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Od redakcji
Kto pamiötaä, kto chciaä, kto uwaĔaä, Ĕe warto, Ĉwiötowaä dziesiñtego lutego ćwiatowy Dzieþ Kociewia. Poprosiäem Stefana Galiþskiego o informacjö o tej Ĉwiñtecznej promocji naszego regionu.
Wedäug tej informacji z okazji ćwiatowego Dnia Kociewia ukazaäy siö audycje i artykuäy miödzy innymi w:
• TVP Gdaþsk – Panorama,
• Radiu Gdaþsk – serwisy,
• Radiu Plus – audycja,
• Radiu Gäos – audycja,
• Dzienniku Baätyckim (tu zamieszczono w piñtkowych wydaniach kociewskich plakat informujñcy o Ĉwiöcie,
zawierajñcy zaproszenie do Ĉwiötowania),
• WieĈciach z Kociewia,
• Biuletynie „Kociewie Czeka na Ciebie”,
• Portalu internetowym Stolica Kociewia – Ryszard Brzycki zamieĈciä wywiad z Marszaäkiem Woj. Pomorskiego, Biskupem Pelpliþskim Ryszardem Kasynñ, Säawomirem Siezieniewskim z TVP Gdaþsk, Tomaszem Galiþskim
z Radio Gdaþsk, Krzysztofem Skibñ, Joannñ Czaudernñ-Szreter z Miödzynarodowych Targów Gdaþskich.
ćwiötowano teĔ na portalu Onet.pl. i na wiökszoĈci stron internetowych samorzñdów i organizacji kociewskich,
a takĔe na ogólnopolskich stronach internetowych, m.in:
www.gazetawroclawska.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
www.gazetakrakowska.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
www.kurierlubelski.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
www.dziennikzachodni.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
poznajpolske.onet.pl/.../kociewie-nieznany-region-wielkie-atrakcje,1...,
www.polskatimes.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
wiadomosci.onet.pl/.../kociewiacy-obchodza-swoj-swiatowy-dzien,1,
www.dzienniklodzki.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
www.gloswielkopolski.pl/tag/miedzynarodowy-dzien-kociewia.html.
Z okazji ćwiatowego Dnia Kociewia moĔna byäo odwiedziè bezpäatnie Muzeum Ziemi Kociewskiej i Galeriö „A”
w Starogardzie Gdaþskim, Fabrykö Sztuk i Muzeum Wisäy w Tczewie, Zamek w Gniewie oraz wystawö patriotycznñ
w ćwieciu.
Gäównymi inicjatorami przedsiöwziöcia byli: Stowarzyszenie „Kultura Kociewia” – Stefan Galiþski, LOT Kociewie – Piotr Koþczewski, w akcji uczestniczyäy równieĔ liczne oĈrodki kultury i samorzñdy Kociewia.
To dobry pomysä na promocjö naszego regionu. Liczñc nakäady gazet i wejĈcia na strony internetowe miödzy
8 a 11 lutego, moĔna oszacowaè skromnie tych, którzy dwieĈcie szóste, jak to napisali pomysäodawcy, urodziny Kociewia Ĉwiötowali na rzeszö grubo ponad 100-tysiöcznñ. Maäo czy duĔo. Nie wiem, ale niechby kaĔda akcja promocyjna
miaäa tylu pasywnych i aktywnych uczestników.
Nie od dzisiaj wiadomo, Ĕe Towarzystwo Przyjacióä Dolnej Wisäy skutecznie propaguje to, co jest zwiñzane
z historiñ, zwyczajami i tradycjñ regionalnñ PowiĈla, Ziemi Cheämiþskiej, Ziemi Grudziñdzkiej, Kujaw i Kociewia,
sñsiadów zza miedzy, a miedzñ bywa tu Wisäa.
WäaĈnie ukazaäa siö wznowiona prawie po stu latach „Nauka gotowania do uĔytku ludu polskiego uäoĔona
z prac konkursowych Marii Reszelskiej, Stanisäawy Mittmann i Stefanii Królikowskiej”, którñ opracowali i wydali
Jarosäaw Dumanowski i Maciej J. Mazurkiewicz, Towarzystwo Przyjacióä Dolnej Wisäy, Centrum Badaþ nad Historiñ i Kulturñ WyĔywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego i Urzñd Miejski w Grudziñdzu.
KsiñĔka ta ukazaäa siö jako dodatek do „Gazety Grudziñdzkiej” Wiktora Kulerskiego w roku 1915.
Czy skromna (choè zacnie teraz wydana) ksiñĔka kucharska, wydana sto lat temu w Grudziñdzu, moĔe nam
opowiedzieè coĈ wiöcej oprócz tego, co jedli mieszkaþcy Ziemi Cheämiþskiej, Pomorza i zaboru pruskiego, zapytano
we wstöpie. Odpowiadam, tak, duĔo wiöcej, takĔe dlatego, Ĕe powaĔnie potraktowali swojñ pracö ci, którzy ksiñĔkö
opracowali i wydali. Gratulujö wydawcom i sponsorom, a czytelników zachöcam do smakowitej lektury.

Andrzej Grzyb
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź Drzycim, 20 paĨdziernika 2012 r.
Na pograniczu gmin JeĪewo i Drzycim, miĊdzy Krąplewicami i Gródkiem, w lesie tuĪ przy szosie zostaáa odkryta
zbiorowa mogiáa. Spoczywają w niej 44 ciaáa Polaków: osób
cywilnych, w tym kobiet i dzieci, oraz polskich Īoánierzy,
którzy zginĊli podczas bombardowania 3 wrzeĞnia 1939
roku. 20 paĨdziernika w Gródku koáo ĝwiecia odbyá siĊ uroczysty pogrzeb ekshumowanych ofiar.

Ź Gniew, 10 lutego 2013 r.
CNN Travel na swoim portalu internetowym opublikowaáo artykuá o wspóáczesnych turniejach rycerskich.
Obok Nowej Zelandii, Australii, Francji, Kolorado czy
Kaliforni (USA) znalazá siĊ takĪe Gniew jako miejsce, do
którego warto przyjechaü, by obejrzeü Ğredniowieczne potyczki rycerzy. Areną organizowanych juĪ od ponad 20 lat
turniejów rycerskich jest zamek gniewski.

Ź Tczew, 13-15 listopada 2012 r.
Jak co roku odbyá siĊ juĪ V Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego.
Czytaj wiĊcej na str. 19-21

Ź Starogard, 11 lutego 2013 r.
W starogardzkim przedszkolu „Bajeczka” odbyá siĊ IX
finaá Konkursu Recytatorskiego „Mówimy po kociewsku”.
Dzieci znakomicie sobie radziáy z gwarą.
Patronat nad konkursem objąá senator Andrzej Grzyb
i prezydent Starogardu Gd. Edmund Stachowicz.

13 stycznia 2013 r.
XXI Finaá Wielkiej Orkiestry ĝwiątecznej Pomocy byá
wyjątkowy – wolontariusze (160 osób) zebrali rekordową
sumĊ ponad 76 tysiĊcy záotych. Zebrana suma byáa jak dotąd najwyĪsza. Tczewianie okazali wielką ĪyczliwoĞü i chĊü
niesienia pomocy bliĨnim.
30 stycznia 2013 r.
Uroczyste obchody Dnia Tczewa.
Czytaj wiĊcej na str. 37-39
Ź SmĊtowo Graniczne, 10 listopada 2012 r.
Z pozyskanych Ğrodów unijnych Urząd Marszaákowski
i Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizowali budowĊ obwodnicy.
Uáatwi ona Īycie nie tylko mieszkaĔcom, ale teĪ i podróĪnym.
Ź ĝwiecie, 4 grudnia 2012 r.
Na Zamku KrzyĪackim miaá miejsce wernisaĪ niecodziennej wystawy Roberta KuĞmirowskiego pod nazwą
„Przebudzenie”. Niecodziennej, bo záoĪonej z rzeczy „niechcianych”, na które skáadaáy siĊ: poáamane meble, zepsute ĪelaĪka, itp., baterie, butelki, sztuczne kwiaty – sáowem
wszystko, co juĪ nie nadaje siĊ do uĪytku.
Ź Skarszewy, 5 grudnia 2012 r.
JuĪ siódmy raz ĝwiĊty Mikoáaj zawitaá do Skarszew, by
kaĪdego obdarowaü podarunkiem… Ekipa wyruszyáa w towarzystwie ĞnieĪynek, elfów i reniferów ulicami miasta i gminy.
Odwiedziáa szkoáy i przedszkola w Skarszewach, Bolesáawowie, WiĊckowach, Demlinie i ĞwietlicĊ w Obozinie.
Ź Gniew, 25 stycznia 2013 r
Na dziedziĔcu zamkowym zorganizowana zostaáa Gminna Gala Wolontariatu. Nagrodzono i wyróĪniono za dziaáalnoĞü prospoáeczną tych, którzy angaĪują siĊ w dziaáania spoáeczne i bezinteresownie pomagają innym.
Wolontariuszem Roku 2012 zostaáa Maria Kamrowska,
przewodnicząca Koáa GospodyĔ Wiejskich w Gogolewie.
Ź Zblewo, 7 lutego 2013 r.
Po raz siódmy miaáa miejsce Gala „Kociewskiego Pióra”,
tym razem odbyáa siĊ w Borzechowie w Restauracji K2.
Czytaj wiĊcej na str. 40-41
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Ź Pączewo, 9 marca 2013 r.
W hali sportowo-widowiskowej w Pączewie odbyáo siĊ
uroczyste podsumowanie i zakoĔczenie projektu: Organizacja wydarzenia kulturalnego „Przegląd TwórczoĞci Kóá GospodyĔ Wiejskich” oraz zakup strojów kociewskich dla Kóá
GospodyĔ Wiejskich z BaráoĪna, Pączewa, Wielkiego Bukowca, Mirotek i Czarnegolasu (patrz fot. II str. okáadki).
Ź Przysiersk, 23 marca 2013 r.
W Kujawsko-Pomorskim OĞrodku Doradztwa Rolniczego
odbyá siĊ Jarmark Wielkanocny. Celem Jarmarku byáo przybliĪenie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturowego związanego z Wielkanocą, a takĪe promocja produktów regionalnych
i tradycyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Ponadto
• Rok 1807. Na Pomorzu trwa wojna francusko-pruska. W skáad wojsk napoleoĔskich wchodzą równieĪ polskie legiony, którymi dowodzi gen. Jan Henryk Dąbrowski.
23 lutego armia stoczy zwyciĊską bitwĊ o Tczew. WczeĞniej,
10 lutego podpuákownik Józef Hurting zdaje raport Dąbrowskiemu, Īe wysyáa „patrol ku Gociewiu”. Ten fragment listu, wysáanego z Nowego nad Wisáą, jest pierwszym historycznym zapisem nazwy regionu KOCIEWIE.
Na pamiątkĊ tego wydarzenia, 10 lutego, obchodzimy
ĝWIATOWY DZIEē KOCIEWIA.
• 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczĊáo siĊ Powstanie Styczniowe, najwiĊkszy w XIX w. polski zryw narodowy. PocháonĊáo ono
kilkadziesiąt tysiĊcy ofiar i w ogromnym stopniu wpáynĊáo
na dąĪenia niepodlegáoĞciowe nastĊpnych pokoleĔ.
W drugiej poáowie lat 50. XIX w., po klĊsce Rosji w wojnie
krymskiej, na nowo rozbudziáy siĊ nadzieje Polaków na odzyskanie niepodlegáoĞci. Na obszarach naleĪących dawniej do
Rzeczpospolitej rozpoczĊto organizowanie stowarzyszeĔ spiskowych, których uczestnicy podjĊli przygotowania do walki.
• W tym roku mija 150 rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego, z tego teĪ wzglĊdu niemal w kaĪdym mieĞcie
i gminie uroczyĞcie obchodzono ten dzieĔ.
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Z PRZESZãOćCI REGIONU

MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
czĊĞü trzynasta

Subkowy w czasie wojny i okupacji

D

nia 1 wrzeĞnia 1939 roku o Ğwicie wojska niemieckie
napadáy na PolskĊ. Na skutek olbrzymiej przewagi
wroga, opór na Pomorzu trwaá tylko kilka dni i ziemia
kociewska zostaáa opanowana przez okupanta hitlerowskiego.
Dla wielu mieszkaĔców Subków 1 wrzeĞnia rozpoczĊáa siĊ gehenna wĊdrówki w gáąb kraju. Chcąc uniknąü
kontaktu z nieprzyjacielskimi oddziaáami, wraz z licznymi
grupami uchodĨców z caáego Pomorza, chcieli dotrzeü poprzez nieznane szlaki komunikacyjne do jak najbardziej oddalonych i bezpiecznych zakątków Polski. Tym zamiarom
na przeszkodzie stanĊáy postĊpy wojsk niemieckich, które
uniemoĪliwiaáy kontynuowanie dalszej wĊdrówki. W trzecim dniu wojny w Osiu zginĊli Rozalia Lenart i Stanisáaw
SkowroĔski. Jednak pozostali powrócili do swych domów.
Po przybyciu do Subków w trakcie ich kilku lub kilkunastodniowej nieobecnoĞci zaszáy radykalne zmiany. Wraz
z opuszczeniem Pomorza przez ostatnich polskich Īoánierzy,
caákowicie zmieniáa siĊ rzeczywistoĞü Īycia codziennego
ówczesnych mieszkaĔców.
Niestety, w kampanii wrzeĞniowej odnotowano pierwsze bolesne straty zadane przez hitlerowskich najeĨdĨców.
W toku ogáuszających wybuchów artyleryjskich i salw karabinowych ginĊli mieszkaĔcy gminy Subkowy. Pod datą
5 wrzeĞnia 1939 roku znajdujemy Czesáawa OpczyĔskiego
i Bronisáawa Sikorskiego z Subków. Pierwszy z nich zginąá
w okolicach SkarĪyska-Kamiennej, a drugi w Przechowie
pod ĝwieciem. Józef Makson z Radostowa zginąá 23 wrzeĞnia 1939 roku w miejscowoĞci Piaski. OkolicznoĞci Ğmierci wielu Īoánierzy nie są znane. ĩycie w obronie Ojczyzny
oddali m.in. Stanisáaw Gąsiorski oraz Stanisáaw Szlachta
z Subków, a takĪe Brunon Pobáocki z Waümierka. To oni
otwierają listĊ pierwszych ofiar wojny.
ChociaĪ we wrzeĞniu 1939 roku na róĪnych obszarach
Polski trwaáy jeszcze walki, to juĪ w nadwiĞlaĔskich miejscowoĞciach swe rzady sprawowali Niemcy. Byáa to zapowiedĨ dáugiej i mrocznej nocy okupacyjnego terroru. W Subkowach rozpoczĊáa siĊ ona 2 wrzeĞnia 1939 roku.
Okres okupacji najkrótszy, ale najbardziej tragiczny
w dziejach Pomorza, charakteryzowaá siĊ gwaátowną germanizacją miejscowej ludnoĞci. NaprawdĊ trudno znaleĨü
miasta czy teĪ wsie, w których hitlerowcy nie daliby siĊ we
znaki mieszkaĔcom polskiej narodowoĞci, nie zamĊczyli
ich na Ğmierü, nie bili i nie katowali. CzĊstokroü zabierano
ludzi z domów na podstawie z góry ustalonych list, przygotowanych tuĪ przed wybuchem wojny. Las SzpĊgawski to
masowe miejsce kaĨni, gdzie spoczywają doczesne szczątki
kilku tysiĊcy zasáuĪonych dla regionu Pomorzan, w tym takĪe mieszkaĔców parafii subkowskiej.
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Zasadniczym elementem hitlerowskiej polityki germanizacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy
byáa eksterminacja. Przez pojĊcie eksterminacji naleĪy
rozumieü wszelką dziaáalnoĞü zmierzającą do bezpoĞredniej likwidacji inteligencji i warstw kierowniczych narodu polskiego na Pomorzu. Chodziáo tu gáównie o duchowieĔstwo, nauczycieli, lekarzy, urzĊdników, aktywistów
róĪnych organizacji spoáecznych i politycznych, w tym
szczególnie czáonków Związku Zachodniego. Zagáadzie
podlegali ci wszyscy, którzy mogli stworzyü jakiekolwiek
niebezpieczeĔstwo dla Niemców.
Eksterminacji podlegaáo przede wszystkim duchowieĔstwo. Kiedy rozpocząá siĊ konflikt zbrojny proboszcz
ks. Alfons Schulz przebywaá na terenie parafii subkowskiej, aĪ do momentu aresztowania go przez Niemców,
co nastąpiáo we wrzeĞniu 1939 roku. Po kilku tygodniach
powróciá do Subków i w dalszym ciągu peániá posáugĊ duszpasterską do chwili jego ponownego uwiĊzienia
29 lutego 1940 roku. Przebywaá w obozie koncentracyjnym
w Stutthofie, gdzie otrzymaá numer obozowy 1021. Odmówiá przyjĊcia na niemiecką listĊ narodowoĞciową ze wzglĊdu
na brzmienie jego nazwiska. Wspólnie z innymi kapáanami
dzieliá trudy pobytu. CiĊĪka, wyniszczająca organizm, katorĪnicza praca oraz brak wyĪywienia miaáy wpáyw na wysoki poziom zachorowalnoĞci wiĊĨniów. Warunki obozowe nie pozwalaáy na zastosowanie odpowiednich lekarstw
i Ğrodków medycznych. Zachowaáy siĊ wspomnienia m.in.
ks. Gajdusa, który powiedziaá: „Trzeba dziĞ znowu odnieĞü do biegunówki dwóch kolegów. Jednym z nich jest
ks. kanonik Jan Ryglewicz, proboszcz z Lipna, drugim
senator Rzeczypospolitej ks. Alfons Schulz, proboszcz
z Subków, obaj staruszkowie”. Gdy „zachorowaá i znalazá
siĊ w rewirze obozowym, kapo kazaá mu siĊ rozebraü i napeániwszy zimną wodą wannĊ zmusiá ks. Schulza do wejĞcia do niej. Kiedy kapáan poáoĪyá siĊ w wannie, oprawca
wówczas zanurzyá gáowĊ ksiĊdza w wodĊ i przytrzymywaá
ją tak za pomocą szczotki ryĪowej na kiju na szyi ks. senatora aĪ do chwili utopienia”. Staáo siĊ to 25 czerwca 1940
roku. Pochowano go na cmentarzu wiĊĨniów politycznych
w GdaĔsku na Zaspie.
Po wojnie doczesne szczątki ks. Alfonsa Schulza ekhumowano 21 marca 1946 roku i pochowano na cmentarzu parafialnym w Subkowach obok koĞcioáa.
W obozie koncentracyjnym Stutthof zginĊli równieĪ soátys Subków Wincenty KrzyĪanowski, który zmará 3 marca
1940 roku. W tym samym czasie straciá Īycie celnik z GorzĊdzieja Leon àupkowski. Poza tym wĞród ofiar są: rolnik
z Waümierza Wawrzyniec Nowak, z Wielogáowy Alfons
Sarach oraz z GorzĊdzieja Stanisáaw Przygodzki. Historyk,
Józef Milewski, wymieniá jeszcze Mikoáaja Antoniewicza,
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Ksiądz Alfons Schulz
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Franciszka KamiĔskiego i Wáadysáawa Skibby. W obozie
koncentracyjnym w OĞwiĊcimiu zginąá 1 maja 1942 roku sekretarz gminy Subkowy Wacáaw Chojnacki. W nieznanych
z nazwy obozach koncentracyjnych zmarli Leon Cylman
z GorzĊdzieja oraz Leon Murawski z Subków.
W paĨdzierniku i listopadzie 1939 roku wielu mieszkaĔców gminy Subkowy zginĊáo w Lesie SzpĊgawskim. Oto
nazwiska: wikariusz parafii Subkowy ks. Bronisáaw Burczyk, kuratus kuracji w GorzĊdzieju ks. Zygmunt Hundsdorf, Stanisáaw GaáczyĔski – robotnik z Subków, Franciszek Kowalski – rolnik z Radostowa, Kazimierz Majewski
– robotnik z BrzuĞc, Edmund Marszaáek – rolnik z Wielkiej
SáoĔcy, Zofia Marszaáek z Wielkiej SáoĔcy, Jan Murawski – rolnik z Subków, Albert Nath – robotnik z Narków,
Jan Ornas – rolnik z Wielkiej SáoĔcy, Alojzy Schwarzwald
– kupiec z Subków, Feliks Staniszewski – rolnik z Maáej
SáoĔcy. W paĨdzierniku 1939 roku w tczewskich koszarach
Niemcy zamordowali robotnika z GorzĊdzieja Jana Cyrankowskiego oraz kolejarza z Subków Ignacego ZieliĔskiego.
W czerwcu 1941 roku w lesie rajkowskim zginąá robotnik
z Subków Franciszek Werner. Kilka miesiĊcy póĨniej straciá Īycie rolnik z Subków Jan MieszczyĔski. Staáo siĊ to
w marcu 1942 roku. LeĞniczy z Bukowca Józef Zioáek zginąá w BrzuĞcach 11 grudnia 1942 roku.
Wáadze okupacyjne wszczĊáy akcjĊ systematycznego
niemczenia ludnoĞci polskiej od strony formalno-prawnej,
polegającej na nadawaniu jej obcego, bo niemieckiego obywatelstwa paĔstwowego. Akcja ta nie przyniosáa zamierzonych rezultatów, pomimo Īe zastosowano wobec opornych
terror i wyraĨny przymus. Tym sposobem zmuszono wiele
tysiĊcy Polaków do wpisania siĊ do III grupy Niemieckiej
Listy NarodowoĞciowej. MĊĪczyzn narodowoĞci polskiej
przynaleĪnych do tej grupy wcielano do Wehrmachtu i wysyáano na front. Z tego powodu w wielu rodzinach dochodziáo do osobistych tragedii. Jak wyglądaá przymus wpisu
na niemiecką listĊ? Na podstawie ustnej relacji jednego
z mieszkaĔców Subków przedstawiá powyĪszy opis Szymon Stangel w artykule „GorzĊdziej od powrotu do Macierzy w 1920 roku do wyzwolenia w marcu 1945 roku”. Oto
cytat: „…w roku 1941 niemieccy wáaĞciciele majątków
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ziemskich, na polecenie wáadz, typowali ludzi mających
daü siĊ zapisaü na listĊ. W rok póĨniej, jak podaje, rozpoczĊli naciskaü i wywieraü presjĊ, po to, by wszyscy bez
wyjątku zapisywali siĊ na listĊ, co byáo przymusowe. Fakt
niepodpisania listy byá jednoznaczny ze znalezieniem siĊ
tam, gdzie siĊ nie byáo”. Brakuje dokáadnych danych, ile
ostatecznie osób w powiecie tczewskim podpisaáo volkslistĊ. Dysponujemy jedynie wykazem, który pojawiá siĊ
w ksiąĪce Józefa Milewskiego „Kociewie w latach okupacji hitlerowskiej” i dotyczyá on gminy Subkowy. Stwierdzono, Īe „wspomniane deklaracje wiernoĞci… podpisaáo
3919 osób áącznie z dzieümi do lat 14, to jest okoáo 95 procent ogóáu mieszkaĔców”.
Ostoją toĪsamoĞci narodowej ludnoĞci polskiej byá jĊzyk
ojczysty. Ograniczenie praw do ojczystej mowy oznaczaáo
unicestwienie jednego z pierwiastków ludzkiej egzystencji, którym karmiono od urodzenia kaĪde polskie dziecko.
W okresie okupacji szkoáa jako instytucja paĔstwowa ponownie staáa siĊ kuĨnią polityki germanizacyjnej. Jednak
gwaátowne i forsowne wpajanie obcego jĊzyka napotykaáo
na wiele trudnoĞci, poniewaĪ dzieci i máodzieĪ poza szkoáą
sáyszaáa tylko mowĊ ojczystą. Odpowiednia postawa i przykáad rodziców byáy gwarancją utrzymania polskoĞci. Subkowy posiadaáy wieloklasową szkoáĊ kierowaną przez dyrektora Bruno Bottchera. W okresie póĨniejszym na przeáomie
lat 1941/1942 uruchomiono na terenie gminy Subkowy dwie
kolejne szkoáy. JĊzyk polski zostaá wyparty ze wszystkich
urzĊdów i Īycia publicznego.
W Subkowach czĊĞü uczniów uzupeániaáa wyksztaácenie
na poziomie szkoáy powszechnej w ramach tajnych kompletów prowadzonych przez polskich nauczycieli.
W czasie okupacji wáadze niemieckie od samego początku dąĪyáy do caákowitego usuniĊcia ksiĊĪy ze szkóá. NaukĊ
religii powierzali jedynie nauczycielom Ğwieckim. Po roku
1941 przedmiot ten caákowicie ze szkóá usuniĊto. Nauczanie religii ograniczaáo siĊ jedynie do nauki przygotowawczej
w przypadku spowiedzi i komunii ĞwiĊtej. W kwietniu 1940
roku bp Karl Maria Splett wprowadziá nauczanie religii wyáącznie w jĊzyku niemieckim.
Wáadze niemieckie bardzo silnie podkreĞlaáy koniecznoĞü
szybkiego zniemczenia Pomorza. Ze szczególną ostroĞcią
i bezwzglĊdnoĞcią przystąpiono zatem do likwidacji jĊzyka
polskiego z Īycia religijnego. Zakazy dotyczyáy publicznych
kazaĔ i naboĪeĔstw, nieco póĨniej takĪe i spowiedzi.
Jednolite uregulowanie sprawy jĊzyka na terenie koĞcielnym nastąpiáo po nominacji biskupa Spletta na administratora diecezji cheámiĔskiej. Pod naciskiem Forstera
biskup Splett 5 stycznia 1940 roku zakazaá posáugiwania
siĊ jĊzykiem polskim nowo mianowanym administratorom
i wikariuszom, dotyczyáo to takĪe proboszcza subkowskiego ks. Brunona Szylickiego. Komisarz biskupi Paul Preuss
12 lipca 1942 roku wydaá dla wiernych powiatu tczewskiego zakaz uĪywania polskich ksiąĪek do naboĪeĔstw
i Ğpiewników. ĝpiewy musiaáy odbywaü siĊ tylko w jĊzyku
niemieckim.
Polityka germanizacyjna okupanta hitlerowskiego
miaáa wymiar szeroki i nie ograniczaáa siĊ do pojedynczej
jednostki. W jej zasiĊgu znaleĨli siĊ wszyscy Polacy, poniewaĪ zdąĪaáa do celu róĪnorodnymi drogami: poprzez
administracjĊ paĔstwową, wojsko, szkoáy, instytucje Īycia
gospodarczego, spoáecznego i kulturalnego, a takĪe przez
instytucjĊ KoĞcioáa.
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Po aresztowaniu kapáanów parafii subkowskiej ksiĊdza
Alfonsa Schulza i ksiĊdza Bronisáawa Burczyka oraz kuratusa gorzĊdziejskiego ksiĊdza Zygmunta Hundsdorfa, powyĪsze placówki duszpasterskie nie byáy obsadzone. Pod
koniec paĨdziernika 1939 roku ówczesny dziekan ks. praáat
Paweá Czaplewski skierowaá do Subków ksiĊdza Brunona
Szylickiego. W styczniu 1940 roku biskup Splett potwierdziá nominacjĊ. Ksiądz Szylicki odprawiaá takĪe mszĊ Ğw.
w GorzĊdzieju, która przypadaáa na kaĪdą co trzecią niedzielĊ.
Sprawy majątkowe juĪ od początku okupacji hitlerowskiej staáy siĊ punktem zainteresowania wáadz niemieckich. DąĪenie do opanowania kapitaáu „ziem wcielonych”
do Rzeszy musiaáo spowodowaü okreĞlone posuniĊcia
w polityce gospodarczej, ze szczególnym wykorzystaniem
ich do celów wojennych. Centralne zarządzenia dotyczące konfiskaty nastąpiáy na przestrzeni lat 1939-1940. JuĪ
w paĨdzierniku 1939 roku Hitler upowaĪniá Himmlera do
konfiskaty polskiej wáasnoĞci ziemskiej. Wskutek wybuchu II wojny Ğwiatowej powstrzymano proces wywáaszczenia dwóch najwiĊkszych majątków w Subkowach, a mianowicie gospodarstw rolnych Oehlemannów i Roloffów.
Zaniechano rozbudowy tak zwanej „osady Poniatowskiego”. ZamkniĊto mleczarniĊ Bruhin i mleko przetwarzano
w spóádzielni w Tczewie.
Akcja niszczenia rozpoczĊáa siĊ juĪ w pierwszych
dniach po wkroczeniu oddziaáów niemieckich. Miaáo to Ğcisáy związek z ogólną polityką hitlerowską – walki z polskoĞcią. Niszczono wiĊc napisy, emblematy, sztandary i obrazy
wskazujące na polski ich charakter. NajwiĊkszej szkody pod
tym wzglĊdem zaznaá jednak cmentarz. Co prawda cmentarze na Pomorzu wyáączono z dziaáalnoĞci konfiskacyjnej,
to zarządzenie biskupa Spletta z maja 1940 roku dotyczyáo
takĪe usuniĊcia pomników nagrobkowych i tablic z napisami polskimi. Najpierw informowano parafian o obowiązujących zarządzeniach i wówczas kaĪdy zainteresowany we
wáasnym zakresie usuwaá napisy. W przypadku odmowy
i niewykonania powyĪszego polecenia, upomniano imiennie,
groĪąc jednoczeĞnie zniszczeniem nagrobków. JeĪeli chodzi
o metody usuwania napisów, to byáy one róĪne, najczĊĞciej
zamazywano i zalepiano je cementem lub teĪ wyjmowano
tablice, by po wojnie zaáoĪyü z powrotem. Niemcy, walcząc
z polskoĞcią, nie oszczĊdzili równieĪ krzyĪy i przydroĪnych
kapliczek.
„Podstawą prawną” do przeprowadzenia konfiskaty
archiwów i bibliotek parafialnych byá okólnik Himmlera
z 16 grudnia 1939 roku podający wytyczne w sprawie postĊpowania przy rekwirowaniu dzieá sztuki, archiwów i ksiąĪek. W okresie wojny kapáanów zobowiązano do oddania
wszystkich ksiąg metrykalnych, obejmujących lata do 1900
roku. NastĊpnie przetransportowano je do GdaĔska, gdzie
Gausippenant gromadziá wszystkie wspomniane dokumenty
pochodzące z róĪnych powiatów. Przed zakoĔczeniem wojny budynek w GdaĔsku, w którym przechowywano ksiĊgi
metrykalne zostaá zbombardowany. Ocalaáe dokumenty wywieziono do Kirchenbucher Stelle w Berlinie Zachodnim,
Monachium i Regensburgu. W 2002 roku nastapiáa rewindykacja ksiąg archiwalnych i przewieziono je do Polski.
Akcja niszczenia i grabieĪy majątku wynikaáa z ogólnej
polityki narodowoĞciowej i politycznej wáadz hitlerowskich.
Przejawem jej realizacji byáa likwidacja wszelkich elementów
przypominających polską kulturĊ oraz wszystkiego, co prze-
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mawiaáo za polskoĞcią. Konfiskata majątku, a przede wszystkim dzwonów koĞcielnych to teĪ jeden z czynników zaspokajających potrzeby niemieckiego przemysáu zbrojeniowego.
Kierownictwo i koordynacja dziaáalnoĞci placówek
niemieckiej sáuĪby zdrowia podlegaáy urzĊdom zdrowia
Gesundheitsämter. Powstaáy one we wrzeĞniu 1939 roku
w Starogardzie, Tczewie i w Gniewie. Sprawowaáy nadzór
nad szpitalami oraz wiejskimi oĞrodkami zdrowia, jak utworzony w 1941 roku w Subkowach.
Po piĊciu dáugich latach okupacji hitlerowskiej sytuacja militarna III Rzeszy zmieniáa siĊ diametralnie. Kleszcze frontów zachodniego i wschodniego coraz bardziej
zacieĞniaáy pierĞcieĔ okrąĪenia wokóá rdzennych ziem niemieckich. Wojska alianckie stopniowo wyzwalaáy obszary
paĔstw okupowanych, w tym równieĪ Polski. Latem 1944
roku natarcie wojsk radzieckich zostaáo zatrzymane na linii
Wisáy, ale juĪ kilka miesiĊcy póĨniej pod wpáywem ofensywy styczniowej niemiecki Wehrmacht ostatecznie opuĞciá
pozostaáe poáacie polskiej ziemi z Pomorzem wáącznie. Moment wyzwolenia Subków nastąpiá 8 marca 1945 roku.
W walkach o wyzwolenie gminy Subkowy Ğmierü poniosáo 23 Īoánierzy radzieckich. W 1948 roku dokonano
ekshumacji zwáok i przeniesiono je na cmentarz do Tczewa,
gdzie spoczywają wĞród 548 swych towarzyszy, którzy polegli na terenie powiatu tczewskiego.
W trakcie odwrotu oddziaáów niemieckich z Pomorza
nastąpiáa przymusowa ewakuacja miejscowej ludnoĞci.
Gehenna wĊdrówki odbywaáa siĊ w atmosferze niesprzyjających czynników pogodowych w obliczu ciĊĪkiej i ostrej
zimy. Warunki strefy przyfrontowej jeszcze bardziej wzmagaáy falĊ licznych i nieuniknionych zagroĪeĔ. W takich okolicznoĞciach ponoszono dotkliwe straty i wówczas ginĊli
ludzie. W czasie bombardowania lotniczego w Subkowach
5 marca 1945 roku pociski Ğmiertelnie raniáy mistrza rzeĨnickiego Bernarda Palkowskiego oraz ucznia rzeĨnickiego
Zygmunta Malinowskiego. Trzy dni póĨniej Ğmierü poniosáa w wyniku dziaáaĔ wojennych Stanisáawa Sikorska. Nieco wczeĞniej w zakáadzie pracy w Tczewie w trakcie ataku
lotniczego zginąá mieszkaniec Narków Konrad SzczepaĔski. W Czarlinie 8 marca 1945 roku zabito trzyosobową
rodzinĊ Malinowskich. Krwawe Īniwo Ğmierci zbieraáo
swe pokáosie takĪe po wyzwoleniu Subków spod okupacji
hitlerowskiej, gdyĪ ziemia kryáa w swym wnĊtrzu szereg
niewybuchów i niewypaáów. Jeszcze wielokrotnie sáyszano
ich eksplozje.

Okres powojenny
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milkáy odgáosy walk, a wraz z upáywem czasu linia frontu coraz bardziej odsuwaáa siĊ na zachód.
Po powrocie do swych rodzinnych domów przed
mieszkaĔcami rozpoĞcieraá siĊ obraz zniszczeĔ. Na terenie
gminy Subkowy zanotowano liczbĊ 105 uszkodzonych zagród (budynków mieszkalnych i gospodarczych). WysokoĞü
poniesionych szkód okreĞlano w wymiarze 1 527 500 záotych przedwojennych. Ponadto zniszczeniu ulegáo 5 procent
powierzchni uĪytków rolnych.
W XX wieku dwukrotnie witano jutrzenkĊ wolnoĞci, ale
kaĪdą z nich w odmiennych okolicznoĞciach. Wkraczającym na Pomorze w 1920 roku oddziaáom „BáĊkitnej Armii”
gen. Józefa Hallera towarzyszyá uroczysty nastrój oraz spontanicznoĞü radosnych przeĪyü miejscowej ludnoĞci. ûwierü
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wieku póĨniej nikt nie witaá swych wyzwolicieli, poniewaĪ
dopiero po wyzwoleniu do swych domowych pieleszy powracali przymusowo ewakuowani mieszkaĔcy. Przed nimi
rozpoĞcieraá siĊ krajobraz po bitwie i to oni pierwsi przystąpili do odbudowy ze zniszczeĔ wojennych budynków mieszkalnych i instytucji publicznych. Byli twórcami pierwszych
struktur wáadzy administracyjnej i samorządowej.
Równomiernie z powoáywaniem organów samorządowych i porządku publicznego zwrócono uwagĊ na organizacjĊ pracy szkóá. Szkolnictwo podlegaáo nowej administracji, tzn. Kuratorium GdaĔskiego OkrĊgu Szkolnego
z siedzibą w Sopocie. Po wyzwoleniu pracĊ rozpoczĊto
w bardzo trudnych warunkach. Spowodowane to byáo
stratami kadrowymi wĞród nauczycieli. Do pracy niejednokrotnie zatrudniano osoby nie mające kwalifikacji pedagogicznych. Poniesiono takĪe olbrzymie szkody materialne, poniewaĪ brakowaáo podstawowego sprzĊtu, pomocy
naukowych i podrĊczników.
RzeczywistoĞü pierwszych lat powojennych to krajobraz
zniszczeĔ, które naleĪaáo przeobraziü w miejsce tĊtniące Īyciem. Pustka w strukturach wáadz terenowych nie sprzyjaáa
rozwiązywaniu piĊtrzących siĊ wokóá trudnoĞci, poniewaĪ
w zaleĪnoĞci od ich skali, kaĪdy czáowiek mógá wykonaü
w zakresie swoich skromnych moĪliwoĞci tylko niewielką
cząstkĊ zaplanowanych czynnoĞci. Dlatego tĊ pustkĊ naleĪaáo wypeániü osobami kompetentnymi, znającymi miejscową
problematykĊ zagadnieĔ spoáecznych. UrzĊdnicy gminni,
jako przedstawiciele pierwszej instancji wáadzy administracyjnej, musieli zapewniü odpowiednie warunki materialnej
egzystencji mieszkaĔców, jak i teĪ rozruch i dziaáalnoĞü instytucji publicznych. Jednym z gáównych czynników przejĞcia na tory pokojowego wspóáistnienia caáego spoáeczeĔstwa, pomimo panującego chaosu związanego z wzajemną
rywalizacją róĪnorodnych ugrupowaĔ i partii politycznych
o wáadzĊ w kraju, byáo zapewnienie bezpieczeĔstwa i ochrona mienia publicznego.
Funkcjonowanie struktur wáadzy dostosowano do ówczesnych przepisów i ustaw. Do roku 1950 na czele gmin
wiejskich stali wójtowie. Na mocy ustawy z 20 marca 1950
roku o terenowych organach wáadzy paĔstwowej zlikwidowano stanowisko wójta i jednoczeĞnie wprowadzono ukáad
bardziej scentralizowany opierający siĊ na prezydiach rad
narodowych wszystkich szczebli. W Subkoawch funkcjonowaáa Gromadzka Rada Narodowa.
Wprowadzenie ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku
spowodowaáo ponowne utworzenie gmin i zmiany ustawodawstwa w zakresie dziaáalnoĞci rad narodowych. Zatem
rolĊ wiodącą w strukturach terenowych organów wáadzy
peánili naczelnicy oraz rady narodowe. JednakĪe zachowano
odrĊbnoĞü stanowisk pomiĊdzy naczelnikiem, a przewodniczącym gminnej rady narodowej.
W wyniku przemian ustrojowych dzieĔ 27 maja 1990
roku przeszedá juĪ do wspóáczesnej historii Polski. Generalnie
pierwsze wolne wybory samorządowe upáynĊáy pod znakiem
aktywnoĞci i skutecznoĞci komitetów obywatelskich. Na czele gmin wiejskich, takĪe i w Subkowach, stanĊli wójtowie.
„W kulturze polskiej, w naszej historii przebijaá ideaá
szlachetnoĞci i tĊ szlachetnoĞü widaü w utworach literackich,
muzyce i w malarstwie”. Zatem kultura to zbiór unikalnych
elementów, gdzie jednym z jej twórców byá czáowiek. KaĪdą
jej Īyciodajną cząstkĊ wzglĊdem wartoĞci intelektualnych
i duchowych pobierano i przekazywano sobie nawzajem.
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Aby tak siĊ staáo, musiaáy powstaü odpowiednie instytucje
propagujące kulturĊ. W Subkowach bibliotekĊ powoáano
w 1949 roku. DziaáalnoĞü powyĪszej placówki byáa zaleĪna
nie tylko od posiadanej bazy lokalowej. NajwaĪniejszą rolĊ
peánili jednak pracownicy. DziĊki ich inicjatywie i zaangaĪowaniu biblioteka tĊtniáa ustawicznym rytmem Īycia.
Miejscowi duszpasterze w okresie powojennym zapewniali nieustanną opiekĊ duszpasterską, a rozwój Īycia religijnego wiązaá siĊ nierozáącznie z wydarzeniami w kraju.
W tym czasie przez wiele lat KoĞcióá w Polsce walczyá o zachowanie chrzeĞcijaĔskiego charakteru narodu. Dlatego obraz polskiej religijnoĞci jest záoĪony i obfituje w kontrasty.
Z tradycją siĊgającą okresu miĊdzywojennego do tej
pory aktywną dziaáalnoĞü prowadzi Ochotnicza StraĪ PoĪarna, którą wáączono w 1999 roku do krajowego Systemu
Ratowniczo-GaĞniczego.
Przeáom wieków to ciągáa rozbudowa i rozwój infrastruktury technicznej. W 1990 roku oddano do uĪytku nowy budynek UrzĊdu Gminy, dwa lata póĨniej nastąpiáo uroczyste
otwarcie OĞrodka Zdrowia z udziaáem wiceministra zdrowia
Wojciecha KuĨmierkiewicza. Obchody wojewódzkie ĝwiĊta Ludowego w Subkowach 14 maja 1995 roku poáączono
z uroczystoĞcią wmurowania kamienia wĊgielnego pod budowĊ nowej szkoáy z udziaáem wiceprezesa PSL Lesáawa PodkaĔskiego i wojewody gdaĔskiego Macieja PáaĪyĔskiego.
W 1996 roku zaczĊáa funkcjonowaü Fundacja „UĞmiech
Dziecka”, której gáównym celem jest pozyskanie Ğrodków,
m.in. przyczyniáa siĊ do powstania szkoáy w Subkowach.
W grudniu 1995 roku zorganizowano pierwszy koncert fundacji z udziaáem Piotra Szczepanika.
Budowa sali widowiskowo-sportowej i oczyszczalni
Ğcieków trwaáa dwa lata i zakoĔczyáa siĊ w listopadzie 1997
roku.
Przy parafii rzymskokatolickiej w Subkowach powstaá
oddziaá Akcji Katolickiej, który zajmuje siĊ dziaáalnoĞcią
charytatywną oraz szerzeniem kultury chrzeĞcijaĔskiej.
W grudniu 1998 roku odbyá siĊ I TydzieĔ Kultury ChrzeĞcijaĔskiej.
PoáoĪenie gminy Subkowy na obszarze intensywnego rozwoju rolnictwa, sprzyjające warunki naturalne i dotychczasowe tradycje powodują, Īe podstawową funkcją
gminy jest rolnictwo. Nie wykorzystano jeszcze walorów
turystycznych ziemi subkowskiej, które sprzyjają wycieczkom pieszym i rowerowym, zwáaszcza Īe warto zobaczyü
gotycki koĞcióá pw. Ğw. Stanisáawa Biskupa i MĊczennika
w Subkowach, wieĞ GorzĊdziej z sanktuarium Ğw. Wojciecha, przepompowniĊ wody wraz z zespoáem Ğluz waáowych
w Rybakach oraz kilka zespoáów dworsko-parkowych.
Ponad siedem wieków historii minĊáo bezpowrotnie,
ale dla Subków są one bogate w waĪne wydarzenia. KaĪda
epoka wycisnĊáa swe piĊtno w architektonicznej przestrzeni i na mieszkaĔcach osady, którzy w codziennym trudzie
budowali jej wielkoĞü. Ludzka aktywnoĞü pracy twórczej
i spoáecznej zostaáa zawarta na stronach kilkunastu artkuáów. W ten sposób ujawniono tylko cząstkĊ tajemnic przeszáoĞci. Jednak zostaá osiągniĊty juĪ pewien okreĞlony cel.
Kolejny etap to ciągáa praca, która ma na celu rozszerzyü
wiedzĊ o historii tak zacnej niegdyĞ i obecnie osady dominującej wĞród innych. NaleĪy pamiĊtaü takĪe i o tym, Īe
Subkowy nie doczekaáy siĊ jeszcze peánego opracowania
monograficznego.
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MARCIN KãODZIýSKI

Jadwiga KoĞü
zapomniana sekretarz
c z Ċ Ğ ü d r u g a (ostatnia)

J

adwiga KoĞü bardzo szybko odnajduje siĊ w realiach
tworzącej siĊ tzw. „Polski Ludowej”. JuĪ na przeáomie
lipca i sierpnia 1944 roku wraz z mĊĪem wstĊpuje do
PPR, zostając jednoczeĞnie sekretarzem Komitetu Gminnego
tejĪe partii w Cheámie, którego to gremium miaáa byü takĪe
organizatorką. W tym samym czasie, jak sama wspominaáa,
otrzymaáa równieĪ zadanie wyszukania kandydatów na stanowiska w tamtejszym Zarządzie Gminy. Jesienią 1944 roku
zostaje ponadto Peánomocnikiem Rządu do spraw Reformy
Rolnej (za dziaáalnoĞü na tym odcinku zostaje odznaczona
w 1945 roku Brązowym KrzyĪem Zasáugi). Jej praca byáa najprawdopodobniej wysoko oceniana przez zwierzchnie wáadze
partyjne, gdyĪ juĪ okoáo stycznia 1945 roku obejmuje stanowisko I sekretarz KP PPR w Cheámie. Wchodzi równieĪ, jak
sama wspominaáa, w skáad tamtejszego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PRN). Zastanawiająca moĪe wydawaü
siĊ tak báyskawiczna kariera osoby, która jeszcze póá roku
wczeĞniej nie byáa nawet czáonkinią Polskiej Partii Robotniczej, ani teĪ najprawdopodobniej aktywną dziaáaczką ruchu
komunistycznego. Zapewne byáo to związane przede wszystkim z jej dziaáalnoĞcią z okresu lat trzydziestych oraz pobytu
w Związku Radzieckim, a w szczególnoĞci z jej doĞwiadczeniem w pracy agitacyjnej, czym z pewnoĞcią górowaáa nad
wieloma osobami z o wiele dáuĪszym staĪem partyjnym.
W pierwszych miesiącach rządów Jadwigi KoĞü PPR
w powiecie cheámskim zanotowaáo duĪy napáyw czáonków.
JeĪeli jeszcze w lutym 1945 roku, jak pisze w jednej ze swoich prac Eugeniusz Mysáowski, w jej szeregach znajdowaáo siĊ
520 osób, to juĪ w maju tego samego roku liczyáy one 1000
osób. W nastĊpnych miesiącach liczba czáonków PPR w powiecie cheámskim drastycznie spadáa (np. w lipcu 1945 r.
wynosiáa ona 231), byáa to jednak tendencja panująca w caáym ówczesnym województwie lubelskim, związana z dziaáalnoĞcią podziemia niepodlegáoĞciowego oraz prowadzoną
przez wáadze centralne partii akcją „czyszczenia” jej szeregów. KomuniĞci powoli zaczĊli odbudowĊ swoich struktur
(w grudniu 1945 r. PPR w powiecie cheámskim miaáo mieü
355 czáonków). Jadwiga KoĞü nie traciáa jednak zaufania swoich przeáoĪonych. W grudniu 1945 roku zostaáa nawet delegatką na I Zjazd Polskiej Partii Robotniczej w Warszawie. Przez
nastĊpne miesiące podlegáe jej struktury PPR skupiaáy siĊ na
walce z nowym wrogiem, dąĪącym do przemian demokratycznych w kraju PSL. Nie znamy dokáadnego przebiegu batalii
z ludowcami w powiecie cheámskim, aczkolwiek bez wątpienia moĪemy stwierdziü, iĪ uĪyto w niej, tak jak w caáym kraju,
szeroko pojĊtego aparatu represji. Z pewnoĞcią osobisty udziaá
w tym Jadwigi KoĞü jako I sekretarz byá niemaáy.
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Po spacyfikowaniu PSL w 1947 roku cheámscy komuniĞci mogli skupiü siĊ na utrwalaniu swojej wáadzy w powiecie. Jednak Jadwiga KoĞü, która sama rozpoczĊáa ten
proces w 1944 roku, nie miaáa juĪ kierowaü jego ostatnim
etapem. Z polecenia wáadz partyjnych w sierpniu 1947
roku opuĞciáa Cheám i województwo lubelskie, aby objąü
stanowisko I sekretarza KP PPR w Tczewie. MoĪe nasuwaü
siĊ pytanie: Co spowodowaáo, iĪ tak zasáuĪona dziaáaczka zostaáa odwoáana ze stanowiska? Sama Jadwiga KoĞü
wyjaĞniaáa tĊ sytuacjĊ w nastĊpujących sáowach: „Z Cheáma Lubelskiego na skutek band i wielokrotnych wyroków,
które byáy na mnie wydawane zostaáam przesáana przez KC
PPR (Wydziaá Personalny) do KW PPR w GdaĔsku. KW
PPR w GdaĔsku skierowaá mnie do Tczewa”. Niestety, na
obecnym etapie badaĔ nie jesteĞmy w stanie zweryfikowaü
prawdziwoĞci jej relacji. Niewykluczone jednak, iĪ miaáo
to związek z bliĪej nieustalonymi „grami” politycznymi
na áonie Komitetu Wojewódzkiego (KW) PPR w Lublinie.
NaleĪy wspomnieü, iĪ mniej wiĊcej w tym samym czasie
Bazyli Hoáod, dotychczasowy I sekretarz KP PPR w Puáawach, zostaá oddelegowany do KW PPR w GdaĔsku, gdzie
objąá stanowisko kierownika Wydziaáu Organizacyjnego.
MoĪliwe, iĪ nie pozostawaáo to bez wpáywu dla samych
przenosin Jadwigi KoĞü.
Nowa I sekretarz przybywa do Tczewa najprawdopodobniej w drugiej poáowie sierpnia 1947 roku. Sytuacja
w powiecie, jaką zastaáa, nie mogáa napawaü jej optymizmem. Rok 1947 byá jednym z najtrudniejszych okresów
w powojennej historii ziemi tczewskiej. Bardzo sroga zima
1946/1947 oraz kataklizm powodzi, która nawiedziáa powiat
tczewski w marcu (na skutek której kra zniosáa most drogowy przez WisáĊ w Tczewie) spowodowaáy bardzo trudną
sytuacjĊ gospodarczą. Chroniczne byáy problemy w aprowizacji powiatu w artykuáy pierwszej potrzeby. Jeszcze w paĨdzierniku 1947 roku odnotowywano káopoty z zapewnieniem
ludnoĞci dostaw wystarczających iloĞci chleba na kartki.
O katastrofalnym stanie gospodarki powiatu moĪe Ğwiadczyü
fakt, iĪ, jak wskazywaáa sama Jadwiga KoĞü, wspomniane
pieczywo byáo wypiekane ze stĊcháej mąki nie nadającej siĊ
do spoĪycia, co miaáo powodowaü bóle Īoáądkowe u spoĪywających go osób. Nierozwiązanym nadal problemem byáo
wciąĪ obecne bezrobocie.
Nie lepiej wyglądaáa sytuacja na áonie samej partii. Od
ustąpienia w kwietniu 1947 roku dotychczasowego I sekretarza KP PPR w Tczewie Jana Andrysiaka (w związku
z coraz bardziej pogarszającą siĊ sytuacją gospodarczo-polityczną powiatu) stanowisko to nie byáo obsadzane. For-

KMR

HISTORIA WSPÓãCZESNA
malnie kierownictwo nad partią objąá II sekretarz Józef GoáĊbiowski, o którym w jednym z raportów pokontrolnych
KW PPR w GdaĔsku, pochodzącym z wrzeĞnia 1946 roku,
pisano: „tow. GoáĊbiowski jest doĞü dobry, wielu tow. jest
zdania, aĪeby on zostaá pierwszym sekretarzem”. Kwietniowe zmiany nie wpáynĊáy jednak na poprawĊ sytuacji.
Tczewscy komuniĞci nadal tracili wpáywy w związkach
zawodowych oraz w spóádzielczoĞci. Coraz wiĊcej niezaleĪnoĞci uzyskiwaáy Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
i Stronnictwo Ludowe (SL), które to stronnictwa PPR staraá siĊ nieustanie, nie bez sukcesów, sprowadziü do roli
wyáącznie bezwolnych ugrupowaĔ satelickich. Tczewskich
komunistów mogli martwiü szczególnie socjaliĞci, których
stosunek do nich uznawano wówczas wrĊcz jako wrogi.
Problem stanowiáy równieĪ same szeregi PPR, które pomimo iĪ byáy coraz liczniejsze, nadal wykazywaáy sáaboĞü
organizacyjną. Wszystkie te trudnoĞci powodowaáy, iĪ Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Tczewie
(nadal jeszcze najwaĪniejszy oĞrodek decyzyjny w powiecie) powoli traciá swoje wpáywy. Sam Józef GoáĊbiowski
nie byá w stanie zaradziü tej sytuacji. Byá on de facto, jak
siĊ wydaje, wyáącznie figurantem. Ogromny wpáyw na lokalne struktury PPR posiadaá nadal Jan Andrysiak, piastujący wówczas stanowisko przewodniczącego tczewskiej
PRN. We wáadzach KP (egzekutywie) wiĊkszoĞü stanowili
jego zaufani wspóápracownicy, do których zaliczaá siĊ równieĪ i Józef GoáĊbiowski. Ta swojego rodzaju frakcja Andrysiaka zapewne oczekiwaáa na nominacjĊ na I sekretarza
GoáĊbiowskiego, bądĨ innego z „miejscowych” dziaáaczy
(prawdopodobnie Stefana Leitgebera). Najprawdopodobniej wiĊc sporym zaskoczeniem dla nich byáo wydelegowanie przez wáadze wojewódzkie partii Jadwigi KoĞü na
to stanowisko.
Niestety, nie jesteĞmy w stanie ustaliü dokáadnej daty
objĊcia przez nią tej funkcji. Pierwsza wzmianka, która
wskazuje na peánienie przez nią obowiązków I sekretarz
pochodzi z 28 sierpnia 1947 roku, kiedy to miaáa wziąü
udziaá we wspólnej naradzie tczewskich aktywistów PPR
i PPS. Wiemy jednak, iĪ samo powoáanie jej na to stanowisko nie obyáo siĊ bez protestów. JuĪ na początku wrzeĞnia
1947 roku Piotr Gronau, jeden z czoáowych dziaáaczy związków zawodowych, na forum egzekutywy partyjnej oficjalnie
przeciwstawiá siĊ uchwale o wyborze Jadwigi KoĞü, uznając Īe: „nie odbyáa siĊ formalnie”. SprawĊ zakoĔczyáa sama
zainteresowana, która stwierdzeniem: „my jako towarzysze,
mając zaufanie do wáadz swoich z tego powodu nie moĪemy
mieü Īadnych zastrzeĪeĔ”, daáa jasno do zrozumienia, iĪ jej
nominacja jest niepodwaĪalną decyzją KW PPR w GdaĔsku.
WiĊcej protestów co do trybu wyboru Jadwigi KoĞü nie byáo.
NaleĪy jednak wspomnieü, iĪ maáo prawdopodobnym wydaje siĊ byü to, Īe protest Piotra Gronaua, jednego z bliskich
wspóápracowników Jana Andrysiaka, byá jego prywatną inicjatywą. Zapewne ów sprzeciw byá jedną z pierwszych prób
ataku frakcji byáego I sekretarza na nową przewodniczącą
partii. Dla samej Jadwigi KoĞü zdarzenie to powinno byü
sygnaáem, iĪ bĊdzie musiaáa ona liczyü siĊ z silną opozycją
na áonie samego Komitetu.
Pomimo pierwszych tarü wewnĊtrznych praktycznie od
razu wáączyáa siĊ w prace mające na celu podĨwigniĊcie
organizacji partyjnej. Sytuacja jednak coraz bardziej siĊ
komplikowaáa. We wrzeĞniu 1947 roku kierownictwom
powiatowym PPS i SL udaáo siĊ na forum MiĊdzypartyjnej
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Komisji Porozumiewawczej przegáosowaü rezolucjĊ do zarządu wojewódzkiego Związku Samopomocy Cháopskiej,
w której partie te wnioskują o uniewaĪnienie odbytych pod
dyktando PPR wyborów do wáadz terenowych tejĪe spóádzielni, jako przeprowadzonych w sposób niedemokratyczny. Tczewskich komunistów przed tym niemaáym problemem uratowaáo KW ich stronnictwa, które jednoznacznie
uznaáo, Īe Īadne nieprawidáowoĞci nie miaáy miejsca. Nie
koĔczyáo to jednak sprawy spóádzielczoĞci. Kwestia odzyskania kontroli nad Związkiem Samopomocy Cháopskiej staáa siĊ jedną z gáównych niw dziaáalnoĞci Jadwigi
KoĞü. Nie wahając siĊ przy tym uĪywania Ğrodków walki
politycznej, które bardzo odbiegaáy od powszechnie uznawanych za demokratyczne. Na przykáad w grudniu 1947
roku, w czasie wyborów do Rady Nadzorczej Powiatowego Związku Samopomocy Cháopskiej, postulowaáa ona, iĪ
w trzyosobowej radzie muszą znaleĨü siĊ dwaj przedstawiciele PPR, stwierdzając przy tym: „gdyby zamiar ten
nie udaá siĊ naleĪy próbowaü uniewaĪniü wybory”. Ponadto porucznicy Mikoáaj Krawczyk (w latach 1946-1948
Szef Powiatowego UrzĊdu BezpieczeĔstwa Publicznego
w Tczewie) i Kazimierz Brzozowski (w latach 1947-1950
Komendant Powiatowy MO w Tczewie) zobowiązali
siĊ nie dopuĞciü do przyjazdu na gáosowanie samochodu
z czáonkami spóádzielni naleĪącymi do PPS.
Wraz z wysiákami nad objĊciem kontroli nad Samopomocą Jadwiga KoĞü zintensyfikowaáa dziaáania mające na
celu zwiĊkszenie wpáywów PPR na wsi. W tym celu miano
prowadziü akcjĊ agitacyjną na szeroką skalĊ, a takĪe zwiĊkszyü nabór do partii na terenach wiejskich (w drugiej poáowie 1947 r. oceniano, iĪ cháopi stanowią tylko ok. 22%
czáonków partii). Warto wspomnieü, iĪ jednym z „frontów”
walki o wpáywy na wsi byáa neutralizacja resztek samodzielnoĞci Stronnictwa Ludowego. Kierowana przez nią egzekutywa KP PPR kilkakrotnie wnioskowaáa do Komitetu
Wojewódzkiego o wpáyniĊcie na wáadze wojewódzkie SL
w sprawie wymiany caáego tczewskiego Zarządu Powiatowego ludowców, oczywiĞcie sugerując jednoczeĞnie nowych
kandydatów do tego gremium, którzy bardziej odpowiadaliby komunistom. Jednak wszystkie rezolucje tego typu
pozostaáy bez efektu. NaleĪy dodaü, Īe podobną „politykĊ
kadrową” próbowano stosowaü wobec PPS, dąĪąc m.in. do
odwoáania z funkcji starosty jednego z liderów tego ugrupowania, Jana Krassowskiego (równieĪ bezskuteczne).
Warto wspomnieü, iĪ Jadwiga KoĞü czyniáa równieĪ
starania w zwiĊkszeniu udziaáu PPR w związkach zawodowych. To jednak doprowadziáo do otwartego konfliktu ze
Stanisáawem WodzeĔskim, jednym z najbardziej zaufanych
wspóápracowników Jana Andrysiaka, peániącym wówczas
funkcjĊ Sekretarza Powiatowej Rady Związków Zawodowych. Ponadto praktycznie wszyscy czáonkowie wáadz KP
PPR w Tczewie dziaáający na odcinku ruchu związkowego
naleĪeli do frakcji byáego I sekretarza, co w duĪej mierze
wiązaáo jej rĊce w kwestii pracy na tym odcinku.
Poza dziaáalnoĞcią stricte polityczną Jadwiga KoĞü,
jako kierująca najwaĪniejszym oĞrodkiem decyzyjnym
w powiecie, zajmowaáa siĊ równieĪ sprawami związanymi
z funkcjonowaniem ziemi tczewskiej. DuĪo czasu poĞwiĊcaáa kwestiom gospodarczym. ZajĊáa siĊ m.in. wspomnianą juĪ sprawą wypieku chleba na kartki ze stĊcháej mąki.
Trudno jednak jej interwencjĊ uznaü za udaną. Przedstawiciel Wydziaáu Aprowizacji i Handlu w GdaĔsku obie-
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caá wprawdzie przysáaü mąkĊ lepszej jakoĞci, aczkolwiek
w celu wymieszania jej ze stĊcháą, gdyĪ jak miaá stwierdziü:
„wtedy bĊdzie w porządku”. Co ciekawe sama propozycja nie spotkaáa siĊ z jej dezaprobatą. Nawet wysáaáa w tej
sprawie zaĪalenie do Wydziaáu Organizacyjnego KW PPR
w GdaĔsku. Jego powodem byá jednak fakt, iĪ nie przysáano
„lepszej” mąki do mieszania. Jak stwierdzaáa sama Jadwiga KoĞü: „Obecnie Īadnej mąki nie chce przesáaü [Wydziaá
Aprowizacji i Handlu – M.K.], a tej mąki nie chcą przyjąü
piekarze do wypieku a zakáady pracy domagają siĊ spoáecznej kontroli i ukarania winnych zgnojenia tak pokaĨnej
iloĞci mąki”. KoĞciowa angaĪowaáa siĊ równieĪ w wiele
innych przedsiĊwziĊü. Byáa m.in. jedną z inicjatorek ruchu
wspóázawodnictwa pracy na wsi.
NaleĪy jednak wspomnieü, iĪ w realizacji podejmowanych przez siebie przedsiĊwziĊü Jadwiga KoĞü byáa w duĪo
trudniejszej sytuacji niĪ jej poprzednik na tym stanowisku.
Nie áączyáa ona, tak jak Jan Andrysiak, fotelu I sekretarza
KP PPR z funkcją Przewodniczącego PRN. Zapewne nie
maáym problemem dla niej byá równieĪ fakt, iĪ nie posiadaáa ona w powiecie tczewskim praktycznie Īadnego zaplecza politycznego. Nie wykrystalizowaáa siĊ wokóá niej
grupa bliskich wspóápracowników. Co prawda kilkakrotnie na forum wáadz partyjnych wspierali ją Feliks Dąbek
(Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie
w latach 1945-1949) oraz Dionizy Cichocki (burmistrz
Tczewa w latach 1947-1949), to raczej nie moĪemy mówiü o powstaniu jakiegoĞ staáego sojuszu politycznego.
NajwiĊkszym jednak problemem Jadwigi KoĞü, jak siĊ wydaje, byáa bardzo silna opozycja wzglĊdem niej w egzekutywie, jak równieĪ w samych szeregach lokalnych struktur
PPR. Sama frakcja Jana Andrysiaka, pomimo iĪ posiadaáa
niekwestionowaną wiĊkszoĞü w Komitecie Powiatowym,
nie decydowaáa siĊ jednak na bezpoĞredni atak na JadwigĊ KoĞü. Najprawdopodobniej obawiano siĊ reakcji KW
PPR w GdaĔsku. Panowaáo wiĊc coĞ w rodzaju pozornego
pokoju. Jednak przebieg dyskusji prowadzonych na forum
KP PPR pokazywaá pozycjĊ I sekretarza duĪo sáabszą niĪ
za czasów Jana Andrysiaka. Nie dochodziáo wprawdzie do
obstrukcji obrad, jednak nie wszystkie uchwaáy byáy przyjmowane z taką áatwoĞcią, jak miaáo to miejsce za rządów
jej poprzednika. Sama Jadwiga KoĞü nie byáa w stanie
przeciwdziaáaü takiemu stanowi rzeczy. Jedyną szansą na
podniesienie swojej pozycji dla niej byáo, jak siĊ wydaje,
zwiĊkszenie wpáywów oraz kontroli w szeregach lokalnych
struktur PPR. Wiązaáoby siĊ to jednak z szeroko zakrojoną
akcją agitacyjną w doáach partyjnych, a takĪe z neutralizacją frakcji Jana Andrysiaka. Z poparciem KW PPR w GdaĔsku byáo to moĪliwe. NaleĪy jednak wspomnieü, iĪ Jadwiga
KoĞü w tym czasie nie naleĪaáa do najbardziej aktywnych
dziaáaczy. W odróĪnieniu od swojego poprzenika nie staraáa siĊ osobiĞcie kontrolowaü kaĪdego aspektu funkcjonowania partii. Nie naleĪaáa ona, w przeciwieĔstwie do Jana
Andrysiaka, do niezliczonej iloĞci przeróĪnych komitetów,
rad i związków. Rzadko równieĪ braáa udziaá w pracach
terenowych, ograniczając siĊ prawie wyáącznie do duĪych
wieców. Niewykluczone, Īe juĪ wówczas uwidaczniaáa ona
cechy, które kilka lat póĨniej zauwaĪą jej przeáoĪeni. Na
przykáad w jednej z jej charakterystyk, pochodzącej z 1953
roku (z okresu pracy w szkolnictwie partyjnym), czytamy:
„Lubi kierowaü ludĨmi, sama jednak niewiele do pracy siĊ
przykáada, lubi siĊ wyrĊczaü pracownikami. […] Od pra-
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cy terenowej raczej stara siĊ uchylaü”. Na styl rządzenia
Jadwigi KoĞü wpáyw zapewne miaá równieĪ jej stan. Najprawdopodobniej od wrzeĞnia 1947 roku byáa ona w ciąĪy
(chociaĪ niewykluczone, iĪ juĪ przyjeĪdĪając do Tczewa,
w sierpniu 1947 roku, spodziewaáa siĊ drugiego dziecka).
Wkrótce jej stan miaá staü siĊ dla jej przeciwników okazją
do ataku.
Jadwiga KoĞü urodziáa drugie dziecko (niestety, nie jesteĞmy w stanie okreĞliü ani jego imienia, ani nawet páci)
na przeáomie kwietnia i maja 1948 roku. Na czas jej urlopu macierzyĔskiego KW PPR w GdaĔsku przysáaáo Józefa
Przemienieckiego, który formalnie piastowaá stanowisko
tymczasowego I sekretarza. Ocena zastaáej przez niego sytuacji nie byáa dla miejscowych dziaáaczy pozytywna. Na
jednym z majowych plenów Komitetu Powiatowego opisując stan powiatu miaá stwierdziü: „sytuacja jest bardzo
záa i záo to naleĪy przypisaü naszym Towarzyszom, którzy
opuĞcili siĊ w pracy partyjnej”. Prawdopodobnie w tym samym czasie pojawiáy siĊ równieĪ zastrzeĪenia wáadz wojewódzkich partii co do pracy KP PPR w Tczewie. Pomimo Īe krytyka ta dotyczyáa caáego Komitetu, frakcja Jana
Andrysiaka uznaáa ten moment za odpowiedni na przeprowadzenie bezpoĞredniego ataku na osobĊ Jadwigi KoĞü.
Przypuszczalnie grupa byáego I sekretarza stwierdziáa, Īe
zastrzeĪenia KW oznaczają utratĊ przez nią poparcia wáadz
wojewódzkich partii. Nie jesteĞmy w stanie okreĞliü, kiedy
dokáadnie rozpocząá siĊ ten swojego rodzaju „bunt” przeciwko KoĞciowej. Zakáadamy, Īe grupa Jana Andrysiaka
pierwsze dziaáania rozpoczĊáa jeszcze w maju 1948 roku,
wykorzystując tym samym jej nieobecnoĞü spowodowaną
urodzeniem dziecka. Gáówny etap walki o wáadzĊ nad KP
PPR miaá miejsce jednak w czerwcu tego samego roku.
Wtedy to na róĪnego rodzaju gremiach partyjnych rozpoczĊto bezpardonowe ataki na nią.
Gáównymi „oskarĪycielami” KoĞciowej zostali Jan
Andrysiak i Franciszek ĩuraszek (Komendant Powiatowy MO w Tczewie w latach 1945-1947, podporucznik).
Zasadniczym zarzutem, który jej stawiano, byáo rzekome
doprowadzenie do podziaáu aktywu PPR na robotników
i inteligentów, których nazywano „aktywem z Paderewskiego” (nazwa ta najprawdopodobniej pochodzi od adresu zamieszkania Jadwigi KoĞü (ul. Paderewskiego 7
w Tczewie). Wedáug jej przeciwników miaáa ona faworyzowaü osoby lepiej wyksztaácone. OskarĪano ją przy tym,
Īe odbywa siĊ to szczególnie kosztem cháopów, których,
jak wskazywaá Franciszek ĩuraszek, miaáa traktowaü
„bardzo oziĊble”, a takĪe nieodpowiednio przyjmowaü
ich, gdy przychodzili do Komitetu Powiatowego. NaleĪy
wspomnieü, iĪ w tym kontekĞcie pojawiaá siĊ jeden z najbardziej absurdalnych zarzutów, jakim byáo oskarĪenie jej
o wymaganie od interesantów caáowania jej w rĊkĊ. WĞród
licznych gáosów krytyki pojawiaáy siĊ równieĪ i te dotyczące organizacji pracy w KP PPR. Jadwidze KoĞü zarzucano
dyktatorskie sposoby kierowania partią, a takĪe to, iĪ Ĩle
rozdziela obowiązki pomiĊdzy dziaáaczy. Jan Andrysiak
miaá nawet scharakteryzowaü jej rządy stwierdzeniem:
„kazaáa zamknąü pysk”. Sama osoba byáego I sekretarza
KP PPR równieĪ staáa siĊ pretekstem do ataków na JadwigĊ KoĞü. Jego zwolennicy oskarĪali ją o ataki na swojego
poprzednika. Co ciekawe, wĞród bardzo wielu zarzutów
pojawiaáy siĊ równieĪ te, dotyczące jej pochodzenia. Jak
wspominaá Dionizy Cichocki, od pierwszych dni swo-
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ich rządów Jadwiga KoĞü miaáa spotkaü siĊ ze zdaniami:
„przyszáa baba, ĩydówka, aby nami rządziü”. Ówczesny
burmistrz Tczewa miaá ponadto stwierdziü, Īe: „po mieĞcie
krąĪyáy pogáoski, Īe tow. KoĞciowa jest ĩydówką”. W atak
ten, jak wskazuje jedno ze Ĩródeá, mógá wáączyü siĊ równieĪ sam Jan Andrysiak, który miaá na forum partyjnym
otwarcie pytaü o pochodzenie swojej nastĊpczyni, czemu
jednak póĨniej zaprzeczaá.
Sama Jadwiga KoĞü byáa najprawdopodobniej zaskoczona skalą krytyki swojej osoby, jak równieĪ jej brutalnoĞcią
i bezwzglĊdnoĞcią. Miaáa nawet stwierdziü na forum partyjnym, iĪ wolaáa pracĊ w okresie nielegalnoĞci, do 1939
roku, niĪ w chwili obecnej, którą to wypowiedĨ jej przeciwnicy wykorzystywali jako zarzut przeciwko niej. Odrzucaáa prawie wszystkie oskarĪenia pod swoim adresem. Kategorycznie zaprzeczaáa istnieniu na terenie powiatu dwóch
aktywów oraz faworyzowaniu inteligentów, uznając je za:
„bezczelne, wierutne káamstwo”. Odrzucaáa równieĪ zarzuty
dotyczące záego traktowania cháopów, w tym takĪe sposobu
przyjmowania interesantów. Twierdziáa ona, iĪ: „towarzysze ĩuraszek, Kaczanowski i Andrysiak Ğwiadomie jeĨdzili
po terenie i namawiali cháopów, Īe to inteligentka i trzeba
ją caáowaü w rĊkĊ”. Nie zgadzaáa siĊ takĪe z oskarĪeniami
o swoje rzekome dyktatorskie rządy w partii, uznając je za
„demagogiczne chwyty”. Przyznaáa siĊ jedynie do zarzucanego jej niewykorzystania caáego aktywu PPR w pracy
partyjnej. Warto wspomnieü, iĪ uznawaáa ona ponadto, Īe
jednym z powodów ataków na nią jest jej páeü. Jak sama
wówczas stwierdzaáa: „chociaĪ obecnie duĪo mówi siĊ
o równouprawnieniu kobiet, to na terenie naszego powiatu istnieje przeĞwiadczenie, >>baba nami rządziü nie bĊdzie<<”. Co ciekawe, juĪ trzy miesiące wczeĞniej w swojej
ankiecie personalnej wskazywaáa: „PragnĊáabym wycofaü
siĊ z pracy aparatu partyjnego, gdyĪ jako kobieta napotykam
czĊsto na brak zrozumienia wĞród partyjniaków na szczeblu
powiatu nie mogĊ pracowaü”.
NaleĪy wspomnieü, iĪ w tej swojego rodzaju batalii
Jadwiga KoĞü nie byáa osamotniona. Od samego początku
„buntu” w jej obronĊ wáączyli siĊ Feliks Dąbek i Dionizy
Cichocki, którzy w burzliwych czerwcowych dyskusjach
starali siĊ odpieraü argumenty forsowane przez frakcjĊ Jana
Andrysiaka. Sprzyjaü Jadwidze KoĞü zdawaá siĊ równieĪ
tymczasowy I sekretarz KP PPR w Tczewie Józef Przemieniecki.
Konflikt w tczewskich strukturach Polskiej Partii Robotniczej nie mógá ujĞü uwadze wojewódzkich wáadz tegoĪ stronnictwa. JuĪ na zebraniu wáadz Komitetu Powiatowego w Tczewie, które odbyáo siĊ 18 czerwca 1948 roku,
obecni byli dwaj przedstawiciele KW PPR w GdaĔsku,
P. Nowak (kierownik Wydziaáu Personalnego KW) i Stanisáaw BrodziĔski (II sekretarz tegoĪ gremium). Pomimo
iĪ delegaci Komitetu Wojewódzkiego nie opowiedzieli siĊ formalnie po Īadnej ze stron, to postawione przez
nich wnioski (wskazywano w nich m.in. na: uprzedzenie
tczewskich dziaáaczy do sekretarz z zewnątrz, a takĪe brak
samokrytyki u jej przeciwników), jak równieĪ przebieg samego zebrania, naleĪy uznaü za wyraz poparcia dla Jadwigi KoĞü, która nawet oĞwiadczyáa na nim chĊü rezygnacji
z pracy w Komitecie jeĪeli jej oskarĪyciele nie wycofają
swoich zarzutów. Wprawdzie uznawano, iĪ jest niezbĊdna
„radykalna” zmiana stylu jej pracy, aczkolwiek ani sáowem nie wspominano o potrzebie zmiany na stanowisku
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I sekretarza KP PPR w Tczewie. Dla „buntowników” musiaáo staü siĊ jasne, iĪ forsowane przez nich racje nie uzyskaáy poparcia w KW.
Ta swojego rodzaju interwencja wáadz wojewódzkich
okazaáa siĊ skuteczna. JuĪ na kolejnym posiedzeniu egzekutywy KP PPR w Tczewie, odbytym 25 czerwca 1948 roku,
obie strony zaczĊáy wycofywaü siĊ ze stawianych sobie nawzajem zarzutów, twierdząc przy tym, iĪ zaistniaáa sytuacja
byáa wynikiem nieporozumieĔ oraz báĊdów w dotychczasowych protokoáach. W nastĊpnych miesiącach nie dochodzi
juĪ do otwartych konfliktów pomiĊdzy Jadwigą KoĞü a Janem Andrysiakiem i jego zwolennikami. Jednak pomimo iĪ
I sekretarz wyszáa z czerwcowej batalii zwyciĊsko, to czas
jej rządów nad PPR w powiecie tczewskim nie miaá trwaü
dáugo. Piastowane przez siebie stanowisko traci w drugiej
poáowie wrzeĞnia 1948 roku (pomiĊdzy 21 a 30 wrzeĞnia).
Jej nastĊpcą na fotelu I sekretarza KP PPR w Tczewie zostaá,
przysáany przez Komitet Wojewódzki partii, Wacáaw BanaĞ.
Najprawdopodobniej zmiana ta byáa związana z mającym
siĊ odbyü w grudniu tegoĪ roku tzw. „zjednoczeniem” PPR
i PPS w PZPR. Sama Jadwiga KoĞü pozostaje nadal czáonkinią egzekutywy i Komitetu Powiatowego, z zasiadania
w których rezygnuje 14 paĨdziernika
1948 roku (tego samego dnia z tychĪe gremiów zostali
usuniĊci m.in. Jan Andrysiak, Stanisáaw WodzeĔski i Franciszek ĩuraszek). Decyzja ta podyktowana byáa jej spodziewanym odejĞciem do dyspozycji KW PPR. Przypuszczalnie pozostaje na terenie powiatu tczewskiego co najmniej
do koĔca listopada 1948 roku, po czym wyjeĪdĪa wraz
z mĊĪem i dwójką dzieci (jej dziecko urodzone w Tczewie
umiera najprawdopodobniej pomiĊdzy 1949 a 1952 rokiem,
w 1951 roku rodzi ona syna Zbigniewa) do GdaĔska.
Po opuszczeniu ziemi tczewskiej jej kariera polityczna
nie zwolniáa. Najprawdopodobniej jeszcze w grudniu 1948
roku objĊáa ona stanowisko kierowniczki Wojewódzkiej
Szkoáy Partyjnej (póĨniej MiĊdzywojewódzkiej Szkoáy Partyjnej) w GdaĔsku, co bez wątpienia moĪemy rozpatrywaü
w kategoriach awansu. Za swoja dziaáalnoĞü w aparacie
PZPR zostaje nawet odznaczona w 1954 roku KrzyĪem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W szkolnictwie partyjnym pracuje do 1956 roku. NastĊpnie w styczniu 1957
roku zostaje przeniesiona przez KW PZPR w GdaĔsku do
Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej (WKKP), gdzie
obejmuje stanowisko wiceprzewodniczącej. Jej kariera
w aparacie partyjnym koĔczy siĊ doĞü niespodziewanie. We
wrzeĞniu 1962 roku zostaje ona, na wniosek Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej w Warszawie, pozbawiona funkcji
wiceprzewodniczącej WKKP w GdaĔsku. BezpoĞrednią
przyczyną odwoáania Jadwigi KoĞü z tego stanowiska, jak
wskazywano w jednym z pism, byáo: „zachowanie niezgodne z etyką partyjną w czasie jej pobytu na urlopie w Buágarii
w sierpniu br. [1962 r. – M.K.]” (oskarĪono ją o handlowanie
towarami przywiezionymi z Polski). Jeszcze w tym samym
roku podejmuje pracĊ w charakterze kierowniczki Sekcji
Socjalnej PrzedsiĊbiorstwa Robót Czerpalnych Podwodnych
w GdaĔsku. Jej kariera zawodowa nie trwa jednak dáugo.
W drugiej poáowie lat szeĞüdziesiątych schorowana przechodzi na rentĊ. Umiera w 1969 roku w wieku zaledwie 55 lat.
Jak wspominaá jej syn Ryszard: „po pogrzebie matki telefonowano do mojego mieszkania i wyraĪano radoĞü, uĪywając
miĊdzy innymi takich wyraĪeĔ, jak >>dobrze, Īe ĩydówkĊ
szlag trafiá<<”.
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Dworek panny Piernickiej

N

a poáudniowych kraĔcach powiatu tczewskiego znajduje siĊ wieĞ Bielsk, a w niej ukryty w starym parku
polski dworek. Jego wáaĞcicielką jest panna Piernicka, dworek jest nie zamieszkaáy od lat… Pewnego razu znalazászy siĊ w Bielsku w zimowy, sáoneczny, acz mroĨny dzieĔ
– po raz kolejny przyciągnąá mnie on do siebie. Tylko, Īe ów
dworski kompleks okalaá páot, ale… z lewej strony ogrodzenia
znajdowaáa siĊ taka dziura w páocie, przez którą „kaĪdy” ze
wsi przeáaziá. I ja przez nią przelazáem, tym samym znalazászy
siĊ w dworskim parku. Byáo tam przepiĊknie!... Otoczyá mnie
wrĊcz baĞniowy obraz. Ujrzaáem dáugie, prostokątnie zamarzáe stawy ogrodowe, zaniedbane labirynty Īywopáotu. Kroki
moje byáy z początku niepewne, a nuĪ jakiĞ wilczur wybiegnie. Niemniej krok za krokiem coraz Ğmielej zagáĊbiaáem siĊ
w jego tajemnicze wnĊtrze, brocząc w ĞnieĪnych zaspach, to
znów przechodziáem w wyĪsze jego partie, to znów w niĪsze, oddzielone od siebie krĊtymi lipowymi alejkami. W tym
wszystkim otaczaáa mnie moc przeróĪnych rodzajów drzew
oraz krzewów pokrytych szadzią. Rosochatych kasztanów,
strzelistych w niebo sosen i Ğwierków, sypiących swe igliwie
modrzewi, zmarzáych leszczyn, masywnych dĊbów oraz zielonych, pachnących jaáowców… To znów natrafiaáem na jakieĞ
puste, páaskie miejsca, moĪe po ogrodowych altanach? – albo
po budynkach jakichĞ. I tak oprowadzaá mnie ów stary park
swymi krĊtymi alejkami, które nie uczĊszczane miejscami juĪ
zarastaáy. Znalazászy siĊ w koĔcu na jednym z niewielkich pagórków, z którego roztaczaáa siĊ niejako caáa jego panorama,
przystanąáem na krótko. W myĞlach przebiegaá mi „obraz”
– niczym z przeszáoĞci. Jak to niegdyĞ dworskie panny w piĊknych biaáych sukniach siĊ po nim przechadzaáy z parasolkami
w swych dáoniach, poĞród jego bujnej zieloni – peánej Ğpiewających ptaków, mĊĪczyzn siedzących przed dworem popijających nalewki, i w ogóle, kiedy tĊtniáo tam Īycie. Kiedy to
byáo?... Wychodząc z parku stwierdziáem, Īe napeániá mnie on
swoim niezwykáym piĊknem przyrody, osadzonej w surowej
zimowej scenerii, ale równieĪ i refleksją, jak bogate mamy nasze nordowe dziedzictwo.
A co o bielskim dworku panny Piernickiej mówią nam
historyczne Ĩródáa? OtóĪ lustracja dóbr królewskich z 1664
roku podaje nam taki oto zmierzcháy przekaz. „Z dawien
dawna las tam bywaá w którym bydáo pasano z Piaseczna1
[…]. Potem ksiąĪĊ jegomoĞü Radziwiáá kanclerz Wielkiego
KsiĊstwa Litewskiego2 nadaá to miejsce sáudze swemu Janowi Szwarcowi, który tam rozkopawszy grunta wieĞ lokowaá na powierzchni 40 wáók w których 2 wáóki zostaáy lasu
a 38 na uprawĊ”3. NastĊpnie lustrator przeprowadzający spis
stwierdziá „w tej wsi [tj. Bielsku] zastaliĞmy wáaĞcicielkĊ jej
moĞü panią ZofiĊ AnnĊ KostkĊ z Wiesioáowskich ĪonĊ podkomorzego cheámskiego4, która jednak na ten czas prawa
swego [do Bielska] nie dowiodáa, jednak w okolicy przed
naszym przybyciem, prawo swoje ustanowiáa, a tymczasem
jakoĞmy tĊ wieĞ zastali opisujemy. Dwór o dwóch izbach: pokój i komnata, szafy kosztowne w niej. Obok dworu budynek
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z izbami takĪe zadbany, jednak naprawy dachu potrzebujący”.
NastĊpnie pisarz odnotowaá „mielcuch [ tj. browar] w którym
piwo robią tylko dla siebie…, piekarniĊ w podwórzu, stodoáĊ
o dwóch klepiskach, a obok niej – z jednej strony owczarniĊ
a z drugiej wolarniĊ, a takĪe jakieĞ opuszczone budynki, które poprawy i przykrycia z wierzchu potrzebowaáy. Gburów5
– jak stwierdziá – Īadnych nie bywaáo w tej wsi, z tego wzglĊdu, Īe to wieĞ co dopiero nowo powstaáa, obecnie – teĪ ich nie
ma, tylko ogrodników6 jest we wsi trzech, którzy uiszczając
na rok czynsz ze swej chaáupy wynoszący 2 floreny, a z zasianych 2 morgów ziemi – po 3 floreny”(sic!). Dodając m.in.,
[…] „Īe we wsi tej uradzaj byá dotychczas sáaby i ledwie na
coroczne wyĪywienie starczaáo wraz z zasiewakmi”7.
Ponad 100 lat póĨnej w 1765 roku podczas przeprowadzania kolejnej (ostatniej) lustracji, rewizor odwiedzający
Bielsk, odnotowaá […] „Īe wioska ta naleĪaáa do jaĞnie wielmoĪnego jego moĞci pana Rexina generaáa lejtnanta wojsk
koronnych nadana mu przez najjaĞniejszego króla jego moĞci Augusta III Sasa w Warszawie dnia 10.12.1760 r.”. Ponadto dowiadujemy siĊ od wydawcy wspomnianej lustracji,
profesora Dygdaáy, Īe przed 1760 rokiem Bielsk posiadaá
Franciszek Wejher (mający swe dobra ziemskie w okolicach
Czáuchowa – przyp. G.W.), natomiast po jego zgonie wspomniana wieĞ zostaáa nadana 22.09.1759 roku generaáowi
majorowi wojsk koronnych Franciszkowi Rexinowi, który
to 1.10.1759 roku uzyskaá od króla Augusta III pozwolenie na cesjĊ tej królewszczyzny dla swego máodszego brata
Michaáa Rexina – generaáa lejtnanta8. Oficjalnie nadanie tej
królewszczyzny gen. M. Rexinowi (przez króla Augusta III)
nastąpiáo w Warszawie dnia 10.12.1760 roku.
Rewizor przeprowadzający lustracjĊ stwierdziá, Īe
w Bielsku są nastĊpujące budynki. […] „Dworek pod dachówką – dobry, ale stodoáy owczarnia i szopy záe”. Budynków wiejskich naliczyá 9 – jak stwierdziá – „starych
w których to mieszkaĔcy nie páacili czynszu, tylko mieszkali za pracĊ w folwarku bielskim”. NastĊpnie wypisano dochód wsi, który podaá jej dzierĪawca niejaki Andrzej Parpat.
OtóĪ […] „Īyta zasiaü mógá folwark 4 áaszty od kaĪdego
áasztu odprowadzając podatek w wysokoĞci stu záotych pruskich (zápr.) co dawaáo razem 400 zápr. Wszelkie natomiast
jarzyny miaá folwark dla siebie – na wáasny uĪytek, zwolnione od podatku. Owiec folwark mógá hodowaü aĪ 400, ale
od kaĪdej owcy musiaá odprowadzaü podatek w wysokoĞci 18 groszy”. Suma podatku od bielskich owiec wynosiáa
wiĊc wedáug lustracji 240 zápr. NastĊpnie pisarz odnotowaá
karczmĊ we wsi, z której „za wyszynk piwa karczmarz páaciá (zapewne rocznie) 120 zápr. podatku”9. „Z tego jednak
wzglĊdu, Īe we wsi – jak stwierdziá – budynki byáy stare
i potrzebujące naprawy, wiĊc z áącznej sumy dochodów wsi
Bielsk tj. 760 zápr. na ich odremontowanie z podatku potrącono 100 zápr.”10. Tak wiĊc przedstawia siĊ ten ciekawy
obraz sprzed wieków, który moĪemy odtworzyü z zachowanych Ĩródeá, m.in. lustracyjnych.
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Z PRZESZãOćCI REGIONU
Po Ğmierci wáaĞciciela Bielska gen.
lejtnanta Michaáa Rexina w 1768 roku,
wspomnianą wieĞ objąá jego bratanek
kapitan Jan Krzysztof Rexin. Wspomniany szlachcic posiadaá tĊ wieĞ dowodnie
w 1780 roku, a moĪe i w latach nastĊpnych… W kaĪdym bądĨ razie odnotowany jest jako jej dzierĪawca w wizytacji bpa RybiĔskiego w roku 178011. Poza
tym historyk niemiecki, Ernest Bahr,
podaje nam w swej pracy dokáadny
opis gospodarczy Bielska z roku 177312,
a wiĊc juĪ po dokonaniu zaboru (grabieĪy – przyp. G.W.) przez Prusy Fryderyka II w 1772 roku. Wedáug niego wieĞ
Bielsk w 1773 roku posiadaáa 20 wáók,
z których 4 wáóki byáy lasu a 3 wáóki
nieuĪytków (tj. np.: podmokáych áąk,
trzĊsawisk, itp.). Do folwarku J. K. Rexina naleĪaáo 11 i ½ wáók, a do danników
51 morgów13. NastĊpnie w 20-stu chaáupach we wsi mieszkaáo okoáo 92 osoby14
na czele z: 9 dannikami, 3 ratajami15, kowalem, mielcarzem,
borowym, pastuchem, owczarzem.
Ciekawie opisuje wspomniany historyk pogáowie folwarcznych zwierząt hodowlanych. OtóĪ skáadaáo siĊ na nie:
aĪ 22 konie, 3 ĨrebiĊta, 29 woáów, 27 krów, 13 máodych
woáów, 204 owce i 63 Ğwinie. Reasumując suma zwierząt
gospodarskich byáa wiĊc doĞü znaczna. Wysiew ziarna natomiast wynosiá 399 szefli oraz 2 i ½ korca. Ponadto od 1773
roku mieszkaĔcy Bielska mieli jedno wolne pole, z którego
mogli dla siebie zwieĨü 30 fur siana!... Z lasu natomiast mogli pobieraü (Ğcinaü) dla siebie drzewa z powierzchni wynoszącej póá wáóki, za wyjątkiem brzozy i krzewów iglastych,
nie mogli drzewa tego sprzedawaü, tylko wykorzystywaü
wyáącznie na swój uĪytek, tj. np. do budowy, opaáu, gotowania. Przy folwarku znajdowaá siĊ browar i gorzelnia, które

Przypisy:
1
2

3

4

5

6

7

Las Bielski.
Chodzi tu o Albrychta S. Radziwiááa (1593-1656) kanclerza wielkiego
litewskiego od 1623 r. oraz starostĊ m.in. gniewskiego z lat: 16211656. Na temat tegoĪ magnata patrz: G. WoliĔski, Cudowne uzdrowienie [w:] „Kociewski Magazyn Regionalny”, nr 3/ 2012, s. 8 i n.
Historycy W. Odyniec a za nim A. Groth podają ogólnie w swych
monografiach dotyczących miasta Gniewu, Īe Bielsk lokowano
przed „potopem szwedzkim”, tj. 1655 r. OsobiĞcie podczas przeglądania ksiąg metrykalnych parafii Piaseczno (do której Bielsk
przynaleĪaá) natknąáem siĊ na wystĊpowanie nazwy tej miejscowoĞci w ksiĊdze chrztów, po raz pierwszy juĪ pod rokiem 1641 oraz
wielokrotnie w latach nastĊpnych. Wynikaü moĪe wiĊc z tego, Īe
Bielsk lokowano o wiele lat wczeĞniej (ok. 1640 r.) niĪ twierdzili to
wspomniani historycy. Zob. Archiwum Diecezji PelpliĔskiej (dalej
cyt. ADP), sygn. W 1127.
Zofia Anna Kostka, córka podkomorzego pomorskiego i kasztelana elbląskiego Jana Wiesioáowskiego herbu OgoĔczyk, poĞlubiona
wdowcowi Piotrowi Kostce podkomorzemu cheámskiemu, który
m.in. odbudowaá koĞcióá w KoĞcielnej Jani w 1622 r. Zob. A. Tomczak, Kostka Piotr herbu Dąbrowa ( 1588-1657) [w:] Polski Sáownik
Biograficzny (dalej cyt. PSB), t. 14., Ossolineum 1968-1969, s. 355.
Gbur – zamoĪny cháop, wáaĞciciel samodzielnego gospodarstwa
rolnego.
Ogrodnik – cháop posiadający: chaáupĊ, przy niej niewielki ogród
oraz od 2 do 6 morgów ziemi.
Opis królewszczyzn w województwach cheámiĔskim, pomorskim
i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, ToruĔ 1938, s. 49-50.
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J. CheámoĔski, Dworek zimą.
ħródáo: http://www.mojeobrazy.com.pl

byáy szlacheckie. Pracowaá w nich 1 zagrodnik (mielcarz).
Wyszynk trunków byá jednak juĪ w tym okresie niewielki,
bowiem na 1 rok wspominany „trunkarz” sprzedawaá dwie
beczki piwa i 1 achtel wódki. Podatek roczny z Bielska wynosiá 36 królewskich záotych talarów. Natomiast szarwark
na rzecz folwarku dla mieszkaĔców wsi wynosiá do 10 dni
pracy rĊcznej (tj. np.: koszenie, grabienie, stawianie snopów,
itp. prac), nie obejmowaá on ratajów (oraczy), którzy otrzymywali za swój szarwark zapáatĊ i deputat16.
Na zakoĔczenie chciaábym zaznaczyü, Īe z innych Ĩródeá m.in. kartograficznych17 dowiadujemy siĊ, Īe w Bielsku
na przeáomie wieku XVIII i XIX funkcjonowaáa cegielnia,
a w drugiej poáowie wieku XIX w dalszym ciągu gorzelnia
oraz szkoáa powszechna dla miejscowych dzieci, ale byáa to
juĪ nieco inna epoka…

8

9

10
11

12

13

14

15
16

17

Zob. Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. I, Województwo Pomorskie, cz. 2, Powiaty tczewski, gdaĔski i nowski, wyd. J. Dygdaáa, ToruĔ 2003, op. cit., s. 139 przyp. 558. OdnoĞnie braci Franciszka
i Michaáa Rexin, zob. PSB, t. 31, Ossolineum 1988-1989, s. 180-183.
Warto zaznaczyü, Īe Michaá Rexin (ur. ok. 1696 – zm. 1768) byá zaufanym stronnikiem króla Augusta III Sasa, a od roku 1734 dowódcą
I królewskiego regimentu Gwardii Koronnej. Ponadto w latach 17361764 byá starostą malborskim oraz nosiá tytuá gáównego ekonoma malborskiego, w 1753 r. mianowany generaáem lejtnantem.
Suma 120 zápr. równaáa siĊ wyprodukowaniu 60 beczek piwa, czyli
od 1 beczki piwa podatek wynosiá 2 zápr. 60 x 2 = 120.
Lustracja województw…, op. cit., s. 139-140.
Zob. ADP, Gedanensia, sygn. G.71, Visitatio generalis eclesiarum,
parochialum, decanatum Neoburgensis et Mevensis… (dalej cyt.
Visitatio), pars 130.
E. Bahr, Ländliche Siedlungen im Gebiet der ehemaligen Komturei
Mewe vom 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Beiträge zur
Geschichte Westpreussen, Bd.4: 1973, s. 105-107.
Dannik – cháop czynszowy, opáacający swoje pole pieniĊdzmi lub
pracą odrobkową.
W 1780 r. wizytator odnotowaá w Bielsku juĪ 101 osób, w tym
91 katolików i 10 akatolików (luteran?). Zob. ADP, Visitatio,
pars 130. Natomiast w 1818 r. liczba ludnoĞci Bielska wynosiáa
(wg E. Bahra, s. 106) juĪ 174 osoby.
Rataje – pracownicy folwarczni pracujący paĔskim sprzĊĪajem.
E. Bahr, op. cit., s. 105, 107. Niestety, historyk ten nie podaá podstawy Ĩródáowej, z której zaczerpnąá te cenne szacunki.
Zob. np. mapy SchrĘettera i Reymanna.
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JUBILEUSZ SZARAKÓW
JAN EJANKOWSKI

PieniąĪkowska parafia
w latach drugiej wojny Ğwiatowej
czĊĞü druga

Po opublikowaniu pierwszej czöĈci o wojennych dziejach ww. parafii udaäo siö, dziöki koledze Kazimierzowi Lietzowi, ustaliè konkretne przyczyny nagäego zwolnienia ks. dr. Gustawa Dziaäowskiego
z nowskiego wiözienia w poäowie paĒdziernika 1939 roku. OtóĔ przed rozstrzelaniem kapäana uchronili
go dwaj Niemcy: Buscha z Wäosienicy i stary Kriesa ze Smarzewa. Obaj w dniu jego pogrzebu 16.06.1940
roku siedzieli tuĔ za trumnñ zmaräego kapäana w pieniñĔkowskim koĈciele1.

Deutschen Volksschule (niemiecka szkoáa ludowa)

N

auka w niemieckich szkoáach na terenie parafii rozpoczĊáa siĊ jesienią 1939 roku. My, máodzi mający
trzy klasy polskiego „powszechniaka”, rozpoczĊliĞmy naukĊ z wielką niechĊcią i obawą. Najpierw uczyáa nas
w PieniąĪkowie wdowa Lietz, która po wojnie synowi Kazimierzowi oĞwiadczyáa, Īe musiaáa pracowaü w niemieckiej
szkole, poniewaĪ jej mąĪ Kazimierz (zamordowany przez
Niemców w Górnej Grupie) pobraá w okresie letnich wakacji
1939 roku trzymiesiĊczną pensjĊ nauczycielską, którą – jak
orzekli Niemcy – musiaáa odpracowaü2. Ucząc, dalej mieszkaáa w sáuĪbowym mieszkaniu. Po niej, przez krótki czas, uczyá
nas Ludwik Wojtaszewski z Bochlina, a po nim máody gdaĔszczanin Klosse (imienia nie pamiĊtam), który stoáowaá siĊ
u Marii Lietz. Ten máody czáowiek zapisaá siĊ w mojej pamiĊci
jako hakatysta. Za kaĪde wypowiedziane polskie sáowo srogo
nas karaá fizycznie i poniĪaá. Po jego odejĞciu w pieniąĪkowskiej szkole m.in. uczyli: L. Riib i Bredemeyer z Dąbrówki.
Program niemieckiej szkoáy ludowej (powszechnej)
obejmowaá jĊzyk niemiecki, historiĊ, matematykĊ z geometrią, przyrodĊ, geografiĊ, muzykĊ, prace rĊczne i rysunki,
wychowanie fizyczne i religiĊ3.
Przez pierwszy rok uczyliĞmy siĊ alfabetu gotyckiego.
ZaĞ na lekcjach historii usilnie starano siĊ uczniom (nam)
wpoiü kult wodza – Hitlera i Ğwiatopogląd narodowosocjalistyczny4. Jak siĊ póĨniej okazaáo ich wysiáek nie osiągnąá
zamierzonego celu. Wraz z nami – Polakami uczĊszczaáy
dzieci z rodzin tzw. Baltendeutsche i Besarabiendeutsche,
które mieszkaáy w gospodarstwach przymusowo wysiedlonych Polaków. Nie byáy one do nas wrogo nastawione.
W klasach 1-4 dzieci uczyáy siĊ 24-27 godzin tygodniowo, a w klasach starszych okoáo 28 godzin5. CzĊsto wiosną i jesienią musieliĞmy pracowaü przy pielĊgnacji roĞlin
i zbieraniu kartofli w gospodarstwie Buscha i Sonenberga
(zarządca pieniąĪkowskiej plebanii).
W szkole i poza nią obowiązywaá caákowity zakaz uĪywania jĊzyka polskiego oraz panowaá rygor podporządkowany pruskiej dyscyplinie. Tylko lewą rĊką wolno nam byáo
zgáaszaü siĊ do odpowiedzi. Wiadomo dlaczego nie prawą.
Dla starszej máodzieĪy w szkoáach wieczorami odbywaáy siĊ
kursy jĊzyka niemieckiego, dlatego wydano dwujĊzyczny
podrĊcznik6.
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Moja edukacja w niemieckiej szkole w PieniąĪkowie zakoĔczyáa siĊ w czerwcu 1943 roku. Potem nastaáy ciĊĪkie
lata fizycznej pracy w rodzinnym gospodarstwie. Miaáem
wtedy 14 lat. Ojciec i bracia byli na wojnie.
Niemcy bezwzglĊdnie niszczyli co nasze, polskie. Wydali zarządzenie, by wszystkie znajdujące siĊ w domach
polskie ksiąĪki przynieĞü na wskazane miejsce. Wiadomo,
w jakim celu. W naszym domu nie zaginĊáa Īadna ksiąĪka.
Wszystkie – a byáo ich sporo – odpowiednio zabezpieczone w duĪej, metalowej beczce zostaáy przez starszego brata,
Henryka, zakopane w drewutni7.
To, Īe przetrwaá nasz ojczysty jĊzyk, ksiąĪki i pamiĊü
o naszych przodkach jest zasáugą naszych rodziców i dziadków, którzy godnie zadbali o nasz codzienny byt, ale takĪe
nasze wychowanie dla Boga i Ojczyzny. W owym trudnym
czasie dom rodzinny staá siĊ autentyczną szkoáą tajnego nauczania.
DziĞ, kiedy wkroczyáem w 84-ty rok Īycia, czĊsto wracam do lat wojny i okupacji, analizując przeĪyte dni, miesiące, lata. Przypominam sobie sąsiada Chylareckiego (imienia
nie pamiĊtam), który czĊsto wieczorami w latach 1939 -1943
przebywaá u ojca, a byá to czáowiek oczytany, Ğwiatowy
i przewidujący. Ci ludzie politykując, wierzyli, Īe Hitler
przegra. Sąsiad zawsze ojcu powtarzaá, Īe po wojnie zapanuje komuna, która upadnie… i tak siĊ staáo8.
Co niektórzy potajemnie sáuchali BBC z Londynu, dzieląc siĊ wiadomoĞciami z zaufanymi.
PamiĊtam, o czym wiosną 1940 roku w naszym domu
mówiono:
– Im sáonuszko wyĪej, tym Sikorski bliĪej. KrąĪyáy róĪne kawaáy. A tak táumaczono NSDAP– nasi są daleko, ale
przyjdą.
A my máodzi, ĞpiewaliĞmy sobie na melodiĊ naszego
hymnu pieĞĔ, która brzmi nastĊpująco:
Jeszcze Polska nie zginĊáa,
Póki Bóg nad nami.
Jeszcze Hitler bĊdzie wisiaá,
Do góry nogami.
Marsz, marsz na Hitlera,
Niech go weĨmie cholera.
Niech go piorun trzaĞnie,
Niech mu Īycie zgaĞnie.
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GINõLI ZA POLSKõ
Byáy i dalsze zwrotki, ale ich nie pamiĊtam. ĩadna przemoc nie byáa w stanie wypleniü z naszych serc i umysáów,
tego co nam rodzice i dziadkowie przekazali. DziĞ przed
nimi chylĊ czoáo.
A tak przed laty w drugim numerze „Nowin Gniewskich”, m.in. napisaáem: „I znowuĪ pomorska rodzina staje siĊ najmniejszą cząstką podziemnej Polski, kiedy wokóá
choinki, przy skromnym stole, czĊsto bez ojca, braci zbiera siĊ rodzina nucąc kolĊdĊ praojców. Tak krzepáa wiara
i nadzieja na przyjĞcie Polski i powrót najbliĪszych do grona rodzinnego. PamiĊtam dokáadnie te czasy, dziĊki Bogu
szczĊĞliwie przeĪyte”9.

Volkslista

R

ozporządzenie o wprowadzeniu Deutsche Volksliste
zostaáo wydane 4 marca 1941 roku. Uzupeánieniem
zarządzenia byá tajny okólnik ministra spraw wewnĊtrznych Rzeszy z 13 marca 1941 roku, w którym sprecyzowano kryteria klasyfikacyjne dla czterech grup DVL
(Deutsche Volksliste).
I i II grupĊ tworzyli Niemcy, którzy byli aktywni w Polsce w latach 1918-1939. Ci, otrzymywali peáne obywatelstwo niemieckie i dowód osobisty koloru niebieskiego.
III grupa to Polacy – wedáug Niemców niemieckiego pochodzenia. Po podpisaniu III grupy otrzymali obywatelstwo
niemieckie na dziesiĊü lat i dowód osobisty koloru zielonego.
IV grupa to osoby, które siĊ spolonizowaáy, otrzymaáy
obywatelstwo niemieckie, ograniczone i jednostkowe na
10 lat. Dowód osobisty koloru czerwonego10.
Polacy, którzy odmówili podpisania listy, posiadali status „podopiecznych Rzeszy”. Nie mieli Īadnych praw i podlegali surowym przepisom prawa karnego11.
Tutejsi mieszkaĔcy z wielkim oporem podpisywali
III grupĊ, gdyĪ nigdy nie czuli siĊ Niemcami. Zdawali sobie
sprawĊ, Īe z chwilą podpisania mĊĪczyĨni po ukoĔczeniu
18 roku Īycia staną siĊ niemieckimi Īoánierzami, Īe pójdą na
front, gdzie mogą zginąü. Hitler potrzebowaá „miĊsa armatniego”, szczególnie, gdy czas triumfu siĊ koĔczyá.
Dla naszych rodziców byáa to bolesna decyzja.
Przy Amtsbezirkach, m.in. w Kolonii Ostrowieckiej,
powstaáy specjalne komisje DVL12. Przed nimi stawaáy wezwane polskie rodziny, które „zachĊcano” do podpisywania ankiety DVL. Kiedy dostrzegano opór, wtedy rozmowa
stawaáa siĊ bardziej ostra, czĊsto koĔcząca siĊ Potulicami,
a co najgorsze, Stutthofem. O tym wspomina nasz ziomek,
Tadeusz JasiĔski z Póáwsi w ksiąĪce pt. „Bóg wezwany na
rozstrzelanie”13. Pisze m.in., jak potraktowano jego rodzinĊ
i jaka kara spotkaáa Antoniego Gieádowa z Póáwsi za odmowĊ podpisu. Po odmowie natychmiast go zabrano do
Stutthofu, gdzie rzekomo zmará „na zawaá serca”. Taką wiadomoĞü otrzymali najbliĪsi14. Wiadomo, Īe go tam zamordowano.
Po tym tragicznym zdarzeniu zapanowaá strach. Ci,
którzy w dalszym ciągu nie wyraĪali chĊci podpisania listy
DVL, zostali wezwani do starostwa w ĝwieciu nad Wisáą
m.in. nasza rodzina. Byá to luty 1943 roku. Miaáem 13 lat,
dlatego pamiĊtam ten smutny dzieĔ, kiedy to moja matka
byáa uczennicą niemieckiego gimnazjum w Grudziądzu)
wraz z ojcem nie chcieli záoĪyü podpisu. I wtedy nastąpiáo
to najgorsze, albo podpis, albo obóz. Matka zapewne braáa
nas dzieci pod uwagĊ (6 dzieci) i dlatego podpisaáa, a po niej
ojciec.
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Sáusznie naszą w owym czasie postawĊ na áamach wáasnej ksiąĪki oceniá profesor Ryszard Karczmarek, pisząc:
„W istocie na czĊĞci terenów wcielonych do Rzeszy (Górny
ĝląsk i Pomorze) wypeánienie ankiety (wniosku o wpisanie
na DVL) byáo obowiązkowe pod groĨbą kary lub zatrzymania w tzw. areszcie ochronnym, a przy powtarzającej siĊ
odmowie nawet skierowanie do obozu koncentracyjnego”15.
Tak siĊ staáo z kawalerem Antonim Gieádonem. Ta ocena nie
wymaga dalszych uzasadnieĔ, Īe byá przymus… Ci, którzy
podpisali, byli „Eingendeutsche bis Aufwiederuf” wáączeni
do niemczyzny do odwoáania16. Nie byli Volksdeutschami.
Volksdeutsche, to ci, którzy prosili niemiecki wáadze (i to
bardzo wczeĞnie) o wpis do drugiej grupy, a takich w niektórych miejscowoĞciach byáo sporo. Niesáusznie nas Pomorzaków po wojnie nazywano krzyĪakami, kolaborantami, czy
Mantelträgerami17.

Pobór Polaków do Wehrmachtu

P

ierwsze wcielenia Polaków do wojska niemieckiego
na Pomorzu – jak podaje dr Zygmunt Lietz odbyáy
siĊ 2 marca 1942 roku we wsi Wierzpnica i Fingowa Huta w powiecie koĞcierskim. W pieniąĪkowskie parafii wcielenia Polaków do Wehrmachtu teĪ rozpoczĊáy siĊ
w marcu 1942 i trwaáy do koĔca grudnia 1944 roku18.
Pobór obowiązywaá mĊĪczyzn po osiemnastym roku
Īycia. Niektórych wczeĞniej wcielono na trzy miesiące do
RAD – SáuĪby Pracy Rzeszy19.
Z rodziny Franciszka Kuziemskiego z Ostrowitego (wtedy mieszkali w Osiu pow. ĝwiecie) wcielono do niemieckiego wojska czterech synów w wieku 18-21 lat. W rodzinie
Rozenków trzech synów, w rodzinie Ejankowskich teĪ trzy
osoby (ojciec i dwóch braci). Tak dziaáo siĊ w wiĊkszoĞci
rodzin w pieniąĪkowskiej parafii. Najpierw delikwent otrzymywaá kartĊ powoáania, potem w rodzinnym gronie szczera
rozmowa, Īe ci, którzy są po drugiej stronie nie są wrogami.
A potem te smutne poĪegnania na peronach w SmĊtowie, Twardej Górze i kiedy pociąg ruszaá wspólny Ğpiew – „Serdeczna
Matko” na poĪegnanie. Tak ja z matką i siostrami ĪegnaliĞmy
naszych dwóch braci i ojca. Potem radoĞü, Īe bracia i ojciec
przyjechali na urlop. NastĊpnie dalsze oczekiwania na listy.
A teraz parĊ sáów o tej niemieckiej zemĞcie za ten opór
rodziców. 27 marca 1943 roku zostaá wcielony mój najstarszy brat Henryk (1920), 2 lipca 1943 roku brat Joachim,
24 stycznia 1944 ojciec, urodzony 1 lutego 1892 roku.
W domu na 7-hektarowym gospodarstwie pozostaáa matka trzy córki (najstarsza musiaáa pracowaü u Niemca) i ja
14-letni cháopak odpowiedzialny za konia, krowy, uprawĊ
ziemi, zbieranie páodów.
Dokáadnie pamiĊtam koniec paĨdziernika 1943 roku,
kiedy na koniu przybyá do nas soátys Busch z Wáosienicy
informując matkĊ, Īe jej najstarszy syn Henryk zaginąá na
froncie wschodnim20.
Od lat zajmujĊ siĊ losem byáych Wehrmachtowców i to
na róĪnych frontach. Oni zawsze pamiĊtali, Īe są Polakami,
Īe nie warto ginąü za Hitlera.
A oto kilka przykáadów: Konrad Kuziemski, syn Franciszka z Ostrowitego (parafia PieniąĪkowo) – w Wehrmachcie od 20 marca 1943 roku. Po przeszkoleniu stacjonowaá
w Holargos (Grecja), 5 kilometrów od Aten. Peániá sáuĪbĊ
wartowniczą w magazynach z ĪywnoĞcią, amunicją i benzyną… Szybko nawiązaá kontakt z partyzantką grecką. Potajemnie dostarczaá im granaty i amunicjĊ, której celowo
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Dowód toĪsamoĞci Konrada Kuziemskiego

nie zuĪyá na üwiczeniach.
W porĊ ostrzegá greckich
partyzantów, Īe Niemcy
bĊdą przeczesywaü Peloponez. Uchroniá ich przed
wpadką w rĊce wroga.
W koĔcu zostaá namierzony. Potem tortury, karna kompania. Pod koniec
czerwca 1944 roku ukrywaá
siĊ w górach przez 5 dni,
po tym czasie dostaá siĊ do
Aten i pracowaá w charakterze ogrodnika w prywatnej klinice doktora Vlastossi udając gáuchoniemego,
mając dowód osobisty jako
obywatel wáoski na nazwisko Strato Corrado.
Po wyzwoleniu Grecji
4 grudnia 1944 roku udaje
siĊ samolotem do Wáoch.
Wcielony do 12 puáku artylerii ciĊĪkiej bierze udziaá
w wyzwoleniu Bolonii21.
We Wáoszech spotkaá siĊ
Konrad Kuziemski
z
braümi: Edmundem i Kawe Wáoszech
zimierzem, teĪ Īoánierzami
gen. Andersa. NastĊpni,
którzy po dezercji stali siĊ polskimi Īoánierzami to: Feliks
KamiĔski (1914), stolarz z PieniąĪkowa. Braá udziaá w wyzwoleniu Bolonii (ksiąĪeczka wojskowa i ksiąĪeczka Īoádu nr 752) i jego szwagier Franciszek Klein (1913), rolnik
z PieniąĪkowa, jako kapral braá udziaá w bitwie nad Bzurą
i w obronie Warszawy. Braá udziaá w wyzwoleniu Bolonii22.
Podobnie postąpili moi bracia Henryk, któremu udaáo siĊ przejĞü liniĊ frontu i dostaü siĊ do niewoli rosyjskiej
i drugi brat Joachim, który po dezercji latem 1944 roku zostaá polskim Īoánierzem23.
Zebrany przeze mnie materiaá i inne publikacje dobitnie
potwierdzają, Īe wcieleni do obcego wojska czĊsto dezerterowali, by dalej juĪ w polskim mundurze walczyü za OjczyznĊ. Nie byli kolaborantami.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze

16

Konrad Kuziemski po wojnie

Przypisy:
1
2

3

4

5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

20
21

22
23

Telefoniczna informacja Kazimierza Lietza z 7.01.2013 r.
Krwawa Kociewska JesieĔ na ziemi gniewskiej pod red.
J. Ejankowskiego i A. Samulewskiej, Gniew 2011, s. 13-14.
Zeugnisse der Deutsche Volksschule in Pfennigsdorf (PieniąĪkowo)
K. Lietza z dn. 6.02.1943 r.
Przywuska A., Kociewska gmina SmĊtowo Graniczne, Dzieje do
roku 2005, Starogard Gd. 2008 s. 219-229.
TamĪe s. 228.
Jeden egzemplarz znajduje siĊ w zbiorach MHPRL w Piasecznie.
Rodzinny przekaz matki i najstarszego brata.
Chylarecki i mój ojciec na początku 1944 roku zostali wcieleni do
Wehrmachtu.
Ejankowski J., Jak obchodzono ĞwiĊta Narodzenia Pana na Pomorzu w koĔczącym siĊ juĪ XX wieku, w momentach zagroĪenia,
Nowiny Gniewskie nr 2, grudzieĔ 1994, s. 2-3.
Karczmarek R., Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010, s. 50-55.
Przywuska A., op. cit., s. 219.
Karczmarek R., op. cit., s. 53-57.
JasiĔski T., Bóg wezwany na rozstrzelanie, Lublin 1986, s. 82-85.
TamĪe, s. 79.
Karczmarek R., op. cit., s. 54.
Taka adnotacja znajdowaáa siĊ w dowodzie osobistym, trzecia grupa, kolor zielony.
Aluzja – noszenie páaszcza na dwóch ramionach.
Dr. Lietz Z., Pomorzanie i GórnoĞlązacy przymusowo wcieleni do
Wehrmachtu w latach 1942-1945, mps., s. 8.
SáuĪyá Z. Lietz z PieniąĪkowa, a nastĊpnie w dniu 12.12.1944 zostaá wcielony do Wehrmachtu. Z powodu ciĊĪkiej choroby nie byá
na froncie.
Bescheinigung z dn. 25.02.1985, druk, s. 1.
Trzeczkowski J., Walczyá na greckiej ziemi, „Kulisy” nr 6 z dn.
10.02.1980 r.
KsiąĪeczka wojskowa Franciszka Kleiny.
Bestätigung z dn. 12.05.2011 r.
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93 lata temu, a dokäadnie 30 stycznia
1920 roku oddziaäy Armii Pomorskiej gen.
Józefa Hallera weszäy do Tczewa, by dopeäniè historycznego aktu przyäñczenia miasta
do Macierzy. Z tej teĔ okazji przypomnijmy
sylwetkö bohatera narodowego.

J

ózef Haller urodziá siĊ 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach pod Krakowem w rodzinie Henryka i Olgi
z Treterów. Józef posiadaá liczne rodzeĔstwo – 4 braci
i 2 siostry. Rodzina od dawna byáa związana z ruchem niepodlegáoĞciowym. Maáy Józef wiele czasu spĊdzaá z dzieümi
cháopskimi. Z tych lat wyniósá znajmoĞü Īycia i pracy cháopów. O jego zamiáowaniu do rolnictwa Ğwiadczyü bĊdzie
póĨniejsza dziaáalnoĞü w ruchu spóádzielczym.
W wieku 14 lat Józef postanawia, Īe zostanie Īoánierzem. Opuszcza GalicjĊ i udaje siĊ do WĊgier, gdzie
w 1889 roku koĔczy szkoáĊ realną. W 1890 rozpoczyna naukĊ w wyĪszej szkole realnej w Hranicach. PóĨniej podejmuje studia w Akademii Technicznej w Wiedniu, którą koĔczy
w 1895 roku. Zostaje mianowany na I stopieĔ oficerski
– podporucznik. Ta nominacja rozpoczĊáa 17-letni okres
sáuĪby w wojsku austriackim. Przydzielono go do 11 puáku
artylerii polowej we Lwowie. Tam intensywnie pracuje, wáącza siĊ w nurt polskiego Īycia kulturalno-towarzyskiego.
W 1898 roku zostaje przeniesiony do Stanisáawowa
w celu podniesienia morale w tamtejszym korpusie oficerskim. Po roku wraca do Lwowa. W 1903 roku zawiera związek maáĪeĔski z Aleksandrą Sala. Trzy lata póĨniej na Ğwiat
przychodzi ich jedyny syn Eryk.
Początek XX wieku przynosi silny rozwój ruchu niepodlegáoĞciowego w Galicji. Wydarzenia te wywaráy duĪy
wpáyw na decyzje Hallera. W 1909 roku otrzymaá stopieĔ
kapitana armii austrowĊgierskiej. Opuszcza jednak wojsko,
zostaje emerytem i wraca do Polski. Gospodaruje na majątku teĞcia w Wysocku pod Brodami. W 1913 roku (na skutek zaangaĪowania siĊ w pracĊ spoáeczno-polityczną) wraca
do Lwowa, gdzie dziaáa na kilku páaszczyznach. W ruchu
spóádzielczym jako inspektor w Towarzystwie Kóáek Rolniczych, gdzie przeprowadzaá wizytacje, organizowaá kursy
rolnicze, hodowlane i mleczarskie, sam bĊdąc wykáadowcą.
Byá pionierem w krzewieniu na terenie Galicji Spóáek Mleczarskich. Wykáadaá zagadnienia ekonomii i spóádzielczoĞci
na wielu kursach, wyjaĞniaá zagadnienia związane z zakáadaniem spóáddzielni mleczarskich itp.
Na áamach „Przewodnika Kóáek Rolniczych” opublikowaá wiele swoich artykuáów o tematyce hodowlanej i mleczarskiej. Jego dziaáalnoĞü przyczyniaáa siĊ do rozwoju cywilizacyjnego wsi galicyjskich.
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Józef Haller
BáĊkitny Generaá
W ruchu harcerskim – organizacja ta szybko siĊ rozrastaáa. W 1914 roku liczyáa okoáo 12 tysiĊcy harcerzy. Wprowadzono elementarne üwiczenia wojskowe oraz tworzono
Oddziaáy Wywiadowcze. Motorem tych prac byá kapitan
Haller. Peániá funkcjĊ instruktora wojskowego i inspektora
staáych DruĪyn Sokolich. Zakáadaá nowe druĪyny, organizowaá kursy Īoánierskie. W wyniku jego pracy tuĪ przed
wybuchem wojny powstaáo 150 DruĪyn Sokolich w Galicji skupiających 7 tysiĊcy czáonków. Zasáugą Hallera byáa
militaryzacja druĪyn przygotwowująca kadry wojskowe potrzebne sprawie polskiej w nadchodzącej wojnie.
Hallera coraz bardziej zaprzątaáa idea przyszáej armii
polskiej. Jego aktywnoĞc na polu spoáeczno-politycznym
i wojskowym wzrasta. Miesiąc po wybuchu I wojny Ğwiatowej 16 sierpnia 1914 roku powstają Legiony Polskie – Zachodni i Wschodni, z których we wrzeĞniu tego samego roku
wyodrĊbniono 2 brygady. Na czele pierwszej stanąá J. Piásudski, a drugiej Haller. Formalną organizacjĊ II Brygady
zwaną ĩelazną lub Karpacką zakoĔczono 15 kwietnia 1915
roku. Brygada ta stoczyáa wiele zwyciĊskich walk z Rosjanami, za co Haller otrzymaá stopieĔ puákownika. Jego Brygada stoczy jeszcze wiele zwyciĊskich bitew.
Spór, trwający przez caáy czas funkcjonowania Legionów Polskich, pomiĊdzy J. Piásudskim a Naczelnym Komitetem Wojskowym reprezentowanym przez W. Sikorskiego
skoĔczy siĊ rozbiciem Legionów.
Okoáo 8 tysiĊcy Legionistów z II Brygady záoĪyáo przysiegĊ i wcielono ich 20 wrzeĞnia 1916 roku do Polskiego Korpusu Posiákowego, podporządkowanemu armii austriackiej.
Rewolucja lutowa i paĨdziernikowa doprowadziáy do
zmian w ukáadzie siá. Rosja Radziecka wycofaáa siĊ z wojny
i podjĊáa rokowania pokojowe z Niemcami i Austro-WĊgrami w BrzeĞcu Litewskim w marcu 1918 roku. W rokowaniach tych uczestniczyáa teĪ Ukraina, która 9 lutego 1918
roku zawaráa ukáad z paĔstwami centralnymi, przyznającymi jej czĊĞü Podlasia oraz CheámszczyznĊ. Dla Polaków
oznaczaáo to IV rozbiór Polski. ZaczĊáy siĊ protesty, strajki,
manifestacje. Wtedy Īoánierze Hallera wypowiadają posáuszeĔstwo wobec Austro-WĊgier. Haller stanąá po stronie Ententy (Anglia, USA, Francja, Wáochy). 2 marca 1918 roku
odbywa siĊ w Rumunii spotkanie przedstawicieli Hallera
z reprezentantami Ententy. Efektem tego jest Deklaracja jasska, która ma zapewniü odbudowĊ paĔstwa polskiego.
Jeszcze w marcu tego samego roku poáączono II BrygadĊ z Korpusem Polskim, Rada Naczelna mianowaáa páka
Hallera generaáem.
Generaá Haller staraá siĊ przebiü ku wiĊkszym siáom
polskim znajdującym siĊ na póánoc od Ukrainy. Jednak stacjonujące pod Kaniowem wojska niemieckie ostatecznie
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ków, a od 3 lipca 1920 do 4 lutego 1923
roku przewodniczyá Związkowi Harcerstwa Polskiego. W latach 1922-1927 byá
posáem na Sejm z listy ChrzeĞcijaĔskiego Związku JednoĞci Narodowej.
Ze wzglĊdu na swoje nacjonalistyczne poglądy byá uwaĪany za osobĊ
wspóáodpowiedzialną, m.in. za rozruchy
antyĪydowskie w CzĊstochowie w 1919
roku, w których wziĊli udziaá Īoánierze
„BáĊkitnej Armii”, a takĪe za wywoáanie atmosfery nagonki na prezydenta
Gabriela Narutowicza, jako wybranego
„niepolskimi” gáosami.
Gen. Haller potĊpiá przewrót majowy Józefa Piásudskiego, w wyniku
czego 31 lipca 1926 zostaá przeniesiony
w stan spoczynku.
W latach 20. wraz z Īoną Aleksandrą i synem Erykiem osiedliá siĊ na
Pomorzu, w majątku Gorzuchowo koáo
Gen. Józef Haller w otoczeniu dowódców armii
Cheámna. W 1933 roku odbyá podróĪ do
Repr. fot. Stanisáaw ZaczyĔski (ze zbiorów KKE) Stanów Zjednoczonych z misją udzielenia pomocy weteranom i inwalidom
„BáĊkitnej Armii”.
W latach 1936-1939 byá jednym z organizatorów
rozgromiáy II Korpus Polski. Hallerowi wraz z grupą oficerów i Īoánierzy udaáo siĊ zbiec. Po wielu trudach dostaá siĊ i przywódców opozycyjnego wobec sanacji Frontu Morges.
do MurmaĔska, a stamtąd do ParyĪa, gdzie wszedá w skáad 10 paĨdziernika 1937 roku na Kongresie Konstytucyjnym
Komitetu Narodowego Polskiego. Zostaá przewodniczącym Stronnictwa Pracy zostaá wybrany na stanowisko prezesa
Komisji Wojskowej powoáanej w celu organizowania Armii Rady Naczelnej SP.
Po wybuchu II wojny Ğwiatowej przedostaá siĊ przez RuPolskiej we Francji.
Wiosną 1919 roku „BáĊkitna Armia” liczyáa okoáo 100 muniĊ do Francji. Oddaá siĊ do dyspozycji tworzącego siĊ
tysiĊcy Īoánierzy. Po zakoĔczeniu dziaáaĔ wojennych hal- rządu gen. Wáadysáawa Sikorskiego i przewodniczyá MiĊlerczycy wrócili w sile 5 dywizji, z artylerią, lotnictwem, dzyministerialnej Komisji Rejestracyjnej. W pierwszych
dniach listopada 1939 roku wszedá w skáad rządu jako misáuĪbą techniczną, kawalerią i taborem do kraju.
Mimo zatargów na tle wydawania rozkazów dla BáĊ- nister bez teki.
Na przeáomie lat 1939-1940 odbyá kolejną podróĪ do
kitnej Armii miĊdzy Piásudskim a Hallerem armia wziĊáa
udziaá w walkach o granice II Rzeczypospolitej. JuĪ w maju Ameryki, tym razem aby zachĊciü PoloniĊ do wstĊpowania
1919 roku hallerczycy wyzwolili Lwów otoczony przez do tworzącego siĊ we Francji Wojska Polskiego.
Po upadku Francji przedostaá siĊ przez HiszpaniĊ i Porwojska ukraiĔskie. NastĊpnie po 2 tygodniach walk wiĊksza czĊĞü Maáopolski Wschodniej znalazáa siĊ w rĊkach pol- tugaliĊ do Wielkiej Brytanii. Tam w latach 1940-1943 peániá
skich. PóĨniej zabezpieczali ĝląsk przed atakiem Niemiec. funkcjĊ Ministra OĞwiaty w Polskim Rządzie na UchodĨBáĊkitna Armia broniáa granic polskich od strony czeskiej stwie.
Po zakoĔczeniu wojny Józef Haller zdecydowaá siĊ poi niemieckiej.
Wkrótce Haller zostaá mianowany dowódcą Frontu Po- zostaü na emigracji i osiedliá siĊ na staáe w Londynie, gdzie
morskiego. Otrzymaá zadanie przejĊcia Pomorza przyznane- zmará 4 czerwca 1960 roku w wieku 87 lat, otoczony legengo Polsce traktatem wersalskim. Od 17 stycznia 1920 roku dą „BáĊkitnego Generaáa”. Zostaá pochowany na cmentarzu
wojska Frontu Pomorskiego zaczĊáy przejmowaü Pomorze, Gunnersbury. DziĊki inicjatywie polskich harcerzy, druĪyny
a jego kulminacyjnym punktem byáy „zaĞlubiny Polski „Biali” jego prochy wróciáy 23 kwietnia 1993 roku do Polski
z Baátykiem” 10 lutego 1920 roku w Pucku w obecnoĞci i spoczĊáy w krypcie w koĞciele garnizonowym Ğw. Agnieszprzedstawicieli wáadz paĔstwowych, delegacji z Francji, ki w Krakowie.
Przez caáe swoje Īycie ofiarnie sáuĪyá on narodowi polWielkiej Brytanii i Wáoch oraz miejscowej ludnoĞci.
W 1920 roku Haller otrzymaá funkcjĊ Generalnego In- skiemu, a dla nastĊpnych pokoleĔ pozostawiá waĪne przespektora Armii Ochotniczej, przy organizowaniu której sáanie, abyĞmy nie utracili i nie zmarnowali daru wolnoĞci
poáoĪyá duĪe zasáugi. W czasie bitwy warszawskiej dowo- naszej Ojczyzny, okupionego trudem i cierpieniem tylu podziá wojskami broniącymi przedpola stolicy. Wchodziá teĪ koleĔ Polaków. Generaá Haller imponowaá mocą ducha, byá
w skáad Rady Obrony PaĔstwa (lipiec-sierpieĔ 1920 r.), czáowiekiem o wielkiej mądroĞci, niezáomnym i odwaĪnym
a nastĊpnie dowodziá Frontm Póánocno-Wschodnim. Na tym obroĔcą prawa. Budziá podziw swoim gáĊbokim patriotyzmem, byá wybitną osobowoĞcią, z którą liczyli siĊ mĊĪowie
stanowisku zastaá go koniec wojny.
Po wojnie Józef Haller peániá funkcjĊ m.in. Generalnego stanu w kraju i zagranicą. Osiągaá sukcesy nie tylko jako
Inspektora Artylerii (w latach 1920-1926) i przewodniczące- wybitny dowódca, ale takĪe niestrudzony dziaáacz ruchu
go NajwyĪszej Wojskowej Komisji Opiniującej. Byá czáon- spóádzielczego, wnosząc duĪy wkáad w rozwój wiedzy zakiem Rady Wojennej, przewodniczyá Związkowi Hallerczy- wodowej ziemian.
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

V Kociewski Konkurs Literacki

im. Romana Landowskiego rozstrzygniĊty

P

o raz piąty miáoĞnicy literatury Romana Landowskiego, a od czwartej edycji takĪe innych regionalistów – ks. Franciszka Kameckiego, Andrzeja Grzyba, Zygmunta Bukowskiego, mieli moĪliwoĞü
zaprezentowania dokonaĔ twórczych wyĪej wymienionych,
a przede wszystkim pokazania swoich zdolnoĞci recytatorskich oraz plastycznych.
Organizatorem – jak co roku – byáo Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej wraz ze wspóáorganizatorami –
Miejską Biblioteką Publiczną, Fabryką Sztuk oraz Centrum
Kultury i Sztuki. Natomiast patronat honorowy sprawowali: Parlamentarny Zespóá Kociewski pod przewodnictwem
senatora Andrzeja Grzyba, Mieczysáaw Struk – marszaáek
Województwa Pomorskiego, Mirosáaw Pobáocki – prezydent Tczewa, Józef PuczyĔski – starosta tczewski, Edmund
Stachowicz – prezydent Starogardu Gd., Leszek Burczyk
– starosta starogardzki, Tadeusz Pogoda – burmistrz ĝwiecia
oraz Marzena KempiĔska – starosta Ğwiecki.

W V edycji konkursu udziaá wziĊáo 290 uczestników,
którzy reprezentowali trzy powiaty: Ğwiecki, starogardzki
i tczewski.
Pierwszego dnia, czyli 13 listopada 2012 roku, w Fabryce Sztuk w Tczewie rozpocząá siĊ wernisaĪ prac plstycznych
i juweniliów literackich. PóĨniej w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestnicy zmagali siĊ z recytacjami prozy i poezji,
a inscenizacje, poezja Ğpiewana oraz programy poetyckomuzyczne miaáy miejsce w Centrum Kultury i Sztuki.
Dnia 15 listopada w Centrum Kultury i Sztuki odbyáa
siĊ Gala Finaáowa – koncert laureatów oraz wystĊp goĞcia
specjalnego Krzysztofa Daukszewicza. NastĊpnie – najwaĪniejszy moment spotkania – ogáoszenie wyników i rozdanie
nagród i wyróĪnieĔ, których przynano aĪ 90 i 4 placówkom
przygotowującym wykonawców.
Na koniec, przy suto zastawionych stoáach, degustacja
potraw regionalnych przygotowanych przez panie z kóá gospodyĔ wiejskich.

Nagrody i wyróĪnienia V Kociewskiego Konkursu
Literackiego im. Romana Landowskiego
RECYTACJE
Jury w skáadzie:
1. ElĪbieta Goetel (aktorka, prof. Akademii Muzycznej
w GdaĔsku) – przewodnicząca jury
2. Alicja Górecka (reĪyser teatralny)
3. Bogdan WiĞniewski (polonista)
przesáuchaáo 30 uczestników w 3 grupach konkursowych i postanowiáo wrĊczyü nastĊpujące nagrody:
GIMNAZJA:
kategoria: poezja
I miejsce: Joanna Lewandowska, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
II miejsce: Maria Gieádon, Publiczne Katolickie Gimnazjum
w Tczewie
kategoria: proza
I miejsce: Olga KrzyĪyĔska, Starogardzkie Centrum Kultury,
Sandra Krajnik, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gd.,
Sara Szczuka, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
WyróĪnienia: Alina Kosikowska, Gimnazjum nr 1 w Tczewie
SZKOàY PONADGIMNAZJALNE:
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Agata Kowalewska, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie
II miejsce: Miáosz ĝwiatczyĔski, Collegium Marianum Liceum
Katolickie w Pelplinie
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III miejsce: Jakub Bąber, Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie
WyróĪnienia: Kajetan WiĞniewski, Uniwersyteckie Katolickie
Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie, Dorota Podjacka, II Liceum
Ogólnoksztaácące w Tczewie, Kajetan Wuttkowski, Zespóá Szkóá
Ekonomicznych w Tczewie, ĝrodowiskowe Domy Samopomocy:
I miejsce: Marian Graczyk, ĝDS Armii Krajowej w Tczewie
II miejsce: Beata Czubacka, ĝDS Chopina w Tczewie
III miejsce: Krzysztof Klamann, ĝDS Armii Krajowej w Tczewie, Karol Niewiedziaá, ĝDS Chopina w Tczewie
WyróĪnienia: Wojciech Mariankowski, ĝDS NiepodlegáoĞci
w Tczewie, Danuta Bojarska, ĝDS Nowowiejska w Tczewie, Iwona
Bajer, ĝDS Nowowiejska w Tczewie
INSCENIZACJE, PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE,
POEZJA ĝPIEWANA
Komisja jurorska w skáadzie:
1. Florian Staniewski – przewodniczący jury
2. Halina Kaszubowska
3. Mirosáawa MĘller
po przesáuchaniu 14 uczestników w 3 kategoriach konkursowych,
postanowiáa przyznaü nastĊpujące nagrody i wyróĪnienia:
kategoria: inscenizacje
Nagroda Grand Prix: Sp 7 Tczew, spektakl „PiĊkna Pani”
I miejsce: PSP nr 4 Starogard GdaĔski – spektakl „Waümir
i jego córka GraĪa”
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II miejsce: Internat ZSE Tczew, spektakl „Kociewskie dzioáchy”
III miejsce: Przedszkole nr 8 Tczew – spektakl „Jak Diabeá
zamierzyá siĊ na KatedrĊ PelpliĔską”
III miejsce: ZSP w Pogódkach, spektakl: „Zakochani ze ĝwiĊtego jeziora”
WyróĪnienia: SP w Grupie – spektakl „Ziele dobrej myĞli”,
SCK Starogard Gd. – spektakl „Januta zamieniona w kamieĔ”
Nagroda dla aktorów ĝDS – za spektakl „SzczĊĞcie” wedáug
tekstów F. Kameckiego i R. Landowskiego
programy poetycko-muzyczne
Nie przynazno Īadnej z nagród.
poezja Ğpiewana
WyróĪnienia: Jagoda Chrzanowska i Zuzanna Galant z II LO
Tczew za utwór „Rozmowa nocą”.
JUWENILIA LITERACKIE
Jury w skáadzie:
1. dr Aneta LewiĔska
2. Anna Wilczewska
3. dr hab. Zenon Lica
4. Zdzisáaw CzyĪ
po przesáuchaniu uczestników postanowiáo przynaü nagrody:
kategoria – poezja
a/ w grupie do lat 12:
I nagroda – Julia Kaffka, SP nr 10 Tczew – „Kociewiaczka”
II nagroda – Aleksandra GoáuĔska, SP nr 10 Tczew – „Spacer
po Tczewie”
III nagroda – Filip Maliszewski, SP nr 10 Tczew – „Nostalgia”
WyróĪnienia: – Hubert Wojtuszkiewicz, SP 11 Tczew – „JesieĔ
na Kociewiu”, Paweá Tumialis, SP nr 10 w Tczewie – „Tczew moje
miasto”
b/ w grupie powyĪej 12 lat:
I nagroda – Dawid NowaczyĔski, II LO Starogard Gd. – „Sen”
II nagroda – Krystian SzczĊsny, Collegium Marianum Pelplin
– „Jezierce są piĊkniejsze niĪ…”
III nagroda – Wiktoria Muza, Gimnazjum nr 2 Tczew – „Gród
Sambora”
WyróĪnienia: Maria Dietrich Tczew – „Moje Kociewie”, Karolina Wendt II LO w Starogardzie Gd. – „Nasze Kociewie”.
kategoria – proza
a/ áącznie w grupie do lat 12 i powyĪej:
I nagroda – Michaá GrodĨ, SP 10 Tczew – „Legenda Tczewska”
II nagroda – Julia Neumann, SP 11 Tczew – „Legenda o Skarszewach i jeziorze Borównie Wielkim”
III nagroda – Zofia Lubowiecka, SP 11 Tczew – „Opowiadanie o pewnym kociewskim cukierniku”
WyróĪnienia – Bogna Haftka, Katolickie LO Tczew – „Migawki”, Zuzanna Niedziaákowska, SP 10 Tczew – „Skąd choinka na naszym stroju”, Justyna KoĔczyĔska, PSP nr 4 – „Odtąd to
miejsce zwie siĊ Czarną Wodą”, Aleksandra Kuraszewicz, SP 3
w Starogardzie Gd. – „Pewnego razu nad Wierzycą”.
KONKURS PLASTYCZNY
Jury konkursowe w skáadzie:
1. Stefan Kukowski – przewodniczący
2. Kamila Gillmeister
3. Klaudia Lasota
rozstrzygnĊáo konkurs plastyczny. Na konkurs wpáynĊáy i zakwalifikowaáy siĊ 64 prace.
Przyznano nagrody nastĊpującym osobom:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkóá
podstawowych klasy I-III
I miejsce – Robert Tiaáowski, Publiczna Szkoáa Podstawowa
nr 3 w Starogardzie GdaĔskim
II miejsce – Nikola KuĨniar, Publiczna Szkoáa Podstawowa
nr 3 w Starogardzie GdaĔskim
III miejsce – Natalia Biernacka, Przedszkole nr 8 w Tczewie
WyróĪnienia – Marcelina KruĪa, Szkoáa Podstawowa nr 10
w Tczewie, Julia Czajka, Przedszkole nr 6 w ĝwieciu, Adrianna
Malicka, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie, Aleksandra Skórka,
Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
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II grupa – uczniowie szkóá podstawowych klasy IV-VI
I miejsce – Agata Tiaáowska, Publiczna Szkoáa Podstawowa
nr 3 w Starogardzie GdaĔskim
II miejsce – Aleksandra Bembennek, Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 3 w Starogardzie GdaĔskim
III miejsce – Julia Lica, Szkoáa Podstawowa w Lubiszewie
WyróĪnienie – Laura Páachecka, Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 3 w Starogardzie GdaĔskim, Magdalena Makowska, Zespóá
Szkóá w Subkowach
III grupa – uczniowie gimnazjum
I miejsce – Kewin GoĨdziela, Gimnazjum nr 2 w Tczewie
II miejsce – Emilia Piotrowska, Gimnazjum w Subkowach
III miejsce – Sandra Polak, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
WyróĪnienie – Anna Chajewska, Zespóá Szkóá Publicznych
w Pogódkach
IV grupa – uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych
I miejsce – Jakub Szwarc, Zespóá Szkóá Ekonomicznych
w Tczewie
II miejsce – Magdalena Kurowska, II Liceum Ogólnoksztaácące w Starogardzie GdaĔskim
III miejsce – Bogna Haftka, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie
WyróĪnienie – Jagoda KarasiĔska, II Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie, Aleksandra Majchrzak, II Liceum Ogólnoksztaácące
w Starogardzie GdaĔskim
V grupa – dzieci i máodzieĪ, wychowankowie Ğwietlic terapeutycznych, oĞrodków terapii zajĊciowej oraz oĞrodków szkolno
-wychowawczych, zainteresowani mieszkaĔcy Kociewia i innych
regionów Polski:
I miejsce – Bogusáaw Reszka, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. NiepodlegáoĞci w Tczewie
II miejsce – Wiesáaw Filipczyk, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. NiepodlegáoĞci w Tczewie
III miejsce – Iwona Bajer, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy
przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie
WyróĪnienie – Michaá Graczyk z Nysy, Zbigniew Starosta,
ĝrodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. NiepodlegáoĞci w Tczewie, Ludwik Chmura, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy przy
ul. Armii Krajowej w Tczewie
PONADTO
Nagroda Janusza Landowskiego dla Martyny Bednarek i Patrycji Sochackiej w kategorii poezja Ğpiewana
NAGRODA ORGANIZATORÓW
Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego dla Szkoáy Podstawowej nr 10 z oddziaáami integracyjnymi
im. Stanisáawa Dąbka w Tczewie za liczny udziaá uczniów i ich
opiekunów w V edycji Konkursu
NAGRODA ORGANIZATORÓW
Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego dla Szkoáy Podstawowej nr 11 im. Mikoáaja Kopernika
w Tczewie za liczny udziaá uczniów i ich opiekunów
NAGRODA ORGANIZATORÓW
Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego dla Przedszkola nr 6 w ĝwieciu za reprezentowanie mieszkaĔców miasta ĝwiecia w V edycji Konkursu w kategorii plastyka
NAGRODA ORGANIZATORÓW
Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego dla Zespoáu Ksztaácenia i Wychowania (Publicznego Gimnazjum) w Rywaádzie za ambitny wystĊp zespoáu muzycznego podczas V edycji Konkursu
NAGRODA SENATORA RP ANDRZEJA GRZYBA
dla Szkoáy Podstawowej w Grupie za reprezentowanie mieszkaĔców powiatu Ğwieckiego w V Kociewskim Konkursie Literackim im. Romana Landowskiego
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Prowadząca, Aleksandra Libera,
zapowiadaáa kolejnych máodych
miáoĞników twórczoĞci Kociewia.

Fot. Maciej Fergon

Urszula Wierycho, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie przywitaáa goĞci oraz
zaprosiáa uczestników konkursu
do recytacji prozy i poezji.

Fot. Maciej Fergon
fot. Jacek Cherek

Agata Kowalewska
(I miejsce w kategorii
proza i poezja)

Fot. Maciej Fergon

Nagrody odbierają uczniowie klas I-III
szkóá podstawowych

fot. Jacek Cherek

Sandra Krajnik
(I miejsce w kategorii proza)

Fot. Jacek Cherek

fot. Jacek Cherek

Nagrodzeni uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych

III miejsce za spektakl: „Zakochani ze ĝwiĊtego jeziora”
(ZSP Pogódki)

Nagrodzeni wychowankowie Ğrodowiskowych
domów samopomocy

PoniĪej wykonawcy sektaklu „Zakochani ze ĝwiĊtego

fot. Jacek Cherek
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jeziora” odbierają nagrody

fot. Jacek Cherek
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ZãOTY JUBILEUSZ

HUBERT POBãOCKI

Urodziny Nestora

D

nia 05.01.2013 roku w Sali MieszczaĔskiej Ratusza
Staromiejskiego w GdaĔsku miaáa miejsce podniosáa uroczystoĞü. Czáonkowie i sympatycy Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków zrzeszającego wielu lekarzy
uczcili 90-te urodziny swego nestora lekarza – naukowca
prof. dra h.c. Stefana RaszejĊ.
Noworoczne spotkanie rozpocząá prezes Klubu, autor tej relacji, witając przybyáych goĞci. Biuro Senatorskie
i marszaáka Senatu RP Bogdana Borusewicza reprezentowaáa pani Maágorzata Gáadysz. Z Uniwersytetu im. Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy przybyáa prof. Maria PająkowskaKensik. Izabela Bukowska – Kustosz Muzeum PiĞmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie byáa
kolejnym oklaskiwanym goĞciem. Jednak gdy mówca powitaá bohatera wieczoru prof. Stefana RaszejĊ, zespóá muzyczny záoĪony z Tria Ollerów (ojca, syna i córki) zaintonowaá,
a wraz z nim wszyscy zebrani na Sali (byáo ich okoáo stu
osób) tradycyjne sto lat atmosfera ĞwiĊta siĊgnĊáa zenitu.
Byáy oczywiĞcie gratulacje, kwiaty i wiersz okolicznoĞciowy w gwarze kociewskiej. Wzruszony solenizant, w krótkim
wywiadzie wyznaá, Īe do jego dáugowiecznoĞci przyczyniáy
siĊ niewątpliwie lata dzieciĊce i máodzieĔcze spĊdzone beztrosko wĞród licznej (siedmiu braci), zgodnej rodziny wzrastającej w urokliwej aurze kociewskiego krajobrazu.
Trio Ollerów – kontynuowaáo swój wystĊp, na który záoĪyáy siĊ kompozycje mające swe korzenie w muzyce ludowej róĪnych narodów, jak: argentyĔskie tanga, czeskie polki
czy wĊgierskie czardasze.
Kolejnym punktem programu byáa prezentacja ksiąĪki
autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego pt. „Alojzy Paweá
Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego”. Tragiczny los
tego Kociewiaka ze Starogardu przypomina o daninie krwi

Trio Ollerów. Grzegorz – akordeon, Joachim
– skrzypce, Maágorzata – wiolonczela

Fot. Roman Grabowski
jaką polscy lotnicy skáadali podczas II wojny Ğwiatowej na
róĪnych frontach. W tym przypadku w sáuĪbie RAF-u. Autor
wspaniaáomyĞlnie przeznaczyá znaczną kwotĊ ze sprzedaĪy
swej ksiąĪki na konto TKK w GdaĔsku.
Z kolei Michaá Kargul, redaktor naczelny rocznika
o nazwie „Teki Kociewskie” rozdaá czterdzieĞci egzemplarzy „Tek Kociewskich”, nieodpáatnie uczestnikom spotkania, co przybliĪyáo czytelnikom róĪnoraką tematykĊ jaką
popularyzuje ich wydawca Oddziaá Kociewski Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.
Spotkanie zakoĔczyáo siĊ tradycyjnym poczĊstunkiem
záoĪonym ze sáodkoĞci z cukierni „EL” braci LipiĔskich we
Wrzeszczu i kawą zes bónków ji koziym mlykam. Z „Zielonego Smoka” w GdaĔsku.

HUBERT POBàOCKI

Kociewiakowi w dniu 90-tych urodzin
Precz minyáo 90 lat, wew czasu tóĔ,
wejta jak áón chwadko lejci.
Biel klatrów wiaĔczy Wasza skróĔ,
áuroĞli Wóm: prawnuki, wnuki, dzieci.
Toü uĪ wybiá dziesiónty zwón,
wnetki sto lat Ğmnignie kele áucha.
Wej kóĪdyn wjidzi jak Wasz dóm,
kociewskó gwaró bucha.

Solenizant prof. Stefan Raszeja snuje wspomnienia

Dla máódzi sóta durcham Ĩródáam wzorów,
toü tedy Īycza Wóm zawdi radoĞci.
Sómych dni przez chmurów,
a áod wszistkich nasziĔców walny wdziaĔcznoĞci.

Fot. Roman Grabowski
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ZOFIA MASSOWA

DzieĔ Patrona u Pasierba
U Pasierba, w Zespole Szkóä Ekonomicznych w Tczewie, 7 stycznia ĈwiötowaliĈmy
Dzieþ Patrona. Nasza uroczystoĈè wypadäa w 84. rocznicö urodzin tego znakomitego humanisty. PiötnaĈcie lat temu wybraliĈmy go za swojego przewodnika, a dzisiaj
jest dla nas wielkim mistrzem i autorytetem. MieliĈmy takĔe zaszczyt byè tego dnia
gospodarzami uroczystoĈci inauguracji Roku ks. Janusza St. Pasierba na Pomorzu
– 2013 – ogäoszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

U

roczystoĞci rozpoczĊáa msza Ğw. w koĞciele pw.
Ğw. Józefa w Tczewie. Przewodniczyá jej ks. Ryszard
Kasyna, biskup pelpliĔski, a homiliĊ wygáosiá ks. abp
Henryk MuszyĔski, prymas Polski senior, przyjaciel ksiĊdza
Pasierba. Obchody swoją obecnoĞcią uĞwietnili takĪe inni
znamienici goĞcie, m.in. ordynariusz diecezji wrocáawskiej,
ks. biskup Wiesáaw Mering, senator Andrzej Grzyb, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt,
pomorski kurator oĞwiaty ElĪbieta Wasilenko, prezes Fundacji
im. ks. Janusza St. Pasierba Maria Wilczek, prezydent Tczewa
Mirosáaw Pobáocki oraz starosta tczewski Józef PuczyĔski.
Do obchodów Dnia Patrona szczególnie przygotowywali
siĊ uczniowie klas pierwszych, którzy stanĊli w szranki w turnieju Nasze spotkanie z Patronem. Zadanie konkursowe polegaáo na wykonaniu piosenki do wiersza ksiĊdza – poety. Szczycimy siĊ tym, Īe w szkole powstają kompozycje do utworów
ks. Pasierba, których zbiór wydaliĞmy na páycie zatytuáowanej
Nie czekaj na Īycie. To nasz skromny wkáad w promowanie
dorobku Patrona. Kolejny juĪ rocznik pierwszoklasistów zapoznaá siĊ z tą nieáatwą przecieĪ dla wspóáczesnych máodych
ludzi poezją Ğpiewaną. ZwyciĊĪyáa klasa I R, która wykonaáa
piosenkĊ Carpe diem. Miejsce II zajĊáa klasa I g, a III – I HB.
Inauguracji Roku Pasierbowego dokonali prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, àukasz GrzĊdzicki i dyrektor
naszej szkoáy, Jerzy Cisewski; a profesor Józef Borzyszkowski wygáosiá wykáad na temat dzieáa ksiĊdza – znakomitego
humanisty.
W czasie uroczystoĞci dyrektor naszej szkoáy, Jerzy
Cisewski, jako inicjator wytyczenia Pomorskiego Szlaku
Kulturowo-Turystycznego ks. Pasierba, wraz z dyrektorem Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”,
Piotrem KoĔczewskim zaprezentowali tą nową turystyczną
ofertĊ, przeznaczoną gáównie dla miáoĞników rajdów rowerowych. Droga wiedzie z Lubawy przez Grudziądz, TymawĊ, Pelplin, Tczew, RedĊ do ĩarnowca. Propagując hasáo
Ks. Janusz St. Pasierb – twórca w przestrzeni kultury wielokrotnie nasi uczniowie zwiedzali miejsca ĞciĞle związane
z Patronem oraz te, które opisaá w esejach oraz wierszach.
W koĔcu postanowiliĞmy najbardziej charakterystyczne
miejscowoĞci poáączyü w jeden szlak kulturowo-turystyczny. Wszyscy zebrani na naszej uroczystoĞci otrzymali jego
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mapki. Przy tej okazji poznaliĞmy wyniki szkolnego konkursu na logo szlaku ks. Pasierba: miejsce III zajĊáa Aleksandra Paákowska z kl. I R, II – Bernadeta Winter, uczennica kl. I HB, a I lokatĊ – Jakub Szwarc z kl. I R, którego
Praca przedstawia krzyĪ wpisany w pióro – jest czytelnym
znakiem ksiĊdza – poety.
Obchodom Dnia Patrona towarzyszyá wernisaĪ malarstwa Aleksandra Popowa zatytuáowany Galilejska uroda
Kociewia. Artysta w swych witebskich akwarelach oddaá ceglany gotyk koĞcioáów tak ukochanej przez Pasierba ziemi
pomorskiej. àagodnoĞü i uduchowienie krajobrazu Kociewia i Kaszub przywoáywaáy ksiĊdzu – poecie na myĞl ziemiĊ, którą Jezus wybraá na swoją ojczyznĊ. Nasz Patron czĊsto dawaá wyraz swojemu przywiązaniu do maáej ojczyzny;
teraz uczniowie naszej szkoáy – kolejne pokolenie urodzone
na ziemi kociewskiej, odrabiają lekcjĊ miáoĞci do niej, zadaną im przez naszego Mistrza.
Z tą tematyką związana byáa w tym roku trzecia edycja
szkolnego konkursu fotograficznego – Kociewskie sacrum.
Jego motywem przewodnim byáy sáowa ks. Pasierba: wieĪe koĞcioáów nad miastem to dáonie, palce, pazury, które
máodzieĪ staraáa siĊ zinterpretowaü, patrząc przez pryzmat
obiektywu na architekturĊ koĞcioáów i kapliczek swojej
ziemi; odkrywając symboliczne związki miĊdzy sáowem
poetyckim a obrazem. Miejsce III zajĊáa Marzena Gardzielewska z kl. III ea, II – Martyna Tomaszewska, uczennica kl.
IV HB, a I – Magdalena Winiarek z kl. III HB – praca przedstawia figurkĊ nagrobną z koĔca XIX wieku na tle koĞcioáa
Ğw. Bartáomieja w Rajkowach.
UroczystoĞü uĞwietniá montaĪ poetycko-muzyczny zatytuáowany Odsáoniü twarz przygotowany przez naszych
uczniów na podstawie twórczoĞci ks. Pasierba. To minispektakl pokazujący historiĊ duchowego odrodzenia czáowieka.
W godzinach popoáudniowych w internacie szkoáy odbyáa siĊ sesja popularnonaukowa Ks. Janusz St. Pasierb
– twórca w przestrzeni kultury, na której zgromadzili siĊ
znawcy i miáoĞnicy jego twórczoĞci. Poprowadziá ją Bogdan WiĞniewski, pasierbolog, dyrektor Zespoáu Szkóá
Ponadgimnazjalnych w Pelplinie. Materiaáy z sesji zosta- c
ną wydane w okolicznoĞciowej publikacji.
24-25
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GoĞcie Ekonomika
Klasa I technikum reklamy
– zwyciĊzcy konkursu piosenki

Laureaci konkursu na logo szlaku ks. Pasierba

Praca Magdaleny Winiarek – I miejsce w konkursie
Kociewskie sacrum
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Profesor Józef Borzyszkowski
podczas wykáadu
inauguracyjnego

Mapa Pomorskiego Szlaku Kulturowo-Turystycznego
ks. Pasierba

Stoisko z publikacjami ks. Pasierba

Wszystkie fot. Karol Samp

Wystawa obrazów Aleksandra Popowa
Galilejska uroda Kociewia
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PALENISKO NIE WYGAćNIE

DAWID FANDREJEWSKI, MAãGORZATA OLCZAK

Tczewskie tradycje piwowarstwa

D

nia 30 stycznia 2013 roku po raz kolejny odbyáy siĊ uroczyste obchody Dnia Tczewa. Z tej
okazji w Fabryce Sztuk w Tczewie miaáa miejsce szczególna uroczystoĞü. O godzinie 14:00 w obecnoĞci zgromadzonych goĞci: prezydenta Miasta Tczewa – Mirosáawa Pobáockiego i przedstawicieli UrzĊdu
Miasta, starosty tczewskiego – Józefa PuczyĔskiego
oraz pracowników Starostwa Powiatowego, jak równieĪ przedstawicieli wielu placówek kulturalnych,
edukacyjnych i muzealnych, zostaáa otwarta kolejna
wystawa historyczna – „Browarnictwo w Tczewie”.
Dyrektor Fabryki Sztuk – Alicja Gajewska, nie kryáa
swojej radoĞci z otwarcia nowej ekspozycji: Fabryka
Sztuk po raz kolejny uruchomiáa swój wehikuá czasu,
dziĊki czemu moĪemy zabraü odwiedzających nas goĞci
w podróĪ do przeszáoĞci. Wystawą BROWARNICTWO
W TCZEWIE odkrywamy maáo znaną dotąd kartĊ
z dziejów Tczewa – historiĊ browarnictwa oraz bogatych
i wielowiekowych tczewskich tradycji piwowarskich, które siĊgają czasów ksiĊcia Sambora II.
Poza historią browaru tczewskiego, goĞcie na wystawie znajdą informacje na temat produkcji piwa
w Ğredniowieczu, praw i przywilejów piwowarów zawartych w Wilkierzu Królewskiego Miasta Tczewa
uchwalonego w 1582 roku, zapoznają siĊ z rolą máynów
w browarnictwie oraz technologią warzenia piwa. Odwiedzający zobaczą oryginalne butelki z tczewskiego
browaru z wytáaczanym logiem oraz gryfem, porcelanowe zamkniĊcia oraz skrzynki, w których piwo przewoĪono. Dopeánieniem wystawy są archiwalia, plany, dokumenty i fotografie pochodzące z Archiwów PaĔstwowych
w GdaĔsku oraz Toruniu.
Wystawa wzbogacona jest takĪe eksponatami (m.in. kuflami z XVIII w.) z Muzeum Narodowego w GdaĔsku oraz
Muzeum OkrĊgowego w Toruniu i od prywatnych kolekcjonerów.
CieszĊ siĊ, Īe organizacji tak duĪej wystawy podjąá siĊ,
i to z dobrym efektem, Dawid Fandrejewski, któremu bardzo serdecznie dziĊkujĊ za kreatywnoĞü, zapaá i ogromną
pracĊ jaką wáoĪyá w jej przygotowanie. Jest to jego debiut
wystawienniczy, bardzo udany debiut.
Wystawa „Browarnictwo w Tczewie” jest 37. wystawą
historyczną Fabryki Sztuk, ale nie ostatnią w tym roku. JuĪ
teraz zapraszam wszystkich na wystawĊ „Tczew pod okupacją hitlerowską”, której otwarcie odbĊdzie siĊ 1 wrzeĞnia. Jej komisarzem bĊdzie Radek Wiecki, dla którego
takĪe bĊdzie to debiut wystawienniczy.
Dawid Fandrejewski, komisarz wystawy, byá równieĪ
pomysáodawcą caáego projektu. – Rok temu, kiedy to przypadkiem przechodząc ulicą Zamkową, zwróciáem uwagĊ
na kompleks zniszczonych budynków po browarowych,
zainteresowany ich przeszáoĞcią podsunąáem pomysá, aby
stworzyü wystawĊ obrazującą historiĊ tczewskiego piwo-
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warstwa. Temat okazaá siĊ niemaáym wyzwaniem, poniewaĪ musieliĞmy zaczerpnąü wiele wiedzy oraz informacji
z róĪnych Ĩródeá. Zebranie tych wszystkich wiadomoĞci
ukazaáo, choü w niewielkim stopniu, jedną z dawnych i zarazem doĞü waĪnych gaáĊzi gospodarczych w Tczewie, jaką
byáo piwowarstwo – powiedziaá.
Swoje gratulacje oraz podziw dla prĊĪnego rozwoju
placówki na rĊce dyrektor Fabryki Sztuk – Alicji Gajewskiej, záoĪyá prezydent Tczewa – Mirosáaw Pobáocki.
Wystawa „Browarnictwo w Tczewie” nie mogáaby zostaü
zrealizowana, gdyby nie pomoc wielu placówek kulturalnych, muzealnych czy osób prywatnych, które udostĊpniáy
swoje zbiory. Prezydent Tczewa wrĊczyá im specjalne podziĊkowania. Trafiáy one do dyrektorów: Muzeum OkrĊgowego w Toruniu, Muzeum Narodowego w GdaĔsku,
Muzeum Historycznego Miasta GdaĔska, Muzeum im.
ks. dra Wáadysáawa àĊgi w Grudziądzu, Muzeum Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku, Archiwum PaĔstwowego w GdaĔsku
i Toruniu, oraz osób prywatnych: Leszka Bodio z Archiwum Zakáadowego UrzĊdu Miejskiego w Tczewie, Jerzego Czerniewskiego, wáaĞciciela firmy „PolGum” Pruszcz
GdaĔski, Michaáa Dąbrowskiego, Jana StudziĔskiego,
Marii i Bogdana Mindt, Patryka Gorajskiego, Wiesáawa
Michalaka, àukasza Brządkowskiego, Wiesáawy i Stefana
Rogaczewskich, Bogumiáy i Romualda Trzuskot, Lucyny
Olczak, Dariusza Waáaszewskiego, Krzysztofa Lisieckiego, prezesa Zamku w Gniewie Sp. z o.o., Ziemowita
Faáata, Haliny Rudko, Zbigniewa Potockiego oraz przedstawicieli lokalnych mediów: Maágorzaty Mykowskiej
– rzecznika prasowego UrzĊdu Miasta Tczewa, serwisu
Tcz.pl, Telewizji TeTka Tczew, Dziennika Baátyckiego
– oddziaáu w Tczewie i oddziaáu w GdaĔsku oraz Gazety
Tczewskiej. Komisarz wystawy w szczególny sposób podziĊkowaá równieĪ Adamowi Samulewiczowi, Krzysztofowi Jach, Krzysztofowi Leszman za przekazane zbiory,
które wzbogaciáy ekspozycjĊ, Marianowi KamiĔskiemu
z Zakáadu Usáug Komunalnych w Tczewie za udostĊpnienie namiotów oraz pracownikom Fabryki Sztuk, którzy
w znaczący sposób pomogli w montaĪu i merytorycznym przygotowaniu wystawy: Józefowi Zióákowskiemu,
Piotrowi Antczakowi, Maágorzacie Olczak, Damianowi
Dunajowi, Radosáawowi Wieckiemu, Oskarowi Kurowskiemu, Klaudii Lasocie, Barbarze Abduáchalimow, Justynie Chrzanowieckiej, Dariuszowi Waáaszewskiemu,
Marianowi Deja, Jerzemu Cyganowskiemu, Andrzejowi
Wieczorkowskiemu, Annie RogosiĔskiej, Joannie Rabskiej, Annie Wieczorkiewicz, Marzenie Jakubczak i Celinie ModrzyĔskiej.
Uroczystego otwarcia wystawy w postaci przeciĊcia
wieĔca, uplecionego z káączy chmielu, dokonali prezydent Tczewa i przewodniczący Rady Miejskiej – Miro-
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sáaw Augustyn, a komisarz wystawy po raz pierwszy
oprowadziá zgromadzonych goĞci po ekspozycji. Niespodziankom nie byáo jednak koĔca. Na zakoĔczenie goĞcie
mogli wysáuchaü prelekcji pana Michaáa Dąbrowskiego
ze Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, który jednoczeĞnie zaprezentowaá proces warzenia piwa. ChĊtni mogli równieĪ skosztowaü wyrobów browarnika.
Dla pracowników Fabryki Sztuk otwarcie nowej wystawy nie byáo jedynym powodem do dumy i ĞwiĊtowania. Bowiem na uroczystej sesji, organizowanej z okazji
obchodów Dnia Tczewa, jeden z wybitnych pracowników
tejĪe placówki, Józef Zióákowski, zostaá wyróĪniony nagrodą Tczewianina Roku 2012 za dziaáania przyczyniające siĊ do rozwoju kulturalnego miasta, upowszechnianie
historii i dziedzictwa kulturowego oraz promocjĊ Tczewa
poprzez przygotowanie wystaw: „Z Forsterami i Cookiem
na kraniec Ğwiata”, „160 lat kolei na ziemi tczewskiej”,
„Jan Paweá II. Pelplin – Piaseczno – Watykan”, „Przyroda Kociewia”, czy „25-lecia parafii Ğw. Franciszka
z AsyĪu”. – To wystawy przygotowane z ogromnym profesjonalizmem, które spowodowaáy, Īe o Tczewie mówi siĊ
bardzo duĪo. Tych ekspozycji zazdroĞci nam wiele muzeów
– powiedziaá prezydent. Sam uhonorowany natomiast dodaá: – To wyróĪnienie jest „skazaniem” na FabrykĊ Sztuk,
a jednoczeĞnie podziĊkowaniem dla wszystkich jej pracowników. Serdecznie gratulujemy i Īyczymy dalszych
sukcesów.
Wystawa „Browarnictwo w Tczewie” bĊdzie dostĊpna
dla zwiedzających do 30 lipca 2013 roku. Jest to niebywaáa
okazja, aby odkryü i zapoznaü siĊ z nieopisaną dotąd w Īadnej monografii historią Browaru Tczewskiego. ĩeby zdobyte przez pracowników Fabryki Sztuk materiaáy nie ulegáy
zapomnieniu, ekspozycji towarzyszy folder, zawierający
szczegóáowe informacje na temat dziejów browarnictwa
w Tczewie. HistoriĊ Browaru Tczewskiego umieszczamy
równieĪ na áamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, aby kaĪdy mógá siĊ z nią zapoznaü i uzupeániü swoją
wiedzĊ na temat dziejów miasta i Kociewia.
Budowniczym i pierwszym wáaĞcicielem Browaru
w naszym mieĞcie byá menonita niemieckiego pochodzenia, czáonek LoĪy MasoĔskiej – Johann Allert, mieszkający przy Wasserstrasse 14 (ul. Wodna). Wyksztaácenie
piwowarskie pozwoliáo mu zapoczątkowaü rozwój browarnictwa przemysáowego w Tczewie na terenach, gdzie
niegdyĞ znajdowaáa siĊ historyczna zabudowa starego
miasta, wáącznie z zamkowym systemem obronnym
w pobliĪu Schlosstrasse (ul. Zamkowa). Wybór owej lokalizacji warunkowaáy dwa czynniki: po pierwsze – odpowiednia, niezabudowana dziaáka pod budowĊ duĪego
browaru, z moĪliwoĞcią dostawiania kolejnych budynków, po drugie – korzystna lokalizacja terenu, znajdującego siĊ nieopodal Wisáy, co zapewniaáo dobre zaopatrzenie w wodĊ i lód. WodĊ przemysáową do bezpoĞredniej
produkcji piwa czerpano w odrĊbnie wywierconej studni
gáĊbinowej. Bowiem zgodnie ze starą piwowarską zasadą, do produkcji potrzeba dziesiĊciokrotnie wiĊkszej iloĞci wody, niĪ wynosi objĊtoĞü samego napoju.
Za przybliĪoną datĊ powstania Browaru Tczewskiego
uznaje siĊ lata 60-te XIX wieku. Jako pierwsze w kompleksie browarniczym zostaáy wybudowane bednarnia oraz
pomieszczenie, w którym mieĞciáa siĊ sáodownia i maáa
rozlewnia. Dodatkowo przy Browarze mieĞciáa siĊ szopa
do przechowywania lodu, zbieranego podczas pierwszych
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roztopów na WiĞle. Byá on niezbĊdny do scháadzania zapasów piwa. Tafle przekáadano trocinami, dziĊki czemu
udawaáo siĊ je przetrzymywaü aĪ do lata. W miarĊ zapotrzebowania lód przenoszono do piwnicznej leĪakowni.
W 1867 roku w Browarze Tczewskim zrealizowana
zostaáa nowa inwestycja, polegająca na wybudowaniu warzelni brzeczki i leĪakowni. Oba pomieszczenia mieĞciáy
siĊ w jednym budynku przy Schlosstrasse 5 (ul. Zamkowa). Do ich budowy wykorzystane zostaáy charakterystyczne Īóáte cegáy z cegielni w Knybawie. W skáad wyposaĪenia warzelni wchodziáy: miedziany kocioá zacierny
oraz warzelny z podgrzewaniem ogniowym.
ZdolnoĞü produkcyjna browaru Brauerei Johann
Allert mieĞciáa siĊ w granicach 2 000 hektolitrów rocznie.
Warzono piwo bawarskie oraz ciemne do wyszynku, które
trafiaáo na rynek lokalny. Warto wspomnieü, Īe pod koniec
XIX wieku roczne spoĪycie piwa, przypadające na jednego mieszkaĔca Pomorza, wynosiáo niemal 120 litrów!
W styczniu 1890 roku, na skutek poĪaru, zniszczeniu
ulegá dach sáodowni, mieszczącej siĊ przy ul. Zamkowej
2. Johann Allert uzyskaá jednak pozwolenie od Miejskiej
Policji Budowlanej na przeprowadzenie niezbĊdnego remontu. JednoczeĞnie Browar zostaá rozbudowany. Wzniesione zostaáy stajnia pokryta dachówką, zdolna pomieĞciü
8 koni, oraz zajezdnia dla wozów konnych, niezbĊdnych
do dystrybucji piwa. Transportem konnym rozwoĪono
piwo – wyáącznie beczkowane – do miejscowoĞci znajdujących siĊ w promieniu kilku kilometrów od Tczewa.
W marcu 1890 roku wzniesiona zostaáa równieĪ dobudówka, przylegająca do sáodowni. W nowym pomieszczeniu Ğrutowany byá sáód niezbĊdny do produkcji piwa.
Browar Tczewski sam zajmowaá siĊ wytwarzaniem sáodu
z ziarna skupowanego od pomorskich rolników.
Latem 1893 roku, na placu przylegającym do Browaru, wybudowana zostaáa maszynownia i kotáownia z kominem, wyposaĪona w kocioá parowy, sprowadzony z elbląskiej fabryki Steckel Elbing, o wymiarach: 3,30 m dáugoĞci
i Ğrednicy 1,15 m na 5 atmosfer.
Z koĔcem XIX wieku przy ul. Zamkowej 1 wzniesiona
zostaáa zakáadowa remiza Shuppen. Po 1900 roku zabudowĊ Browaru Tczewskiego wzbogacono o myjniĊ butelek, warsztat rzemieĞlnika oraz budynek administracyjny,
mieszczący siĊ przy ul. Zamkowej 36/37.
PoniewaĪ popyt na tczewskie piwo stale wzrastaá, po
1900 roku powoáana zostaáa do Īycia powiĊkszona spóáka o nazwie Dirschauer Brauerei und Mazfabrik Geselltschaft mit beschränkter Haftun. Nowym wáaĞcicielem,
który zaangaĪowaá kapitaá na rozbudowĊ tczewskiego
browaru, byá Hermann Hein, wáaĞciciel Parowej Fabryki
Likierów, Octu i Musztardy, mieszczącej siĊ przy Königsbergerstrasse 12 (ul. Chopina).
Intensywny rozwój linii kolejowej w Tczewie przyczyniá siĊ do powstania nowego typu zakáadów, czy budynków gastronomicznych, takich jak chociaĪby restauracje
dworcowe. Ponadto sprzedaĪ piwa prowadziáy wszystkie
nowoczesne bufety oraz jadáodajnie hotelowe w mieĞcie.
W 1902 roku zapadáa decyzja o kolejnej, istotnej inwestycji. Do budynku, gdzie mieĞciáy siĊ warzelnia i leĪakownia, zostaáo dobudowane nowe pomieszczenie,
w którym zainstalowano dwuwylotowy kocioá parowy
z prądnicą, zapewniającą elektrycznoĞü, oraz maszynowniĊ cháodniczą. InstalacjĊ komina przeprowadziáa firma c
Ernst Eckardt z Dortmundu. Natomiast w lutym 1903 roku 28-29
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Wszystkie fot. Kamila Gillmeister
Uroczystego otwarcia wystawy dokonali
– prezydent Tczewa – Mirosáaw Pobáocki
i przewodniczący Rady – Mirosáaw Augustyn

Mirosáaw Pobáocki i starosta tczewski
– Józef PuczyĔski na wystawie

Józef Zióákowski przyjmuje podziĊkowania
z rąk prezydenta Tczewa i dyrektor Fabryki Sztuk
– Alicji Gajewskiej
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WernisaĪ uĞwietniá pokaz warzenia piwa
w wykonaniu Michaáa Dąbrowskiego
ze Stowarzyszenia Piwowarów Domowych

Zgromadzeni goĞcie podczas
pierwszego oprowadzania

Dawid Fandrejewski – komisarz
wystawy dziĊkuje za pomoc
w przygotowaniu ekspozycji
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na terenie Browaru postawiony zostaje spichrz, w którym
przechowywane byáo zboĪe. Prace murarsko-budowlane
przeprowadziá Josef Kloschinski, a wykoĔczeniowo-stolarskie – przedsiĊbiorstwo Gustav Wilke&Sohn, z siedzibą
przy ul. Zamkowej 11-13.
W maju 1904 roku, konkurencyjny browar – Brauerei
English Brunnen (Elbląski Browar Zdrojowy), wystosowaá
pismo w sprawie wydania pozwolenia na budowĊ skáadnicy piwa z Elbląga przy ul. Baádowskiej 3. To wydarzenie
nie wpáynĊáo jednak na zmniejszenie siĊ popytu na piwo
produkowane przez Browar Tczewski.
Tymczasem Browar Tczewski nadal siĊ rozbudowywaá. Kolejną wiĊkszą inwestycją byáo dobudowanie
w 1905 roku budynku z duĪymi piwnicami fermentacyjnymi, które miaáy peániü równieĪ funkcjĊ leĪakowni
oraz cháodni. Sprowadzone zostaáy naczynia niezbĊdne
do przeprowadzenia procesu fermentacji oraz do leĪakowania, tzw. kufy, wykonane z dĊbiny. Aby zachowaü je
w odpowiednim stanie, naleĪaáo je nie tylko czĊsto dobrze szorowaü, ale równieĪ pokrywaü od wewnątrz specjalną mieszaniną Īywic, utrudniających zagnieĪdĪenie
siĊ drobnoustrojów, które mogáyby przyczyniü siĊ do zepsucia piwa. Fermentownia wyposaĪona zostaáa w emaliowane kadzie metalowe. Ponadto w pomieszczeniach
leĪakowni zainstalowane zostaáy urządzenia cháodnicze
z amoniakalnym systemem oziĊbiającym. UsáugĊ tĊ wykonaáa firma Hastmann&Lüttjohann z Hamburga. W tym
czasie zdecydowano siĊ równieĪ na otwarcie zautomatyzowanej linii produkcji piwa butelkowego, co przyczyniáo siĊ do wzrostu sprzedaĪy towaru do 10 000 hektolitrów
rocznie.
Po 1912 roku przebudowane zostaáy budynki, gdzie
skáadowane byáy beczki i butelki z piwem. PowiĊkszona
zostaáa równieĪ kuĨnia. Browar Tczewski zatrudniaá w tym
czasie 4 woĨniców, którzy rozwozili piwo wozami konnymi do okolicznych wsi, znajdujących siĊ w promieniu
kilkunastu kilometrów od miasta. Zdarzaáo siĊ, Īe padali
oni ofiarą rabunków. Jak donosi Gazeta ToruĔska z dnia
21 sierpnia 1913 roku, na szosie prowadzącej z Rudna do
GrĊblina, podczas peánienia swoich obowiązków napadniĊty zostaá woĨnica KamiĔski, zatrudniony w Browarze
Tczewskim. Celem ataku byáa chĊü odebrania pieniĊdzy,
pozyskanych ze sprzedaĪy piwa.
Po 1912 roku w warzelni Browaru Tczewskiego wymieniony zostaá kocioá. W jego miejsce stanąá wiĊkszy, Īeliwny, o pojemnoĞci 8 900 litrów. ModernizacjĊ przeszáa
równieĪ sáodownia, którą wyposaĪono w maszynĊ do Ğrutowania sáodu marki A. P. Muscate D8.
Do 1914 roku Browar Tczewski – Dirschauer Brauerei
und Malzfabrik G.m.b.H., rozwijaá siĊ doĞü dynamicznie.
Natomiast wybuch I wojny Ğwiatowej wprowadziá zastój
w inwestycjach. Drogą wyjĞcia z kryzysu byáa koncentracja kapitaáu. Dopiero okres dwudziestolecia miĊdzywojennego przyniósá poprawĊ koniunktury. W 1924 roku Browar
zmieniá nazwĊ na Browar Tczewski T.z.o.p. i zostaá wykupiony przez spóákĊ Browaru Kuntersztyn, w której gáównymi akcjonariuszami byli Arno Meyer – konsul, bĊdący
równoczeĞnie przewodniczącym rady nadzorczej spóáki
Browar Kuntersztyn i Albert Ziehm – generalny dyrektor
gdaĔskiej spóáki akcyjnej Danziger Aktien – Bierbrauerei.
Zarządcą w Tczewie zostaá Oswald Fichtner.
Browar Kuntersztyn w Grudziądzu w 1933 roku nabyá i staá siĊ wáaĞcicielem wszystkich udziaáów spóáek
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z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią, w tym takĪe Browaru
Tczewskiego.
Na początku lat 30-tych XX wieku oprócz funkcjonującego na mniejszą skalĊ Browaru Tczewskiego w budynku,
mieszczącym siĊ przy ul. Zamkowej 1, Teodor Szoátysek
otworzyá HurtowniĊ Piwa. W Browarze Tczewskim moĪna
byáo wówczas nabyü piwo jasne, marszaákowskie, koĨlaka
i karmelowe. Dodatkowo oferta produkcyjna zostaáa rozszerzona o napoje bezalkoholowe, tj. woda sodowa, lemoniada o smakach cytrynowym i malinowym, oranĪadĊ oraz
ĪurawinĊ.
5 listopada 1934 roku Teodor i Marta Szoátyskowie
podpisali z Browarem Kuntersztyn SA w Grudziądzu Filia
Tczew deklaracjĊ, dotyczącą objĊcia przez nich kierowniczego stanowiska w Browarze Tczewskim. W obecnoĞci
przedstawiciela Browaru, Franciszka Rinka, wrĊczyli oni
dyrektorowi, Aleksandrowi Naganowskiemu, weksel kaucyjny in blanco na kwotĊ 10 000 zá, którą w razie nie wywiązania siĊ z kierowniczych obowiązków, zobowiązali
siĊ wypáaciü w záocie.
Browar Tczewski przez okres 2 lat (1934-1936) wspóápracowaá z gdaĔskim browarem – Danziger Aktien Bierbrauerei, wypoĪyczając, w razie zaistnienia takiej potrzeby, 10 000 sztuk butelek oraz 644 blaszanych skrzynek.
Nowy wáaĞciciel rozwoziá do swoich odbiorców piwo oraz
napoje bezalkoholowe samochodem ciĊĪarowym marki
Ford. W ofercie handlowej Browaru znajdowaá siĊ takĪe
lód, dostĊpny dla klientów w dni robocze do godziny 8-ej.
W 1935 roku Browar Tczewski zatrudniaá 15 pracowników. Rok póĨniej, w czerwcu, stanowisko kierownika
objąá Michaá Lachotta, który, prócz rozlewni piwa, zorganizowaá takĪe w budynku przy ul. Zamkowej 1 rozlewniĊ
wód mineralnych.
Po 1939 roku rozebrana zostaáa czĊĞü budynków
Browaru Tczewskiego, a sprzĊt z poszczególnych jego
pomieszczeĔ trafiá do Grudziądza. Wraz z rozpoczĊciem
II wojny Ğwiatowej teren pobrowarowy zostaá wykupiony przez Hermanna Dietricha ze spóáki Danziger Aktien
– Bierbrauerei – Mineralwasserfabrik, który rozpocząá
produkcjĊ wody mineralnej oraz lemoniady. Najprawdopodobniej rozlewnia istniaáa do koĔca wojny. W latach
póĨniejszych w pomieszczeniach dawnego Browaru funkcjonowaáa hurtownia owoców gdaĔskiej firmy Dagoma.
Obecnie tylko niektóre budynki historycznego Browaru Tczewskiego są odremontowane i przeznaczone do
uĪytku publicznego. Pozostaáe obiekty, chociaĪ wpisane
do rejestru zabytków, niszczeją, obrastając chwastami,
dzikim chmielem i kurzem zapomnienia.
Bibliografia
ħródáa archiwalne
1.
2.

Archiwum PaĔstwowe w Toruniu, Zespóá Aktowy „Browar Kuntersztyn Sp. Akc. w Grudziądzu z lat 1924-1945”.
Urząd Miejski w Tczewie – Archiwum Zakáadowe, Teczka Browaru
Tczewskiego z lat 1890-1928.
Monografie

1.
2.

Gach Z., X wieków piwa w GdaĔsku, Wydawnictwo L&L, GdaĔsk
2007.
àuczak L., Piwo, piwko, piweĔko: gdzie siĊ piwo warzy..., PoznaĔ
2000.
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WOKÓã IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

RYSZARD SZWOCH

Jabáowo mniej znane

N

a kociewską póákĊ trafiáa kolejna pozycja ksiąĪkowa
– Jabáowo jakiego nie znacie. Obdarowaá nią czytelników Janusz Stachulski, wczeĞniej juĪ objawiony tuz publicystyczny, znany z „SzwoleĪerskiego tryptyku”,
o którym gáoĞno byáo w swoim czasie. MoĪna siĊ wiĊc spodziewaü, Īe takĪe nowa publikacja jego pióra nie minie bez
echa.
Prowokacyjny ton, zamkniĊty w samym tytule, budzi
ciekawoĞü. Wyostrza bowiem czytelniczą dociekliwoĞü, porządkuje naszą dotychczasową wiedzĊ o tej miejscowoĞci
i zmusza do zastanowienia, czego tak naprawdĊ jeszcze nie
wiemy o Jabáowie. Uspokaja jednoczeĞnie czytelnika co do
jednej pewnej sprawy; otóĪ daje nadziejĊ, iĪ z Autora pomocą ten brak naszej wiedzy o wsi zostanie wyczerpująco zrekompensowany po przeczytaniu ksiąĪki. Wysiáek w koĔcu
áatwy do podjĊcia, gdyĪ rozkáada siĊ on na 190 stron druku,
okraszonego interesującymi zdjĊciami.
Zakáadając, iĪ obiektywną wiedzĊ o tej wsi potencjalny
czytelnik nabyá juĪ z godnych i wiarygodnych Ĩródeá, wypada spodziewaü siĊ, Īe tym razem zostanie on uraczony znakomitą anegdotą, frapującymi wspomnieniami Ğwiadków historii, sensacjami z niegdysiejszych tabloidów, rewelacjami
odkrytymi w czeluĞciach „archiwum X”, by poprzestaü na
tychĪe tropach. I sáusznie. Trudno przecieĪ wspóáczesnego
czytelnika zainteresowaü czymkolwiek, co nie jest sensacją
na poziomie skandalu, albo odkryciem tajemnicy strzeĪonej
bardziej niĪ cnota. Taki to juĪ jest ten nasz Ğwiat. Pan Janusz
teĪ go zna, zatem wie „z czym do ludzi” siĊ idzie.
Autor stanąá do swego pisarskiego dzieáa nad wyraz odwaĪnie. Ufny w swój zmysá badawczy, bezdenną ciekawoĞü
przeszáoĞci i powab dziennikarskiego pióra. To wystarczyáo, by urodziáa siĊ z tych zabiegów szperackich publikacja
kusząca czytelników szansą poznania nieznanego im Jabáowa. Przynajmniej nie we wszystkim i nie do koĔca znanego,
a to juĪ coĞ!
Skoro juĪ wiadomo, Īe nie o akademicki, wyczerpujący
i monograficzny zapis dziejów Jabáowa idzie, ale o prezentacjĊ wybranych epizodów z przeszáoĞci i ludzi ją tworzących,
to przekonuje nas ten wybór autorskiej prezentacji i ukierunkowuje nasze oczekiwania. Wszak jak Polak Polakiem,
kaĪdy o swej historii gawĊdziü lubi.
A tematów do przypomnienia i wyjaĞnienia w dziejach Jabáowa pokazuje siĊ sporo. Z tej listy na uwagĊ zasáuĪyáy wiĊc
te „zagadki”, które wnoszą jakiĞ cieĔ sensacji. A to grzechy
leĞniczego Rusina, a to afera szpiegowska Plitta, czy nawet
„przekrĊty” gospodarskie A. J. Nagórskiego, nie mówiąc juĪ
o ciemnych kartach okupacyjnych. Obfite przytaczanie przez
Autora znacznych fragmentów róĪnych tekstów Ĩródáowych
(tylko niektóre ze wskazaniem autorstwa i pochodzenia) oraz
dokumentów in extenso, zwolniáo go od kreĞlenia wáasnej relacji, ale i weryfikowania obiektywnoĞci przekazów – zwáaszcza
pochodzących od tzw. przypadkowych informatorów. Przy tej
okazji warto byáoby przyjąü jednolitą wersjĊ choüby np. imion
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postaci historycznych: Senior rodu – Jackowski – nosi w ksiąĪce róĪne wersje imienia (Hiacynt, Hiacynty), przy czym ostatnia brzmi nader groteskowo, a jego wnuk Henryk figuruje pod
imieniem Nostycy (jeszcze bardziej komicznie), gdy owo rzekome imiĊ to zwykáy przydomek rodowy Nostitz-Jackowskich.
W tym i podobnych przypadkach wina leĪy po stronie braku
rzeczowej i jĊzykowej korekty (zwáaszcza interpunkcja !).
Ujawnia ją równieĪ szczątkowa bibliografia o niejasnym ukáadzie pozycji z ich mylnym niekiedy opisem (np. Styn?). MiáoĞników wróĪbiarstwa zawiedzie srodze przedostatni rozdziaá
ksiąĪki, którego tytuá zapowiada „przyszáoĞü Jabáowa”. Jak
áatwo siĊ przekonaü, pozostaje on dopiero do napisania (przez
jasnowidza?). W gawĊdzie o epizodach dziejowych wioski
i losach ludzkich jabáowian Autor najwyraĨniej przewidziaá
takie wáaĞnie rozwiązanie. KsiąĪka powinna inspirowaü, to
pewne.
Siáą jej na pewno jest gawĊdziarski styl narracji, przystĊpny i swojski, bliski zwyczajowemu gwarzeniu o dawnych czasach i ludziach. Pozbawiony mentorstwa i daleki
od uczonego nudziarstwa, chyba áatwiej przemówi do odbiorcy i wyrazi treĞci z natury swej odlegáe od milowych
wypadków historii. SkáonnoĞü do rozbudowanych dygresji,
snucia hipotez, supozycji i domniemaĔ, obficie wplecionych
w opowieĞü o róĪnych sprawach z jabáowskiego obszaru,
u Autora zapewne wynikająca z temperamentu gawĊdziarskiego, zmusza czytelnika do bacznego Ğledzenia bezpoĞrednich związków i powiązaĔ tych treĞci z relacjonowanymi
wydarzeniami, które dotyczą zasadniczego wątku z dziejów
Jabáowa. W tym swobodnym opowiadaniu o przeszáoĞci
Autor czuje siĊ pewniej i naleĪy to doceniü. Warto jednak
uprzedziü czytelników, gdyby mimo wszystko zaskoczyá ich
jĊzyk ksiąĪkowej narracji, kiedy to np. aresztowanie owego
Plitta „daáo kopa i przyniosáo oczekiwane skutki” (s. 58),
a „Nagórscy po prostu rozpáynĊli siĊ w powietrzu” (s. 46),
zaĞ jabáowską „MatkĊ Boską diabli wziĊli” (s. 181). Niech
puryĞci wezmą taką moĪliwoĞü takĪe pod wzgląd.
Polecając tĊ ksiąĪkĊ uwadze czytelników, nie stawiam
siebie w roli jej recenzenta (pewnie taki siĊ pojawi), sygnalizując co najwyĪej pewne kwestie mogące przygotowaü
odbiorcĊ do wnikliwszej lektury. Autor sam uczyniá to poniekąd na promocyjnym wieczorze.
Na wysokoĞci zadania stanĊáa Drukarnia Mirotki, zapewniając ksiąĪce estetyczną formĊ, Ğwietny papier, urozmaicony druk i wyraĨne zdjĊcia (sepia) – powód do satysfakcji.
Spokojna nad wyraz, by nie rzec „niemedialna” okáadka
ksiąĪki sugeruje, iĪ Autorowi nie chodziáo wcale o zdobycie
czytelnika poprzez efektowne chwyty graficzne i najmniejszą nawet ekstrawagancjĊ w tym zakresie. I tak trafi ona do
tych, do których trafiü powinna – do czytelników szczerze
zainteresowanych lokalną historią.
J. Stachulski, Jabáowo jakiego nie znacie. Starogard GdaĔski 2012.
Promocja ksiąĪki, niezwykle uroczysta i okazaáa, miaáa miejsce 4 XII
2012 r. w Zespole Szkóá Publicznych w Jabáowie.
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MAãGORZATA KRUK

Dziecko w fotografii

P

rzewaĪnie uĞmiechniĊci, ale czasem teĪ i nadąsani,
sami albo w towarzystwie, wywoáujący uĞmiech na
twarzy kaĪdego, kto je zobaczyá – tacy są mali bohaterowie wystawy „Dziecko w fotografii”, którą moĪna byáo
zwiedzaü w lutym tego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie.
ZaczĊáo siĊ od przypadkowego klikniĊcia na prezentacjĊ
„Byü dzieckiem” przygotowaną przez Archiwum PaĔstwowe m.
st. Warszawy. Potem pierwsza myĞl: a moĪe by podobny projekt
zrealizowaü w Tczewie? Dalej kwerenda w zasobach biblioteki,
wypatrywanie przy kaĪdej nadarzającej siĊ okazji tego pierwszego zdjĊcia, które sprawi, Īe lawina ruszy i wystawa stanie
siĊ faktem. Apel do mieszkaĔców Tczewa z proĞbą o dostarczenie datowanych na pierwszą poáowĊ XX wieku zdjĊü dzieci
wykonanych niekoniecznie w Tczewie, nagabywanie koleĪanek
z pracy, znajomych, Īeby poszukali fotografii dziadków, pradziadków z dzieciĔstwa. Wreszcie jest, nie jedno zdjĊcie, ale
caáy album rodziny p. BrzeziĔskich z Czerska. I juĪ wiadomo,
Īe wystawa dojdzie do skutku. Przy otwieraniu skrzynki e-mail,
przy kaĪdym zapukaniu do drzwi coraz wiĊksza nadzieja, z kaĪdym dniem wypierana przez coraz wiĊkszą pewnoĞü, Īe zbiór
zdjĊü siĊ powiĊkszy. Czytelnicy tczewskiej biblioteki po raz
kolejny nie zawiedli, pojawili siĊ teĪ i nowi przyjaciele ksiąĪnicy. Czasem dostarczyli jedno zdjĊcie, czasem caáe kartony (np.
p. Mieczysáaw Komorowski), okraszone zabawnymi, innym
razem tragicznymi opowieĞciami, wszak kaĪde zdjĊcie, to osobna historia. Niektórzy przychodzili kilkakrotnie, jak chociaĪby
p. Krystyna àatasiewicz, za kaĪdym razem wywoáując coraz
wiĊkszą euforiĊ, zwáaszcza na widok zdjĊü kartonikowych
z XIX stulecia. Zaskoczenie wywoáaá fakt, Īe sala wystawowa
biblioteki okazaáa siĊ za maáa i pojawiá siĊ problem dokonania
selekcji. Potem káĊbiące siĊ myĞli, jak uáoĪyü powiĊkszone fo-

tografie, czy Stasiu ma pojawiü siĊ w towarzystwie „Miki”,
a moĪe lepiej, jak bĊdzie obok Helenki…
Uroczystego otwarcia wystawy „Dziecko w fotografii”
dokonaáa dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, Urszula Wierycho, która od samego początku sprzyjaáa projektowi. Na ekspozycjĊ záoĪyáo siĊ okoáo sto zdjĊü
przedstawiających dzieci w róĪnym wieku, w róĪnych
miejscach i okolicznoĞciach. Byáy fotografie wykonane
w atelier, na których dzieci przybieraáy pozy nieco sztuczne.
Dominowaáy jednak zdjĊcia dzieci podczas zabawy, uroczystoĞci rodzinnych, szkolnych, koĞcielnych. Mali bohaterowie wystĊpowali sami albo w towarzystwie dorosáych.
Prawie kaĪde zdjĊcie zostaáo podpisane, choü zdarzaáy siĊ
i takie, na których nasi milusiĔscy pozostali anonimowi.
PrzewaĪnie okreĞlone zostaáo miejsce i data wykonania
zdjĊcia. Pojawiáy siĊ teĪ nazwiska fotografów: Lelewicz,
Sommerfeld, Kamstiess, Korycki, Kolberg. Zwiedzający
ekspozycjĊ przekonali siĊ o tym, Īe fotografia jest doskonaáym Ĩródáem historycznym. Jak wiele dziĊki tym zdjĊciom moĪna byáo powiedzieü o zmieniającej siĊ modzie.
Z biegiem lat zmieniaáy siĊ nie tylko fryzury, stroje i zabawki dzieci. Metamorfozom ulegáy równieĪ wnĊtrza
mieszkaĔ czy zakáadów fotograficznych, budynki, place,
stanowiące táo naszych pierwszoplanowych postaci.
Organizatorzy skáadają podziĊkowania wszystkim
paniom i panom, którzy udostĊpnili swoje zdjĊcia rodzinne: Urszuli Dukowicz, Iwo Dylkiewiczowi, Marcinowi
KáodziĔskiemu, Mariuszowi Komorowskiemu, Piotrowi
LuĪynowi, Krystynie àatasiewicz, Jadwidze àawnej, Bernadecie Michnie, Ewie Michnie, Adamowi Murawskiemu,
Czesáawie Pączek, Dariuszowi Waáaszewskiemu, Jerzemu
Wierzbowskiemu, Adriannie Zakrzewskiej.

Józef Paszkiewicz, XIX/XX w.
Fot. Korycki. Zbiory Krystyny àatasiewicz

Helenka BrzeziĔska, ok. 1927 r.
Zbiory rodziny Waáaszewskich

KMR

31

MIODEM PãYNðCE

MICHAã BOROCH

Julian Dobrski z Nowego – wielka
gwiazda oper Stanisáawa Moniuszki
Niedawno minĊáa dwusetna rocznica urodzin wielkiego artysty wywodzącego siĊ
z Kociewia. Julian Dobrski pochodziá z rodziny o tradycjach patriotycznych. Tradycje
te podtrzymywaá Julian ryzykując przerwaniem wspaniaáej kariery artystycznej.
„Halka” i „Straszny dwór”, podobnie jak „Pan Tadeusz” czy „Trylogia” są dzieáami
tworzonymi dla pokrzepienia serc rodaków.

D

nia 31 grudnia 1812 roku urodziá siĊ w Nowem
Julian Dobrski, polski tenor, syn powstaĔca koĞciuszkowskiego. Wspomina o nim Lucjan KydryĔski (pochodzący z pobliskiego Grudziądza) w dwutomowym dziele „Opera na caáy rok (Kalendarium)”.
Po studiach w warszawskim konserwatorium zostaá
zaangaĪowany do Opery Warszawskiej i w 1832 roku
debiutowaá w niej partią Almavivy w „Cyruliku sewilskim” – tą samą partiĊ Ğpiewaá parĊ miesiĊcy póĨniej na
uroczystej inauguracji nowego Teatru Wielkiego (1833).
Caáą karierĊ (nie licząc krótkiego wypadu do Wáoch,
1846-1848) związaá ze sceną warszawską. Byá jej prawdziwym filarem i ulubieĔcem warszawskiej publicznoĞci. Jego moĪliwoĞci wokalne imponowaáy rozlegáoĞcią
– Ğpiewaá zarówno partie liryczne jak i dramatyczne.
Zasáynąá m.in. jako Edgar w „Lucji z Lammermooru”,
Maks w „Wolnym strzelcu”, Eleazar w „ĩydówce”, Lionel w „Marcie”, Gennaro w „Lukrecji Borgii”, Manrico
w „Trubadurze”. Przede wszystkim jednak upamiĊtniá siĊ
w operach Moniuszkowskich: byá pierwszym Jontkiem
na warszawskiej premierze „Halki” (1858), pierwszym
Stefanem w Strasznym dworze (1865). „Zachwycaá metalem cudownym gáosu” – pisali krytycy. I dodawali:
„Dobrski to nie tylko tenor, gwiazda przejĞciowa, która
w miarĊ traci siáĊ swych páomieni, lecz zarazem jeden
z punktów wytycznych w historii rozwoju naszej muzyki scenicznej”.
WyraĨnie manifestowaá teĪ Dobrski swoje sympatie
polityczne. Podczas pobytu we Wáoszech uczestniczyá
ponoü w 1848 roku w WiĞnie Ludów i miaá trudnoĞci
z powrotem do kraju. Dopiero interwencja nieocenionej
Marii Kalergis przyniosáa mu odpowiednie zezwolenie.
Natomiast w 1865 roku za odĞpiewanie hymnu Stradelli podczas naboĪeĔstwa za piĊciu polegáych w walce
z caratem otrzymaá – po 33 latach peánej sukcesów pracy
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– natychmiastowe zwolnienie z Teatru Wielkiego. Objąá
wówczas klasĊ Ğpiewu w warszawskim konserwatorium.
Zmará 2 maja 1886 roku w Warszawie.
W Gazecie Wyborczej z dnia 31 grudnia 2010 roku
ukazuje siĊ artykuá Wáodzimierza Kalickiego o warszawskiej prapremierze narodowej opery „Halka” Stanisáawa
Moniuszki (1.01.1858). W. Kalicki pisze. „Akcja rozgrywa siĊ na Podhalu pod koniec XVIII wieku. Tytuáowa

Julian Dobrski (1812 – 1886)
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SãYNNY JONTEK
Halka, wiejska dziewczyna, uwiedziona przez
bogatego panicza Janusza, rodzi dziecko. Ale
Janusz za nic ma swą paĔszczyĨnianą cháopkĊ,
za nic jej uczucia, záamane serce i Īycie. ĩeni
siĊ z równą sobie stanem panną z dworu. Halka zjawia siĊ na jego Ğlubie. Zamierza podpaliü
koĞcióá, ale w koĔcu, poruszona piĊknej Ğlubnej uroczystoĞci, rezygnuje z zemsty. Zostawia
dziecko w przydroĪnej kapliczce, sama zaĞ popeánia samobójstwo, rzucając siĊ do rzeki.
Najpierw byáa prapremiera wileĔska, wystawiona w salonie teĞciów kompozytora MĦllerów, w wersji krótkiej, estradowej – przez
ziemiaĔską publicznoĞü przyjĊta zostaáa wrĊcz
wrogo. Próby wystawienia dzieáa napotykaáy
na trudnoĞci”. Zdaniem W. Kalickiego „dopiero
teraz, w trakcie politycznej odwilĪy, po wstąpieniu na tron cara Aleksandra II, warszawski
teatr wznowiá przygotowania do premiery.
Zaczyna siĊ. I od razu, tuĪ po uwerturze, zrywają siĊ ogromne brawa. Moniuszko oddycha
z ulgą. Po introdukcji – znów rzĊsiste brawa.
Po duecie Halki z Januszem publicznoĞü wstaje
z miejsc, juĪ nie tylko bije brawo, ale krzyczy
z entuzjazmu. Widownia zachwycona jest muzyką, ale takĪe wspaniaáą Pauliną Rivoli jako
Halką i Julianem Dobrskim Ğpiewającym partiĊ
Jontka. W drugim akcie wybucha entuzjazm po
duecie Jontka i Halki. W trzecim – po chórze
wieĞniaków. KoĔczy siĊ ostatni akt. PublicznoĞü
ogarnia nieomal szaleĔstwo. Po twarzach páyną
ázy. PublicznoĞü wywoáuje KorneliĊ Quattrini
– sceniczną ZofiĊ – trzy razy. Ale to jeszcze nic.
Gáówni bohaterowie Paulina Rivioli i Julian Dobrski muszą wychodziü do publicznoĞci 14 razy.
ĝpiewający partiĊ Stolnika Wilhelm Troschel
i Adam Zióákowski, sceniczny Janusz, wywoáywani są brawami i okrzykami szeĞciokrotnie.
Tyle samo razy muszą wyjĞü do widowni Moniuszko, dyrygent Jan Quattrini i twórca dekoracji Antoni Sacchetti. PoĞród ákaĔ, okrzyków,
braw objawia siĊ prawdziwie narodowa opera”.
Oddajmy jeszcze gáos Lucjanowi KydryĔskiemu. „28 wrzeĞnia 1865 roku w warszawskim Teatrze Wielkim odbywa siĊ premiera
„Strasznego dworu”. O sukcesie swej opery
Moniuszko pisze do swego przyjaciela: „Dobrski byá zachwycający! PieĞĔ z kurantami starego zegara i prolog najwiĊcej siĊ podobaáy. Orkiestra serdecznie mi sáuĪyáa”. Odbyáy siĊ tylko
trzy przedstawienia. Z wiadomego wzglĊdu
carska cenzura zawiesiáa dalsze wykonywanie
opery. Za Īycia Moniuszki „Strasznego dworu”
juĪ nie wznowiono, ale czasem wykonywano
jego fragmenty na koncertach”.
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Jacek KliĔski
wybitny
tczewski artysta

J

acek KliĔski naleĪy do najwybitniejszych tczewskich artystów
drugiej poáowy XX wieku. Byá samoukiem, ale obdarzonym
licznymi talentami. Pokolenie tczewian lat 70. i 80. minionego
wieku dobrze pamiĊta go jako znakomitego malarza i muzyka, a przy
tym i poszukującego poetĊ. Daá siĊ teĪ poznaü jako mistrz i przyjaciel
przyszáego lidera zespoáu „Republika”, Grzegorza Ciechowskiego.
NieszczĊĞliwym zbiegiem okolicznoĞci Jacek KliĔski zmará w wieku
niespeána 32. lat. Po raz pierwszy i jedyny pisaá o nim przed üwierü
wiekiem znany i ceniony pisarz, regionalista i wydawca – Roman Landowski.
Nie przypadkiem o naszym mieĞcie, Tczewie, mówi siĊ jako
o „mieĞcie malarzy i muzyków”. Bowiem na przestrzeni minionych kilkudziesiĊciu lat w „Grodzie Sambora” wyrosáo i rozwinĊáo swój talent
przynajmniej kilkunastu wybitnych artystów. Dla przykáadu wymieĔmy w porządku alfabetycznym nastĊpujące nazwiska najwiĊkszych indywidualnoĞci twórczych: Tadeusz Abt, prof. Janusz Akermann, Stanisáaw Buczkowski, Stefan Cejrowski, Grzegorz Ciechowski, Bolesáaw
Deisenberg, Wojciech GaliĔski, Jerzy KamieĔ, Ryszard Karczykowski,
Teresa KliĔska, Jacek KliĔski, Janusz Mokwa, Bogdan LesiĔski, Wojciech LesiĔski, Adam Przybyáowski, Roman Puchowski, Piotr Wegiera
i Adam Wendt. WĞród nich miejsce szczególne zajmuje Jacek KliĔski.
Byá nie tylko malarzem i muzykiem, równieĪ poetą, ale i prekursorem
tczewskiej sztuki drugiej poáowy lat 70. minionego wieku. Za swojego mistrza uwaĪaá go lider kultowego zespoáu „Republika” Grzegorz
Ciechowski. Czas zatem bliĪej poznaü sylwetkĊ i niepospolitą indywidualnoĞü Jacka KliĔskiego.
Jacek KliĔski urodziá siĊ 10 marca 1950 roku w Tczewie. Byá najstarszym synem Wilhelma i matki Genowefy. Wychowywaá siĊ w wielodzietnej (siedmioosobowej) rodzinie na Starym MieĞcie w Tczewie.
W latach 50. i 60. XX wieku nie áatwo byáo zdobyü solidniejsze wyksztaácenie. WiĊkszoĞü máodzieĪy koĔczyáa wtedy edukacjĊ na szkolnictwie zawodowym. ĝrednie wyksztaácenie nadawaáo wtedy status quasi inteligencji. Studiowali w tamtych latach naprawdĊ nieliczni.
Czas edukacji
Jacek KliĔski rozpocząá edukacjĊ w Szkole Podstawowej nr 5 na
Starówce w Tczewie. Tutaj najprawdopodobniej skrystalizowaáy siĊ
jego pierwsze zainteresowania muzyczne. Wiele bowiem wskazuje na to, Īe muzyka, malarstwo, poezja – to byáy gáówne i stopniowo
ujawniające siĊ jego drogi artystyczne. Po ukoĔczeniu „podstawówki” w 1964 roku Jacek KliĔski, w gmachu przedwojennego Gimnazjum MĊskiego (obecnie ul. Westerplatte, przed wojną Hallera),
kontynuowaá naukĊ w Liceum Ogólnoksztaácącym im. Adama Mickiewicza. Ogólniak ten uchodziá wtedy za szkoáĊ elitarną i nobilitującą. W duĪej mierze zawdziĊczaá to znakomitej kadrze pedagogicznej i legendarnemu dyrektorowi, Antoniemu Tomczykowi, który dbaá
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o wysoki poziom nauczania i konsekwentnie przestrzegaá
dyscypliny. Jacek miaá szczĊĞcie do dobrej wychowawczyni
Zofii Konrackiej. ZapamiĊtaáa ona swojego wychowanka jako
szczerego i sympatycznego ucznia, nie stroniącego od dzialalnoĞci muzycznej. Po latach Konracka otrzymaáa z jednostki wojskowej kartkĊ od Jacka KliĔskiego z podziĊkowaniem
„z serca páynącym za trud wychowawczy”. Byá to jedyny taki
szlachetny przypadek w jej piĊknej karierze pedagogicznej.
Z powodu systemowych zmian strukturalnych w oĞwiacie, LO im. A. Mickiewicza w Tczewie zostaáo praktycznie zlikwidowane, a formalnie wáączone (1967 rok) do LO
im. Marii Skáodowskiej-Curie, gdzie dyrektorem byá Adam
JabáoĔski. Z nieznanych bliĪej powodów w klasie maturalnej
Jacek KliĔski zostaá wydalony z tej szkoáy w roku szkolnym
1967/1968. Jego wychowawczynią byáa wtedy mgr Anna
Andrzejewska. Po upáywie 45. lat trudno ustaliü przyczyny
edukacyjnych káopotów naszego bohatera. Najprawdopodobniej potknąá siĊ on na ostrej dyscyplinie panującej wtedy
w LO. Wiadomo bowiem, Īe w ostatnich latach licealnych
graá w póáprofesjonalnym zespole rockowym. Uczestniczyá
w muzycznych koncertach wieczornych i nocnych (tzw.
non-stop) w Tczewie, czego ówczesna dyrekcja LO zapewne nie chciaáa tolerowaü. Dzisiejszej máodzieĪy trudno bĊdzie zrozumieü rygory i konsekwencje ówczesnej surowej
dyscypliny. Faktem jest, Īe Jacek KliĔski byá zmuszony
kontynuowaü edukacjĊ w LO dla Pracujących w Pruszczu
GdaĔskim. Tutaj dnia 9 czerwca 1969 roku zdaá maturĊ. Sądząc po Ğwiadectwie dojrzaáoĞci staraá siĊ zaliczaü wszystkie
przedmioty, a wyróĪniá siĊ oceną dobrą z jĊzyka polskiego. Zapewne dlatego teĪ nie podjąá próby pójĞcia na studia.
Za to duĪo czytaá i systematycznie pogáĊbiaá swoją wiedzĊ
jako samouk. W póĨniejszym okresie (1981) zadeklarowaá
chĊü podjĊcia nauki w Studium Kultury OĞwiaty Dorosáych
w GdaĔsku. WaĪne jest to, Īe miaá ĞwiadomoĞü i potrzebĊ systemowego podnoszenia swoich kwalifikacji. Niestety, z racji
krótkiego Īywota, planów swoich nie zdoáaá zrealizowaü.
Uzyskanie matury byáo w tamtym czasie dobrą przepustką do podjĊcia pracy w administracji lub usáugach. Z reguáy
byáa to praca za jedyne 50-60 procent Ğredniego wynagrodzenia w sferze produkcyjnej. Na tym, niestety, opieraá siĊ
system realnego socjalizmu i praktyki stosowanej w PRL.
Pierwszy rok po maturze Jacek KliĔski spĊdziá praktycznie w domu na rozwijaniu swoich pasji i zainteresowaĔ.
Zapewne spodziewaá siĊ lada tydzieĔ powoáania do odbycia
sáuĪby wojskowej. Wtedy byá to oczywisty standard. To oczekiwanie wydáuĪyáo siĊ nawet do roku. Faktycznie bowiem
zasadniczą sáuĪbĊ wojskową odbywaá w latach 1970-1972.
Wszystko wskazuje na to, Īe w wojsku radziá sobie caákiem
dobrze. Jak na artystyczną duszĊ moĪe to nieco nawet dziwiü.
Ale wáaĞnie w wojsku poznano siĊ na jego uzdolnieniach plastycznych. Z relacji kolegi „po fachu” artystycznym Franciszka Zakrzewskiego (z tej samej jednostki wojskowej), wynika,
Īe wáaĞnie w latach sáuĪby wojskowej powstaáy pierwsze rysunki i obrazy Jacka KliĔskiego. W kaĪdym razie czas przymusowej sáuĪby wojskowej w jego przypadku nie byá czasem
zmarnowanym. A czĊsto przecieĪ tak bywaáo.
Praca zawodowa
Wczesną jesienią 1972 roku Jacek KliĔski powróciá ze
sáuĪby w Ludowym Wojsku Polskim. Miaá wtedy 22 lata.
Te dwa lata pobytu w wojsku spowodowaáy wzrost jego dojrzaáoĞci spoáecznej. Przyczyniáy siĊ teĪ do wyraĨniejszego
skrystalizowania jego zainteresowaĔ artystycznych.
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Praca zawodowa w krótkim Īyciorysie Jacka KliĔskiego
zajmowaáa niespeána 10 lat Īycia. Praktycznie byáy to lata
1972-1981. Pierwszą pracĊ zawodową podjąá jesienią 1972
roku w GS (Gminna Spóádzielnia) „Samopomoc Cháopska” w Gniewie na stanowisku klasyfikatora. Praca ta nie
pasjonowaáa máodego czáowieka o zaciĊciu artystycznym.
Wytrwaá w niej póá roku. Na początku 1973 roku zatrudniá
siĊ na PKP w Tczewie, w „Magazynie Gáównym”. Zostaá
„starszym magazynierem”. PoniewaĪ w rodzinie (ojciec
kolejarz) bliskie byáy tradycje kolejarskie, dlatego praca ta
bardziej niĪ poprzednia mu odpowiadaáa. OsobiĞcie dobrze
pamiĊtam Jacka KliĔskiego w mundurze kolejarskim. Chyba kolej trochĊ lubiá. Mawiaá jednak „ja nie jestem kolejarzem, jestem tylko zatrudniony na PKP”. Naturalnie praca
starszego magazyniera nie dawaáa wiĊkszych moĪliwoĞci
awansu zawodowego, ani tym bardziej realizacji aspiracji
artystycznych. Miaá jednak poczucie wykonywania zawodu
w Tczewie („mieĞcie kolejarzy”) powszechnie szanowanego
i lubianego. W sumie wykonywaá pracĊ na PKP przez blisko
5 lat. Jego zwierzchnicy wysoko cenili jego zaangaĪowanie
i sumiennoĞü w wykonywaniu obowiązków. W wydanej ocenie podsumowującą jego pracĊ na PKP stwierdzono: „Byá
sumiennym, koleĪeĔskim i zdyscyplinowanym pracownikiem”. Spoáecznie udzielaá siĊ takĪe w Radzie Zakáadowej.
Trzecim i byü moĪe docelowym, a na pewno ostatnim,
miejscem pracy Jacka KliĔskiego, byáa Spóádzielnia Mieszkaniowa (SM) w Tczewie przy alei ZwyciĊstwa 6. BĊdzie
tutaj pracowaá aĪ do (wczesnej) Ğmierci tj. 3 lata i 9 miesiĊcy. Za porozumieniem stron, z dniem 1 kwietnia 1978
roku zostaá instruktorem SM do spraw zaopatrzenia materiaáowego. Jego wynagrodzenie wynosiáo 3700 záotych,
oczywiĞcie byáy to inne záote niĪ obecnie. Byáo to znacznie poniĪej Ğredniej krajowej, ale daáo siĊ za to juĪ wyĪyü.
Nade wszystko praca w Spóádzielni Mieszkaniowej otwieraáa nowe moĪliwoĞci, nie tylko realizacji kariery zawodowej, ale i na szybkie zdobycie wáasnego mieszkania. JuĪ we
wrzeĞniu 1980 roku zwróciá siĊ on do Zarządu SM z proĞbą
o zmianĊ stanowiska sáuĪbowego. Formalnie uzasadniaá to
wzglĊdami rodzinnymi (niepracująca Īona i dwoje dzieci).
ProĞba jego zostaáa uwzglĊdniona póá roku póĨniej. Z dniem
1 lutego 1981 roku Jacek KliĔski zostaá zatrudniony w SM
w Tczewie na stanowisku „instruktora kulturalno-wychowawczego”. Tym razem jego wynagrodzenie wraz z dodatkiem do páacy wzrosáo do 5000 zá. Naturalnie podniesienie
uposaĪenia miaáo swoje znaczenie, ale o wiele waĪniejsze
byáo podjĊcie pracy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
i planami na przyszáoĞü. W krótkim czasie w gmachu zarządu SM otwarto pracowniĊ malarską Jacka KliĔskiego. Miaá
takĪe moĪliwoĞü realizacji swoich pasji i aspiracji muzycznych. Trzeba obiektywnie przyznaü, Īe ówczesna Spóádzielnia Mieszkaniowa (i dzisiejsza SM takĪe) dbaáa o potrzeby
kulturalne swoich mieszkaĔców. Najlepiej poĞwiadczają to
funkcjonujące wtedy trzy osiedlowe domy kultury. Puentujac naleĪy dodaü, Īe Jacek KliĔski pracowaá w tczewskiej
Spóádzielni Mieszkaniowej do dnia 1 stycznia 1982 roku.
Wyrobiá sobie dobrą pozycjĊ i zyskaá szacunek oraz uznanie
swoich zwierzchników.
ĩycie rodzinne
Z domu rodzinnego wyniósá Jacek KliĔski poczucie solidarnoĞci i wzajemnej troski o najbliĪszych. Miaá w sobie
duĪą wraĪliwoĞü na los i potrzeby drugiego czáowieka. JuĪ w
czasach licealnych szukaá pokrewnej duszy. W klasie trzeciej
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LO (wtedy klasie X) nawiązaá bliĪszą
sympatiĊ koleĪeĔską z Teresą Masáowską. Byáa ona zaledwie rok od niego
máodszą koleĪanką z tego samego LO.
Z upáywem czasu wzajemne zainteresowania i sympatia przerodziáy siĊ
w gáĊbokie i trwaáe uczucie.
Po uregulowaniu sáuĪby wojskowej i ustabilizowaniu pracy na PKP,
Jacek KliĔski mógá zrealizowaü swoje plany maáĪeĔskie. Latem 1973
roku oĪeniá siĊ z Teresą Masáowską.
W ten sposób na trwale związaáy siĊ
dwie artystyczne dusze. W latach
70. minionego wieku to artystyczne tczewskie maáĪeĔstwo uchodziáo
za wzorowe pod kaĪdym wzglĊdem. W roku 1974 urodziá siĊ pierworodny syn àukasz. Na początku
Kapela „Nocny Pociąg”. Jacek KliĔski (flet)
1978 roku na Ğwiat przyszedá drugi
syn Mateusz. Imiona synów Jacka
i Teresy KliĔskich byáy nieprzypadkowe. Budzą one naturalne skojarzenie ze sáawnymi autorami Konsekwentnie i latami uczyá siĊ sztuki malarskiej. NajEwangelii PaĔskich. Z zebranych relacji wynika, Īe Jacek prawdopodobniej pozostawiá po sobie co najmniej setkĊ obrazów. Gáównie byáy to obrazy olejne. NajwiĊcej
byá czuáym i opiekuĔczym ojcem.
Nie da siĊ opisaü klimatu Īycia i twórczoĞci rodziny ich powstaáo w tczewskim MDK-u (MiĊdzyosiedlowym
KliĔskich w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 18. Ty- Domu Kultury) przy al. ZwyciĊstwa 6. Byáy to gáównie
tuáem uzupeánienia dodajmy, Īe gdzieĞ okoáo roku 1979 lata 1978-1981. Dyrektor MDK-U Grzegorz Muákowski
przeprowadzili siĊ oni do wáasnego mieszkania w 10-piĊ- daá Jackowi peáną swobodĊ dziaáania artystycznego. W tym
trowym bloku na Suchostrzygach. Ich mieszkanie bardziej okresie praktycznie uczestniczyá on we wszystkich miejprzypominaáo pracowniĊ artystyczną niĪ zwyczajne lokum skich wystawach, zbiorowych i indywidualnych. Od czasu
rodzinne. Praktycznie wszystkie Ğciany ich mieszkania za- do czasu wyjeĪdĪaá na plenery plastyczne do Trójmiasta
peánione byáy obrazami i tkaniną artystyczną. Warto dodaü, i na Póáwysep Helski. WernisaĪe byáy dla niego swoistym
Īe Teresa KliĔska okazaáa siĊ prekursorką gobelinów i ki- ĞwiĊtem kultury. Swoimi obrazami obdarowaá wielu przylimów, i to nie tylko w skali Ziemi Tczewskiej. W jej wy- jacióá i sympatyków. Tematyka jego twórczoĞci jest rozlegáa
padku moĪna mówiü o pracowni tkaniny artystycznej. Wie- i róĪnorodna, od martwej natury, architektury po abstrakcjĊ
czorami w mieszkaniu paĔstwa KliĔskich zapalano Ğwiece i kosmologiĊ. Nie stroniá teĪ od portretów i aktu kobiecei rozlegaáa siĊ delikatna, wyszukana muzyka, nierzadko go. Malarstwo stanowiáo artystyczne odbicie jego duszy
z najnowszych páyt zachodnich. Sáuchano równieĪ poezji, i marzeĔ o innym Ğwiecie. Faktem jest, Īe obrazy Jacka
dyskutowano o muzyce i literaturze. Czytano teĪ czasopi- KliĔskiego zdobią dzisiaj niejedno mieszkanie w „Grodzie
sma z dziedziny kultury. Nierzadko ktoĞ zagraá na gitarze Sambora”. Wiadomo teĪ, Īe pewna iloĞü obrazów trafiáa do
i zaĞpiewaá. Wszystko to odbywaáo siĊ jedynie przy herbacie kolekcjonerów w GdaĔsku. Dzisiaj nie ulega wątpliwoĞci,
„ulung” i przy naturalnej serdecznoĞci gospodarzy. W tych iĪ obrazy Jacka KliĔskiego mają swoją markĊ i zapewne
artystycznych wieczorkach uczestniczyáa grupa máodzieĪy duĪą wartoĞü.
W potocznej opinii Jacek KliĔski uchodzi za znanego,
z LO im. Marii Skáodowskiej-Curie, w tym Grzegorz Ciechowski i autor tego artykuáu. W epoce propagandy Gierka cenionego i páodnego malarza. On sam jednak, najprawi upolityczniania Īycia publicznego, my máodzi tczewiacy dopodobniej bardziej chciaá realizowaü siĊ w muzyce. Nie
poznawaliĞmy inne i bardziej wartoĞciowe Īycie, wáaĞnie w bez znaczenia byá fakt, Īe w domu rodzinnym ojciec graá na
„saloniku artystycznym” rodziny KliĔskich. Jesienią 1976 akordeonie. Z czasem muzyka bĊdzie go porywaáa i fascyroku „salonik artystyczny” znacznie opustoszaá, gdyĪ wielu nowaáa. Jego zainteresowania muzyczne obejmowaáy falk,
z nas udaáo siĊ na studia. Bardziej wytrwali zaglądali tam ballady, blues i oczywiĞcie jazz. Do koĔca swojego krótkiego, ale jakĪe twórczego i ciekawego Īycia lubiá sáuchaü Boby
i w okresie póĨniejszym.
Dylana. Debiut muzyczny Jacka KliĔskiego miaá miejsce
juĪ w latach licealnych (16-17 lat). Wszystko wskazuje na
DziaáalnoĞü artystyczna
Jacek KliĔski miaá wielu przyjacióá nie tylko w Ğrodo- to, Īe w drugiej poáowie lat 60. minionego wieku debiutowaá
wisku artystycznym. PamiĊü o nim zachowaáa siĊ w róĪ- i graá na perkusji w dwóch „kapelach” muzycznych, wpierw
nych Ğrodowiskach spoáecznych. Przyjaciele i sympatycy w zespole „Szkwaáy”, a potem w grupie „Lock-up”. Z racji
wymieniają zgodnie trzy jego pasje artystyczne, tj. muzy- wieku i skromnego doĞwiadczenia byá jedynie jednym z kilka, malarstwo i poezja. Jak siĊ wydaje najwiĊkszy Ğlad po ku muzyków w tych zespoáach. W zespole „Lock-up” graá
sobie pozostawiá wáaĞnie w malarstwie, które prezentuje z powodzeniem w sumie kilka lat. W Tczewie zespóá ten
siĊ niezwykle róĪnorodnie i atrakcyjnie. Inspiracji szukaá miaá wielu wielbicieli. W pierwszych latach 70. XX wiew ustawicznie czytanych Īyciorysach wybitnych malarzy ku Jacek KliĔski zasilaá máodzieĪowy zespóá „Juventus”,
polskich i zachodnich (np. Witkacy, Cezane, van Gogh). funkcjonujący przy koĞciele Ğw. Stanisáawa Kostki w Tcze-
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wie. Liczne sukcesy zespoáu „Juventus”, szczególnie na
festiwalach Sacrosong (ToruĔ 1973, gáówna nagroda), byáy
takĪe i jego sukcesami! Warto teĪ zauwaĪyü, Īe w latach
70. XX wieku wraz z Īoną i przyjacióámi corocznie jeĨdziá na Jazz Jamboree do Warszawy. Bliski mu byá znakomity polski jazz-man Krzysztof Komeda (1931-1969).
W koĔcu lat 70. minionego wieku Jacek KliĔski dorobiá
siĊ wáasnej kapeli, czyli zespoáu „Nocny Pociąg”. W tej
kapeli grali miĊdzy innymi Grzegorz Ciechowski, Krystyna Czocher, Krzysztof Okupski i Piotr Pieczewski.
W 1980 roku grupa „Nocny Pociąg” znalazáa siĊ wĞród
laureatów (III nagroda) „Czerwonego Gryfa” na Wojewódzkim Przeglądzie Zespoáów Muzycznych w Tczewie.
W okolicznoĞciowym wywiadzie dla „Radia GdaĔsk”
wypowiedzieli siĊ Jacek KliĔski i Grzegorz Ciechowski.
Droga „Nocnego Pociągu” do dalszych sukcesów wydawaáa siĊ staü otworem. Inne jednak juĪ trendy ujawniáy siĊ
w ówczesnej polskiej muzyce máodzieĪowej. PamiĊtajmy,
Īe byá to okres „Festiwalu SolidarnoĞci”. W roku 1981 Jacek
KliĔski wziąá udziaá w kilku próbach zespoáu „Res Publica”
w Toruniu. Jesienią 1981 roku na kanwie tej grupy wyrosáa
legendarna grupa „Republika”. Jej liderem byá nie kto inny
jak Grzegorz Ciechowski. Niestety, w tej kapeli jakby zabrakáo miejsca dla Jacka KliĔskiego. Najprawdopodobniej
muzyka nowofalowa, która jesienią 1981 roku niejako „wybucháa” w Toruniu, nie byáa juĪ jego muzyką. Faktem jest,
Īe jego ulubiony uczeĔ Grzegorz Ciechowski zrobiá jedną
z najwiĊkszych i zarazem najpiĊkniejszych karier w polskiej muzyce rockowej lat 80. XX wieku. To wáaĞnie „Republika” i „Obywatel GC” nadawali wtedy ton i jakoĞci
polskiego rocka. Do dzisiaj kultowy zespól „Republika”
ma swoich wiernych fanów. Tczewski coroczny (od 11.
lat) Festiwal im. Grzegorza Ciechowskiego, organizowany
przez Józefa Golickiego, poĞwiadcza ponadczasową, oryginalną i klasyczną wartoĞü jego poezji Ğpiewanej i wyjątkowej muzyki. Kolejne pokolenie Polaków jest rozmiáowane
w muzyce i poezji Grzegorza Ciechowskiego. W tym wypadku, jak siĊ wydaje, uczeĔ przerósá mistrza. Tym wiĊksza to jednak chluba i satysfakcja dla Jacka KliĔskiego. Po
wielu latach i licznych sukcesach Grzegorz Ciechowski
kilkakrotnie przyznaá, iĪ „Jacek KliĔski wprowadziá mnie
w Ğwiat muzyki”, byá czáowiekiem, „któremu bardzo duĪo
zawdziĊczam”.
O poezji Jacka KliĔskiego mówi siĊ rzadko i maáo. PiĊknie i interesująco pisaá o niej wybitny pisarz i poeta Roman
Landowski. Tu trzeba odwoáaü siĊ do jego znakomitego
artykuáu zamieszczonego w „Kociewskim Magazynie Regionalnym” (1987 nr 4), a zatytuáowanym jakĪe wymownie: „Niech bĊdzie najciszej. O niespeánionym poezjowaniu
Jacka KliĔskiego”. R. Landowski zaliczyá jego poezjĊ do
„dokonaĔ godnych ocalenia”. Powstaáa ona w latach 19731975. W tym czasie zafascynowaáa go poezja Edwarda Stachury (1937-1979) i Rafaáa Wojaczka (1945-1971). Caáy
jego zbiorek poetyki liczyá zaledwie dwanaĞcie stron. Poezja Jacka KliĔskiego byáa bardziej jakoĞciowa niĪ iloĞciowa. Zbiorek poetycki, zatytuáowany skromnie „Wiersze”,
byá przepisywany na maszynie, a nastĊpnie przekazywany
z rąk do rąk. DziĊki R. Landowskiemu przynajmniej trzy
jego wiersze moĪemy poznaü bliĪej: „Do przyjacióá moich”, „Powitanie syna” i wiersz bez tytuáu. Ostatecznie Jacek KliĔski powróciá do pisania ulubionych ballad, którym
akompaniowaá na gitarze i harmonijce. BezpoĞrednim powodem jego odwrotu od poezji byáa lektura wierszy Grze-
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gorza Ciechowskiego. Miaá wtedy powiedzieü, „skoro ty tak
piszesz, to ja muszĊ zamilknąü”.
Jacek KliĔski zamilká ostatecznie w Noc Sylwestrową na
1982 rok. Zmará, jak wymownie i refleksyjnie zapisaá Roman
Landowski: „zabrany przez bezsensowną Ğmierü”. W jego
dramatycznym przypadku nie przywoáano na czas pomocy.
Potem byáo juĪ za póĨno. Na niewiele zdaáy siĊ postĊpowanie prokuratorskie i przeprowadzona sekcja zwáok. RzeczywiĞcie Nowy Rok 1982 zacząá siĊ w Tczewie Ĩle. Na wieĞü
o Ğmierci Jacka KliĔskiego w „tczewskim Ğrodowisku kulturalnym zrobiáo siĊ smutno”. Miaá przecieĪ tak wielu Īyczliwych i oddanych sympatyków. Dodajmy, Īe uroczystoĞci
pogrzebowej przewodniczyá osobiĞcie ksiądz proboszcz
Stanisáaw Cieniewicz, spokrewniony z rodziną KliĔskich.
Znaczenie
Tczew jest miastem malarzy, muzyków i pisarzy. Kilku
z nich niewątpliwie zasáuguje na swoje monografie. Adam
Wendt wciąĪ odnosi sukcesy muzyczne i znajduje czas na
edukacjĊ muzyczną. Grają kolejne kapele máodzieĪowe
(np. „Ajagore”, „Black Flowers”). Szkoáa Muzyczna edukuje kolejne pokolenie tczewian. Harcerska Orkiestra DĊta
w Tczewie ĞwiĊtowaáa ostatnio 65-lecie swojej owocnej
dziaáalnoĞci. W Gremium Malarskim im. Janusza Mokwy
przy Spóádzielni Mieszkaniowej (tej samej) regularnie
tworzy kilkunastu artystów. Niedawno odbyá siĊ wernisaĪ
prac Ğp. Stanisáawa Buczkowskiego, gdzie upamiĊtniono
jego blisko 35-letnią twórczoĞü malarską. W ubiegáym roku
obchodzono jubileusz 25-lecia malarstwa Piotra Wegiery.
W tym tczewskim artystycznym Ğrodowisku Jacek KliĔski zajmowaá miejsce niezwykáe i wyjątkowe. Byá niejako
bardem artystycznym Tczewa lat 70. XX wieku. Jego malarstwo nosiáo prekursorski charakter. Jego muzyka zainspirowaáa Grzegorza Ciechowskiego, przyszáego lidera
zespoáu „Republika” i „Obywatela GC”. Jedynie wiersze
Jacka KliĔskiego pozostaáy, mówiąc jĊzykiem Romana Landowskiego, „niedopeánionym poezjowaniem”. Dramatyczna
i niepotrzebna Ğmierü Jacka KliĔskiego w wieku niespeána
32 lat, w peáni siá twórczych, skáania do zadumy nad ludzkim losem. Stanowi ona teĪ ostrzeĪenie dla niejednego Ğrodowiska máodzieĪowego.
Po Jacku KliĔskim pozostaáy liczne obrazy, muzyka
grupy „Nocny Pociąg”, ale takĪe marzenia i romantyczne
wspomnienia oraz pamiĊü przyjacióá. Pozostaá takĪe wizerunek oryginalnego, nadwraĪliwego i ekstrawaganckiego
czáowieka, nierzadko kontestującego zastaną rzeczywistoĞü.
Nie przypadkiem poszukująca máodzieĪ po prostu do niego
lgnĊáa. Niewątpliwie ma Jacek KliĔski staáe i waĪne miejsce
w kulturze miasta Tczewa. Byü moĪe jego twórczoĞü i Īywot
naleĪaáoby odczytaü na nowo.

Za pomoc w udostĊpnianiu informacji i zdjĊü do tego artykuáu serdecznie dziĊkujĊ: Gabrieli Cieniewicz, Krystynie
Czocher, Franciszkowi Drelichowi, Józefowi Golickiemu,
Kazimierze Kandulskiej, Wiolecie Karczewskiej, Edwardowi KliĔskiemu, Zbigniewowi Konkolewskiemu, Zofii Konrackiej, Maciejowi i Kajetanowi Kortas, Adamowi Lemka,
Jadwidze Mitrus, Janowi Morusowi, Grzegorzowi Muákowskiemu, GraĪynie Paczkowskiej, Krzysztofowi Okupskiemu,
Romanowi Puckowskiemu, Adamowi Przybyáowskiemu,
Marianowi Sarnowskiemu, RóĪy Sobieralskiej, Romanowi
Szulcowi i Franciszkowi Zakrzewskiemu.

KMR

KONTERFEKTY

Tegoroczne obchody Dnia Tczewa

D

nia 30 stycznia od 1992 roku
obchodzony jest jako DzieĔ
Tczewa. DzieĔ ten, poza refleksjami historycznymi i przypomnieniem wyzwoleĔczej armii gen. Józefa
Hallera i powrotu Tczewa do Macierzy, jest okazją do wrĊczenia wyróĪnieĔ tym, którzy swoją pracą zasáuĪyli
siĊ dla Tczewa i naszego regionu.

UroczystoĞci rozpoczĊáa msza Ğw.
w tczewskiej farze. W homilii mówiono wiele o wolnoĞci, tolerancji, demokracji. Po zakoĔczeniu naboĪeĔstwa
wszyscy udali siĊ do Kaplicy PamiĊci,
gdzie przed tablicami upamiĊtniającymi pomordowanych i zasáuĪonych
tczewian záoĪono kwiaty i odĞpiewano
pieĞĔ BoĪe coĞ PolskĊ.

Po otwarciu uroczystej sesji Rady
Miejskiej Tczewa, która miaáa miejsce
w Centrum Kultury i Sztuki i przywiataniu goĞci przez przewodniczącego
Rady Mirosáawa Augustyna, dzieci
z przedszkola „JarzĊbinka” wykonaáy
kantatĊ o Tczewie, a przemówienie okolicznoĞciowe związane ze ĞwiĊtem miasta przedstawiá Kazimierz Ickiewicz.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego uroczystoĞü poprowadziá
Mirosáaw Augustyn – przewodniczący Rady Miejskiej

Fot. Jacek Cherek

KantatĊ o Tczewie wykonaáy dzieci z tczewskiego przedszkola „JarzĊbinka”

Fot. Jacek Cherek
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ćWIõTO TCZEWA
Kolejnym punktem sesji byáo wrĊczenie wyróĪnieĔ. NajwyĪsze z nich,
Honorowy Obywatel Miasta Tczewa,
otrzymaá ks. Antoni Dunajski, proboszcz parafii Ğw. Józefa w Tczewie.
Zasáugi ks. Dunajskiego na rzecz miasta przedstawiá Franciszek Drelich, wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej (str. 39). Medal „Pro Domo
Trsoviensi” przyznano Eugeniuszowi
Markowiczowi – trenerowi grupy lekkoatletycznej klubu MSKS „Sambor”
za wykreowanie wielu sportowców

w kraju i zagranicą. Tytuá Tczewianina Roku 2012 (wraz ze statuetką
– w tym roku po raz pierwszy wykonaną) nadano pracownikowi Fabryki
Sztuk Józefowi M. Zióákowskiemu.
WyróĪnienie Rady Programowej
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego
„PierĞcieĔ Mechtyldy” wrĊczono Reginie Kotáowskiej w dziedzinie edukacja regionalna, Michaáowi Kargulowi
w dziedzinie wyróĪniająca publicystyka oraz Edwardowi Zimmermannowi
za dokonania literackie.

UrszulĊ Wierycho, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie oraz AlicjĊ Gajewską – dyrektora
tczewskiej Fabryki Sztuk uhonorowaá
srebrnym odznaczeniem Związek Inwalidów Wojennych RP.
Po uroczystej sesji Rady Miejskiej Tczewa goĞcie udali siĊ do Fabryki Sztuk na otwarcie wystawy
„Browarnictwo w Tczewie” (patrz
str. 26-29).

HR

Prezydent Mirosáaw Pobáocki gratuluje
Eugeniuszowi Markowiczowi, kawalerowi
Medalu „Pro Domo Trsoviensi”

StatuetkĊ Tczewianina Roku odbiera
z rąk prezydenta Józef Zióákowski
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Wszystkie fot. Jacek Cherek

Mirosáaw Augustyn wraz z prezydentem Tczewa, Mirosáawem Pobáockim,
przyznają ks. Antoniemu Dunajskiemu tytuá „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”

Regina Kotáowska i Michaá Kargul
wyróĪnieni „PierĞcieniem Mechtyldy

Odznaczenie ZIW RP otrzymaáy
dyrektor MBP Urszula Wierycho
oraz dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska
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Honorowy Obywatel Miasta Tczewa
Ks. Praáat Antoni Dunajski, proboszcz parafii Ğw. Józefa w Tczewie
i profesor WSD w Pelplinie urodziá siĊ
3 listopada 1947 roku w Grucie koáo
Grudziądza. W 1965 roku ukoĔczyá
II Liceum Ogólnoksztaácące w Grudziądzu i wstąpiá do WyĪszego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
ĝwiĊcenia kapáaĔskie otrzymaá
21 maja 1972 roku w Pelplinie z rąk
KsiĊdza Biskupa Bernarda CzapliĔskiego. PracĊ duszpasterską rozpocząá
w Koronowie jako wikariusz. Przez
nastĊpne dwa lata byá wikariuszem
i duszpasterzem akademickim w Gdyni.
W 1973 roku uzyskaá tytuá magistra
teologii. W 1980 roku ukoĔczyá studia
doktoranckie na Wydziale Teologicznym KUL i uzyskaá tytuá doktora w oparciu o rozprawĊ naukową zatytuáowaną
„ChrzeĞcijaĔska interpretacja dziejów
w pismach Cypriana Norwida”.
W tym samym roku zostaá powoáany do pracy naukowo-dydaktycznej
w WyĪszym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Na róĪnych etapach
pracy naukowo-dydaktycznej peániá
funkcjĊ profesora filozofii Boga, logiki, literatury religijnej, dogmatyki
i metodyki duszpasterstwa w WyĪszych Seminariach Duchownych
w Pelplinie i Elblągu, w ATK – a potem
UKSW w Warszawie oraz w Instytucie
Kultury Religijnej w Olsztynie. Jako
nauczyciel dyplomowany uczyá takĪe
religii w ZSE w Tczewie.
W ramach pracy w Kurii Biskupiej w Pelplinie przez dwanaĞcie lat
peániá funkcjĊ Dyrektora Wydziaáu
Duszpasterskiego. Przez trzy kadencje
byá czáonkiem Komisji Episkopatu
ds. Duszpasterstwa Akademickiego
oraz czáonkiem Zespoáu Koordynacyjnego Krajowej Rady Ruchów Katolickich. W 1989 roku Ojciec ĝw. Jan
Paweá II zamianowaá go swoim kapelanem honorowym. Jest takĪe kanonikiem honorowym Kapituáy Katedralnej PelpliĔskiej.
Od 1 stycznia 1992 roku peáni obowiązki proboszcza w parafii p.w. Ğw.
Józefa w Tczewie. Naukowo wspóápracuje z zespoáem polskich norwidologów, zwáaszcza z Instytutem BadaĔ
nad TwórczoĞcią Cypriana Norwida KUL. W latach 2000 i 2008 przy
wspóápracy z Zespoáem Szkóá Eko-
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nomicznych im. Ks. Janusza Pasierba
zorganizowaá w Tczewie dwa ogólnopolskie sympozja naukowe poĞwiĊcone twórczoĞci Cypriana Norwida,
w których uczestniczyli najwybitniejsi
w Polsce znawcy przedmiotu. Owocem drugiego sympozjum staáa siĊ
promująca Tczew ksiąĪka „Norwidologów portret wáasny” (Tczew 2010)
przygotowana do druku pod osobistą
redakcją ks. Dunajskiego.
Ks. dr Antoni Dunajski równolegle
do pracy duszpasterskiej i dydaktyczno-naukowej zajmuje siĊ pracą publicystyczną. Jest autorem oĞmiu ksiąĪek,
kilkudziesiĊciu artykuáów ĞciĞle naukowych oraz blisko tysiąca esejów, szkiców
literackich, reportaĪy i kronikarskich
notatek. Wydana z okazji czterdziestolecia kapáaĔstwa broszurowa bibliografia
drukowanych publikacji ks. Antoniego Dunajskiego pod tytuáem „Pismo to
opáatek, którym áamaü siĊ trzeba” (Pelplin – Tczew 2012) podaje 1085 pozycji.
W wiĊkszoĞci są to artykuáy o charakterze popularnonaukowym.
WyróĪniony otrzymaá literacką NagrodĊ Pokojową Fundacji Reinholda
Schneidera z Hamburga w 1978 roku za
esej „O. Maksymilian Kolbe, Reinhold
Schneider i Ditrich Bonhoffer – jako
krzewiciele pokoju w sáuĪbie chrzeĞcijaĔskiego sumienia” oraz dwukrotnie nagrodĊ polonijną Fundacji Franciszka Skowyry z USA za publikacje
o charakterze naukowym (1985 i 1988).
W roku 1997 otrzymaá nominacjĊ Ğrodowiskową w rankingu „Wybitni twórcy
nauki i kultury w Regionie GdaĔskim”.
Na prowadzonych przez ks. Dunajskiego seminariach naukowych powstaáo
ponad 100 prac magisterskich, a ponad
dwudziestu jego magistrów zostaáo
skierowanych na studia doktoranckie.
Nominowany ma znaczący wkáad
w badania nad literaturą piĊkną
w aspekcie jej powiązaĔ z religią
i teologią, zwáaszcza nad twórczoĞcią
Cypriana Norwida. Natomiast najwaĪniejszym publicystycznym wkáadem
ks. Dunajskiego w dzieáo ewangelizacji staáa siĊ wykorzystywana w róĪnych zakątkach Polski i w czĊĞciach
wielokrotnie przedrukowywana jego
ksiąĪka pt. „Porozmawiajmy o naszym
Bogu” (PoznaĔ 1997), rozprowadzona
przez wydawnictwo „W drodze”.

Od blisko czterdziestu lat ks.
A. Dunajski prowadzi nieprzerwanie
w kilku czasopismach swoje staáe rubryki: najpierw w „Mszy ĝwiĊtej”,
potem w „GoĞciu Niedzielnym”,
a obecnie w „Pielgrzymie”. Uczestniczy
w naukowych sympozjach i kongresach krajowych oraz zagranicznych.
Peániąc od dwudziestu lat urząd
proboszcza w parafii Ğw. Józefa
w Tczewie we wspóápracy z ksiĊĪmi
wikariuszami oraz wiernymi Ğwieckimi, do których ma wielkie zaufanie,
dokáada wszelkich staraĔ, by parafia
ta byáa „wspólnotą wspólnot w misji”,
wkomponowaną nie tylko w struktury
eklezjalne, ale takĪe lokalne, miejskie.
Przykáadem tego mogą byü organizowane corocznie w tej parafii przez
AkcjĊ Katolicką festyny parafialne,
szeroki zakres dziaáalnoĞci parafialnego Caritasu oraz trwająca przez caáe
dwudziestolecie organizacja wypoczynku dzieci w wakacyjnych miesiącach. NaleĪy takĪe podkreĞliü troskĊ
o utrzymanie i rozwój bazy lokalowej
parafii, by sáuĪyáa ona nie tylko celom
duszpasterskim, ale takĪe integracyjnym, kulturalnym i socjalnym. Godną uwagi jest nadzwyczajna dbaáoĞü
o piĊkno celebry naboĪeĔstw i powagĊ
modlitwy.
Ksiądz proboszcz dr Antoni Dunajski dokonaniami naukowymi, pracą
duszpasterską i Ğwiadectwem Īycia zaĞwiadcza o wielkoĞci Czáowieka i Kapáana. Promuje miasto Tczew w kraju
i poza jego granicami.
W gáĊbokim przeĞwiadczeniu
zgáaszających tĊ kandydaturĊ, ks.
Antoni Dunajski jest przykáadem peánej harmonii mądroĞci, pracowitoĞci
i patriotyzmu. Odznacza siĊ niezwykáą
wraĪliwoĞcią i subtelnoĞcią wyraĪania
uczuü.
ĩycie jest dáugie, jeĞli jest peáne
treĞci – Longa est vita si plena est.
Do Laureata kierujemy naleĪne
wyrazy atencji i gratulacji. ĩyczymy
siá w dalszym czynieniu szlachetnych
dokonaĔ na niwie duszpasterskiej
i naukowej.
DziĊkujemy Panu Przewodniczącemu i wysokiej Radzie Miejskiej za
wspaniaáomyĞlnoĞü i jednogáoĞną aprobatĊ wniosku nadania tytuáu „Honorowy
Obywatel Miasta Tczewa”. A.D. 2013.
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Kociewskie Pióra po raz siódmy
Pomysä nagrody Kociewskie Pióro zrodziä siö w 2005 roku i ma na celu uhonorowaè ludzi, którzy swojñ pracñ literackñ, publicystycznñ i kulturalnñ zasäuĔyli siö dla
Kociewia. Do 2011 roku przyznano äñcznie 58 statuetek. W tym roku doäñczyä po raz
pierwszy powiat Ĉwiecki, który równieĔ naleĔy do regionu Kociewia.

G

ala rozdania statuetek odbyáa siĊ 7 lutego br. w Restauracji K2 w Borzechowie. Pomysáodawcą nagrody jest Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne im.
Maágorzaty Hillar.
Patronat honorowy nad uroczystoĞcią objĊli Mieczysáaw
Struk – Marszaáek Województwa Pomorskiego, Marzena
KempiĔska – Starosta ĝwiecki, Leszek Burczyk – Starosta
Starogardzki, Józef PuczyĔski – Starosta Tczewski, Mirosáaw Pobáocki – Prezydent Tczewa, Edmund Stachowicz
– Prezydent Starogardu Gd. i Krzysztof Trawicki – Wójt
Gminy Zblewo.
Kapituáa do nagrody „Kociewskie Pióro 2012” pod przewodnictwem prof. Tadeusza Linknera nominowaáa osoby i instytucje za osiągniĊcia i zasáugi dla regionu Kociewia w dziedzinie literatury, publicystyki i animacji kultury w 2012 roku
oraz przyznaáa dwie statuetki za caáoksztaát pracy twórczej.

Mateusz Brucki (Starogard Gd.) – máody poeta utytuáowany wieloma nagrodami literackimi. Wydaá dwa tomiki.
Jolanta Steppun (Starogard Gd.) – zadebiutowaáa tomikiem wierszy „Szkice z drugiego brzegu”, w którym przedstawia wielobarwny obraz Ğwiata, gdzie przeplatają siĊ formy poetyckiej refleksji.
Mieczysáawa KrzywiĔska (Skarszewy) – autorka tomiku wierszy „Nuty zmierzchu”. Z wierszami Mieczysáawy
KrzywiĔskiej moĪna byáo zetknąü siĊ w lokalnych gazetach
oraz albumie fotograficznym prezentującym ziemiĊ skarszewską..
Regina Kotáowska (Frąca, gm. Morzeszczyn) – kociewska poetka zadebiutowaáa w 2011 roku tomikiem „To
tylko sáowa…”. Autorka wielu artykuáów, legend oraz kilku
pozycji ksiąĪkowych poĞwiĊconych Lalkowom oraz ziemi
smĊtowskiej.

Nominowani w kategorii publicystyka
Krystyna Gierszewska (Lignowy Szlacheckie) – dziaáa w róĪnych organizacjach kobiecych. Organizuje róĪne
wydarzenia kulturalne, historyczne, okolicznoĞciowe. Jest
równieĪ pomysáodawcą i organizatorem Sympozjum Kulinarnego „O jeĞciu na Kociewiu”, którego celem jest pokazanie bogactwa kociewskiej kuchni. Jest autorką publikacji
„Dawne smaki Kociewia” – ksiąĪki kucharskiej.
Wiesáaw Brzoskowski (Starogard Gd.) – autor wielu
ksiąĪek popularyzujących historiĊ Kociewia, a szczególnie
ziemi skarszewskiej. Ostatnia ksiąĪka zatytuáowana jest
„Dzieje trójwsi (WiĊckowy, Malary, Junkrowy)”.
Marek Kordowski (Opalenie) – jeden z najpáodniejszych publicystów, którego zainteresowania koncentrują siĊ
w dziedzinie historii regionu, zwáaszcza ziemi gniewskiej
i rodzinnej wsi Opalenia.

Statuetkö „Kociewskie Pióro 2012” w dziedzinie literatura otrzymaäa Jolanta Steppun

„Kociewskie Pióro 2012” w kategorii
publicystyka otrzymuje Wiesäaw Brzoskowski
Nominowani w kategorii literatura:
Marek Biegalski (Starogard Gd.) – autor dwóch tomików wierszy. Od wielu lat uczestniczy w Biesiadach Literackich w Czarnej Wodzie. Aktywnie zaangaĪowany jest
w Īycie kulturalne Starogardu GdaĔskiego.
Bogdan Kruszona (Starogard Gd.) – autor ksiąĪek poĞwiĊconych wspóáczesnej historii Polaków: „ĝcieĪki i drogi
starogardzkiej „SolidarnoĞci”, „Imigranci z obozu Bramsche
– Hesepe Hamburg 89” oraz „Wachman Stalagu XI A Altengrabow”.
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Nominowani w kategorii animacja kultury: zespoáowo:
Szkoáa Filialna w Bratwinie – jest placówką z klasami
0-III. Nauczyciele tej szkoáy wraz z uczniami od wielu lat
kultywują tradycje i obrzĊdy Kociewia. Przyczyniają siĊ do
promocji Kociewia w kraju i za granicą.
Zespóá PieĞni i TaĔca „Modraki” (Pelplin) – zespóá
przybliĪa kulturĊ, obyczaje, tradycje i folklor Kociewia, zarówno wĞród mieszkaĔców tego regionu jak i w wielu miejscach w Polsce.
Fabryka Sztuk (Tczew) – jest jedną z najbardziej aktywnych instytucji kultury w Tczewie i na Kociewiu. Prowadzi róĪnorodne dziaáania na rzecz zachowania i propagowania dziedzictwa, tradycji i wartoĞci kulturowych regionu
kociewskiego.
Noc Bardów (Starogard Gd.) – na scenie „Nocy Bardów” wystąpiáo ponad 630 adeptów poezji Ğpiewanej,
piosenki aktorskiej. Efektem wspólnej pracy máodych wykonawców jest wydana w 2005 roku páyta zatytuáowana
„Z gitarą do nieba”, zawierająca najwaĪniejsze utwory Ryszarda Rebelki, w ich wáasnych interpretacjach.
Kawiarenka pod gwiazdami (Starogard Gd.) – miejsce
spotkaĔ ludzi twórczych, którzy mogą po raz pierwszy publicznie zaprezentowaü swoją twórczoĞü.
Kociewskie Pióro w kategorii Animacja
Kultury zespoäowo otrzymaäa Alicja Gajewska
Fabryka Sztuk

KMR

ZASãUēENI DLA KOCIEWIA

Wiesáaw Brzoskowski (w Ğrodku)
poĞród nominowanych
Krystyny Gierszewskiej i Marka Kordowskiego

Indywidualnie nominowani w kategorii animacja kultury:
Ewa JĊdrzejewska – nauczycielka regionalistka z Bytoni, autorka realizowanego w szkole od 1997 roku Programu
Edukacji Regionalnej, wspóáorganizatorka trzech pierwszych Konferencji Nauczycieli Regionalistów Kociewia;
wspóátwórca pierwszej Izby Regionalnej w starej szkole
w Bytoni.
Leszek Baczkowski (Frank) – artysta, rzeĨbiarz, czáonek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, twórca kapliczek i innych rzeĨb. Jego szopki boĪonarodzeniowe
podziwiają mieszkaĔcy nie tylko Kociewia, ale teĪ innych
stron Polski.
Alicja Sáyszewska (Pelplin) – poprzez swoje dziaáania
przybliĪa kulturalne dziedzictwo cystersów oraz szeroko rozumianą kulturĊ regionu kociewskiego. Jarmark Cysterski to
jedna z waĪniejszych imprez, które odbywają siĊ na terenie
powiatu tczewskiego, a w których nieoceniony jest wkáad
Alicji Sáyszewskiej.
Alina JeleĔ (KoteĪe) – organizatorka imprez kulturowych o zasiĊgu krajowym: I i II Krajowy Festiwal Kabaretów Kóá GospodyĔ Wiejskich. Jest pomysáodawcą i realizatorką licznych projektów wpáywających na wszechstronny
rozwój kobiet regionu Kociewia.
Jerzy KamiĔski (BaráoĪno) – wielce zasáuĪyá siĊ dla
kultury i sztuki ludowej Kociewia. Jego prace w postaci
kapliczek przydroĪnych i krzyĪy moĪemy spotkaü na rozstajach dróg, przy posesjach prywatnych, w koĞcioáach,
w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych, tak na Kociewiu jak i innych regionach naszego kraju.

Jolanta Steppun obok nominowanych

Kociewskie Pióro w kategorii Animacja
Kultury indywidualnie otrzymuje Alina Jeleþ

Alina JeleĔ (z prawej) Alicja Sáyszewska,
Leszek Baczkowski oraz Ewa JĊdrzejewska

Za caáoksztaát pracy twórczej
Kociewskie Pióro 2012 otrzymali:
Tadeusz Wrycza – caáe Īycie związany jest z Tczewem
i Kociewiem. Prowadzi dziaáalnoĞü na rzecz szeroko pojĊtej
edukacji wodnej i melioracyjnej, ze szczególnym uwzglĊdnieniem dorzecza Wisáy. Jest organizatorem i wspóáorganizatorem wielu konferencji, w tym o zasiĊgu krajowym. Autor wielu odczytów, prelekcji i wykáadów.
Józef Zióákowski – wieloletni dziennikarz „Dziennika
Baátyckiego”. Autor 13 publikacji ksiąĪkowych, w tym albumowych. Debiutowaá w 1997 roku ksiąĪką „Drogi do sukcesu”. Pracownik tczewskiej Fabryki Sztuk, komisarz wielu
wystaw historycznych, które zachwycają nie tylko mieszkaĔców Kociewia, ale teĪ zyskaáy uznanie za granicą.

Wójt gminy Zblewo Krzysztof Trawicki (z prawej)
z nagrodzonymi

KMR

Tadeusz Wrycza i Józef M. Zióákowski

Wszystkie fot. Jacek Cherek
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KONTERFEKTY

JAN EJANKOWSKI

46 lat Muzeum w Piasecznie
czĊĞü czwarta

W

nastĊpnych latach w piaseckim muzeum zorganizowano szereg sesji naukowych i popularnonaukowych oraz okolicznoĞciowych
wystaw. Oto niektóre z nich.
W sobotĊ 19 lutego 2000 roku Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego oddziaá w Piasecznie wspólnie z Instytutem Kaszubskim w GdaĔsku zorganizowaáy sesjĊ naukową
poĞwiĊconą 80-leciu powrotu PaĔstwa Polskiego na Pomorze. Po inscenizacji historycznej, wykonanej przez „Piaseckich Kociewiaków” referaty wygáosili:
• prof. Józef Borzyszkowski – Pomorze na początku XX
wieku i jego droga do niepodlegáej Rzeczypospolitej;
• Kazimierz Ickiewicz – Powrót Tczewa do Rzeczypospolitej w 1920 roku;
• Andrzej Grzyb – Powitanie Wojska Polskiego w Starogardzie i Pelplinie w 1920 roku.
Po dyskusji uczestnicy zwiedzili okolicznoĞciową wystawĊ1.
W sobotĊ 30 czerwca 2000 roku muzeum w Piasecznie
wspólnie z Instytutem Kaszubskim w GdaĔsku, Towarzystwem
Ziemi Sztumskiej i Towarzystwem Ziemi KwidzyĔskiej zorganizowaáy w Piasecznie sesjĊ popularnonaukową, poĞwiĊconą
80-leciu plebiscytu na PowiĞlu. Referaty wygáosili:
• prof. Józef Borzyszkowski – Polacy a Niemcy na Pomorzu w latach 1918-1920;
• Andrzej LubiĔski – Przygotowania i przebieg plebiscytu na PowiĞlu.
Po poczĊstunku i zwiedzeniu wystawy uczestnicy udali siĊ autokarem do Janowa, Piekáa i Kwidzyna, skáadając
w miejscach pamiĊci kwiaty2.
W sobotĊ 5 grudnia 2000 roku miaáa miejsce sesja popularnonaukowa poĞwiĊcona twórczoĞci Józefa Chociszewskiego, który byá sekretarzem Towarzystwa Rolniczego
w Piasecznie. Wprowadzeniem byáo widowisko historyczne nawiązujące do pierwszych lat dziaáalnoĞci miejscowego
kóáka rolniczego. Referaty wygáosili:
• prof. Tadeusz Linkner – Józef Chociszewski – Kraszewskim swojej okolicy, Kraszewskim ludu;
• Ryszard Szwoch – Chociszewski jako znany publicysta
i wydawca z przeáomu XIX i XX wieku.
Po dyskusji uczestnicy zwiedzili okolicznoĞciową wystawĊ3.
Dnia 3 marca 2001 roku odbyáa siĊ sesja popularnonaukowa poĞwiĊcona 35-leciu powstania muzealnej placówki
w Piasecznie i 10-leciu przeksztaácenia tej placówki w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Po inscenizacji
historycznej referaty wygáosili: Jan Ejankowski i Marek
Lidzbarski4.
W sobotĊ 21 kwietnia 2001 odbyáa siĊ kolejna sesja
popularnonaukowa poĞwiĊcona dziaáalnoĞci Towarzystw
Ludowych na Kociewiu. Wprowadzeniem do sesji byáa inscenizacja historyczna pt.: „Towarzystwa Ludowe na ziemi
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gniewskiej” w wykonaniu „Piaseckich Kociewiaków”, a po
tym dwa wystąpienia prelegentów:
• Ryszard Szwoch – Udziaá elit lokalnych w dziaáalnoĞci
Towarzystw Ludowych na Kociewiu;
• Jan Ejankowski – DziaáalnoĞü Towarzystwa Ludowego
w Piasecznie w latach 1911-19395.
W sobotĊ 27 paĨdziernika 2001 roku odbyáa siĊ ostatnia
sesja naukowa. Tym razem poĞwiĊcona Krwawej Kociewskiej Jesieni na tutejszej ziemi, anno 1939 roku. O godzinie 10:00 Msza ĞwiĊta w intencji pomordowanych, którą
sprawowaá ks. praáat dr Kazimierz Myszkowski. Kapáan
w homilii m.in. powiedziaá: Īe wspaniali patrioci (którzy
zginĊli w miejscach kaĨni – przyp. autora) byli ksztaátowani
w katolickich rodzinach, które zdaáy egzamin ze swej wiary
i miáoĞci do Ojczyzny6.
Po powrocie z koĞcioáa do muzeum dziewczĊta z zespoáu „Piaseckie Kociewiaki” przedstawiáy wzruszającą inscenizacjĊ historyczną (autor J. Ejankowski), poĞwiĊconą tym
tragicznym wydarzeniom. Padáy sáowa:
Wiele tajemniczych lasów roĞnie na kociewskiej ziemi
(…) – Dla nas najdroĪsze miejsca uĞwiĊcone krwią mĊczenników to Górna Grupa, Cisowy Las, Zajączek, tczewskie koszary i Las SzpĊgawski7.
Sáowa páynące z serc tych máodych dziewcząt do áez
wzruszyáy licznie zgromadzoną publicznoĞü, w wiĊkszoĞci
najbliĪsi pomordowanych z Piaseczna, Gniewu, Tczewa,
Starogardu, Olsztyna, Torunia i z Toronto (Kanada). Referaty wygáosili:
• prof. Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu GdaĔskiego, który m.in. powiedziaá – rok 1939 jest zapomniany,
obecnie próbuje siĊ niektóre fakty historyczne przedstawiü
w innym Ğwietle. Przypomniaá, Īe duĪe zasáugi w zakresie
badaĔ nad wydarzeniami z 1939 roku ma Fundacja Pomorskie Archiwum Armii Krajowej. Prof. swoje wystąpienie
zakoĔczyá nastĊpująco: Pomorze we wrzeĞniu, paĨdzierniku,

Piaseckie Kociewianki prezentują historyczny
scenariusz dotyczący pomordowanych

Fot. ze zbiorów autora
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OD IZBY PO MUZEUM

Uczestnicy sesji w Lesie SzpĊgawskim

Fot. ze zbiorów autora
listopadzie 1939 roku zostaáo usáane miejscami morderstw,
dolinami Ğmierci.
• Ryszard Szwoch – Eksterminacja ludnoĞci Kociewia
podczas Krwawej Kociewskiej Jesieni.
Po zwiedzeniu wspaniaáej, wzruszającej wystawy i po
spoĪyciu obiadu uczestnicy udali siĊ do Lasu SzpĊgawskiego, gdzie na grobach zapalono znicze i wspólnie odmówiono
modlitwĊ za pomordowanych8.
Uczestnicząca w spotkaniu p. Maria Samulewska
z Toronto, krewna zamordowanego Leona Samulewskiego
z Gniewu poprosiáa mnie o opracowany przeze mnie scenariusz, który dziewczĊta zaprezentowaáy na początku sesji.
ProĞbĊ speániáem. I w ten sposób jej córka, Daniela Samulewska, z grupą máodzieĪy polonijnej, w niedzielĊ 16 listopada 2003 roku w parafii Ğw. Stanisáawa w Toronto 5-krotnie
zaprezentowaáa gehennĊ mieszkaĔców Gniewu i okolicy jesienią 1939 roku.
To patriotyczne wydarzenie pozytywnie oceniáa prasa
polonijna9.
Potem miaáy i mają miejsce nastĊpne róĪnorakie spotkania okolicznoĞciowe, wystawy i inne imprezy organizowane przez kierownika piaseckiego muzeum Marka Lidzbarskiego.
Na początku czerwca 2006 roku otwarto wspaniaáą wystawĊ prac Maágorzaty Czernik pt.: „Mistrz Reymont i Maágorzata”. Przygotowania do tej wystawy trwaáy kilka lat
– mówi Jerzy Mazurek, z-ca dyrektora muzeum z Warszawie.
– JĊzyk Reymonta nie jest áatwy – mówi p. Maágorzata.
– Cztery pory roku Reymonta, cztery Īywioáy, to byáo dla
mnie wyzwanie. A do zgromadzonych w sali wystawowej
piaseckiego muzeum powiedziaáa: Drodzy PaĔstwo, jesteĞcie tu jak w raju. Macie tu piĊkny krajobraz, ogromny potencjaá, którego my mieszczuchy wam zazdroĞcimy10. Wystawa byáa czynna do 15 lipca 2006 roku. Pozytywnie oceniona
przez zwiedzających.
NastĊpne wystawy – a byáo ich sporo, byáy poĞwiĊcone
m.in. procesowi norymberskiemu, konkretnie zbrodniarzom
i ich ofiarom11. W dniu 11 listopada 2010 roku odbyáa siĊ
kolejna wystawa poĞwiĊcona Krwawej Kociewskiej Jesieni

KMR

1939 roku w Piasecznie i okolicy. Najpierw Msza Ğw. w intencji Ojczyzny w koĞciele, po niej skáadanie kwiatów przed
obeliskiem ku czci pomordowanych mieszkaĔców Piaseczna, nastĊpnie uroczyste otwarcie wystawy z prelekcją Marka
Lidzbarskiego.
7 czerwca 2011 roku otwarto wystawĊ poĞwiĊconą Īyciu
i twórczoĞci Stanisáawa i Wandy Warchaáowskich, wybitnych dziaáaczy polonijnych w Brazylii, z udziaáem ich córki
Beatriz, która do Polski przybyáa po raz drugi. Wprowadzeniem do uroczystoĞci byá wystĊp „Piaseckich Kociewiaków”,
a nastĊpnie promocja ksiąĪki pt.: „I poleciaá w Ğwiat daleki…
Wspomnienia z Brazylii, Polski i Peru” – autorstwa Stanisáawa Warchaáowskiego. CaáoĞü prowadziáa córka Beatriz12.
22 wrzeĞnia 2011 roku nastĊpna wspaniaáa wystawa poĞwiĊcona 90-leciu nawiązania stosunków dyplomatycznych
miĊdzy Brazylią a Polską.
Tradycyjnie po wystĊpie „Piaseckich Kociewiaków”
uroczystoĞü otworzyá kierownik muzeum Marek Lidzbarski.
NastĊpnie prelekcjĊ o Polonii brazylijskiej wygáosiá prezes
Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego i byáy ambasador Polski w tym kraju, Stanisáaw Pawliszewski. Mówca nadmieniá,

Prace Maágorzaty Czernik zafascynowaáy oglądających

Fot. ze zbiorów autora
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Obie fot. ze zbiorów autora

OD IZBY PO MUZEUM

MáodzieĪ z zainteresowaniem zwiedza wystawĊ
dotyczącą Polonii argentyĔskiej

Īe aktualnie w Brazylii mieszka 1,5 mln obywateli polskiego pochodzenia i Polaków oraz, Īe Brazylia byáa pierwszym
paĔstwem Ameryki àaciĔskiej, która nawiązaáa stosunki dyplomatyczne z Polską w dniu 27 maja 1920 roku13.
Tu muszĊ nadmieniü, Īe dyrekcja Muzeum Polskiego
Ruchu Ludowego w Warszawie i nasz oddziaá ĞciĞle wspóápracują z brazylijską Polonią, stąd tyle wystaw o tym kraju. GoĞciliĞmy w Piasecznie maáĪeĔstwo Wandy i Andrzeja
Hamerskich (potomkowie Kociewiaków z okolic Czarnej
Wody), którzy od lat skutecznie promują Kociewie na obczyĨnie i za to zostali – na mój wniosek – wyróĪnieni medalem Chwalbą Grzymisáawa14.
Dwukrotnie odwiedziá nas Wiktor Kozáowski (potomek
Kociewiaków z okolic ĝwiecia), autor ksiąĪek o brazylijskiej Polonii wywodzącej siĊ z okolic Kociewia i PowiĞla.
To on ze mną odwiedziá redakcjĊ „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, konkretnie Ğp. Romana Landowskiego.
W czwartym numerze „KRM” z 2001 roku ukazaá siĊ jego
artykuá pt.: „Jak Pomorzacy w Brazylii siĊ znaleĨli” i jego
gadka pt.: „Jezdem Stamój”.
I ostatnia wystawa, poĞwiĊcona Polonii w Argentynie,
zostaáa otwarta w ĞrodĊ 30 stycznia 2013 roku. UroczystoĞü
rozpocząá organizator wystawy Marek Lidzbarski, który
podaá najwaĪniejsze dane dotyczące Polonii argentyĔskiej.
NastĊpnie „Piaseccy Kociewiacy” w 30-minutowym programie zataĔczyli najpiĊkniejsze nasze taĔce z przyĞpiewkami
i gadkami. Byáy ciasto, kawa i herbata. Uczestnikami byáa
máodzieĪ gimnazjalna ze SmĊtowa i mieszkaĔcy Piaseczna.
Oprócz sesji, wystaw, spotkaĔ i innych uroczystoĞci,
które stale siĊ odbywają, piasecka placówka muzealna dysponuje ciekawymi zbiorami gazet, ksiąĪek (niektóre w oryginale). Dysponujemy kserokopiami „Piasta” – pisma, które
powstaáo przy pomocy finansowej pierwszych trzech Towarzystw Rolniczych w Piasecznie, Bobowie i PieniąĪkowie.
Pierwszy numer ukazaá siĊ 3 stycznia 1867 roku15.
W numerze czwartym jest przemówienie Józefa Chociszewskiego „O ZacnoĞci Stanu Rolniczego”, wygáoszone
w trzecią rocznicĊ zaáoĪenia Towarzystwa Rolniczego
w Piasecznie. Obchody rocznicowe zawsze byáy wielkie16.
W tym samym numerze jest sprawozdanie z posiedzenia Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie w dniu 9
stycznia 1967 roku i wiersz miejscowego organisty i nauczyciela Jana StefaĔskiego pt.: „Prolog”. Utwór skáada siĊ
z 23 zwrotek. Autor potĊpia szerzące siĊ pijaĔstwo. Popiera
oĞwiatĊ, pracowitoĞü, áad i porządek w domu i zagrodzie,
oddaje naleĪną czeĞü naczelnikowi Kraziewiczowi i Piasecznu pisząc:
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Prezes Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego
Stanisáaw Pawliszewski

W nowym roku wszyscy Īyjmy!
Niech nam Īycie sáodko páynie;
A powstawszy wykrzykniemy:
„Niech Piaseczno wieki sáynie”17.
10 lutego 2013 roku minĊáo 206 lat od dnia, kiedy podpuákownik Józef Hurtig raportowaá gen. Janowi Henrykowi
Dąbrowskiemu, Īe wysyáa patrol ku Gociewiu18.
SzeĞüdziesiąt osiem lat póĨniej wybitny etnograf Oskar
Kolberg napisaá m.in.: W Pelplinie ks. Rąbca opowiadaá
mi pouczające szczegóáy o Īyciu Kaszubów i Kociewiaków
(z okolic Gniewa i Tczewa)19.
W tym samym tomie na 42 stronie jest wzmianka, która
brzmi: „Kociewiacy pod Pelplinem”, a na 44 stronie informacja o Piasecznie, Krasiewiczu (Kraziewiczu) i o pierwszym piĞmie rolniczym dla wáoĞcian pt. Piast20.
Porządkując archiwum piaseczyĔskiego oddziaáu Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
natrafiáem na fragment ciekawego sprawozdania (odpis
– maszynopis) Kazimierza Langiego, w którym wymieniono: Kociewiaki, Kociewie.
DziĊki ĪyczliwoĞci byáego burmistrza Gniewu i byáego
mojego ucznia Bogdana Badzionga, otrzymaáem caáe sprawozdanie Kazimierza Langiego z podróĪy odbytej w dniach
18-29 maja 1883 roku na ĝląsk, w poznaĔskie i do Prus Zachodnich w celu zbadania organizacji kóáek wáoĞciaĔskich21.
WyĪej wymieniony odbyá podróĪ na polecenie komitetu
centralnego Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego i Rady
Powiatowej Krakowskiej. Podaje, Īe podróĪ poleciáa mi dyrekcja Towarzystwa wzaj. ubezp. w Krakowie.
Ustalono takĪe zalecenia:
1. Nawiązaü bliĪsze stosunki z mĊĪami, którzy juĪ
tam zasáugĊ poáoĪyli okoáo oĞwiaty ludu polskiego
i obrony jego od germanizacyjnego i finansowego
nacisku pruskiego;
2. Zapytaü ich, jak oni poczynali sobie przed 20-laty…;
3. Ustaliü konkretne wnioski.
Sprawozdanie skáada siĊ z trzech czĊĞci: Na Górnym
ĝląsku, W KsiĊstwie PoznaĔskim i W Prusach Zachodnich
(od strony 25 do 48). Kazimierz Langie, opisując pionierską
dziaáalnoĞü Juliusza Kraziewicza w Piasecznie, korzystaá
z ustnych i pisemnych relacji wielu informatorów, m.in.
dr. Wáadysáawa àebiĔskiego, wáaĞciciela drukarni (niegdyĞ
J.I. Kraszewskiego), wybitnego ekonomisty i znawcy literatury wáoĞciaĔskiej22 i ksiĊdza Franciszka Ksawerego Morawskiego, urodzonego 18 kwietnia 1825 roku w Gniewie,
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w latach 1870-1873, proboszcza w Klonówce koáo Pelplina,
zmaráego 9 listopada 1893 roku w Pelplinie23. Ów kapáan
czĊsto bywaá na zebraniach kóáka w Piasecznie.
Pierwszy informator podaá sprawozdawcy okolicznoĞci powstania pierwszego wáoĞciaĔskiego kóáka rolniczego
w Piasecznie i na tej podstawie Kazimierz Langie napisaá
m.in.: Kraziewicz sam z rodu maáomieszczan rolników pochodzący i strojem i bogactwem niewiele siĊ od wáoĞcian
tamtejszych róĪniący, aĪ stopniem wyksztaácenia niewiele
nad nimi górujący – znalazá u nieufnych z natury Kociewiaków wiarĊ, zaufanie i posáuch, o jakie próĪnoby siĊ kusiá kto
inny24. Pierwsze waĪne zadanie, jakie im wytyczyá, to oĞwiata od najmáodszych po starszych. Do tych nieufnych rzekomo Kociewiaków Kraziewicz woáa: Czy wiecie o tym ludzie,
Īe was na wymarcie przeznaczono (…). JeĪeli zatem bracia
rolnicy pragniecie dobra wspólnego i nie Īyczycie sobie wycieraü obce kąty – to korzystajcie z towarzystw rolniczych…
Mowa ta, zarówno jak i póĨniejsze podobne odezwy
Kraziewicza, ogromne na ludzie zrobiáy wraĪenie. Gospodarze wszystkich wsi na Kociewiu (tak zwie siĊ od wieków
Īyzna okolica nadwiĞlaĔska miĊdzy Nowem a Gniewem aĪ
po Starogard), przyáączyli siĊ gromadnie do towarzystwa
piaseczyĔskiego i do Kraziewicza, jego twórcy i ojca25.
W dalszej czĊĞci sprawozdania czytamy: Obywatelstwo
zachodniopruskie radziü zaczĊáo jakby tak chwalebnie rozpoczĊty na Kociewiu ruch dla kultury krajowej niesáychanie
obiecujący korzyĞci rozpowszechniü na caáą prowincjĊ26.
Nie wiedziaá jeszcze Kraziewicz, co my dziĞ wiemy – pisze dalej Langie – Īe w miejsce niskich chat drewnianych,
powstaáo mnóstwo murowanych domów, Īe u mnóstwa wáoĞcian na Kociewiu spotkaü juĪ dziĞ moĪna i bibliotekĊ i gazet
kilka prenumerowanych i guwernantkĊ i fortepian dla córek, Īe wiĊkszoĞü wáoĞcian tam ubezpieczona na Īycie i Īe
na cukrowniĊ zakáadaną w Gniewie (konkretnie w Nicponi
– przyp. aut.) poáowĊ akcji rozkupili cháopi polscy, jego kóáek rolniczych wychowaĔcy i jego byli czáonkowie27.
I jeszcze jedno stwierdzenie Kazimierza Langiego dotyczące Kociewia: JeĪeli dziaáanie Kraziewicza i towarzystwa
piaseczyĔskiego báogosáawione wywaráo skutki na samym
Kociewiu – to daleko znaczniejszy byá ten wpáyw na caáą prowincjĊ. Sáawa tych towarzystw rozeszáa siĊ po caáym kraju.

Przypisy:
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12
13

Zaproszenie na ww. sesjĊ i scenariusz historyczny, mps. (w zbiorach
autora).
Zaproszenie na ww. sesjĊ i scenariusz historyczny, mps. (w zbiorach autora).
Ejankowski J., Umiáowaá lud pomorski (o Józefie Chociszewskim),
„Pielgrzym” z dn. 7 i 14 I 2001 r., s. 20.
Zaproszenie na ww. sesjĊ i scenariusz historyczny, mps. (w zbiorach autora).
(as), Walka o polskoĞü na Kociewiu. Sesja popularnonaukowa
w Piasecznie, „Tygodnik Tczewski” z dn. 25 kwietnia 2001 r.
Zióákowski J., Piaseczno. WrzesieĔ 1939 roku na Kociewiu. Nie
zapominajmy, „Dziennik Baátycki”, 9.11.2001 r., s. 4.
TamĪe. s. 4
Pamiątkowe, kolorowe zdjĊcia.
Rogulska Z., PamiĊci Tych, którzy zginĊli na Pomorzu, „Związkowiec”, nr. 49, z dn. 27.11.2003 r., s. 19.
Paszkowska K., Piaseczno. Wystawa prac Maágorzaty Czernik.
TwórczoĞü inspirowana, „Dziennik Baátycki”, z dn. 14-15.06.2006
r., s. 5., M. Czernik jest uczennicą prof. Tadeusza Dominika.
Proces Norymberski, Muzeum Tradycji NiepodlegáoĞciowych,
àódĨ 2006, scenariusz – broszura ze zdjĊciami, s. 62.
„Nowiny Gniewskie”, nr 5/ maj 2011, s. 6.
AS. PrzyjaĨĔ miĊdzykontynentalna czyli nowa wystawa w Piasecznie „Nowiny Gniewskie”, nr 10/2011, s. 22.
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OsobiĞcie siĊ
cieszĊ, Īe dziĊki Kraziewiczowi
i
towarzystwu
piaseczyĔskiemu
i póĨniej powstaáym w PieniąĪkowie, Bobowie,
Pelplinie, Skórczu,
Pączewie,
Lubichowie pod koniec
XIX wieku coraz
gáoĞniej mówiono
i pisano o naszym
ukochanym Kociewiu, o jego granicach i walce Kociewiaków o oĞwiatĊ
i kulturĊ, Īe udaáo
siĊ mu stworzyü
Strona tytuáowa Sprawozdania
Towarzystwo Go(ze zbiorów MHPRL)
spodyĔ,
wáasną
wáoĞciaĔską gazetĊ, itp.
Sáusznie i godnie przedstawiá nam Langie28 postaü
Kraziewicza, pisząc: Jackowski w KsiĊstwie PoznaĔskim,
a Kraziewicz w Prusach Zachodnich, te dwie posągowe
postacie, które jeszcze dáugo potomnym Ğwieciü bĊdą przykáadem i wzorem: w jaki sposób dla dobra ludu pracowaü
naleĪy, Īeby praca ta byáa páodną29.
W zbiorach piaseckiego muzeum znajdują siĊ ciekawe
tytuáy gazet z XIX i XX wieku. Są to czasopisma codzienne,
tygodniki, dwutygodniki, miesiĊczniki, kwartalniki.
Najstarszym czasopismem jest tygodnik pt.: „Muzeum
Domowe” z 1836 roku, numery od 1 do 49, „WieĞniak”
z 1848 roku numer 1 do 16, miesiĊcznik „Szkoáa” z 1868
roku (rocznik oprawiony) i inne30.
W nastĊpnym numerze – jak doszáo do powstania skansenu maszyn rolniczych i innych narzĊdzi oraz kuĨni.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze

14

15

16
17
18

19

20
21
22

23

24
25
26
27
28
29

30

Pająkowska-Kensik M., Chwalba Grzymisáawa – wyróĪnieni za zasáugi dla Kociewia, „Kociewski Magazyn Regionalny”, nr 4/212, s. 16.
Bukowski A., Juliusz Kraziewicz pionier polskich kóáek rolniczych,
GdaĔsk 1978, s. 45.
„Piast”, nr 4, s. 25-31.
TamĪe, s. 36. Jan StefaĔski jest autorem innych wierszy.
(PZ), Urodziny áagodnej krainy, „Gazeta Tczewska”, nr 6 z dn.
7.02.2013.
Burszta J., Pomorze Oskara Kolberga, Oskar Kolberg, Pomorze,
tom 39, s. XXIV.
TamĪe, s. 42, 44.
Zachowana oryginalna pisownia.
Odseáacze (odsyáacze), s. 49. K. Langie podaje, Īe korzystaá takĪe
z prac drukowanych dr. W. àebiĔskiego.
Ks. H. Mross, Sáownik biograficzny kapáanów diecezji cheámiĔskiej
wyĞwiĊconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 209-210.
Langie K., Sprawozdanie…, s. 29.
TamĪe, s. 30.
TamĪe, s. 31.
TamĪe, s. 32.
TamĪe, s. 20.
Kazimierz Langie (1839-1897) – autor licznych wydawnictw, ekonomista i dziaáacz spoáeczny.
Wykaz czasopism znajdujących siĊ w zbiorach MHPRL w Warszawie oddziaá w Piasecznie.
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JÓZEF M. ZIÓãKOWSKI

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

RozwaĪaĔ kilka

Zimia tczewska
a Wisáa

(anegdoty)

Partie z prawa
Partie z lewa,
A lud szary krew zalewa.

I tak siĊ przelewa z pustego w próĪne
Fortele wymyĞlając róĪne.

I zakonnica piĊkne ma lica.

Pracowaá uczciwie
Przy barze i piwie.
JuĪ Īycie go nie popieĞci.
Umará mając lat czterdzieĞci.

Odszedá, którego znano,
Któremu na trumnĊ miód lano.
Potem mogiáĊ áopatą klepniĊto,
I tak skoĔczyáo siĊ cmentarne ĞwiĊto.

Pokochaü dziecko to dar áaski.
Popatrz na nie – ono nie ma Īadnej maski.

MotocykliĞci mają kaski,
A ludzie maski.

Czy to modnie czy nie modnie,
Panie ciągle noszą spodnie.
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siąĪka „Związki ziemi tczewskiej z Wisáą” pióra
Czesáawa Glinkowskiego jest kolejną publikacją
tego autora. Charakteryzuje siĊ ona czytelną strukturą oraz problemowym i logicznym ukáadem treĞci.
KsiązkĊ rozpoczyna sáowo „Od autora”, które moĪna
potraktowaü jako wstĊp, nastĊpnie zamieszczone zostaáy
cztery rozdziaáy, w kolejnoĞci:
1. Historia ziemi tczewskiej Wisáą pisana.
2. Rola Wisáy w gospodarce.
3. Wisáa w Īyciu spoáecznym i kulturalnym.
4. Od ĞwiadomoĞci zagroĪeĔ Ğrodowiska, poprzez edukacjĊ ekologiczną do turystycznego wykorzystania Wisáy.
Poszczególne rozdziaáy oddają doskonale zawarte w nich
treĞci. Wszystkie z nich napisane są ciekawie i prezentują
w sposób popularnonaukowy wieloaspektowe i systematyczne na przestrzeni dziejów związki powiatu tczewskiego
i miasta Tczewa z „królową polskich rzek” – Wisáą. Autor
osiągnąá zatem to co sobie zaáoĪyá, Īe trzonem jej treĞci bĊdą
związki z Wisáą i wynikające z nich trwaáe wartoĞci podane
w popularnej formie.
RóĪnorodnoĞü tematyki wymagaáa wspóápracy z regionalistami i znawcami przedmiotu z zakresu historii i literatury. Pan Czesáaw Glinkowski zaprosiá do wspóápracy
i skorzystaá z autorskich opracowaĔ: Anety LewiĔskiej,
Maágorzaty Kruk, Jadwigi Klim, Ewy Sidor, Alicji Gajewskiej, Doroty Cybulskiej, Marka Kordowskiego, Marcina
KáodziĔskiego, Mariusza ĝledzia, Adama Murawskiego
i Piotra KoĔczewskiego.
Autorowi ksiąĪki udaáo siĊ ukazaü WisáĊ jako fragment
„maáej ojczyny” i zwróciü uwagĊ na sprawy historyczne,
spoáeczne, gospodarcze, kulturowe, turystyczne, krajoznawcze, religijne i inne, tej czĊĞci Kociewia, która z Wisáą ma
bliskie powiązania.
Autor nie ustrzegá siĊ jednak od drobnych potkniĊü. OtóĪ
w ksiąĪce brakuje zakoĔczenia, chociaĪ podsumowanie
wystĊpuje w koĔcowej jej czĊĞci. RównieĪ bibliografia zamieszczona na koĔcu ksiąĪki mogáa zostaü uáoĪona z wiĊkszą starannoĞcią, tj. alfabetycznie.
Uwagi te jednak nie umniejszają wartoĞci tej publikacji,
a autorowi naleĪą siĊ sáowa uznania za trud merytorycznego
jej przygotowania.
PodziĊkowaü trzeba równieĪ pani red. Halinie Rudko
i Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu – Sekcji Wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta
w Tczewie za wydanie tej ksiąĪki.
Zdaniem piszącego te sáowa warto po nią siĊgnąü, do
czego zachĊcają równieĪ w swoich wypowiedziach Starosta Tczewski – dr inĪ. Józef PuczyĔski, Prezydent Miasta
Tczewa – Mirosáaw Pobáocki i Honorowy Obywatel Miasta
Tczewa prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek.
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Elementarz gwary kociewskiej
Zeszyt üwiczeĔ

E

lementarz gwary kociewskiej. Zeszyt üwiczeĔ, to
kolejna, waĪna publikacja o tematyce regionalnej,
która ukazaáa siĊ nakáadem Kociewskiego Stowarzyszenia Edukacji i Kultury „Ognisko”. Wydawnictwo
przygotowane w oparciu o Elementarz gwary kociewskiej
„Gadómy po naszamó” powstaáo w toku prac warsztatowych dla nauczycieli regionalistów, zainteresowanych kulturą ludową Kociewia. TrzyczĊĞciowy zeszyt üwiczeĔ jest
pracą zbiorową nauczycieli szkóá podstawowych i gimnazjalnych, wydaną dziĊki wsparciu finansowemu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja adresowana
jest gáównie do nauczycieli oraz odpowiednio do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoáy podstawowej, do uczniów
klas IV-VI szkoáy podstawowej oraz do uczniów szkóá gimnazjalnych. Zeszyt üwiczeĔ przeznaczony jest do realizacji
ĞcieĪki regionalnej w ramach nauczania jĊzyka polskiego,
historii, geografii oraz na dodatkowych zajĊciach z edukacji
regionalnej. Wydawnictwo w duĪym stopniu poĪądane przez
kociewskich nauczycieli regionalistów trafnie wypeánia lukĊ
rynku wydawniczego, tak bardzo odczuwalną od wielu lat.
Warto dodaü, Īe projekt powstaá na gruncie zainteresowaĔ
i dziaáaĔ pracowni regionalnej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie GdaĔskim. Pomysáodawcy zeszytu
üwiczeĔ Mirosáawa Möller i Grzegorz Oller dokonali zatem
trafnego wyboru projektu.
Praca, jakiej dokonali autorzy zeszytów üwiczeĔ, jest
imponująca. W trzech czĊĞciach, na kaĪdym szczeblu edukacyjnym, zawarli istotĊ kociewskiej tradycji, prezentując
szereg róĪnorodnych üwiczeĔ, ujmujących specyfikĊ kociewskiej kultury ludowej. Pojawiają siĊ mapki, krzyĪówki, rozsypanki wyrazowe, kolorowanki, rebusy, zagadki,
historyjki obrazkowe, diagramy, üwiczenia jĊzykowe, üwiczenia do tekstu i wiele innych. Uznanie budzą innowacyjne formy üwiczeĔ, wzbogacone o wkáadki z naklejkami
oraz zadania manualne. KaĪdy z zeszytów zawiera okoáo
20 tematów, których treĞci ĞciĞle powiązane są z Īyciem
i pracą na kociewskiej wsi. Tytuáy rozdziaáów dobrze oddają zakres tematyczny niniejszych zeszytów i dodają im
przejrzystoĞci, np. Kociewie – nasza maáa ojczyzna; Kociewska familija; Bulwowe Īniwa; Robota wew chaáupsie;
Potrawy kociewskie; Adwantowe zwyczaje. Nie brak tu
wątków ludzkiego Īycia, zwyczajów, obyczajów, Ğwiąt,
pracy, historii, a caáoĞci dopeánia gwara, piĊknie wkomponowana w rozmaite üwiczenia. Podejmowane tematy są tym
bardziej waĪne, iĪ nie wszystkie prace, obrzĊdy i zwyczaje są nadal znane i wspóáczeĞnie praktykowane. Graficzna
sfera zeszytów skupia siĊ na wiernym oddaniu atmosfery
dawnego Īycia na Kociewiu, toteĪ przepiĊkne ilustracje
z pewnoĞcią zachĊcą dzieci i máodzieĪ do obcowania nie
tylko z tą waĪną pozycją, ale z tematyką regionalną w ogó-
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le. KaĪdy zeszyt rozpoczyna rozdziaá na temat lokalizacji
regionu Kociewie i jego krótkiej charakterystyki, uĞwiadamiając juĪ najmáodszych uczniów o ich pochodzeniu.
Pierwsza czĊĞü zeszytów przedstawia Īycie czáowieka na
wsi wpisane w cykl pór roku, począwszy od jesiani a skoĔczywszy na lecie autorzy prezentują najbardziej charakterystyczne dla Kociewia zwyczaje i obrzĊdy. Drugi zeszyt
skupia w sobie waĪne zagadnienia, takie jak region kociewski na mapie Polski, moje miejsce zamieszkania na terenie Kociewia, cechy charakterystyczne krajobrazu mojej
miejscowoĞci, nazwy miast i rzek kociewskich, zabytki na
Kociewiu, ciekawe miejscowoĞci, herb i hymn kociewski.
Tutaj czytelnik natrafia m.in. na sylwetki znanych regionalistów kociewskich, pisarzy, poetów, etnografów, jĊzykoznawców, rzeĨbiarzy, sportowców, jak Roman Landowski,
Andrzej Grzyb, Bernard Sychta, Maria Pająkowska-Kensik, Zygmunt Bukowski, Kazimierz Deyna i wielu innych.
W trzecim zeszycie autorzy zarysowują Ĩródáa wydarzeĔ
historycznych na Kociewiu. Stanowią one pierwszą czĊĞü
tego zeszytu i mogáyby byü ciekawym uzupeánieniem podrĊcznika do nauki historii, zarówno w szkole podstawowej
jak i gimnazjalnej. Druga czĊĞü tego zeszytu poĞwiĊcona
jest tradycjom i zwyczajom kociewskim. KaĪda z trzech
publikacji przywoáuje bogaty materiaá folklorystyczny, jak
przysáowia, powiedzenia, przyĞpiewki, wiersze, co zdecydowanie warte jest pochwaáy.
Zaletą tej prezentacji jest starannie przygotowany zestaw üwiczeĔ oraz atrakcyjnie opracowana szata graficzna. Brakuje w niej jednak opracowania merytorycznego
ze strony naukowej, co w przypadku publikacji edukacyjnych jest kwestią obligatoryjną. Powoduje to pojawienie siĊ
drobnych mankamentów, np. zaprezentowanie tylko Ğrodkowokociewskiej wersji gwary, które jednakĪe w niewielkim stopniu utrudniają odbiór myĞli autora przez uczniów
korzystających z tychĪe üwiczeĔ. Z pewnoĞcią gáos prof.
Marii Pająkowskiej-Kensik, której zasáugi dla Kociewia,
a zwáaszcza gwar kociewskich są ze wszech miar doceniane,
podniósáby rangĊ niniejszej publikacji. Warto jednak podkreĞliü, Īe autorzy skupili siĊ na przekazaniu jak najwiĊcej
informacji z zakresu kociewskiej kultury ludowej w jak najciekawszej formie. I cel ten zostaá zrealizowany, gdyĪ otrzymaliĞmy pracĊ ujmującą kulturĊ regionu na páaszczyĨnie historycznej, jĊzykowej oraz folklorystycznej, a wyáaniający
siĊ spod kart barwny obraz dawnej wsi zainteresuje nie tylko
uczniów i nauczycieli, ale wszystkich Kociewiaków, którzy
rodzimą kulturĊ darzą niezwykáym szacunkiem i wspominają z sentymentem. ZachĊcam zatem nie tylko nauczycieli,
ale równieĪ rodziców do pracy z tą niezwykle interesującą
publikacją, by nasze dzieci juĪ od najmáodszych lat poznawaáy Kociewie – naszą maáą ojczyznĊ.

47

REGAã REGIONALNY
Prezentujemy Czytelnikom ostatnio wydane dwie ksiąĪki. Pierwsza, poĞwiĊcona bohaterowi Alojzemu
Guzowskiemu, lotnikowi 305 Dywizjoniu Bombowego. Druga z kolei to wydanie albumowe przedstawiające
historiĊ parafii NMP Matki KoĞcioáa w Tczewie – od początków jej powstania aĪ do aktualnego wyglądu.

ALOJZY PAWEà GUSOWSKI
PILOT 305 DYWIZJONU
BOMBOWEGO

A

lojzy Paweá Gusowski jest jednym z wielu
bohaterów, którzy podczas II Wojny ĝwiatowej walczyli z hitlerowskim najeĨdĨcą,
najpierw na polskim niebie, a póĨniej na niebie Anglii i Francji. Jest jednym z tych setek polskich pilotów, którzy w tej walce o wolnoĞü Polski poĞwiĊcili
swe máode Īycie. DziĞ o Alojzym i jemu podobnych maáo kto juĪ pamiĊta, nawet w jego rodzinnym mieĞcie. WáaĞnie Alojzemu Gusowskiemu,
jednemu z wielu bezimiennych Īoánierzy polskich,
którzy w tej walce zginĊli, ksiąĪka ta jest poĞwiĊcona. Chciaábym, aby uĞwiadomiáa ona czytelnikom,
Īe cisi bohaterowie mieszkali obok nich albo obok
ich rodziców czy dziadków. DziĞ ich bohaterstwo
jest bardzo czĊsto zapomniane i ksiąĪka tak jak ta
jest jedyną szansą oby opowiedzieü o Īyciu i walce
takich ludzi jak Alojzy Paweá Gusowski.
KsiąĪka przedstawia dzieciĔstwo i máodoĞü
Alojzego Gusowskiego, jego okres sáuĪby w Wojsku Polskim, w tym opis walk we wrzeĞniu 1939
r. dokonany na podstawie raportu kpt. Chrzanowskiego dowódcy 41 Eskadry. NastĊpnie opisane
zostaáo internowanie w Rumunii i ucieczka do
Francji, m.in. na podstawie wspomnieĔ Alojzego spisanych wierszem. Kolejny rozdziaá zostaá
poĞwiĊcony losom Gusowskiego w Anglii, gdzie
opisany zostaá czas jego szkoleĔ oraz okres sáuĪby
w 305 Dywizjonie Bombowym, w tym wszystkie
jego loty bojowe opisane na podstawie ksiĊgi lotów 305 Dywizjonu. OdrĊbnie szczegóáowo zostaá opisany ostatni lot bojowy, m.in. na podstawie wspomnieĔ Stefana Madejczyka, jedynego
uratowanego czáonka zaáogi. Wszystko to na tle
najwaĪniejszych wydarzeĔ 305 Dywizjonu.
Opisana zostaáa takĪe kwatera wojskowa
cmentarza w Raalte w Holandii, krótkie Īyciorysy polegáych pozostaáych czáonków zaáogi
Wellingtona, oraz informacje o pochowanych na
tym cmentarzu pilotach RAF. Zostaáa przedstawiona równieĪ wizyta por. Madejczyka na grobach kolegów w 1976 roku oraz uroczystoĞci
w 1985 roku w Raalte z udziaáem czáonków rodziny pochowanych pilotów. Znajduje siĊ w niej
takĪe krótka informacja o ksiĊdzu Alojzym Kowalkowskim z Kartuz w woj. pomorskim, kapelanie polskich lotników w Anglii.
KsiąĪka jest bogato zilustrowana wieloma
zdjĊciami z domowego archiwum autora oraz
wielu osób i instytucji, które uĪyczyáy zdjĊü
z czasów wojny w Polsce i Anglii, w tym takĪe zdjĊciami nigdzie niepublikowanymi. WĞród
zdjĊü znajdują siĊ zdjĊcia kolorowe z Raalte,
Anglii i Polski. KsiąĪka liczy 136 s., w tym 15
s. zdjĊü kolorowych. Wydawcą ksiąĪki jest Instytut
Kociewski, a jej wydanie byáo wspóáfinansowane
przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Krzysztof Kowalkowski
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SàOWO KS. PROBOSZCZA

A

lbum ten jest wyrazem wdziĊcznoĞci wobec Pana Boga i Matki
NajĞwiĊtszej za niezliczone áaski jakich doznaliĞmy w czasie
budowy naszej Ğwiątyni. Na kaĪdym kroku odczuwaliĞmy BoĪą
opiekĊ i wsparcie naszej kochanej Matki. Parafia powstaáa w trudnych
latach, kiedy rodziáa siĊ SolidarnoĞü i wolna Ojczyzna. Naród szukaá jednoĞci w tym co dobre i wzniosáe – byá z KoĞcioáem. Czas budowania
byá trudny z powodu ogromnego braku materiaáów budowlanych, które
trzeba byáo „zdobywaü”. A jednak dziĊki BoĪej dobroci nie mieliĞmy ani
jednego dnia, ani jednej godziny przestoju w budowaniu koĞcioáa. Pan
Bóg dawaá nam w kaĪdym czasie tyle i to, czego potrzebowaliĞmy.
PragnĊ teĪ podziĊkowaü wszystkim dobrym ludziom, którym zawdziĊczamy powstanie tej Ğwiątyni, zwáaszcza panu prof. Leopoldowi
Taraszkiewiczowi. To najpierw w jego umyĞle i sercu powstaá ten piĊkny koĞcióá – nam tak bliski i sakralny.
W staraniach związanych z budową koĞcioáa nigdy nie doznaáem
przykroĞci, ani nie odmówiono mi pomocy. To równieĪ jest szczególny znak BoĪej áaski. Z wdziĊcznoĞcią i ĪyczliwoĞcią wspominam liczne przedsiĊbiorstwa, ich dyrektorów i pracowników, którzy pomagali
nam w tych trudnych czasach. DziĊkujĊ takim firmom jak: tczewski
PBRol, Kolejowe Warsztaty Naprawcze Zajączkowo, Páockie PrzedsiĊbiorstwo Robót Mostowych z siedzibą w Tczewie, Stocznia Rzeczna
i SKRy. Niech im Pan Bóg to wynagrodzi.
Jak bardzo mieszkaĔcy Suchostrzyg pragnĊli mieü wáasną ĞwiątyniĊ moĪe Ğwiadczyü fakt, Īe w roku 1984 spoáecznie pracowaáo przy
budowie naszej Ğwiątyni 641 Parafian.

OD WYDAWCY

P

rzekazujemy w Twoje rĊce, Szanowny Czytelniku, ksiąĪkĊ dedykowaną pamiĊci pochodzącego ze Starogardu GdaĔskiego,
pilota Dywizjonu Bombowego 305 Alojzego Pawáa Gusowskiego. Alojzy, jak wielu máodych cháopców, marzyá wznieĞü siĊ wysoko
nad ziemiĊ – marzyá o lataniu.
Nie kaĪdy z nas potrafi zrealizowaü máodzieĔcze marzenia. Alojzemu to siĊ udaáo, mimo Īe jego máodoĞü przypadáa na znacznie trudniejsze niĪ dzisiaj czasy. Swoje podniebne podboje rozpocząá od ukoĔczenia szkolenia szybowcowego. UmiejĊtnoĞü prowadzenia samolotu
silnikowego nabyá juĪ jako Īoánierz. ĩoánierzem – pilotem pozostaá juĪ
na zawsze, dzieląc máodzieĔczą pasjĊ z poczuciem obowiązku, odpowiedzialnoĞci i miáoĞci do ojczyzny. Pokolenie Alojzego Gusowskiego
poddane zostaáo próbie najtrudniejszych wyborów. Nie kaĪdy w tych
najtrudniejszych w XX wieku czasach miaá odwagĊ zachowaü godnoĞü
i nie kaĪdy miaá odwagĊ zostaü bohaterem. Alojzy nim zostaá – Īyá godnie i zginąá z honorem. Alojzy Gusowski byá jednym z tych polskich
pilotów, którzy w sile szesnastu dywizjonów lotniczych uczestniczyli
w „Bitwie o AngliĊ”, walcząc na obczyĨnie za polską wolnoĞü.
Z perspektywy czasu, jaki upáynąá od tamtej wojennej tragedii, niestety wiele faktów juĪ nigdy nie ujrzy Ğwiatáa dziennego, przepadając
w niebyt wraz z pamiĊcią ludzi, którzy odeszli – Ğwiadków tamtych zdarzeĔ. Tym bardziej cenna jest inicjatywa autora tej monografii Krzysztofa Kowalkowskiego, który wyznaczyá sobie wielkie zadanie odkopania z otcháani niepamiĊci, postaci wydawaáoby siĊ zwykáego czáowieka
– Īoánierza, który jak wielu innych – we wszystkich wojnach tego Ğwiata
– záoĪyli najwyĪszą ofiarĊ. Wielu jest przecieĪ bezimiennych bohaterów,
którzy nigdy nie doczekają siĊ rehabilitacji, czy choüby przypomnienia
ich czynów. Dlatego przybliĪając sylwetkĊ Alojzego Gusowskiego pra-
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DziĞ wydaje siĊ to nieprawdopodobne.
MogĊ wiĊc z caákowitym przekonaniem mówiü, Īe to
jest nasz koĞcióá – zbudowany z ofiar i wysiákiem rąk naszych Parafian. Wszystkim wiĊc naszym Parafianom naleĪy
siĊ wdziĊcznoĞü, nie tylko moja, ale i przyszáych pokoleĔ.
Niestety, tylko nieliczni zostali wspomniani w albumie,
ale wiem, Īe Pan Bóg pamiĊta i hojnie wynagrodzi kaĪdy
dobry czyn.
Budowa Ğwiątyni jest wielkim darem od Pana Boga – uczy
bowiem pokory i caákowitego zaufania Panu Bogu, bardzo
jednoczy ludzi i daje ogromną satysfakcjĊ. Przyczynia siĊ teĪ
bardzo do oĪywienia i pogáĊbienia wiary Parafian. Znakiem
zewnĊtrznym tego Īycia duchowego parafii jest uczestniczenie
wiernych w niedzielnej Mszy Ğw. i czĊste przystĊpowanie do
spowiedzi Ğw. Na tych dwóch filarach duszpasterzowania moĪna zbudowaü wiarĊ Īywą i bliską wiĊĨ z KoĞcioáem ĞwiĊtym.
Na koniec chciaábym podziĊkowaü wszystkim, którzy przyczynili siĊ do powstania tego albumu. A wiĊc
panu prof. oĞwiaty Kazimierzowi Ickiewiczowi za trud
wspóátworzenia tego albumu. Naszemu wikariuszowi
ks. Maciejowi Zabrockiemu za wspóáredagowanie albumu. Szczególne sáowa wdziĊcznoĞci kierujĊ do pani Haliny
Rudko, która starannie przygotowaáa album pod wzglĊdem
redakcyjnym, a pani Magdalenie ĝnieguli za pomoc przy
obróbce zdjĊü. DziĊkujĊ równieĪ pani Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej Urszuli Wierycho. Wszyscy to nasi
wierni parafianie. PodziĊkowaniem obejmujĊ równieĪ
Ks. Infuáata Tadeusza BrzeziĔskiego i pana Tadeusza Serockiego oraz caáe Wydawnictwo „Bernardinum”.
Wszystkim mówiĊ z serca staropolskie Bóg zapáaü.
ks. Stanisáaw Cieniewicz

ks. Stanisáaw Cieniewicz, Kazimierz Ickiewicz, ks. Maciej Zabrocki, Matka KoĞcioáa. Parafia NMP Matki KoĞcioáa w Tczewie, Kociewski
Kantor Edytorski 2013, form. 21 x 29,7 cm, s. 180, opr. twarda.

gniemy uczciü pamiĊü tych wszystkich, którzy dzisiaj, niestety, juĪ nieznani i zapomniani, wyszli z kociewskiej ziemi,
aby walczyü na wszystkich frontach II Wojny ĝwiatowej.
Alojzy Gusowski zginąá w wieku 26 lat na tydzieĔ przed
swoim Ğlubem…
W swoich wierszach pisaá o tĊsknocie za Polską i do
swoich rodzinnych stron – ukochanego Kociewia. Po wojnie
planowaá powróciü do domu… wróciá do naszej pamiĊci dopiero dzisiaj, po ponad 70-ciu latach.
Na etapie zbierania materiaáów do ksiąĪki udaáo siĊ nam
wzbudziü zainteresowanie tematem wĞród máodzieĪy szkolnej (17-letni uczeĔ ZSP w Owidzu, jest autorem projektu
okáadki), co pozwala mieü nadziejĊ, Īe nastĊpne pokolenia
zachowają pamiĊü o ludziach, którzy w najtrudniejszych
czasach w historii Polski potrafili zachowaü siĊ godnie
i przejĞü przez ĩycie z podniesionym czoáem.
Instytut Kociewski

KsiąĪka „Alojzy Paweá Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego” spotkaáa siĊ z duĪym zainteresowaniem w Raalte (Holandia)
– mieĞcie, w którym zostaá pochowany Alojzy Gusowski i jego trzech
czáonków zaáogi. W dniu 10 stycznia 2013 r. w dzienniku Prowincji
Salland „de Stentor” ukazaá siĊ duĪy artykuá na temat ksiąĪki i losów
Alojzego Gusowskiego. Artykuá powstaá za sprawą Appiego Wassing, mieszkaĔca Raalte, który zabraá kilka egzemplarzy ksiąĪki do
Holandii. Appie bardzo pomagaá w zbieraniu materiaáów do ksiąĪki.
TreĞü artykuáu na jĊzyk polski zostaáa przetáumaczona przez ElĪbietĊ Wassing, synową Appiego.
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Krzysztof Kowalkowski, Alojzy Paweá Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego, Instytut Kociewski 2012, form. 17,6 x 25 cm,
s. 136, opr. miĊkka
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W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. XIV)
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

• Pieniążkowska parafia w latach
drugiej wojny światowej (cz. III)
• Kiedy powstało Świecie

Marka Kordowskiego

Jana Ejankowskiego

Michała Borocha

• Ołtarz główny w kościele w Wielkim Garcu
pod wezw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Małgorzaty Olczak

• Janusz Mokwa (1955-2010) – wybitny artysta,
nauczyciel malarstwa kilku pokoleń tczewian

Jana Kulasa

Fot. Andrzej Grzyb

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

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRĄBKI WIELKIE

