów ksiąĪki, by utrwaliü w pamiĊci odchodzący Ğwiat
techniki kolejowej oraz zarazem przypomnieü ĞwietnoĞü tczewskiego
wĊzáa kolejowego. Zadanie to jest tym bardziej pilne, gdyĪ technika
ulega staáej transformacji postĊpu, zmieniając go z czasem tak mocno
do niepoznania, Īe trudno nam sobie dzisiaj to wyobraziü. Tej ewolucji
ulega nie tylko sama technika kolejowa, lecz równieĪ i ludzie, którzy ją
tworzą. Ta popularnonaukowa publikacja jest próbą usystematyzowania, poszerzenia oraz w niektórych wypadkach po raz pierwszy spisania
historii tego miejsca.
Monografia tczewskiego wĊzáa kolejowego skáada siĊ z rozdziaáów
opisujących dzieje stacji tczewskiej wraz z jej zajączkowską czĊĞcią,
która naleĪy historycznie od początku XX wieku do stacji Tczew. PodróĪ tĊ zaczynamy w II poá. XIX wieku, kiedy to datują siĊ początki kolejnictwa na Pomorzu. Wówczas to, w ramach projektu tzw. „Ostbahn”,
wraz z otwarciem dnia 21 lipca 1851 roku linii Bydgoszcz-Tczew, kolej
pojawia siĊ w Tczewie. Dalszym etapem jest przedstawienie roli kolejarskiego Tczewa w okresie miĊdzywojennym (1918-1939), jako miasta
przygranicznego. Dalej przedstawiony zostaá kolejarski Tczew w okresie PRL-u (1945-1989), kiedy to wĊzeá tczewski otrzymaá nieformalne
miano „miasta kolejarzy”. Po czym koĔczymy naszą wyprawĊ w historiĊ, na czasach wspóáczesnych wraz z jego ambitnymi planami rozwoju
kolejnictwa na Pomorzu w aspekcie zmian cywilizacyjnych, jakie stoją
przed nami w zjednoczonej Europie.
Na osobną uwagĊ zasáuguje czĊĞü poĞwiĊcona stacji rozrządowej
w Zajączkowie Tczewskim. Do tej pory nie byáo bowiem caáoĞciowej
monografii poĞwiĊconej zespoáowi stacji kolejowych Tczew-Zajączkowo Tczewskie. Istnieje natomiast kilka artykuáów popularnonaukowych
w czasopismach i gazetach regionalnych lub periodykach kolekcjonersko-historycznych. Ciekawym Ĩródáem do ich poznania jest kronika
Lokomotywowni PKP oraz Kolejowych Związków Zawodowych PKP
Zajączkowo Tczewskie, a takĪe artykuáy lokalnej prasy, gáównie „Gáosu WybrzeĪa”, „Dziennika Baátyckiego” oraz „Gazety Tczewskiej”.
Oprócz ukáadu chronologicznego warto dodaü, Īe stacja kolejowa
to nie tylko sama instytucja kolei, lecz takĪe konkretne zabytki, ludzie
i instytucje, organizacje jej towarzyszące. Dlatego teĪ pewną iloĞü miejsca poĞwiĊcono zagadnieniom przedstawiającym tczewskie mosty oraz
budynki dworca kolejowego. Wreszcie na koniec znalazáy siĊ krótkie
mini-monografie Kolejowej SáuĪby Zdrowia, Kolejowej StraĪy PoĪarnej, Kolejowego Klubu Sportowego KKS „Unia Tczew” oraz Kolejowych Związków Zawodowych. Swój rozdziaá ma szkolnictwo kolejowe w Tczewie.
CaáoĞü zilustrowana jest zdjĊciami, ilustracjami i schematami mającymi pokazaü zmieniający siĊ obraz polskiej kolei na terenie Pomorza.
Obraz, który obecnie jest mocno krytykowany. Polska kolej bowiem jest
dzisiaj w kryzysie. Walczy z opóĨnieniami, zaniedbaniami lat minionych
oraz chyba nie do koĔca udanymi reformami minionej doby. WaĪny jest
wiĊc dobry klimat wokóá samej instytucji PKP, tak by ludzie ponownie
odzyskali do niej zaufanie. Ostatnie wydarzenia, wypadki kolejowe, káopoty z uáoĪeniem rozkáadu jazdy oraz baáagan administracyjno-prawny
podzielonej struktury PKP na mniejsze podmioty gospodarcze wciąĪ
rzutują na jej negatywny odbiór. PrzezwyciĊĪeniem takiego stanu rzeczy
moĪe byü pozytywny trend w inwestycjach infrastrukturalnych oraz zmiana wizerunku samej firmy. Trwa w najlepsze budowa dróg i autostrad, ale
wyraĨnie daje siĊ zaobserwowaü zmiana akcentów w kierunku na rozwój
kolejnictwa, gáównie transportu towarowego, ale i pasaĪerskiego. Mamy
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nadziejĊ, Īe ten kurs zostanie utrzymany. W zamyĞle autorów
niech ta monografia przypomni, jak powstaá, rozwijaá siĊ oraz
funkcjonuje obecnie kolejowy wĊzeá tczewski. A wszystkim
decydentom niech uáatwi podejmowanie odpowiednich decyzji dla dobra tczewskiej stacji, nie zapominając o jej wczeĞniejszej bogatej historii.
W zakoĔczeniu tego wstĊpu skáadamy serdeczne podziĊkowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniáy siĊ lub pomogáy autorom w stworzeniu tej publikacji
napisanej na podstawie bibliografii, której wykaz znajduje
siĊ na koĔcu tej ksiąĪki.
Za inspiracjĊ wydania ksiąĪki dziĊkujemy Panu Jackowi
PrĊtkiemu. Za zrozumienie potrzeby upowszechnienia i sfinansowanie jej wydania dziĊkujemy UrzĊdowi Miejskiemu
w Tczewie, a przede wszystkim ZastĊpcy Prezydenta Miasta
– Panu Zenonowi Drewie, Zakáadowi Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie oraz jego Prezesowi Panu Marcjuszowi
Fornalikowi, a takĪe Związkowi Zawodowemu Maszynistów Kolejowych w Polsce – Sekcji w Tczewie. Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Tczewie dziĊkujemy za udostĊpnienie swoich materiaáów pisanych i zbiorów fotograficznych
dotyczących tematyki kolejowej wykorzystanych w ksiąĪce.
Sáowa podziĊkowania za wspóápracĊ na etapie technicznego powstawania tej ksiąĪki kierujemy do Pani Danuty
Michna.
W imieniu zaĞ wszystkich, którym leĪy na sercu historia
kolejnictwa w Tczewie dziĊkujemy Wydawnictwu „Bernardinum” za trud wydania tej ksiąĪki.

Tczew miastem kolejarzy. 160 lat kolei w Tczewie (1852-2012), pod
red. K. Ickiewicza, L. MuszczyĔskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”
Pelplin 2012, form. 14,7 x 21 cm, s. 208, opr. miĊkka.

RYSZARD SZWOCH

ĝcieĪkami RoĪentala

P

rezydent Bronisáaw Komorowski, odwiedzając niedawno (w 2011 r.) rodzinne strony swoich kociewskich przodków w RoĪentalu koáo Pelplina, tym samym w obliczu mediów bezwiednie rozsáawiá tĊ wieĞ. Jednak
na trwaáe uczyniá to Andrzej Wolski dziĊki swej pracowitej
pasji kronikarskiej. Z niej narodziáa siĊ niewielka, ale waĪna
pozycja ksiąĪkowa1. Na 150 stronach zamieĞciá autor bardzo
zwiĊzáą opowieĞü o dziejach jego wsi, w której przed laty
zamieszkaá. A zatem „ĝcieĪkami i polami RoĪentala” to wĊdrówka w czasie zaczynająca siĊ od prehistorii, zapoznawanie
z losami ludzi i dziejów wsi. To zarys historii niepozornej i
niczym siĊ nie wyróĪniającej wsi kociewskiej leĪącej na terenie pierwotnie uwaĪanym za wáaĞciwe Kociewie. Wychodząc za opáotki RoĪentala, „ĞcieĪki” prowadzą do okolicznych miejscowoĞci, gáównie w celu porównania wielkoĞci i
warunków Īycia. Inne ĞcieĪki prowadzą do ukazania dziejów
wsi w odniesieniu do historii Polski. Pojawiają siĊ tu teĪ informacje przybliĪające status dawnej wsi i warunki Īycia w
przeszáoĞci. Mimo peryferyjnego poáoĪenia moĪna tu znaleĨü
ciekawe widoki oraz ciekawostki i fakty związane z historią
tej ziemi.” Tyle podano dla zaciekawienia ksiąĪką.
Autor dalej juĪ prowadzi czytelnika tonem spokojnej
narracji, rzeczowej i mocno osadzonej na Ĩródáowych podstawach. Nie nuĪy wiĊc wcale, bo stara siĊ byü precyzyjny,
konkretny, nawet wtedy, gdy uĪywa gawĊdy. Szanuje wagĊ
sáów i cenną wartoĞü dokumentów, zwáaszcza jeĞli są to
wspomnienia i relacje Īyjących Ğwiadków Īycia roĪentalskiej wspólnoty.
KsiąĪka – bogato ilustrowana kolorowymi i czarno-biaáymi zdjĊciami, na doskonaáym papierze kredowym (dzieáo
pelpliĔskiego „Bernardinum”) – to niepowtarzalny dar dla
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ponad 635.letniego RoĪentala, dla jego mieszkaĔców i potomnych. To takĪe cenny wkáad do historiografii Kociewia.
I za to autorowi naleĪy siĊ zasáuĪona wdziĊcznoĞü.
1

Andrzej Wolski, ĝcieĪkami i polami RoĪentala, Pelplin 2011
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W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. XIII)

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

• Pieniðēkowska parafia w latach
drugiej wojny ćwiatowej (cz. II)

Marka Kordowskiego

Jana Ejankowskiego

• Jadwiga Koćç zapomniana sekretarz (cz. II)

Marcina Kãodziýskiego

• Relacja z przebiegu V Kociewskiego Konkursu
im. Romana Landowskiego
• Jacek Kliýski (1950-1982) – wizerunek wybitnego
tczewskiego artysty Jana Kulasa

Fot. Andrzej Grzyb

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

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

