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Od redakcji

„Najpi kniejsza rzecz, jakiej do wiadczamy – powiedzia  Ein-
stein – to tajemniczo . Jest ona ród em ca ej prawdziwej sztuki 
i nauki”.

Ka da rozwik ana tajemnica stawia nowe pytania, rodzi nowe 
tajemnice.

Wiemy ju  sporo. Nikt nie wie wszystkiego. Czasy erudytów mi-
n y bezpowrotnie. Dzisiaj nawet specjali ci z jednej dziedziny maj
k opot z opanowaniem swojego wycinka wiedzy i ledzeniem na bie-

co nowo ci. Wstyd nie wiedzie , cho by tego, co dotyczy naszej 
specjalno ci.

O maturze dzisiejszej niektórzy mówi , e to jaka  pomy ka,
falsyfikat, niepotrzebny relikt. A jednak jakkolwiek o wspó czesnej
maturze si  mówi, to jest zako czeniem nauki w szkole redniej
i przepustk  na studia. Na studia, o których jako ci mówi si le
albo jeszcze gorzej. S  dobre szko y rednie i dobre uczelnie wy sze.
Je li kto  chce wiedzie , nauczy  si , to wystarczy, e ma oczy i uszy 
i dokona w a ciwego wyboru. Je li chce mie  papier i tytu  mo liwie
ma ym kosztem, bez wysi ku to – cho  mo na go podejrzewa  o brak 
rozs dku i lenistwo – znajdzie w a ciw  „uczelni ”.

Kasztany zd y y zakwitn  na koniec matury.
Jak namówi  tegorocznych maturzystów, aby wybrali trudniej-

sze studia politechniczne albo uniwersyteckie, ale z tak zwanych 
nauk cis ych. Jak przekona  ich, e potrzebni s  konstruktorzy, 
mechanicy, biotechnolodzy. Je li ma si  dusz  artystyczn , to mo na
by  poet -matematykiem czy fizykiem. Jedno z drugim wcale si  nie 
k óci.

Demografowie bij  na alarm. W roku 2020 teraz ponad 
400-tysi czne, ju  za ma e o ponad 100 tysi cy roczniki, liczy y
b d  poni ej 300 tysi cy. Do tego faktu trzeba pa stwo nasze przy-
gotowa  tak, aby mechanizmy spo eczno-gospodarcze nie zosta y
sparali owane.

Internet nie nakarmi, nie napoi, nie ogrzeje. Tkwi c ju  po 
pas w internetowym bogactwie, niby m drzy i niby wolni wirtual-
nie serfujemy w niby przysz o . No có , tak bardzo chcia bym si
myli .

Filozof, pisarz, encyklopedysta J. J. Rousseau, cz ek o wiecony,
pono  oszala  i chc c by  u ytecznym, zaj  si  stolarstwem. Produ-
kowa  krzes a, sto y i ko yski. Obdarowywa  nimi biednych, chc c
ul y  ich niedoli.

Pierwszego maja w wi to Pracy, jak co roku, po mszy wi -
tej w dniu patrona w. Józefa wi towano Dzie  Rzemios a. Lu-
dzie godni podziwu – piekarze, rze nicy, szewcy, lusarze, stolarze, 
murarze, ci, co buduj , naprawiaj , remontuj  i produkuj  to, 
co niezb dne do ycia wi towali. Rzemie lnicy trzymaj  si  swe-
go fachu i ucz  m odzie . Rozs dnie i pracowicie, mimo przeszkód 
i czasem lekcewa enia, wytrwale rozwijaj  swoje ma e, nietuzinko-
we rzemios o, które z trudem konkuruje z globaln  „masówk ”.

Andrzej Grzyb

KRYSTYNA BRODNICKA

Wyrób mas a

Po swojskie mas o chodzili my z bratem 
na Rada sk , jakie  dwa kilometry przez 
las. By o lato, ciep o, ptaki piewa y. 

Ca y las by  w kwietnych kobiercach, pe en prze-
pychu barw i woni, ale ju  owocny, bo zacz y
dojrzewa  jagody. 

Szli my powoli, wdychaj c wie e powie-
trze, nawet nie rozmawiali my du o. Tak by o
mi o i dobrze.

Czasami przychodzili my po mas o zbyt 
szybko, wtedy siadali my pod domem na awecz-
ce, obok kobiety ubijaj cej w kierzance mietan
na mas o. Czasem pomaga am jej, nie dlatego, e
mnie o to prosi a, ale z prostej ciekawo ci – jak 
te  to si  robi.

Od wydoju krowy do zrobienia mas a by a
daleka droga. Najpierw wlewa o si  mleko do 
centryfugi, gdzie oddziela a si mietana od mle-
ka, nast pnie mietan  wlewa o si  do kierzanki 
i ubija o od pó tora do dwóch godzin. Po tym 
czasie mietana rozdziela a si  na mas o i ser-
watk . Serwatk  gospodyni zlewa a do osobnego 
naczynia, aby j  potem dola  do karmy prosi t
i wi . Mas o za  wk ada a do drewnianej, rze -
bionej i wyp ukanej zimn  wod  maselniczki, 
ugniata a i wyrównywa a no em wierzch, a po-
tem pukaj c w jej denko, wystukiwa a ose k
mas a na pergamin, albo zawija a j  w czyste 
bia e p ócienko. Taka ose ka mas a mia a odgnie-
cion  rze b  z maselniczki i pachnia a bosko, 
a smak – zupe nie niepowtarzalny w dzisiejszych 
czasach.

Niektóre kobiety przy ubijaniu mietany, 
dodawa y do niej troch  soku z marchwi, aby 
mas o mia o bardziej kremow  barw , co mia o
wiadczy  niby, o wi kszej zawarto ci w nim 

t uszczu.
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Wydarzy o si  na Kociewiu...
 Owidz, 7 luty

Idea „Kociewski Gryf” – nagroda starosty starogardzkie-
go – polega na dostrze eniu i wsparciu artystów, twórców 
kultury, a tak e najlepszych sportowców, trenerów i klubów 
sportowych. Dzi ki nim rozwijany jest sport i kultura na te-
renie ca ego powiatu starogardzkiego.

W Grodzisku Owidz odby a si  uroczysto  wr czenia
nagród za rok 2012.

W dziedzinie sportu spo ród 47 zawodników i zawodni-
czek wybrano 10 nominacji. Tytu  najlepszego sportowca, 
otrzyma y D esika Romanowska i Aleksandra Pikul – akro-
batki nale ce do klubu UKS Kociewie, trenuj ce pod okiem 
Agnieszki Szwedy, która statuetk  „Kociewski Gryf” otrzy-
ma a ju  po raz drugi. 

„Kociewski Gryf” przyznano Karolowi B awat i uka-
szowi Smukale za zorganizowanie Turnieju Koszykówki 
„Polpharma Streetball 2012”. 

W dziedzinie kultury statuetk  i tytu  Twórcy Roku 2012 
otrzyma Krzysztof Kowalkowski za ksi k  „Alojzy Pa-
we  Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego”, wydan
przez Instytut Kociewski.

 Cedry Ma e, 23 marca
Odby  si  IV Powiatowy Turniej Kó  Gospody  Wiej-

skich. O miano najlepszego ko a rywalizowa o sze  kó  go-
spody  wiejskich z powiatu gda skiego. KGW Go biewko,
KGW Grabiny-Zameczek, KGW Jagatowo, KGW Jod ow-
no, KGW Kiezmark oraz KGW Kolnik zaprezentowa y
swoje umiej tno ci w sze ciu kategoriach.

Zwyci czyniami IV Powiatowego Turnieju Kó  Go-
spody  Wiejskich zosta y panie z Ko a Gospody  Wiejskich 
z Grabiny-Zameczek. 

 Warlubie, 3 maja
Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
4 maja
Nad jeziorem Rybno odby  si  piknik dla mieszka ców, 

zorganizowany przez wójta gminy. W programie: muzyka, 
pokaz sztuki walki, gry i zabawy, pieczenie kie basek oraz 
wiele innych atrakcji.

 Boles awowo, 5 maja
Parafia w. Maksymiliana, Urz d Miasta, GOK i Zespó

Szkó  Rolniczych CKP w Boles awowie byli organizatorami 
II Jarmarku Joannitów. Impreza o charakterze pikniku ro-
dzinnego nawi zuj ca do historii miasta Skarszewy ze 
szczególnym uwzgl dnieniem epoki pó nego redniowie-
cza. By y wyst py rycerzy, kuglarzy i trubadurów, konkurs 
historyczny, konkurencje zr czno ciowe i turniej uczniczy.

 Tczew, 8 maja
By y prezydent RP Lech Wa sa spotka  si  z uczniami 

Szko y Podstawowej nr 11. Spotkanie to mia o form  oby-
watelskiej lekcji demokracji. Mówi  o walce z systemem 
komunistycznym, d eniu narodu do wolno ci i zmianach 
w Polsce, które zasz y po 1989 roku.

 Skarszewy, 15 maja
Niezwyk a inicjatywa ksi dza proboszcza Dariusza 

Lemana, której celem jest odtworzenie s ynnego ko cio a
ewangelickiego z 1741 roku. Historyczna budowla ma zo-
sta  zrekonstruowana, tak jak przed wiekami, w ci gu jednej 
doby. Dariusz Skalski, burmistrz Skarszew zaproponowa ,
eby w przysz o ci obok miejsca, gdzie przed wiekami po-

stawiono zbór organizowa  mi dzynarodowe zawody cie li
i drwali. Zainteresowanie tematem jest ogromne i stanowi 
promocj  dla miasta. Ju  14-15 wrze nia 2013 roku b dzie
mo na podziwia  owe wydarzenie.

 Lubichowo, 15 maja
Tutejsze gimnazjum obchodzi o 6. rocznic  nadania 

szkole imienia ks. kard. Stefana Wyszy skiego.

 Skórcz, 18 maja
Uroczy cie przekazano mieszka com Skórcza najpi k-

niejszy i najlepiej wyposa ony park rekreacyjno-wypoczyn-
kowy na Kociewiu.

 Tczew, 18 maja
Tego dnia w ca ym kraju odbywa a si  „Noc Muzeów”. 

Motywem przewodnim tczewskiej akcji by a Skandynawia. 
Fabryka Sztuk, dzi ki pomocy ambasad Szwecji, Finlandii, 
Danii i Norwegii, zorganizowa a niecodzienne atrakcje. 
Tczewianie mogli ogl da  ró nego rodzaju wystawy, pod-
czas zwiedzania których mogli wys ucha  koncertu piosenki 
morskiej, skandynawskiej, szantowej; zobaczy  pokaz ta -
ca skandynawskiego oraz pokaz walk. By y te  spacery po 
Tczewie z przewodnikiem. Zwiedzaj cy mogli degustowa
piwo ze Szwecji i potrawy. 

Dla dzieci by y filmy, bajki, warsztaty plastyczne, gra 
plenerowa i zabawa w obozie Wikingów.    

 Pelplin, 8 czerwca
Obchodzono Dni Pelplina, które od 2000 roku odbywaj

si  na pami tk  wizyty Jana Paw a II w Pelplinie. Na targowi-
sku miejskim mia y miejsce koncerty i ró nego rodzaju zaba-
wy. Wyst pi y m.in.: zespó  rosyjsko-polski za o ony w Sankt 
Petersburgu „BackUp”, „Ich Troje” i „W drowne Gitary”.

 Lipia Góra, 8 czerwca
Po raz siódmy mia a miejsce cykliczna impreza, czyli 

przegl d kociewskich legend i skeczy. Organizatorami byli 
Ko o Gospody  Wiejskiej z Lipiej Góry, Gminny O rodek
Kultury z Morzeszczyna oraz Urz d Gminy Morzeszczyn.

Ko a gospody  wiejskich, zespo y, jak równie  osoby in-
dywidualne, doro li oraz dzieci licznie wyst powa y ze swo-
im autorskim skeczem lub gadk  w gwarze kociewskiej.

Poznali my wyniki Narodowego Spisu Powszechne-
go, przeprowadzonego w 2011 roku. Swoj  kociewsko
zadeklarowa o 3065 osób. To, niestety, nieca y 1 procent 
mieszka ców tego regionu. 
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Z PRZESZ O CI REGIONU

O tarz g ówny w ko ciele w Wielkim Garcu pw. Nie-
pokalanego Pocz cia Naj wi tszej Marii Panny 
sk ada si  z dwóch kondygnacji. Na pierwsz  z nich 

sk adaj  si : figura Madonny z Dzieci tkiem, umieszczona 
w centrum oraz rze by w. Piotra po prawej i w. Paw a po 
lewej jej stronie. Mi dzy nimi umieszczone s  cztery kolum-
ny podtrzymuj ce wy sz , ale ju  mniejsz  kondygnacj . Jej 
centraln  cz  stanowi obraz pochodz cy z XVIII wieku, 
przedstawiaj cy Matk  Bosk  Szkaplerzn . Po obu stronach 
malowid a stoj  biskupi z grzesznikami u ich stóp. Równie
na tej kondygnacji umieszczone s  kolumny, ale tylko dwie 
i mniejszych rozmiarów. Najwy ej natomiast znajduj  si
figury trzech anio ów. Po rodku znajduje si  Micha  Ar-
chanio , a po jego bokach stoj  dwa mniejsze anio y4. Ca y
o tarz otoczony jest z ocon  ro linno ci . Nad figur  Mat-
ki Boskiej znajduje si  z ota ró a, a pod ni  tabernakulum. 
Jest to naj wi tsze miejsce w ko ciele, gdzie przechowuje 
si  posi ek spo ywany w trakcie eucharystii. Mog  w nim 
uczestniczy  wszyscy wierni. Jest to po czenie przestrzeni 
Boga i ludzi, jakie nie wyst puje w wi tyni Jerozolimskiej. 
Jak mówi aposto  Mateusz, po mierci Jezusa rozdar a si
zas ona Przybytku i w ten symboliczny sposób mia o nast -
pi  zniesienie, trwaj cego od momentu pope nienia grzechu 
pierworodnego, roz amu pomi dzy Bogiem a wiernymi5.

Wygl dem o tarz przypomina stopniow  wi , znan
ju  z czasów babilo skich, po której cz owiek mia  wspi-
na  si  do Boga6. Jej podstaw  stanowi aby Matka Boska 
oraz wi ci Piotr i Pawe . W ten sposób mo na doj  do 
wniosku, i  stanowi  oni fundament wiary chrze cija skiej,
zw aszcza w przypadku w. Piotra, którego Jezus wyznaczy
na „budowniczego” swego Ko cio a. Dodatkowym elemen-
tem s  tutaj kolumny, symbolizuj ce aposto ów. Zgodnie 
z Pierwsz  Ksi g  Królewsk , Symeon mia  postawi  przed 
wej ciem do wi tyni dwie kolumny: „Jakin” (On-Jahwe) 
i „Boaz” („W Nim jest moc”). Skierowuj  one uwag  na 

Ko ció , który ma si  sta  podpor  prawdy (7, 1-22). A za-
tem kolumny symbolizuj  Ko ció  nauczaj cy, w którego 
sk ad wchodz  aposto owie i ich nast pcy. Wszyscy razem 
stanowi  podpor  dla konstrukcji Ko cio a7. Nie przypad-
kowa jest równie  ilo  kolumn. Mo na domniemywa , e
symbolizuj  one czterech ewangelistów: Marka, Mateusza, 

ukasza i Jana. 
Na wy szej kondygnacji znajduj  si  biskupi – kolejni 

g osiciele S owa Bo ego, przedstawiciele Jezusa na ziemi, 
prowadz cy wiernych do Nieba. Obaj s  odziani w bia e sza-
ty i czerwone paliusze, które s  spi te z otym krzy em oraz 
posiadaj  d ugie brody. Czerwie  w tym wypadku oznacza 
krew, ducha i ogie . Ma to przypomina  o gotowo ci przyj cia
mierci m cze skiej. Natomiast biel tunik zgodnie z Prawem 

Moj eszowym jest najodpowiedniejszym kolorem do odpra-
wiania nabo e stw w wi tyni. Barwa ta symbolizuje czysto ,
wiat o i chwa . Biel to tak e znak, e maj  oni na ladowa

samego Chrystusa, który na górze Tabor przybra  szaty bia e
jak wiat o (Mt 17,2)8. Na g owach biskupów widniej  z ote
tiary i ka dy z nich trzyma z oty pastora  zako czony najpraw-
dopodobniej li ciem akantu. Warto zaznaczy , e laska bisku-
pia zosta a w czona do insygniów liturgicznych w XI wieku. 
Otrzymuje j  nowy arcypasterz jako symbol pos ugi paster-
skiej. Przy jej wr czaniu s yszy on s owa, eby za jej pomoc
s dzi  nie okazuj c gniewu, nawo ywa  wiernych do czynienia 
dobrych uczynków, by podoba  si  Bogu, ale jednocze nie
ma bezstronnie kara , gdy przyjdzie taka potrzeba9. Zapewne 
z tego powodu u ich stóp kl cz  wierni, którzy prosz  o a-
sk  przebaczenia. Biskup po prawej stronie z rozpogodzonym 
obliczem wyci ga r k  do grzesznika w ge cie odpuszczenia 
przewinie . Natomiast biskup po lewej stronie, ju  o srogiej 
minie, dokonuje upomnienia grzesznika, by wi cej nie zszed
na z  drog .

W centrum rodkowej kondygnacji znajduje si  obraz, 
przedstawiaj cy Matk  Bosk  z Dzieci tkiem wr czaj cym

MA GORZATA OLCZAK

O tarz g ówny w ko ciele
w Wielkim Garcu

Wie  Wielki Garc znajduje si  na pó nocny wschód od Pelplina. Jest to niewielka miejscowo
z d ug  i bogat  histori . Ko ció  zosta  umiejscowiony na wzgórzu morenowym, a jego pocz tków
nale y szuka  ju  w XVI wieku1.  O tarz g ówny natomiast pochodzi dopiero z po owy XVIII wieku. 
Wykonany on zosta  z drewna rze bionego, polichromowanego, w stylu pomorskim. Wysoko  o -
tarza wynosi blisko 6 metrów2. Zgodnie z chrze cija sk  niepisan  tradycj  zosta  on umieszczony 
na wschodniej cianie wi tyni. Ko cio y bowiem niemal powszechnie stawia o si , i stawia do teraz, 
na linii wschód-zachód. Modl cy s  skierowani twarz  ku wschodz cemu s o cu, jasno ci symboli-
zuj cej dobro , czysto  i zmartwychwsta ego o poranku Chrystusa. Zgodnie z Bibli  Bóg równie
mia  przyj  ze wschodu (Ksi ga Ezechiela 43,2.)3. Nie przypadkowe jest równie  ukierunkowanie 
wszystkich wi ty  ku tej najwa niejszej – w Jerozolimie.
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SYMBOLIKA O TARZA

szkaplerz w. Szymonowi Stock. Malowid o nawi zuje do wy-
darzenia, które mia o mie  miejsce w 1251 roku. Wówczas to 
w. Szymon, ju  jako genera  zakonu karmelitów, mia  widze-

nie. Naj wi tsza Maria Panna darowa a mu szkaplerz z zapew-
nieniem, e wszyscy, którzy b d  go nosi , zostan  obdarzeni 
szczególnym b ogos awie stwem i po mierci dost pi aski
Nieba. Karmelita ski szkaplerz przybra  form  dwóch p ócie-
nek, które zawiesza si  na szyi, lub te  medalika, gdzie wid-
nieje jego podobizna10. Na malowidle w Wielkim Garcu wida
dok adnie jak takowy szkaplerz wygl da. w. Szymon kl ka
przed Matk  Bosk  i wyci ga d onie, aby przyj  Jej dar. Zgod-
nie z tradycyjnym przedstawieniem tej sceny jest on ubrany 
w habit karmelitów11, nad jego g ow  natomiast widnieje aure-
ola w postaci z otego okr gu, symbol wi to ci. Matka Boska 
natomiast siedzi na ob oku a w tle wida  g owy otaczaj cych
J  anio ów. Jest Ona ubrana w czerwon  tunik , niebiesk  szat
wierzchni , a na g owie otulona jest ó tym szalem. Niebieska 
barwa jest symbolem niezawis o ci, czysto ci, nieskazitelno-
ci, wierno ci i sta o ci dlatego te  Matka Boska posiada tego 

koloru sukni 12. Chodzi równie  o podkre lenie tego, e jest 
królow  Nieba. Natomiast ó ty szal ma zapewnia  o Jej maje-
stacie13. Podobne zadanie ma spe nia
z ota una nad g owami Matki Boskiej 
i Dzieci tka Jezus. Ma y Chrystus na 
obrazie stoi po lewej stronie swojej 
matki, co sugeruje, i  to Ona ma tutaj 
gra  wa niejsz  rol . Przedstawiony 
jest w bia ej szacie na znak czysto ci
i wi to ci14.

 Natomiast na samym szczycie 
przesiaduj  anio owie, a zw aszcza
Micha  Archanio . Ten ostatni ma na-
pomina  wiernych, e po mierci ka -
dy z nich zostanie os dzony odpowied-
nio wed ug ich dobrych uczynków. Na 
o tarzu w Wielkim Garcu posiada on 
z ote skrzyd a, z ot  wag  i miecz (sza-
bl ?). Odziany jest w zbroj  i he m oraz 
bia y paliusz, przypominaj c rzym-
skiego wojownika. Biel nie jest tu bez 
znaczenia, bowiem kolor ten symboli-
zuje chwa , zwyci stwo i sprawiedli-
wo 15. Zgodnie z chrze cija sk  tra-
dycj  Micha  Archanio  jest pierwszym 
z anio ów, który zosta  obdarzony
przez Boga szczególnym zaufaniem, 
gdy  wr czone mu zosta y klucze do 
bram niebios. Jest on anio em spra-
wiedliwo ci i s du, a jednocze nie
aski i zmi owania. Na S dzie Osta-

tecznym b dzie odpowiedzialny za 
wa enie dusz. Dlatego te  w jego r ce
znajduje si  waga. To w a nie na niej 
b d  wa one dobre i z e uczynki wier-
nych. Wynik zadecyduje o tym, kto 
zazna szcz liwo ci w obliczu Boga16.
Na tych, którzy nie podporz dkowa-
li si  nauce Jezusa Chrystusa i yli
w grzechu, czeka kara oraz wiecz-
ne pot pienie, na co wskazuje miecz 
w prawej r ce Micha a Archanio a.
Jest to te  jego atrybut jako zwyci zcy
mocy piekielnych17.

 Centralnym i najwa niejszym punktem o tarza jest figu-
ra Matki Boskiej z Dzieci tkiem. Jest ona odziana w blado-
ró ow  (w zasadzie jest to biel, poniewa  kolor ten posiada 
szeroki zakres swych odcieni18) sukni , przepasan  z otym
pasem (sznurem), a na ni  zarzucony ma niebieski p aszcz.
Po czenie b kitu i bieli symbolizuje nieskazitelno , czy-
sto  i niezawis o . S  to przymioty, które z jednej strony 
zwi zane s  z Niebem, a z drugiej strony oddaj  cechy Matki 
Boskiej. Podkre laj  one tak e Jej czysto  i bezgrzeszno
ycia19. Podobnie jak na obrazie Matki Boskiej Szkaplerz-

nej, tutaj tak e Dzieci tko Jezus wyst puje po prawej stronie 
Maryi, oddaj c Jej w ten sposób pierwsze stwo. Figura Mat-
ki Boskiej z Dzieci tkiem wyposa ona jest w typowe kró-
lewskie atrybuty, do których nale : z ote korony na g owie
Maryi i Jezusa, z ote ber o i jab ko. Jezus Chrystus trzyma 
jab ko w swojej prawej r ce, natomiast ber o znajduje si
w prawej d oni Matki Boskiej. Atrybuty te maj  wskazywa
na to, e Matka Boska jest nie tylko rodzicielk  Chrystusa, 
ale tak e królow  Nieba i Ziemi. Zgodnie z Pismem wi tym
koronacji Maryi dokona  sam Jezus zaraz po tym, jak zosta a
ywcem wzi ta do Nieba20. Ber o, które trzyma, jest swe-

O tarz g ówny w ko ciele w Wielkim Garcu
Fot. autora
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go rodzaju odpowiednikiem aski i ma podobn  symbolik .
W ceremoniale królewskim nowo namaszczony w adca
otrzymywa  ber o pod nazw  „laski w adzy i prawdy”. Do-
konuj c takiej interpretacji mo na przyj , e Matka Bo-
ska trzyma ber o, by kara  tych, którzy wst pili na drog
grzechu, aby zb dzonym wskazywa  prawid ow cie k ,
podawa  pomocn  r k  potrzebuj cym i wspiera  tych, któ-
rzy pozostaj  wierni nauce Chrystusa21. Królewski majestat 
Matki Boskiej ma te  podkre la  korona, która jednocze nie
przypomina o zwyci stwie i asce Nieba dla tych, którzy 
b d  wierni Ko cio owi i jego nauce22.

Nad figur  Matki Boskiej znajduje si  z ota ró a, sk a-
daj ca si  z siedmiu p atków. Stanowi ona jeden z atrybu-
tów Maryi23. Symbolizuje ona równie  niezniszczalno 24.
Matka Boska, zgodnie z tradycj  chrze cija sk , jest „ró
w ród cierni”. Te ostatnie symbolizuj  grzechy oraz zwi -
zane z nimi ból i cierpienie. Dlatego te  ten pi kny wonny 
kwiat stanowi swego rodzaju pociech  i wsparcie w trud-
nych okresach ycia cz owieka. I tak  rol  te  spe nia Ma-
ryja, która jako kochaj ca matka, nie zostawia w potrzebie 
swoich dzieci. Poeta Sedulisz w nast puj cy sposób wypo-
wiedzia  si  na temat maryjnej symboliki ró y:

Jak po ród ostrych cierni delikatna rozkwita ró a,
Wolna od kolców, co rani ,

i krzew macierzysty przy miewa swym pi knem,
Tak z rodu Ewa wzros a wi ta Maryja:

Nowa dziewica zmy a win  swej poprzedniczki25.

Siedem p atków ró y mo e symbolizowa  pe ni  i do-
skona o . Cyfra siedem jest te  sum  trójki, jako cyfry bo-
skiej i czwórki, oznaczaj cej ziemi 26. St d mo na przypusz-
cza , i  w ten sposób chciano pokre li  dwie natury matki 
Chrystusa: bosk  i ziemsk . Ponadto Maryja jest królow ,
zarówno Nieba jak i Ziemi.

Dooko a figury Matki Boskiej z Dzieci tkiem, przy 
zwie czeniu ka dej kolumny oraz po bokach kolejnych kon-
dygnacji, wij  si  z ote li cie akantu. Posiadaj  one kolce, 
st d mog  symbolizowa  cierpienie27. Jednak e kompozycja 
o tarza g ównego ka e przypuszcza , i  chodzi tu bardziej 
o przedstawienie ogrodu zamkni tego, co oznacza oblubie-
nic  niedost pn  dla nikogo, a w sensie mistycznym odnosi 
si  do macierzy stwa Maryi. Matka Boska bowiem stanowi 
swoisty kwiat (st d te  mo liwe, e pojawia si  ró a nad fi-
gur  Maryi z Dzieci tkiem) w ogrodzie, do którego nikt nie 
ma wst pu. Ów kwiat przyniesie wiatu Jezusa Chrystusa 
Syna Bo ego. Pojmowanie ogrodu zamkni tego jako oblu-
bienicy przedstawia „Pie  nad Pie niami”:

Ogrodem zamkni tym jeste , siostro ma, oblubienico,
Ogrodem zamkni tym, ród em zapiecz towanym (…)28.

W sensie bezpo rednim ogród zamkni ty z Mari  Pann
z Dzieci tkiem w otoczeniu wi tych i anio ów mo e ozna-
cza  po prostu raj29.

 Po prawicy Naj wi tszej Marii Panny na o tarzu stoi w. 
Piotr. By  on rybakiem, którego prawdziwe imi  brzmia o
Szymon, a nowe nada  mu Jezus. By  on Jego pierwszym 
uczniem i od tej pory zajmowa  szczególne miejsce w ród
aposto ów. Gdy zabrano Chrystusa na ukrzy owanie, trzy-
krotnie si  Go zapar  (dlatego te  czasami w. Piotr przed-
stawiany jest z kogutem30). Po Zmartwychwstaniu ukaza  si
mu jako pierwszemu z aposto ów. Wkrótce w. Piotr stan

na czele uczniów i wyznawców Jezusa. Rozpoczyna swo-
j  misj  i dociera w ko cu do Rzymu, gdzie zak ada gmin
chrze cija sk . W ten sposób zostaje pierwszym biskupem. 
Przewodzi  tak e Soborowi Jerozolimskiemu w roku 48/49. 
W trakcie prze ladowa  chrze cijan przez Nerona w latach 
64-67 zostaje on aresztowany i wkrótce ukrzy owany g ow
do do u. Jest patronem wielu diecezji i miast, blacharzy, ko-
wali, kamieniarzy, budowniczych mostów, zegarmistrzów, 
rybaków i marynarzy31.

 Zgodnie z przyj tymi kanonami32 posiada on niewielki, 
siwy zarost, a nad czo em widnieje charakterystyczny lok. 
Odziany jest on w niebiesk  tunik  i ó ty p aszcz (pallium). 
Barwa niebieska szaty symbolizuje trwa o  i wierno w. 
Piotra33, natomiast ó  prawdopodobnie zdrad , która obja-
wi a si  poprzez trzykrotne zaparcie si  Chrystusa. W pra-
wej r ce trzyma ksi g , a w lewej z oty klucz. Ksi ga ma 
symbolizowa  wiar , zapisane na jej stronach S owo Bo e,
które aposto owie g osili po mierci Chrystusa34. Natomiast 
klucz w. Piotr otrzyma  od Jezusa Chrystusa na znak prze-
kazania mu swojej w adzy: Otó  i Ja tobie powiadam: ty 
jeste  Piotr [czyli Ska a], i na tej Skale zbuduj  Ko ció  mój, 
a bramy piekielne go nie przemog . I tobie dam klucze kró-
lestwa niebieskiego; cokolwiek zwi esz na ziemi, b dzie
zwi zane w niebie, a co rozwi esz na ziemi, b dzie rozwi -
zane w niebie (…)35. A zatem w. Piotr i jego nast pcy zostali 
powo ani do zarz dzania zbawieniem oraz obdarzeni pe ni
pe nomocnictw duchowych, decydowali m.in. o tym, komu 
odpuszcz  grzechy36.

Po lewej stronie figury Matki Boskiej z Dzieci tkiem
znajduje si w. Pawe , który bardzo cz sto w sztuce wy-
st puje w towarzystwie w. Piotra. Jego prawdziwe imi
to Szawe . Urodzi  si  ok. 5-10 roku. Za spraw  urodzenia 
i wychowania by  jednocze nie ydem i Rzymianinem. 
Wykszta cono go na faryzeusza. W 34 roku by wiadkiem
ukamienowania Szymona. Wkrótce sam czynnie zaanga-
owa  si  w prze ladowanie chrze cijan. W drodze do Da-

maszku, gdzie mia  przekaza  listy nakazuj ce wtr canie
do wi zie  wyznawców Chrystusa, ukaza  mu si  Zmar-
twychwsta y Jezus. Od tego momentu Szawe  staje si
gorliwym wyznawc  nauk Chrystusa. Przyjmuje chrzest 
i zmienia imi  na Pawe . 3 lata przebywa  w Damaszku 
i Jerozolimie, po czym udaje si  w trzy kolejne wyprawy 
misyjne. W Cezarei wtr cono go na 2 lata do wi zienia. Po 
raz drugi zosta  aresztowany w Rzymie w 64 roku. Zgi-
n  w 67 roku mierci  m cze sk  przez ci cie mieczem. 
W tym samym roku zgin  te w. Piotr. w. Pawe  jest 
patronem powo ników, marynarzy i tkaczy37.

 Na o tarzu g ównym w Wielkim Garcu w. Pawe  przed-
stawiony jest z d ug  brod , w czerwonej tunice i niebieskim 
paliuszu. W tym wypadku czerwie  szaty mo e oznacza
mier  m cze sk , przelan  za Chrystusa krew38, natomiast 

b kit symbolizuje sta o  i wierno 39. W prawej r ce trzy-
ma miecz, atrybut swojej m cze skiej mierci. Posiada on 
z ot  r koje  i srebrne ostrze. w. Pawe  zgin  od miecza, 
poniewa  by  Rzymianinem, któremu z racji obywatelstwa 
przys ugiwa  taki przywilej. W lewej d oni wi ty trzy-
ma zamkni t  ksi g , której symbolika jest taka sama, jak 
w przypadku w. Piotra.

 Interesuj ce s  aureole umieszczone nad g owami w. 
Piotra i Paw a. Swoim wygl dem przypominaj  one z ote
muszle. Najprawdopodobniej s  to skorupy przegrzebka po-
spolitego – muszli, któr  umieszczali na swych ubraniach 
pielgrzymi, w druj cy do Santiago de Compostela. Z tego
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w a nie wzgl du sta  si  on symbolem pielgrzymów, po-
dró ników oraz w. Jakuba Starszego40. w. Pawe  i w. 
Piotr odbywali wiele podró y misyjnych, g osz c S owo
Bo e, mo e wi c dlatego te  i im na o tarzu nadano aureole 
w postaci przegrzebka. Z drugiej jednak strony „pecten” 
jest tak e symbolem maryjnym i cz sto jest wykorzysty-
wany w dekoracji ko cielnej41. Podobne aureole w posta-
ci muszli mo na zaobserwowa  w sanktuarium w. Jacka 
w miejscowo ci Gidle ko o Cz stochowy. w. Jacek by
pierwszym dominikaninem polskiego pochodzenia, który 
by  gor cym czcicielem Matki Boskiej Ró a cowej42. Jego 
sanktuarium powsta o tak, jak o tarz w Wielkim Garcu, 
w XVIII wieku, i utrzymane jest w podobnej stylistyce ar-
chitektonicznej.

 O tarz g ówny w ko ciele w Wielkim Garcu to pi kny
przyk ad sztuki XVIII-wiecznej. Ale nie tylko. To bogactwo 
symboli, które powinny by  czytelne dla ka dego, kto od-
wiedza to wi te miejsce. Jest to pierwszy punkt, na który 
pada wzrok wiernego, przychodz cego do Domu Boga. Dla-
tego zawiera on to, co jest najistotniejsze w religii chrze-
cija skiej i oddaje specyfik  danej wi tyni. Poniewa

Naj wi tsza Maria Panna jest patronk  parafii, znajduje si
w samym centrum o tarza. wi ci Pawe  i Piotr stanowi  jej 

t o. Natomiast Matka Boska Szkaplerzna, jako druga patron-
ka, znajduje si  ju  wy ej i w nieco mniejszym formacie. 
Ca o ci wizerunku dope nia stylizacja na „ogród zamkni ty”
i hierarchiczn  wie , która prowadzi cz owieka do Nieba. 
Jednak e za pomoc  biskupów i Micha a Archanio a, wierny 
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w postaci sakramentu pokuty. w. Piotr zosta  wyposa ony
w pe nomocnictwa Jezusa, dzi ki którym móg  odpuszcza
grzechy zb dzonym i prosz cym o mi osierdzie wyznaw-
com nauki Chrystusa. Przez niego prawo to przesz o na ko-
lejnych duchownych wszystkich czasów. Równie  Maryja, 
jako kochaj ca matka, daje obietnic  przebaczenia i przy-
garnia swoje skruszone dziatki. Ca  t  rozbudowan  tre
zawarto w jednym o tarzu, bez u ycia ani jednego s owa.
Jednak e czy w dzisiejszym wiecie, pe nym ludzi tak ra-
cjonalistycznie nastawionych do wiata, jest jeszcze miejsce 
na symbolik ? Czy wchodz c do ko cio a potrafimy go „od-
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32   Ibidem, s. 104; B. D b-Kalinowska, Ziemia-Piek o-Raj. Jak czyta
obrazy religijne, Warszawa 1994, s. 142-144.

33   D. Forstner, op. cit., s. 116.
34  Ibidem, s. 406-407.
35   Mt. 16, 18-20.
36   D. Forstner, op. cit., s. 400.
37   Pius Cz. Bosak OP, op. cit., s. 527-532; W. A. Niew g owski,

op. cit., s. 104-105.
38   D. Forstner, op. cit., s. 118-119.
39   Ibidem, s. 116.
40   W. Kopali ski, op. cit., s. 938.
41   http://www.muszle.concha.pl/?id=4&a=13.
42   http://www.gidle.dominikanie.pl/galeria_33.html.

Bibliografia

Bosak Cz. OP, Postacie Nowego Testamentu. S ownik-Konkordan-
cja, Pozna  1996.

Cirlot J. E., S ownik symboli, Kraków 2006.
D b-Kalinowska B., Ziemia-Piek o-Raj. Jak czyta  obrazy religij-

ne, Warszawa 1994.
Forstner D., wiat symboliki chrze cija skiej, Warszawa 1990.
Gruba W., Z dziejów parafii Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej

Marii Panny w Wielkim Garcu, Pelplin 2002.
Janicka-Krzywda U., Atrybut, patron, symbol czyli co o wi tych

i b ogos awionych powinien wiedzie  przewodnik, Warszawa 1987.
Kopali ski W., S ownik mitów i tradycji kultury, Kraków 1991.
A. Niew g owski, Leksykon wi tych, Warszawa 1999.
Taylor R., Przewodnik po symbolice ko cio a, Warszawa 2006.

Cytaty:

Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespó  Bibli-
stów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Pozna  1996. 

Strony internetowe:

http://www.jasnagora.com/nastronach_opracowanie.php?
ID=24&Strona=3.

ht tp : / /b ib l ia .wiara .p l /?grupa=6&cr=23&kole j=20&ar-
t=1116184829&dzi=1116142652&katg=.

http://www.muszle.concha.pl/?id=4&a=13.
http://www.gidle.dominikanie.pl/galeria_33.html.



8 KMR

Z PRZESZ O CI REGIONU

MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
c z   c z t e r n a s t a  (ostatnia) 

Bibliografia
A. ród a archiwalne

I. ARCHIWUM PARAFII PW. W. STANIS AWA BISKUPA I M CZENNIKA

W SUBKOWACH.
1. Ablassdokumente.
2. Abzweigung der Dorfschaft Brze no.
3. Generalvisitationen. fol. 4.
4. Generalvisitationen. fol. 6.
5. Generalvisitationen z roku 1710.
6. Generalvisitationen z roku 1765.
7. Generalvisitationen z roku 1780.
8. Kirchenvisitationen a. 1598.
9. Kirchenvisitationen ab a. 1598. Bericht z dnia 24.09.1834 

roku.
10. Kirchenvisitationen ab a. 1598 z 1882 roku.
11. Kirchenvisitationen 1598 z roku 1780.
12. Kirchenvisitationen 1598 z roku 1834.
13. Kirchenvisitationen 1598 z roku 1846.
14. Kirchenvisitationen ab a. 1598, wizytacja generalna z roku 

1765.
15. Kirchenvisitationen ab a. 1598, wizytacja generalna z roku 

1779.
16. Kirchenvisitationen ab a. 1598, wizytacja generalna z roku 

1780.
17. Kirchenvisitationen ab a. 1598. Grato Successore.
18. Percepta et Expensa Ecclesiae Gorz dzin.
19. Percepta et Expensa Ecclesiae Gorz dzinensis.
20. Urz d Katastralny w Tczewie, odpis z akt gruntowych Sub-

kowy tom 3.

B. Literatura

1. Biskup M., Tomczak A., Mapy województwa pomorskiego 
w II po owie XVI wieku, Toru  1955.

2. Borowski W., Obowi zek niemieckiego biskupa. Ducho-
wie stwo niemieckie i okupacja Polski 1939-1945, Warsza-
wa 1966.

3. Bruski K., Ziemie nad doln  Wierzyc  od XIII do pocz tku
XV wieku, Gda sk 1997.

4. Bukowski A., Pomorze Gda skie 1807-1850, Wroc aw
1958.

5. Ciechanowski K., Ruch oporu na Pomorzu Gda skim 1939-
1945, Warszawa 1972.

6. Czaplewski P., Biskupa Rozra ewskiego itineraria czyli rozk ad
podró y wizytacyjnych po Pomorzu, Zapiski TNT, tom III.

7. Czaplewski P., Senatorowie wieccy, podskarbiowie i staro-
stowie Prus Królewskich 1454-1772, Roczniki TNT, tomy 
XXVI-XXVII (1919-1921), Toru  1921.

8. Czaplewski P., Wykaz oficja ów gda skich i pomorskich 
1467-1824, Rocznik TNT, tom XIX, Toru  1912.

9. D browski F., Parafia Subkowy, Pelplin 1951 (mps).
10. Diecezja Che mi ska. Zarys historyczno-statystyczny, Pel-

plin 1928.
11. Fankidejski J., Utracone ko cio y i kaplice w dzisiejszej die-

cezji che mi skiej, Pelplin 1880.
12. Fija ek O., O archidiakonach pomorskich i urz dnikach

biskupich w archidiakonacie pomorskim Diecezji W o-
c awskiej z XII-XV wieku, Rocznik TNT, tom VI, Toru
1901.

13. Frydrychowicz R., Dzwony ko cielne w diecezji che mi -
skiej, Rocznik TNT, tom XXXIII, Toru  1926.

14. Gruba W., Z dziejów parafii Niepokalanego Pocz cia Naj-
wi tszej Maryi Panny w Wielkim Garcu, Pelplin 2002.

15. Grzegorz M., Pomorze Gda skie pod rz dami Zakonu krzy-
ackiego w latach 1308-1466, Bydgoszcz 1997.

16. Hildebrandt A., Wiadomo ci niektóre o dawniejszym archi-
diakonacie pomorskim, Pelplin 1865.

17. Historia Tczewa, pod red. W. D ugok ckiego, Tczew, 1998.
18. Klim R., Notatki z kociewskich w drówek, Tczew 1999.
19. Kodeks Tczewski z Lubeki, pod red. J. Mykowskiego, Tczew 

2009.
20. Korthals O., Chronik der Kreises Dirschau, Bon – Witten 

1968.
21. Kowalkowski K., Brze no Wielkie. Z dziejów wsi, Pelplin

2002.
22. Kowalkowski K., Mi ob dz. Historia miejscowo ci i parafii 

1250-2000, Mi ob dz 2000.
23. Kreja B., Nazwy miejscowe Kociewia i okolicy, Gda sk,

1988.

Biskupi w oc awscy zawiadywali sw  w asno ci  w Subkowach przez prawie 500 lat. Troszczyli si  o w a ciwy roz-
wój gospodarczy i dobrobyt wsi, nadaj c liczne przywileje. Mieszka cy mieli wp yw na kondycj  ekonomiczn
w asnych gospodarstw rolnych i folwarku biskupiego. To tutaj zlokalizowano siedzib  starosty klucza subkowskiego, 

zarz dzaj cego kompleksem kilkunastu wsi po o onych w pó nocnej cz ci archidiakonatu pomorskiego. Po czasy wspó -
czesne zachowa y si  obiekty kultury materialnej, pochodz ce z okresu rz dów biskupich.

Pierwszy rozbiór Polski to nowe rz dy zaborcy pruskiego i ostateczna likwidacja w asno ci ko cielnej. Zniesiono pod-
da stwo i pa szczyzn  jako relikty ustroju feudalnego. Wzros a wiadomo  narodowa kszta towana przede wszystkim 
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wybuchu drugiej wojny wiatowej.

wiadomo  wielowiekowej historii Subków tkwi w ich mieszka cach, którzy kultywuj  obecnie tradycje regio-
nalne. Ko ció , szko a oraz instytucje gminne dbaj  o rozwój gospodarczy i kulturalny wsi, a liczne inicjatywy s  tego 
przyk adem.
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Kiedy powsta o wiecie

1198 – wiecie – gród Grzymis awa II

Wroku 1998 wiecianie uroczy cie obchodzi-
li 800-lecie pierwszej wzmianki historycznej 
o swoim grodzie. 11 listopada 1198 roku, w dniu 

w. Marcina, biskup kujawski Stefan z W oc awka, dokona
konsekracji ko cio a pw. Panny Marii, to miano charakte-
rystyczne dla ówczenych ko cio ów grodowych. Przyznaje 
si , e konsekracja mog a dotyczy  rozbudowanego obiektu 
lub te  ten ko ció  by  drug  z kolei wi tyni  w wieciu.

W czasie uroczysto ci konsekracyjnych ksi  Grzymi-
s aw przedstawi  znakomitym go ciom dokument niezyk ej
wagi. Zapewne dla ochrony granic ksi stwa przed napastli-
wo ci  wschodnich s siadów, poga skich Prusów, sprowa-
dzi  i osadzi  w Starogardzie Zakon joannitów. Historycy 
profesjonalni traktuj  dzieje Pomorza po macoszemu i dla-
tego posta  ksi cia Grzymis awa jest ma o znana. 

Kim w a ciwie on by ? Z jakiego wywodzi  si  rodu? 
Grzymis aw by  ksi ciem Pomorza „z dziada pradziada”. 
Dziadem jego by  ksi wi tope k I, z którym boje to-
czy  polski ksi  Boles aw III Krzywousty o gród granicz-
ny w Nakle nad Noteci . Pradziadem natomiat by  ksi

wi tobór, który wspomaga  króla polskiego Boles awa
II mia ego (Szczodrego) w walkach z Czechami o l sk.
O obu przedstawicielach dynastii wschodnio-pomorskiej 
pisze Gall Anonim w swej Kronice polskiej. Obaj byli bli-
skimi krewnymi ksi cia Boles awa III i pochodzili z bocznej 
linii Piastów. Poprzednikiem na tronie ksi cym i zarazem 
ojcem wi tobora by  Siemomys  (Zemusil), wnuk ksi cia
polskiego Mieszka I i Ody. Siemomys , jako ksi  Pomo-
rza, uczestniczy  29 czerwca 1046 roku w zje dzie Mi ni
u cesarza Henryka III, obok Kazimierza ksi cia Polski 
i Brzetys awa ksi cia Czech, co zosta o odnotowane w Rocz-
nikach Klasztoru Benedyktynów z Altaich nad Dunajem.

„ wiecie, znany z licznych róde  pisanych, gród kszta-
la ski, stolica dzielnicy i ksi stwa czeka wi c nadal na od-
krycie”. Tak pisz  historycy. Szukajmy wi c ladów wiecia
w przesz o ci.

1113 – wiecie – gród wi tope ka I

Po mierci ksi cia polskiego W adys awa Hermana 
(1102) w Polsce istnia y dwa pa stwa. Mazowsze 
i Kujawy podlega y starszemu synowi, Zbigniewo-

wi, natomiast Wielkopolska, Ma opolska i l sk nale a y
do Boles awa Krzwoustego. Ksi  Pomorza Wschodniego, 

wi tobór, w sporze mi dzy bra mi popiera  Zbigniewa. Na 
Pomorzu Zachodnim panowa a dynastia Gryfitów, wywo-
dz ca si  z czasów plemiennych.

Jesieni  1112 roku od w. Micha a a  do Bo ego Naro-
dzenia (tj. od 29 wrze nia do 25 grudnia) podczas zaci tych
bojów o Nak o, graniczny gród Pomorzan, dochodzi w ko -
cu do porozumienia. Ksi  Pomorza Wschodniego, wi -

tope k I, obiecuje stawi  si  na dworze ksi cia Boles awa
w wyznaczonym terminie i oddaje swego najstarszego syna, 
M ciwoja, jako zak adnika.W zamian Krzywousty odst pu-
je od grodu nakielskiego. wi tope k i tym razem nie stawi
si  przed obliczem Boles awa. O losy syna si  nie obawia ,
by  pewny, e ch opcu krzywda si  nie stanie. Ponadto mia
jeszcze dwóch m odszych synów.

Za wiedz  i zgod  brata wraca do kraju Zbigniew 
(w 1111 lub 1112 r.) Boles aw chc c wreszcie usamodzielni
si , kaza  podst pnie pojma  brata, a nast pnie o lepi  i za-
mkn  w klasztorze w Ty cu nad Wis .

Czyn Boles awa spotka  si  z ogromnym oburzeniem 
spo ecznym. Arcybiskup gnie nie ski na o y  na niego kar .
Boles aw, chc c unikn  losu swego imiennika (Boles awa

mia ego) natychmiast udaje si  do Ty ca i b aga Zbigniewa 
o przebaczenie. Nast pnie w okresie Wielkiego Postu 1113 
roku pielgrzymuje w worku pokutnym do w gierskich i pol-
skich sanktuariów. Po odbyciu pokuty i uzyskaniu w okresie 
Wielkiego Tygodnia rozgrzeszenia, pospiesznie wraca do 
spraw pomorskich.

Teraz jest ju  panem ca ego kraju. Boles aw musi si
spotka  z wi tope kiem, ale ten si  nie kwapi. Nie przy-
szed wi tope k do Boles awa, wi c Boles aw musi i  do 
niego. Ma do wyboru dwie drogi – przez Nak o lub przez 
Wyszogród. W XII i XIII wieku, jak utrzymuje Kazimierz 

laski, trakt z Nak a do Starogradu i Gda ska prowadzi
przez Tomin, Kamie , Raci , Malachin i Zblewo. Ale ta 
ma o znana trasa kryje wiele niespodzianek. 700 lat pó niej,
w roku 1812, Wielki Napoleon wiód  swoje wojska na Mo-
skw . Pewnej grupie wojska wyznaczy  marsz przez Bory 
Tucholskie. Wojska francuskie zosta y poddane wielkiej 
próbie. Gdy droga „sko czy a si ” o nierze musieli zaba-
wi  si  w drwali i toporami wyci li drog  na wschód, m.in. 
przez Tle  i Osie. lad marszu wojsk napoleo skich zosta
pó niej nazwany Traktem Napoleo skim. Ten szlak pó niej
cz ciowo wykorzystano, buduj c tam drogi, ale na pami t-
k  zostawiono kilkusetmetrowy odcinek mi dzy wspomnia-
nymi miejscowo ciami.

Boles aw wybra  drug  tras , znany szlak handlowy pro-
wadz cy z Wielkopolski i Kujaw do Gda ska i Prus. T dy
bieg  boczny wariant szlaku bursztynowego, prowadz cy
ongi  ze staro ytnego Rzymu do Ba tyku. Na wschodnim 
skraju Borów Tucholskich le y jezioro Radomierz stano-
wi ce w staro ytno ci powa ne ród o bursztynu. ród o
wyczerpa o si , wi c zakazano dalszego wydobywania. Na 
pami tk  tamtych lat pozosta a nazwa le niczówki – Bursz-
tynowo w gminie Warlubie.

Boles aw wybra  znany trakt, do którego wej cia pil-
nowa a za oga silnego grodu w Wyszogrodzie. Zaatakowa
gród znienacka, ale obro cy nie dali si  zaskoczy . Okaza o
si , e gród by  du o silniejszy ni  to zak ada  ksi  Polski. 
Po ci kich, wielodniowych walkach obro cy uzgodniwszy 
warunki postanowili zaprzesta  dalszej obrony, poniewa
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Obie ilustracje ze zbiorów autora

nie spodziewali si  ju  pomocy od swego pana, ksi cia wi -
tope ka. Gall Anonim tak to relacjonuje: Za oga „podda a si
i w ten sposób unikn a zemsty Boles awa i mierci. Gród 
ów zaj  Boles aw w ci gu o miu dni i przez osiem dni po-
zosta  w nim, by go umocni  i (na sta e) zatrzyma  w swych 
r kach: a pozostawiwszy tam za og , ruszy  stamt d i obleg
drugi gród”. Gall pisze dalej. „Ten gród wszka e zdoby  Bo-
les aw z wi kszym trudem i d u szym przeci gu czasu, ponie-
wa  ruszywszy do szturmu przekona  si , e by o tam wi cej
zawzi tszych wojowników, a miejsce samo warowniejsze. 
Gdy wi c Polacy przygotowali przyrz dy i machiny obl -
nicze, Pomorzanie (sporz dzili) równie  wszelakie narz dzia
obronne. Polacy wyrównywali do y znosz c ziemi  i drzewo, 
by po równym i g adkim podchodzi  pod gród ze (swymi) 
drewnianymi wie ami – Pomorzanie w odpowiedzi na to 
przygotowali sad o i smolne uczywa, którym powoli chcieli 
spali  owo nagromadzone drzewo. I tak trzy razy zszed szy
z murów, spalili grodzianie wszystkie przyrz dy (obl nicze)
i po trzykro  Polacy znowu je zbudowali. Tak mianowicie 
blisko grodu sta y drewniane wie e Boles awa, e grodzianie 
z wa ów walczyli z nimi or em i mieczem. I gdy tylko Po-
lacy atakowali gród broni , ogniem, kamieniami i strza ami,
to tak samo grodzianie wszelkimi sposobami na równi si
im odwzajemniali. Wielu z Polaków grodzianie ranili strza-
ami i kamieniami, jeszcze wi cej z grodzian codziennie za-

bijali Polacy”. Kronikarz kontynuuje: „Pomorzanie, widz c
niez omne postanowienie Boles awa, zrozumieli, e adn
miar  nie potrafi  uj  mu, inaczej jak przez poddanie grodu, 
a w najwi ksze zw tpienie popadali z tego powodu, e od 
pana swego wi tope ka adnej ju  nie spodziewali si  pomo-
cy. Wobec tego powzi li postanowienie dla obu stron w danej 
chwili do  odpowiednie, a mianowicie otrzymawszy gwaran-
cj  bezpiecze stwa, oddali gród, sami za  cali, ze wszystkim 
co mieli, nie tkni ci odeszli, dok d im si  spodoba o”.

I w tym miejscu tekst Kroniki nagle si  urywa. Jak wy-
nika z tre ci tych fragmentów Kroniki, Gall Anonim nie zna
nazwy tego grodu. Nie mog o to by  Nak o, jak s dz  nie-
którzy historycy, bowiem gdy w ubieg ych latach wojowie 
Boles awa zbli ali si  do grodu nad Noteci , Gall zawsze 
wiedzia , e to jest „Nakal”. By  to wi c gród le cy przy 
trakcie handlowym prowadz cym z Wielkopolski i Kujaw 

do Gda ska. Ostatnia walka opisana przez Galla Anonima 
toczy a si  o wiecie, gród zbudowany w bardzo dogodnym 
i obronnym miejscu, na wzgórzu przy uj ciu Wdy do Wis y. 

Prawdopodobnie Boles aw zdoby  i zniszczy  po drodze 
pomniejsze grody w Strzelcach i Grucznie, a potem zapewne 
i w Bzowie. Przypuszczalnie w tym czasie dotar a do Bo-
les awa wiadomo  o umieraj cym w wielkich bólach bra-
cie. Do ran zadanych Zbigniewowi dosta a si  gangrena, co 
przyspieszy o zgon. Zapewne w drodze powrotnej Boles aw
zdoby  Nak o i obsadzi  swoj  za og . Zbigniew zmar  8 lip-
ca 1113 roku. Wówczas to arcybiskup gnie nie ski Marcin 
uzna , e pokuta, któr  Boles aw odprawi , nie jest wystar-
czaj ca i ob o y  go kl tw  ko cieln . Ksi  ukorzy  si
i utrzyma  si  na tronie.

W 1112 roku Boles aw owdowia . Zmar a ksi na Zby-
s awa, córka wi tope ka II Micha a wielkiego ksi cia ki-
jowskiego. Z tego zwi zku urodzi  si  w 1105 roku W ady-
s aw, znany w historii z przydomka Wygnaniec.

Nowy zwi zek ma e ski zawar  Boles aw z Salome ,
córk  Henryka hrabiego Bergu (Szwabia). Jej siostra by a
on  W adys awa I ksi cia Czech. W adys aw i Boles aw

stali si  szwagrami.
Rok 1116. Boles aw wreszcie mo e przyst pi  do zako -

czenia kampanii pomorskiej. O ewentualnych dzia aniach
zbrojnych kroniki milcz . Zatem dochodzi do negocjacji, 
a wi tope k, widz c ogromn  przewag  zbrojn  oraz wiel-
kie zaanga owanie Boles awa, pokornie przyjmuje warunki 
podyktowane przez stron  polsk . Odt d ksi  Pomorza 
Wschodniego b dzie p aci  trybut (danin ) i na wezwanie 
ksi cia polskiego udzieli zbrojnej pomocy. Ponadto Nak o
z obwodem (kasztelani ) zostaje w czone bezpo rednio do 
Wielkopolski, a Wyszogód z obwodem zostaje przy czo-
ny do Kujaw. W ten sposób Krzywousty zlikwidowa  dwie 
uci liwe „bramy”. wiecie pozostaje w granicach w adz-
twa wi tope ka I.

Nowy uk ad terytorialny jest przedstawiony na mapie hi-
storycznej wed ug stanu na rok 1138. W ksi stwie Pomorza 
Wschodniego dzia a y wówczas trzy kasztelanie: Gda sk,
Starogard i wiecie. Utracone grody Nak o i Wyszogród 
równie  sta y si  stolicami kasztelanii, podobnie jak S upsk
i S awno na Pomorzu rodkowym.
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Z PRZESZ O CI REGIONU

W Polsce pozosta  najstarszy syn wi tope ka, M ciwoj
– zak adnik, który zosta  godnie uposa ony przez Boles a-
wa. Otrzyma  dobra w rejonie miejscowo ci Lubie  w Wiel-
kopolsce. M odsi synowie zostali przy ojcu. Dla Sobis awa
(I) przewidziano dzielnice ze sto ecznym Gda skiem, a dla 
Grzymis awa (ojca Grzymis awa II wieckiego) Starogard 
i wiecie.

982 wiecie – gród Mieszka I

Do uzyskania odpowiedzi na pytanie – kiedy powsta-
y osada i gród w wieciu – trzeba skorzysta  z po-

mocy archeologów.
O rezultatach bada  archeologicznych, dotycz cych

wczesnego redniowiecza, pisa  znany toru ski arche-
olog, Gerard Wilke. Jego zdaniem rozwój akcji osadniczej 
i proces powstawania nowych punktów zasiedlenia rozpo-
czyna si  na ziemi wieckiej w VIII wieku. W tym czasie 
ukszta towa o si  du e skupisko osadnicze w Grucznie 
i odleg ym o kilka kilometów Topólnie. Równie  w VIII 
wieku powstaje zespó  osadniczy w Bzowie. Wymienione 
skupiska i grody stanowi y w okresie plemiennym jedy-
ne zasiedlone enklawy na terenie ziemi wieckiej. Nieco 
wcze niej, bo ju  w VI wieku powsta y w okolicy dzi-
siejszej Bydgoszczy dwa o rodki grodowe w Zamczysku 
w rejonie My l cinka i w Strzelcach Dolnych. Zamczy-
sko (a raczej Wyszogród I, bo tak nazywa  si  ten gród) 
i Strzelce oraz dalej na zachód Uj cie i Santok nad Noteci
stanowi y wa ne punkty osadnicze, po o one na szlakach 

cz cych ziemie pola skie z g ównymi o rodkami pomor-
skimi, stanowi c jednocze nie forpoczty tego osadnictwa 
na przedpolu Pomorza. W nadnoteckiej cz ci Pomorza, 
ju  w po owie IX wieku, nast pi o za amanie si  dotych-
czasowej struktury osadniczej i pewne przesuni cie rubie-
y pomorskiej na pó noc. Zdaniem Gerarda Wilkego by  to 

piewszy lad ekspansji pola skiej za Noteci , przeprowa-
dzony przez poprzedników Mieszka I.

W ostatniej wierci X wieku nast puje prawie ca kowite
za amanie struktury osadniczej. Cz  starych osiedli obron-
nych przesta a istnie . Jednocze nie obserwuje si  powsta-
nie nowych osiedli obronnych, co jest zjawiskiem ogólno-
polskim, a wynika z polityki prowadzonej przez pierwszego 
w adc  naszego kraju.

Spostrze enie to potwierdza prof. Andrzej Buko z In-
stytutu Etnologii i Archeologii. „By  on (tj. Mieszko I) naj-
wybitniejszym z pierwszych Piastów. Wyniki bada  arche-
ologicznych dowodz , e podczas jego panowania Polska 
przypomina a wielki plac budowy. Wszystkie wa niejsze
grody wczesnopiastowskie, dzi ki którym mo na mówi
o jednolitym pa stwie, powsta y w a nie w latach jego pano-
wania”. Prof. Buko mówi dalej: „Najnowsze badania arche-
logioczne dowodz , e budowano je w nowych miejscach, 
wybranych ze wzgl dów strategicznych, politycznych i eko-
nomicznych”.

Badania archeologiczne ustali y niezbicie, e gród 
w Gda sku zbudowali Polanie w latach 960-980. Zapewne 
i wtedy zacz to budowa  twierdz  w wieciu. W ko cówce
XVIII wieku (1784-1785) biskup kujawski Józef Rybi ski,
wizytuj cy parafi  w wieciu, odnotowa  w swym sprawoz-
daniu aci ski tekst w farze na cianie po stronie lekcji. Oto 
tekst w t umaczeniu: „Na wi ksz  chwa  Bo ej Dziewicy 
bez grzechu pocz tej, jak te  i dla rado ci i uczczenia wszyst-
kich wi tych ten ko ció wiecki erygowany zosta  w czasie 
rz dów najdostojniejszego ksi cia Piastów Mieszka I oko o

roku 982. Przyj-
muje si , e
pierwszy ko ció
w wieciu by
drewniany. Napis 
ten przypomnia
w 1997 roku 
proboszcz starej 
fary ks. Marian 
Miotk, sugeruj c,
e bp Wojciech 

do Prus udawa
si  drog  l dow
przez wiecie
(Gazeta wiecka
nr 56, kwiecie
1997). Przyjmuje 
si , e tu istnia a
spora osada, bo-
wiem ko cio a
nie buduje si  na 
pustkowiu. Za-
uwa ono jeszcze 
jeden „znak”. Na 
mapie Kociewia 
poszczególne krainy maj  swoje konkretne nazwy: Od stro-
ny zachodniej „Lasacy” – czyli mieszka cy Borów Tuchol-
skich; na pó nocy w rejonie Skarszew i Tczewa – „Górale”; 
nad Wis , na pó noc od Gniewu – „Feteracy”; a na po udnie
od Gniewu – „Nadwi laki”; natomiast w rejonie wiecia
usadowili si  „Polanie”. Czy by Polanie byli budowniczymi 

wiecia, tak jak wcze niej (960-980) sto ecznego Gda ska?
Te dwie dygresje maj  posmak bajkowy, ale pami tajmy, e
bajki zawieraj  nie tylko g boki mora , ale i wskazówki.

wiecacy jednak nie czekaj  na rozwi zanie samoistne. 
W latach 1959-1960 gda scy archeolodzy szukali na tere-
nie Szpitala Wojewódzkiego Chorób Uk adu Nerwowego 
dawnej osady ksi cej i grodu. Badania uzupe niaj ce to-
ru skich archeologów w 1969 roku równie  zako czy y si
wynikiem negatywnym. Dlaczego zatem szukano grodu na 
terenie szpitala? To przecie  po udniowa cz  domniema-
nego Neuhofu (Nowego Dworu). Podobno win  za to po-
nosi R. Wagner, który do literatury wprowadzi  pogl d, e
„najstarszy gród wiecki znajdowa  si  na rozleg ym, od-
ci tym z trzech stron, p askowzgórzu, na którym obecnie 
usytuowany jest Szpital Wojewódzki Chorób Uk adu Ner-
wowego”. Przedstawiony pogl d zosta  uj ty w zdaniu nieco 
przyd ugim. Myl ce okaza y si  s owa dotycz ce szpitala. 
Rozleg ych, odci tych z trzech stron p askowzgórzy mamy 
w Diabelcach jeszcze dwa. Wybra  w a ciwy mo na za po-
moc  bada  sonda owych.

P.S. w roku 2013 wiecianie mog mia o obchodzi
900-lecie istnienia grodu. Jest jeszcze mo liwo  poprawie-
nia tego „rekordu”. W tym celu nale y ods oni  „metryki” 
ukryte na wzgórzach nadwi la skich w rejonie uj cia Wdy.

Literatura:
Gall Anonim, Kronika polska, Ossolineum, Wroc aw 2003.
Gerard Wilke, Region wiecia w pradziejach i wczesnym rednio-

wieczu (w:) Dzieje wiecia nad Wis  i jego regionu, pod red. Kazimie-
rza Jasi skiego, PWN Warszwa, Pozna , Toru  1979.

Edward Rymar, Rodowód ksi t pomorskich, Szczecin 1995.

Aktualna mapa Kociewia
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GIN LI ZA POLSK

Pod takim tytu em ukaza  si  w dniu 10 pa dziernika
1934 r. artyku  zamieszczony w gazecie „S owo Po-
morskie” nr 2321. Artyku  ten opisuje zatrzymanie 

cz onków Stronnictwa Narodowego w niedziel  7 pa dzier-
nika 1934 r. w powiecie starogardzkim w okolicach Ocypla 
i w Lubichowie. Artyku  w „S owie Pomorskim” powsta
na podstawie artyku u zamieszczonego w „Dzienniku Sta-
rogardzkim” nr 231 z dnia 9 pa dziernika 1934 r., do które-
go niestety nie uda o mi si  dotrze . Wydarzenia opisywane 
w „S owie Pomorskim” pokazuj  dzia ania w adz polskich 
w stosunku do partii opozycyjnych, w tym tak e w stosun-
ku do cz onków Stronnictwa Narodowego. Dzia ania, któ-
re ju  w lipcu tego roku zaowocowa y utworzeniem obozu 
w Berezie Kartuskiej, w ówczesnym województwie poleskim 
– dzi  miasto na Bia orusi w obwodzie brzeskim. Obóz zosta
utworzony na podstawie Rozporz dzania Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. W Art. 1 rozporz dzenia
napisano: Osoby, których dzia alno  lub post powanie daje 
podstaw  do przypuszczenia, e grozi z ich strony naruszenie 
bezpiecze stwa, spokoju lub porz dku publicznego, mog  ulec 
przytrzymaniu i przymusowemu umieszczeniu w miejscach 
odosobnienia, nie przeznaczonych dla osób skazanych lub 
aresztowanych z powodów przest pstw. Zatrzymanie nast po-
wa o na podstawie wniosku administracji orzeczonego przez 
s dziego ledczego, bez prawa do odwo ania. Orzekano je na 
okres do 3 miesi cy, ale mog o by  przed u ane na nast pne
3 miesi ce. Zatrzymanym mo na by o nakaza  wykonywanie 

pracy2. Rozporz dzenie zezwala o na utworzenie wielu takich 
miejsc odosobnienia, ale utworzono tylko jedno – we wspo-
mnianej Berezie Kartuskiej. Obóz mie ci  si  w budynku 
dawnych carskich koszar. W ród oskar onych i osadzonych 
znajdowali si  przeciwnicy rz du, g ównie cz onkowie partii 
komunistycznej, ale tak e innych partii opozycyjnych, w tym 
cz onków Stronnictwa Narodowego.

Zanim jednak przytocz  tu tre  wspomnianego artyku u
trzeba przypomnie  kto to byli ci narodowcy. Okre lenia na-
rodowcy u ywano wówczas w stosunku do cz onków Stron-
nictwa Narodowego, partii obozu narodowego, utworzonej 
w pa dzierniku 1928 r. w wyniku przekszta cenia Zwi zku
Ludowo-Narodowego, którego honorowym prezesem by
Roman Dmowski. Stronnictwo deklarowa o budow  pa -
stwa katolickiego narodu polskiego, wysuwa o has a ogra-
niczenia swobód i praw obywatelskich ydów. Na pocz t-
ku lat 30. dosz o w Stronnictwie Narodowym do sporów 
mi dzy grup  „starych” dzia aczy postuluj c  zachowanie 
ustroju parlamentarnego ograniczeniem demokracji, a „m o-
dymi” popieranymi przez Dmowskiego, którzy zwi zani
z Obozem Wielkiej Polski g osili pogl dy o kryzysie libe-
ralno-demokratycznym i d yli do zespolenia zasad katoli-
cyzmu i nacjonalizmu. W 1933 r. ze stronnictwa wyodr bni
si  Zwi zek M odych Narodowców przekszta cony w maju 
1934 r. w Obóz Narodowo Radykalny (rozwi zany przez 
w adze polskie ju  w lipcu 1934 r.). W 1935 r. „m odzi”
przej li w adze w stronnictwie. Stronnictwo mia o najwi k-

sze wp ywy w województwach: bia ostockim,
pomorskim, pozna skim, lubelskim, ódzkim,
w Warszawie i woj. warszawskim, Wilnie 
i Lwowie.

Wracaj c za  do wspomnianego powy-
ej artyku u jego tre , uzupe niona o istotne 

komentarze, przedstawia a si  nast puj co:
W godzinach po udniowych jechali samocho-
dem w kierunku Ocypla narodowcy: prezes 
okr gowy Stronn. Narod. [Stronnictwa Naro-
dowego – KK] z Bia egostoku p. in . Oktawiec, 
p. Zbylicki i p. Niklas. Nagle ko o le niczówki,
w pobli u Ocypla, wybieg  z lasu ... komen-
dant posterunku policji z Lubichowa p. Byk 
i inny posterunkowy, zatrzymuj c samochód.
W tym miejscu nale y wyja ni , e autor ar-
tyku u pisz c o le niczówce w pobli u Ocypla 
mia  zapewne na my li le niczówk  Kr pka,
cho  w tym czasie istnia a tak e le niczówka
Ocypel, lecz ta po o ona by a nad pó nocno-
zachodnim brzegiem jeziora Ocypel Wielki. 

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Niezwyk e prze ycia narodowców 
w drodze na zebranie 

w powiecie starogardzkim

Droga cz ca Ocypel i Lubichowo na mapie z 1911 r.
Ze zbiorów autora
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Natomiast le niczówka Kr pka po o ona jest na wschód od 
Ocypla, przy jedynej wówczas drodze cz cej Lubichowo 
z Ocyplem. Dzi  droga ta jest tylko le nym duktem przecho-
dz cym w Ocyplu w ul. Lubichowsk . Natomiast przyjazd 
do Ocypla przedstawicieli Stronnictwa Narodowego by
zwi zany z faktem pr nego dzia ania w tej wsi Stronnictwa 
Narodowego i organizacji spotkania, o czym w dalszej cz -
ci tego materia u.

Dalej czytamy w artykule: Policja przeprowadzi a re-
wizj  samochodu, daj c okazania dowodów osobistych. 
Wszyscy jad cy o wiadczyli, e dowodów osobistych przy 
sobie nie posiadaj . Na to p. Byk o wiadczy  „poniewa  pa-
nowie nie posiadaj  dowodów osobistych zatrzymuj  ich”. 
Pan Zbylicki wskaza  wtedy na obecnego posterunkowe-
go, który go zna osobi cie, co ten natychmiast potwierdzi ,
p. Niklas okaza  kart  rowerow  i legitymacj  Stronn. Na-
rod., za  p. major rez. in . Oktawiec swoj  ksi k  woj-
skow . Wspomniana karta rowerowa by a wówczas doku-
mentem, który móg  wyda  jedynie wójt, b d  burmistrz. 
Karta rowerowa by a obowi zkowa dla wszystkich, którzy 
chcieli je dzi  rowerem po drogach publicznych. By a wi c
oficjalnym dokumentem wydawanym przez w adze. Dalej 
w artykule czytamy: P. Byk uda  si  do telefonu by rozma-
wia  ze swoj  wy sz  w adz . Po powrocie powiedzia , e
p. in . Oktawiec i szofer s  wolni, a p. Zbylickiego i Niklasa 
zatrzymuj . P. Byk j  wypytywa  szofera dok d pojecha a
taksówka nr 6 (taksówk  t  jechali dr Balewski, pose  Ma-
t osz i p. Jankowski na zebrania do Pieców i Zblewa) i dok d
i po co jedzie p. in . Oktawiec, a otrzymawszy odpowied , e
„zawsze prosto” uda  sie powtórnie do telefonu. [telefon, do 
którego uda  si  posterunkowy Byk, znajdowa  si  w le ni-
czówce Kr pka – KK]. Nast pi a jeszcze d u sza wymiana 
zda  pomi dzy policj , a narodowcami poczem p. in . Okta-
wiec pojecha  do Ocypla, a zatrzymanych pp. Zbylickiego 
i Niklasa policja zaprowadzi a do le niczówki. Wracaj c
z powrotem po 2 godzinach, p. in . Oktawiec zasta  jeszcze 
zatrzymanych ko o le niczówki, gdy  p. Zbylicki z powodu 
bólu nóg nie chcia  i  pieszo z Ocypla do Lubichowa [to
oko o 8 km – KK]. P. in . Oktawiec usi owa  nak oni  po-
licj  do przewiezienia narodowców samochodem do Lubi-
chowa lub Starogardu, czemu ta jednak sprzeciwi a si . Pp. 
Zbylicki i Niklas musieli podnie  r ce w gór  i podda  si
rewizji osobistej. Policja o wiadczy a wyra nie, e nie na-
st pi o aresztowanie, tylko „przetrzyma-
nie dla sprawdzenia to samo ci”, mimo, 
e np. pana Zbylickiego, oprócz policjanta 

zna  dobrze le niczy. Po dalszej rozmowie 
telefonicznej wszyscy (samochodem z asy-
st  policjanta) udali si  do Lubichowa. 
Tam zamierzano ulokowa  zatrzymanych 
w areszcie policyjnym, a gdy temu p. Zby-
licki stanowczo si  sprzeciwi , umieszczo-
no ich w biurze posterunku policji. P. in .
Oktawiec za  w ród wielkiego zapa u s u-
chaczy omawia  sprawy wyborów do rad 
gromadzkich, na wielkim zebraniu cz on-
ków Stronn. Narodowego w Lubichowie. 
Policjant Byk usi owa  nak oni  kierow-
c  samochodu by pozostawi  p. Oktawca 
i wyjecha  natychmiast, szofer jednak nie 
zgodzi  si  na to. O godz. 3 po po udniu
przetrzymani zjedli obiad dostarczony 
przez cz onków Stronnictwa Narodowego. 

Po obiedzie w towarzystwie policjanta przechadzali si  po 
ogrodzie do godz. 8 wieczorem. Nast pnie przyniesiono im 
z miasta wieczerz . Po wieczerzy spisano protokó  oddano 
zabrane papiery i dokumenty i o godz. 8.45 wieczorem zwol-
niono3.

Do wydarze  z 10 pa dziernika powróci o wyda-
nie „S owa Pomorskiego” z dnia 14 pa dziernika 1934 r., 
(nr 236), które w artykule Ruch przedwyborczy w powiecie 
starogardzkim uzupe ni o informacje dotycz ce opisanych 
powy ej prze y  cz onków Stronnictwa Narodowego. Ar-
tyku  ten obrazuje sytuacj  polityczn  w powiecie staro-
gardzkim. Przyjazd cz onków Stronnictwa Narodowego na 
spotkania z mieszka cami starogardzkich wsi by  zwi zany
z trwaj cymi w powiecie wyborami do w adz rad gminnych. 
Cz onkowie SN prowadzili we wsiach akcj  zapoznawania 
mieszka ców z przepisami wyborczymi i zmianami jakie 
nios a za sob  wprowadzona w 1933 r. ustawa o cz cio-
wej zmianie ustroju samorz du terytorialnego w Polsce4.
Z dniem 1 sierpnia 1934 r. dokonano podzia u powiatu sta-
rogardzkiego na nowe, wi ksze, gminy wiejskie. Utworzono 
wówczas 2 gminy miejskie (w Starogardzie i Skórczu) i 9 
gmin wiejskich w Bobowie, Le nej Jani, Lubichowie, Osie-
ku, Osiecznej, Piecach i Zblewie5. W 1949 r. siedzib  gminy 
Piece przeniesiono do wsi Kaliska. Na terenie tych w a nie
gmin cz onkowie SN zaplanowali odbycie zebra . Tamtejsi 
obywatele zaprosili na nie do wiadczonego dzia acza samo-
rz dowego i powszechnie cenionego prezesa powiatowe-
go Stronnictwa Narodowego p. dr Balewskiego, redaktora 
„Pielgrzyma” p. pos a Mat osza i p. St. Zbylickiego. Naj-
przód mia o si  odby  zebranie w Piecach: lecz za nim do-
sz o ono do skutku, trzeba by o pokona  mnóstwo trudno ci6.
W Piecach nie wszyscy czekali z otwartymi drzwiami na go-
ci. Jak zapisano w artykule, P. Weier o wiadczy , e sala jest 

zaj ta przez Zwi zek Inwalidów i radzi  urz dzi  zebranie 
u drugiego ober ysty. Ten za , z obawy przed utrat  koncesji 
i innemi przykro ciami chcia  da  tylko ma y pokój na zebra-
nie. P. pose  Mat osz uda  si  wi c powtórnie do p. Weiera, 
celem stwierdzenia jak d ugo potrwa zebranie inwalidów. Ci 
jednak zgodnie o wiadczyli, i  s  tak e narodowcami i, je-
eli o nich chodzi, mo na zebranie rozpocz  natychmiast. 

Sprzeciwi  si  temu gospodarz sali7. W tym miejscu nale y
wyja ni , e wspomniany gospodarz sali Weier to Wincenty 
Weyer, w a ciciel restauracji (ober y) w Piecach, dysponu-

Le niczówka Kr pka dzi
Fot. autora
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j cej du  sal , w której odbywa y si  w latach 1935-1937 
m.in. przedstawienia teatru utworzonego przez mieszka -
ców Pieców. Sala ta zosta a rozebrana dopiero na pocz tku
XXI wieku8. Natomiast wspomniany Zwi zek Inwalidów 
to Zwi zek Inwalidów Wojennych RP. Ko o zwi zku wcho-
dz ce w sk ad ko a powiatowego w Starogardzie, dzia a o
w Piecach, ale nale eli do niego mieszka cy wsi wchodz -
cych w sk ad ówczesnej gminy Piece9. Dalej w artykule na-
pisano: Ostatecznie zainteresowani zebrali si  w pustym 
sk adzie zrujnowanego za czasów smutnej twórczo ci „sa-
nacyjnej” dawn. „Bazaru” b. wójta pana Jana Ossowskie-
go. Tam w ród wielkiego entuzjazmu s uchaczy przemawia-
li pp. Prezes dr Balewski i p. pose  Mat osz. Przez przesz o
3 godziny stali uczestnicy z powodu braku krzese  i aw, 
w skupieniu s uchaj c tre ciwych wywodów. Uchwalono nie 

czy  si  z „sanacj ”, lecz wystawi  w asne listy narodowe, 
oraz utworzono Komitet Wyborczy. Po wiosce kr y o kilku po-
licjantów z karabinami. Potem odby o si  zebranie w Zblewie. 
I tu by y usi owania w kierunku nie udzielenia sali narodow-
com, lecz p. Jasi ski stanowczo o wiadczy , e yje z poparcia 
ca ego obywatelstwa, sal  ma dla wszystkich i musi si  stara
by zarobi  na podatki. Równie  i na tem zebraniu przemawiali
 pp. dr Balewski i red. Mat osz oraz gorliwy dzia acz narodowy 
p. Fr. Warczak ze Zblewa. I tu postanowiono przeprowadzi  nor-
malne wybory, a nie zawiera  kompromisu z sanatorami [wspo-
mniani sanatorzy, to ludzie popieraj cy rz d sanacyjny – KK]. 
Mia o si  odby  podobne zebranie w Ocyplu, jednak z braku sali 
i z powodu aresztowania referenta p. Zbylickiego, nie dosz o
do skutku. Pi kny natomiast przebieg mia o zebranie naro-
dowców w Lubichowie, na którem przemawia  p. in . Okta-
wiec. Mimo, e poprzednio ludno  tamtejsza by a sk onna
do wystawienia wspólnej listy, uchwalono na znak protestu 
przeciwko szykanom narodowców stworzy  w asn  list  naro-
dow . Wszystkie te zebrania odbywa y si  pod czu  „opiek ”
policji10.

Dziwi troch  stwierdzenie, e w Ocyplu brakowa o
sali. Wed ug Ksi gi adresowej wydanej w 1930 r. Ocypel 
by  wsi  gminn  maj c  839 mieszka ców. We wsi funk-
cjonowa o rzemios o, handel i us ugi, a w ród nich by y
dwa zajazdy T. Rompkowskiego i B. Szulza oraz wyszynk 
trunków prowadzony przez H. Mazurkiewicza11. Zajazdy te 
na pewno funkcjonowa y w opisywanym powy ej okresie. 

By  mo e ich w a ciciele nie byli zwo-
lennikami Stronnictwa Narodowego, 
albo bali si  ewentualnych konsekwen-
cji ze strony w adz, tym bardziej, e
wspomniany Rompkowski boryka  si
z k opotami finansowymi, na co wska-
zuje szereg artyku ów zamieszczonych 
w pomorskich gazetach. Potwierdza to 
m.in. artyku  pochodz cy z wrze nia
1932 r., w którym Rompkowski og asza,
e: zatrudni pani  lub pana posiadaj -

cych co kolwiek gotówki na sta y pobyt 
do gospodarstwa 70 morg. i sk adem ko-
lonialnym w adnej lesistej okolicy12.

W wy ej cytowanych artyku ach pa-
d o kilka nazwisk, w ród których chyba 
tylko nazwiska dr Balewskiego i po-
s a Mat osza nie jest obce najstarszym 
mieszka com Starogardu oraz pasjona-
tom historii Kociewia, a szczególnie hi-
storii Starogardu i ziemi starogardzkiej. 

I rzeczywi cie wspomniany w artykule dra Balewski to 
dr medycyny, filomata i dzia acz polityczny Józef Leon Ba-
lewski, urodzony 15 marca 1885 r. w Nowej Cerkwi ko o
Pelplina. Po zako czeniu I wojny wiatowej osiad  w Sta-
rogardzie i tu rozpocz  praktyk  lekarsk , pe ni c m.in. 
funkcj  dyrektora Szpitala Miejskiego. Zaanga owany
w dzia alno  spo eczn  i polityczn , by  radnym Rady 
Miejskiej w Starogardzie, cz onkiem Stronnictwa Naro-
dowego, prezesem jego zarz du powiatowego oraz wice-
prezesem zarz du wojewódzkiego. Okupacj  hitlerowsk
dr Balewski prze y  poza Kociewiem. Po zako czeniu
wojny powróci  do Starogardu pracuj c jako lekarz. Zmar
w Starogardzie 22 kwietnia 1975 roku13.

Kolejny z wymienianych w artykule pose  Mat osz to 
Józef Mat osz (1986-1955) pochodz cy z Ma opolski na-
uczyciel, dziennikarz, wieloletni redaktor „Pielgrzyma”, 
wybitny spo ecznik miasta Pelplin w latach 1927-1939 
i aktywny dzia acz ruchu narodowo-demokratycznego. 
W II Rzeczypospolitej by  pos em na sejm I kadencji 
(1922-1927) z ramienia Chrze cija skiego Zwi zku Jed-
no ci Narodowej. W latach 1924-1926 Józef Mat osz
pracowa  w Toruniu jako dziennikarz. W 1927 r. J. Ma-
t osz wraz z rodzin  zamieszka  na sta e w Pelplinie i tu 
w maju 1927 r. obj  redakcj  pisma „Pielgrzym”, b d c
jego redaktorem do 1939 r. W 1930 r. z listy Stronnictwa 
Narodowego (SN) Józef Mat osz zosta  wybrany na pos a
w okr gu nr 29 Tczew-Gniew-Starogard-Ko cierzyna. By
aktywnym dzia aczem w Zarz dzie Okr gowym Stronnic-
twa Narodowego na Pomorzu. By  te  znakomitym mów-
c . Józef Mat osz 2 wrze nia 1939 r. wyjecha  z Pelplina 
do Generalnej Guberni i pe ni  tutaj obowi zki pe nomoc-
nika Rady G ównej Opieku czej na pow. che mski. Po 
zako czeniu II wojny wiatowej Józef Mat osz nie mia
mo liwo ci powrotu do Pelplina i do poprzedniej profe-
sji i pocz tkowo zamieszka  na Górnym l sku. Pracowa
tu jako kierownik domu wychowawczego dla m odzie y. 
Nast pnie przeprowadzi  si  do Bydgoszczy, gdzie i tutaj 
mia  problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Ostatecznie 
pracowa  jako starszy wo ny w wojewódzkim urz dzie
zdrowia. Józef Mat osz zmar  14 maja 1955 r. w Bydgosz-
czy. Zgodnie z w asn  wol  pochowany zosta  na cmenta-
rzu w Pelplinie14.

Budynek „Bazar” w Piecach dzi
Fot. autora
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Nast pn  wymienian  osob  uczestnicz c  w opisywa-
nych powy ej wydarzeniach by  pan Jankowski. Chodzi tu 
prawdopodobnie o Witolda Jankowskiego, który by  kore-
spondentem „S owa Pomorskiego”, „Pielgrzyma” i „Dzien-
nika Starogardzkiego”.

Druga grupa osób wymienianych w artykule, a zarazem 
jego g ówni bohaterowie to osoby zatrzymane podczas opi-
sywanych wydarze  przez policjanta Byka z Lubichowa 
w okolicy Ocypla. Byli to panowie Niklas, Oktawiec i Zbylic-
ki. Niestety, z ustaleniem informacji o tych uczestnikach opi-
sywanych wydarze  by o znacznie wi cej problemów, dlatego 
te  s  one przedstawione w bardzo ograniczonym zakresie. 
Wiadomo, e wspomniany pan Niklas to Boles aw Niklas, 
który by  w tym czasie sekretarzem M odych w Stronnictwie 
Narodowym w D brówce, o czym pisze „S owo Pomorskie” 
z 21 listopada 1934 r.15. Natomiast drugi z zatrzymanych, pan 
Zbylicki, to Stefan Zbylicki, o którym w „S owie Pomorskim” 
napisano w styczniu 1934 r., e jest prezesem obwodu To-
warzystwa Powsta ców i Wojaków w Starogardzie16. Stefan 
Zbylicki by  te  radnym rady miejskiej w Starogardzie b d c
cz onkiem Klubu Narodowego w radzie17. W 1934 r. by  te
sekretarzem Zarz du Powiatowego Stronnictwa Narodowego 
w Starogardzie, o czym pisze „S owo Pomorskie” z 14 pa -
dziernika 1934 r.18. Trzeci z zatrzymanych, in . Oktawiec, to 
mjr rezerwy in . Józef Oktawiec, który w momencie zatrzy-
mania by  prezesem Okr gu Stronnictwa Narodowego w Bia-
ymstoku19.

Na koniec nale y stwierdzi , e powy sze artyku y do-
brze oddaj  sytuacj  polityczn , jaka panowa a w tym okresie 
nie tylko na Kociewiu, ale na ca ym Pomorzu. Stronnictwo 
Narodowe maj ce poparcie znacznej cz ci spo ecze -
stwa, nie cieszy o si  (delikatnie mówi c) uznaniem w adz
pa stwowych, a przedstawiciele rz du na Pomorzu robili 
wszystko, aby utrudni  dzia alno  Stronnictwa i uniemo -
liwi  cz onkom Stronnictwa kandydowanie do w adz gmin-
nych i powiatowych.

Przypisy:
1 Niezwyk e prze ycia narodowców w drodze na zebranie w pow. 

starogardzkim, S owo Pomorskie nr 232, Toru  10 pa dziernika 1934 
r., s. 2.

2 Rozporz dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 
1934 r., Dz. U. R. P. z 1934 nr 50, poz. 473.

3 Niezwyk e prze ycia narodowców… cyt. artyku , s. 2.
4 Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o cz ciowej zmianie ustroju 

samorz du terytorialnego, Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294.
5 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 26 lipca 

1934 r., Dziennik Ustaw z 1934 r. nr 69, poz.652.
6 Ruch przedwyborczy w powiecie starogardzkim. Na jakie trudno-

ci natrafiaj  narodowcy w swej dzia alno ci, S owo Pomorskie, Toru
14.10.1934, nr 236, s. 11.

7  Tam e, s. 11.
8 A. Miszewska, relacja ustna, Piece, kwiecie  2006 r.
9 Stowarzyszenia legalne, APG, nr 1632, sygn. 58.
10 Ruch przedwyborczy… cyt. art. , s. 11.
11 Ksi ga adresowa Polski (wraz z W. M. Gda skiem) dla handlu, 

przemys u, rzemios  i rolnictwa 1930, Warszawa 1930, s. 1181.
12 Rozmaite, Gazeta Bydgoska, nr 221, 25 wrze nia 1932.
13  Wi cej zob. Ryszard Szwoch, S ownik biograficzny Kociewia,

tom I, Starogard Gd. 2005, s. 35-38.
14  Wi cej zob., o wiadczenie poselskie Jana Kulasa Sejm RP, 15 

wrzesie  2011 r.
15 Narodowiec uwolniony od winy i kary, S owo Pomorskie, Toru ,

21.11.1934, nr 267. s. 7.
16 Pierwszy pomorski proces polityczny przed apelacj  pozna sk ,

S owo Pomorskie, Toru  17.01.1934, nr 12, s. 9.
17 Ze Starogardu. Posiedzenie rady miejskiej. S owo Pomorskie, 

Toru  30.12.1934, nr 298, s. 7.
18 Ruch przedwyborczy w powiecie starogardzkim, S owo Pomor-

skie nr 236, Toru  14.10.1934 r., s. 11.
19 Ruch M odych, Or downik. Ilustrowane pismo narodowe i kato-

lickie, Pozna  12.12.1934 r., nr 282, s. 4.

Pochodzenie nazw miejscowych od lat nurtuje j -
zykoznawców i historyków. Dotyczy to w szcze-
gólno ci etymologii niejasnych, podejrzanych, itp. 

Jedn  z takich w a nie jest nazwa nadwi la skiej wsi Ty-
mawa w gminie Gniew. Po raz pierwszy nazwa ta wyst puje
w dokumencie Sambora II z 1224 (raczej 1227)1 roku jako: 
Thimaua. W nast pnym zapisie z roku 1230 jako: Thimau,
a w dokumentach pomorskich z lat 1274-1284 (w odniesie-
niu tak e do obszaru ziemskiego) wielokrotnie jako: Thy-
mav, Thymauiensi, territorio Timauiensi, terra Thimavie,
granitzam Tymow, metam Tymoue, oraz Tymowe, Timava,
granicam Tymove, Tymove, Timove2. W nast pnych stule-
ciach m.in. w dokumentach krzy ackich (z lat 1326-1444) 
jako: Tymovia, Tymau – dokument lokacyjny wsi z 1351 
roku i Tymov oraz Tymow i Thymaw3. Nast pnie w wieku 
XVI w wizytacjach biskupich i lustracjach dóbr królewskich 
nazwa ta wyst puje jako: Thimaua, Timaui, Thimawa4.
A w XVII-XVIII wieku jako: Tymawa(!) do 1772 roku5.
Nast pnie Thimau do 1918 roku6, od którego to powróci a
nazwa Tymawa obowi zuj ca za wyj tkiem okupacji hitle-
rowskiej (1939-1945) do dzi .

Reasumuj c, zauwa y  trzeba, e pocz tkowo wyst puj
w nazwie tej sufiksy na: aua, au, np. Thymaua, Thimau. Na-
st pnie literka -u – zmieniona na literk  -v – (ava) Tim ava,
jak równie  sufiksy -ow -owe, tj. Tymow, Tymowe. Z czego 
zdaje ukszta towa a si  ostatecznie nazwa Tymawa (1624 r.). 
O ile jednak pó niejsze wzmianki dotycz ce zapisu tej wsi 
i zachodz ce w nich zmiany j zykowe nie b d  nam a  tak 
potrzebne, o tyle interesowa  nas b dzie w celu uwypukle-
nia jej etymologii. Pierwsza znana nam forma ród owego
zapisu tej miejscowo ci tj. Thimau.

J zykoznawca, ksi dz Stanis aw Kozierowski, na amach
czasopisma „Slavia Occidentalis”, opowiedzia  si  na temat 
etymologii nazwy Tymawa w sposób nast puj cy. Miano-
wicie dopatrzy  si  podobie stwa nazewniczego pomorskiej 
Tymawy z niewielk  rzeczk  Timavus wpadaj c  do Morza 
Adriatyckiego we w oskiej prowincji Triest7. Warto doda ,
e wspó cze nie rzeczka ta ma tylko 2 km oraz posiada czte-

ry ród a w San Giovanni di Duino ko o miasta Monfalco-
ne, poza tym wymieniaj  j  ju  staro ytni pisarze rzymscy 
(m.in. poeta Wergiliusz)8. Niezwyk e jest to, e w j zyku
s owe skim nazwa rzeki Timavus brzmi Timava(!)9. Zauwa-
y  bowiem trzeba, e historyczna nazwa pomorskiej Tyma-

wy: Thimaua, Thymav czy Timawa jest przecie  analogicz-
na do nazwy wspomnianej rzeki Timavus. Z t  ró nic , e
w rdzeniu pomorskiej nazwy: Thim aw czy Thim aua
w przeciwie stwie do nazwy rzeki Timavus wpada przed 
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literk  -i – literka -h – T[h]imav – Timavus. Natomiast po-
równuj c form  zapisu Timava – widniej c  w dokumencie 
M ciwoja II z roku 1283 oraz pó niejsz Timawa z lustracji 
1565 roku10, to w pierwszym przypadku mamy nazw  iden-
tyczn  co s owe ska nazwa rzeki, a w drugim minimaln
tylko ró nic  polegaj c  na zamianie literek („v” na „w”). 
Poza tym ks. Kozierowski w swym opracowaniu stwierdzi
powo uj c si  na S ownik geograficzny Królestwa polskie-
go…, e w 1355 roku w dokumencie komtura gniewskiego 
Jana von Falkenstein dla Piotra z Braunswaldu (Go ciszewa)
doj cemu mu wie  Ja wiska (pochodzenie nazwy od borsu-
czego siedliska) w opisie granic nadania wzmiankowana jest 
jaka  rzeczka Tymawka11.

W konkluzjach artyku u ks. Kozierowski poda  jeszcze 
jedno wa ne podobie stwo, a mog ce odnosi  si  do pomor-
skiej nazwy Thimau. Otó  jest to analogia znów z regionem 
w oskim. – Mianowicie w tamtejszych sufiksach nazw topo-
nimicznych i hydronimicznych z pomorsk  nazw Thimau.
Na przyk ad: Genua, Mantua, Berua – miasto Wenedów, Ad-
dua, Padua (i innych)12. Doda  tu równie  trzeba, wspomnia-
n  powy ej s owe sk  nazw  rzeki Timava. Reasumuj c,
nie ulega w tpliwo ci, e mamy w powy szych nazwach 
w oskich zako czonych na: ua – ten sam sufiks co w nazwie 
pomorskiej Thimau, a tak e niemal t  sam  nazw  s owe -
skiej rzeki co nawa wsi Tymawa. Mo na wi c powiedzie ,
o podobie stwie i ewentualnym pokrewie stwie j zyko-
wym. Fakt ten b dzie mia  znaczenie dla dalszego omawia-
nia niniejszego tematu. 

Badania nad etymologi  nazwy wsi Tymawa rozwin a
pod koniec XX wieku Halina Bugalska. Powo uj c si  naj-
pierw na ks. S. Kozierowskiego, o wypatrzeniu przez tego

nazwy rzeki Timavus, a tak e rzeczki(?) Tymawki stwier-
dza, a wi c mo e nazwa Tymawa jak Verissa (dzi  Wierzyca) 
nale y do nazw, które wed ug terminologii T. Milewskiego
zaliczamy do podejrzanych o pochodzenie wenetyjskie13.
Jest to niezwykle wa ne stwierdzenie. Poza tym wspo-
mniana badaczka pisze, e niemiecki j zykoznawca Jürgen 
Udolph (którego opracowanie wymieni a w przypisie14),
zaliczy  rdze  nazwy Tymawa – Tym – do tych hydroni-
micznych nazw zaliczaj cych si  do podstaw typowych 
dla praojczyzny S owian! Chcia bym zaznaczy , e jedna 
z teorii historycznych g osi, e wspomniane przez Bugalsk
plemi  Wenedów uleg o m.in. slawizacji. Poza tym stwier-
dzi a, i  ko cówki na: ava, awa – Tym awa, sugeruj , e
mog a to by  kiedy  nazwa rzeki15. Je eli przypuszczenie to 
jest trafne, to wynika oby z tego, e pierwotna znana nam 
ze róde  nazwa miejscowa Thimaua po wiadczona w doku-
mencie Sambora II z 1224 [1227] roku mog a si  wzi  od 
pobliskiej p yn cej tam rzeki(?). Czy jednak wzmiankowana 
w nast pnym wieku w dokumencie komtura gniewskiego 
rzeczka Tymawka, to ta pierwotna rzeka, od której powsta a
nazwa miejscowa Tymawa? W tpliwe. Osobi cie uwa am,
e zlokalizowanie rzeczki Tymawki wymaga odr bnego,

dog bnego studium w oparciu o ród a, tak pisane jak i kar-
tograficzne, które zweryfikuje ten problem. Raczej w tpliwe
jest, e wzmiankowana rzeczka Tymawka z 1355 roku jest 
tym pierwotnym ciekiem wodnym, od którego wzi a si
nazwa miejscowa Thimaua (Thimawa). Zreszt  w tpliwo ci
w tym kontek cie, zdaje si , przejawia  ju  wydawca kodek-
su XIV-wiecznych dokumentów Klaus Conrad16.

Ponadto H. Bugalska dodaje, e nazwa Tymawa jest na-
zw  niejasn , a w Polsce odosobnion . Z tym, e nazwa ta 
jest niejasna bym si  zgodzi , ale e jest nazw  odosobnio-
n  ju  nie, bo np. w województwie warmi sko-mazurskim
wyst puj : w gminie Grunwald wie  Tymawa oraz Tymawa 
Wielka w gminie Biskupiec17, obie te miejscowo ci wyst -
puj  wi c na obszarze historycznych Prus. 

Reasumuj c, jaka jest wi c etymologia Naszej uroczej 
nadwi la skiej Tymawy? Odwo am si  do powy szych
ustale , dodaj c przy okazji swoje. Skoro jak zestawili to 
przytoczenie przeze mnie powy si badacze (szczególnie 
ks. Kozierowski) nazwa Thimaua jest analogiczna do nazwy 
rzeki Timavus – wpadaj cej do Adriatyku w prowincji Triest, 
a tak e o wyst powaniu tych samych sufiksów w nazwach 
miejscowych w oskich (dok adnie pada skich) zako czo-
nych na: au, a pomorsk  nazw Thymau, o tyle niezwykle 
wa ne dla omawianego tematu jest zlokalizowanie – regio-
nów – w których wyst puj  te podobne wzgl dem pomor-
skiej nazwy Thymau sufiksy. Przypomnijmy jest to w oski
region Doliny Pada skiej czy s siedni nadadriatycki Triest 
ze wspomnian  rzeczk  Timavus. – To przyjmuj c hipotez
postawion  przez Bugalsk , która zaliczy a nazw  Tymawa 
do nazw podejrzanych o pochodzenie Wenetyjskie (podob-
nie jak Verisse – Wierzyc ) mo na by oby przyj  (maj c
na uwadze równie  to, e nazwa Tymawa z rdzeniem – Tym 
– zosta a zaliczona przez J. Udolpha do nazw typowych dla 
praojczyzny s owia skiej), e nazwa naszej Tymawy jest 
staro ytnym reliktem nazewniczym po Wenedach. Mo na
by oby tak e pokusi  si  o stwierdzenie, e w tym wypad-
ku nazwa miejscowa Tymawa urobi aby si  ewentualnie od 
nazwy rzeki. Przypuszczenie takie, mo e wynika  z tego, e
antyczne plemi  Wenedów pozostawi o po sobie w spadku 
(m.in. na terenie Polski) wiele swych rodzimych nazw wod-
nych. wiadczy o tym, nie tylko wielokrotnie przytaczana tu 

(Ryc. I) Rzeczka Timavus b d  w j zyku
s owe skim Timava 

we w oskiej prowincji Triest. 
ród o: Ines Zgonc, 

[w:] https://en.wikipedia.org/wiki/Timawo, op. cit.
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nazwa pi knej i bliskiej Nam rzeki Wierzycy (Verissa), ale 
i nazwy innych rzek np. Osa (Apsa), l ska Kwisa (Kvidsa),
Note  (Netisa), a mo e i pierwotna nazwa Kwidzyna (Qu-
idin, Kvid in) – co s dz c po po o eniu geograficznym tego 
miasta (i nie tylko), nie jest bynajmniej wykluczone. 

Co wiemy o plemieniu Wenedów? Wiemy, e by  to sta-
ro ytny lud indoeuropejski pokrewnym najbardziej Ilirom 
i Latynom18. ród a pisane na temat Wenedów s  mo e nie 
na tyle sk pe, ile do  enigmatyczne, a wzmianki – lakonicz-
ne. Pierwsz  wzmiank  o Wenedach mamy ju  w homerowej 
Iliadzie (VII w. p.n.e). Nast pnie wzmiankuj  ich m.in.: He-
rodot w V w. p.n.e., Klaudiusz Ptolemeusz w swym dziele 
pt.: Geographike Hyphegesis umieszcza ich na pó nocy Euro-
py nad Zatoka Wenedzk  (identyfikowan  z Zatok  Gda sk )
pomi dzy siedzibami: Gotów i Galindów19. W I w. n.e. Wene-
dów wymieniaj  w tym samym mniej wi cej czasie, pisarze 
rzymscy tj.: Pliniusz Starszy i Publius Tacyt, ten pierwszy 
wzmiankowa  Wenedów jako lud zamieszkuj cy nad Wis
(habitari ad Vistlam). Tacyt natomiast w swojej Germanii,
wyliczy  ich w ród plemion „barbarzy skich” zamieszkuj -
cych pomi dzy: Germanami a Sarmatami20. Poza tym We-
nedów wymienia na obszarze Imperium Rzymskiego, wielu 
innych rzymskich pisarzy, np. G. J. Cezar w swym pami tni-
ku pt.: Wojna galijska wspomina o nich na terenie Bretanii. 
Profesor Piotr Kaczanowski precyzuje lokalizacj  zamieszka-
nia plemienia Wenedów na podstawie wspomnianej ptoleme-
uszowskiej Geografii nad doln  Wis  na prawym jej brzegu, 
wzd u  ca ej zatoki Wenedzkiej (tj. Gda skiej). Przypuszcza 
tak e, e siedliska Wenedów rozci ga y si  wzd u  po udnio-
wo-wschodniego wybrze a Ba tyku21.

ycie Wenedów na obszarze staro ytnej Europy, ule-
ga o przemieszczeniom nie uda o im si  stworzy  jakiego
trwalszego organizmu politycznego, o lokalizacji ich pier-
wotnej siedziby napisano ca e rega y monografii i opracowa
w szczególno ci j zykowych a tak e historycznych. Studiów 
i teorii na temat ich pierwotnej siedziby i migracji powsta o

równie  niema o. Gerard Labuda, uzna  za wybitnymi j zy-
koznawcami m.in. Tadeuszem Milewskim, którzy dopatrzyli 
si  w rodzimych onomastycznych nazwach Wenedów nawi -
zania do dialektów germa skich, e ich pierwotna siedziba 
mog a znajdowa  si  w rejonie Turyngii z o rodkiem oko-
o Jeziora Bode skiego22. Sk d Wenedowie wyemigrowali 

w XI w. p.n.e. w dolin  Padu (gdzie w znacznie pó niejszych
stuleciach stali si  po rednikami w handlu bursztynem ba -
tyckim), a tak e do nadadriatyckiej Ilirii(!) oraz w inne re-
jony Europy (zob. ryc. II). Na terytorium dzisiejszej Polski 
Wenedzi pojawili si  w VII w. p. n. e. wraz z kultur  wschod-
nio-pomorsk  (cyt. za Labud )23, stanowi c  archeologiczny 
pó nocno-wschodni od am kultury u yckiej. W pó niejszych
wiekach Wenedów zaliczymy do kultur grupy: przeworskiej, 
oksywskiej i wielbarskiej w dawniejszej literaturze przed-
miotu nazywan cznie kultur  wenedzk . Wendowie zasie-
dlali m.in. Pomorze Gda skie i Wielkopolsk .

Fakt ich istnienia zdradzaj  nam pozosta e po ich yciu
na Pomorzu i nie tylko – nazwy hydronimiczne: Verissa, 
Werene – nazwa miejscowa; oraz inne przytoczone powy-
ej nazwy rzek na terenie wspó czesnego kraju, a przede 

wszystkim wykopaliska archeologiczne. Wenedzi zamiesz-
kuj cy obszar dzisiejszej Polski mogli ulec oko o III w. n.e. 
m.in. slawizacji (podobnie jak celtyzacji) i bynajmniej s  na 
to dowody ród owe (o których poni ej). Wed ug Franciszka 
S awskiego etymologia nazwy plemienia Wenedów pocho-
dzi od italo-celtyckiego mianownika liczby mnogiej: ven -e 
– to (z pierwiastkiem vén), co oznacza: yczy  sobie, lubi ,
kocha , czyli Wenedowie to lud kochaj cy swój ród24.

Ciekaw  informacj  na temat Wenedów zawar  G. La-
buda w S owniku staro ytno ci s owia skich… Mianowicie
powo uj c si  na przekaz Pliniusza Starszego opiewaj cy
o pewnym rzymskim ekwicie, który z polecenia prokuratora 
Julianusa odpowiedzialnego za u wietnianie igrzysk gla-
diatorskich w czasie panowania cesarza Nerona (l. 60. I w. 
n.e.), wyprawia  si  w intratn  ekspedycj  po bursztyn ku 

dalekiemu Ba tyckiemu Morzu… Historyk ten 
przypuszcza , e jest ca kiem prawdopodobne, 
by w celu porozumienia si  z miejscow  lud-
no ci  odno nie zakupu bursztynu, wspomnia-
ny ekwita zabra  ze sob  kliku Wenedów znad 
Padu25. Nie wzmiankuje natomiast o tym cieka-
wym aspekcie (porozumiewawczym) profesor 
Jerzy Kolendo26.

Wiadomo jest bowiem z przekazu Pliniusza, 
e ekspedycja po bursztyn si  uda a, a przywie-

ziony surowiec by  tak obfity, e nawet siatki 
na arenie gladiatorskiej s u ce do powstrzy-
mywania zwierz t i os ony podium posiada y
w ka dym swym w ze ku bursztyn. Natomiast 
wszelka bro  gladiatorów i ca y u ywany przez 
nich sprz t przez 1 dzie  igrzysk by  wykonany 
z bursztynu. Warto doda , e najwi ksza przy-
wieziona do Rzymu bry a jantaru wa y a 4,26 
kg27. Niemniej interesuj ce jest spostrze enie
– jak – rzymski ekwita porozumia  si  z lokal-
n  ludno ci  mieszkaj c  u wybrze y Ba tyku
w celu zakupu od nich tak bardzo dla niego cen-
nego bursztynu? – g ównego celu dalekiej i nie-
bezpiecznej zarazem wyprawy. Prawdopodobne 
jest wi c tu przypuszczenie Labudy, mówi ce
o tym, e wspomniany ekwita móg  zabra  ze 
sob  w ekspedycj  w a nie kilku Wenedów znad 

(Ryc. II) Praojczyzna i kierunki 
rozej cia si  Wenedów. 

ród o: G. Labuda, Wenedowie, [w:] S ownik
staro ytno ci s owia skich: encyklopedyczny zarys 

kultury S owian od czasów najdawniejszych do ko ca XIII wieku, t. VI, 
pod red. G. Labudy i Z. Stiebera, 
Ossolineum 1977, op. cit., s. 375.

DLACZEGO TYMAWA



19KMR

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

M. Perlbach, Danzig 1882, nr 28. W sprawie jego datowania 
G. Woli ski, Jeszcze o Kalatrawensach z Tymawy… [w:] „Kociew-
ski Magazyn Regionalny” nr 1 (72) 2011 r., s. 7 i n., w którym m.in. 
ustalenia: G. Labudy i E. Rymara. 

2  PU numery: 43, 260, 261, 262, 277, 278, 336, 354, 357, 367, 376 
i 634. 

3 Preussisches Urkundenbuch (dalej: PrU), Bd. 2. hrsg. M. Hein, 
E. Maschke, 1962, nr 556; PrU, Bd. 4., hrsg. M. Koeppen, Mar-
burg 1961, nr 681; PrU, Bd. 5., hrsg. K. Conrad, Marburg 1969, 
nr 35. Zob. Ksi gi czynszowe Zakonu krzy ackiego oprac. P.G. 
Thielen, Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414-
1438), Marburg – Lahn 1958, s. 114; M. Grzegorz, Ksi ga czynszo-
wa Komturstwa gniewskiego z 1444 roku, [w:] Zeszyty Naukowe 
Wy szej Szko y Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia Historycz-
ne, 1993, z. 3, s. 130. Kserokopie róde  w posiadaniu biblioteki 
gniewskiej.

4 Zob. Visitationes 1582 wyd. Kujot, s. 69; por. Lustracja, 1565 r., 
s. 144. 

5  Zob. Lustracje, 1624 r., s. 132; 1660 r., s. 32; 1765 r., s. 107, 
por. map  Schroettera z ko ca XVIII wieku.

6 Por. liczne ród a tak kartograficzne jak i drukowane oraz r -
kopi mienne z XIX i pocz. XX w., w których wyst puje nazwa 
Tymawa. 

7  S. Kozierowski, Nazwy rzeczne w Lechji przyba tyckiej i w przy-
leg ych cz ciach S owia szczyzny pó nocno-zachodniej, cz. 2, 
[w:] „Slavia Occidentalis”, pod red. M. Rudnickiego, t. X, Pozna
1931, s. 216.

8  Zob. The Timavo River [w:] wikipedia, the free encyclopedia.
9  Ibidem. 

10 PU nr 354; Lustracja 1565 r., s. 148.
11  S. Kozierowski, Nazwy…, s. 216. Por. S ownik geograficzny Kró-

lestwa polskiego i innych krajów s owia skich (dalej cyt. SGKP), 
t. XII, s. 704 oraz PrU, Bd. V, nr 355 gdzie […] wa er Tymauke.

12 S. Kozierowski, Nazwy…, op. cit., s. 242, a tak e s. 241. 
13 H. Bugalska, Toponimia by ych powiatów gda skiego i tczewskie-

go, Ossolineum 1985, s. 105. 

Padu, by móc dokona  intratnego zakupu lub wymiany. Mo-
emy wi c tu mie wiadectwo tego samego lub podobnego 

j zyka, którego u ywano po ród Wenedów zamieszka ych
nad Padem i Wenedów zamieszkuj cych u wybrze y Zatoki 
Gda skiej i Zalewu Wi lanego oraz rejonów nad doln  Wi-
s . Fakt ten mo e mie  niebagatelne znaczenie w odniesie-
niu ukazania etymologii nazwy miejscowej Tymawa. Zreszt
istnienie Wenedów na Pomorzu jest dowiedzione i wi e
si  z grup  przeworsk , oksywsk  i wielbarsk , o których 
by a ju  wcze niej mowa. Odno nie wspomnianej powy ej
slawizacji Wenedów w III w. n.e. to istnieje wzmianka z VI 
wieku kronikarza gockiego Jordanesa, która podaje w czasie 
tera niejszym, e (...) pochodz cy z jednego plemienia We-
nedowie, wyst puj  dzisiaj pod trzema nazwami: Wenetów, 
Antów i Sklawenów. Jedna z teorii historycznych mówi, e
pod nazwami wspomnianych plemion kryj  si  ju  S owia-
nie… Gerard Labuda nie wykluczy , e na obszarach za-
mieszkanych przez Wenedów, kiedy ulegali oni slawizacji, 
przez pewien okres czasu mog a istnie  faza dwuj zyczno ci
(bilingwizmu)28.

Podsumowuj c powy szy artyku  odno nie pochodzenia 
nazwy miejscowej Tymawa, stwierdzi  mo na w pierwszej 
kolejno ci e: jej etymologia jest niejasna jak równie  po-
dejrzana, ale bynajmniej nazwa wsi nie jest odosobniona. 
Mamy bowiem wyst powanie to samych nazw miejscowych 
na Warmii i Mazurach (tj. Tymawa k. Grunwaldu i Tymawa 
Wielka), a wi c na historycznym terenie Prus, mo e to by
(ale nie musi) swoisty „trop” przybli aj cy do wyja nienia
nazwy pomorskiej Tymawy(?), patrz c przez pryzmat ety-
mologii wspomnianych mazurskich miejscowo ci.

Nazwa miejscowa Tymawa nie jest nazw  prymarn
i jak dotychczas nie zosta a przez j zykoznawców dostatecz-
nie wyja niona. Halina Bugalska, s usznie twierdzi, e su-
fiks -awa – sugeruje, e mog a to by  kiedy  nazwa rzeki29.
Wynika oby st d, e nazwa Tymawa pochodzi aby od nazwy 
rzeki (poza tym podejrzewa j  podobnie jak Wierzyc , o po-
chodzenia wenetyjskie). Etymologi  nazwy Tymawa – od 
rzeki, zdaje si  potwierdza  równie  niemiecki onomasta 
J. Udolph, zaliczaj cy rdze  nazwy – Tym – do hydronimicz-
nych nazw typowych dla praojczyzny s owia skiej30. Wyni-
ka oby wi c z tego, e nazwa Tymawa w sensie historycz-
nym jest bardzo, bardzo odleg a, skoro Udolph zaliczy  j
do okresu wczesnos owia skiego. Mo na tak e powiedzie
ogólnie o zgodno ci przypuszcze  powy szych badaczy. 
I w ko cu warto zwie czy  ciekawym spostrze eniem
ks. Kozierowskiego, który zauwa y  analogiczn  wzgl -
dem nazwy Tymawa niewielk  rzeczk  o nazwie Timavus 
w iliryjskiej prowincji Triest, która wed ug j. s owe skiego
brzmi: Timava! – przyp. G. W. Poza tym mo na si  dopatrzy
podobie stwa (z Tymaw ) tak e w niektórych sufiksach 
nazw miejscowych w oskich z Doliny Pada skiej – w której 
to dolinie osiedlili si  Wenedowie podobnie jak osiedlili si
w Ilirii czy pó nocnej Europie nad doln  Wis . Mo na by-
oby wi c postawi  hipotez , e w tym wypadku etymologia 

nazwy wsi Tymawa jest staro ytnym reliktem nazewniczym 
po wspomnianych Wenedach, którzy mogli zamieszkiwa
i nadwi la skie tymawskie tereny. Nie bez kozery rozpisy-
wa em si  tak o nich oraz ich ewentualnym po rednictwie
i handlu cennych bursztynem, czy ich slawizacji. Niemniej 
uwa am, e artyku  nie wyczerpuje tematu31.

14  H. Bugalska, Toponimia…, s. 105, przyp. 74. 
15 Por. S. Kozierowski, Nazwy…, s. 241.
16 Zob. PrU, Bd. 5, nr 355, przyp. 3. Por. SGKP, t. XII, s. 705. 
17  Por. Wykaz urz dowych nazw miejscowo ci w Polsce, t. 3., Warszawa 

1982, s. 488 oraz SGKP, t. XIII, s. 705. Zob. http://maps.google.pl.
18  G. Labuda, Wenedowie, [w:] S ownik staro ytno ci s owia skich:

encyklopedyczny zarys kultury S owian od czasów najdawniejszych 
do ko ca XIII wieku, (dalej cyt. SSS), t. VI, pod red. G. Labudy 
i Z. Stiebera, Ossolineum 1977, op. cit., s. 373. 

19  Zob. J. Powierski, Wenedowie, [w:] Prussica, t. 1., Malbork 2004, 
op. cit., s. 12. 

20  G. Labuda, Wenedowie, s. 373.
21 P. Kaczanowski, Barbaricum w wietle róde  historycznych,

[w:] Wielka historia Polski, t. I, cz.1: Najdawniejsze dzieje ziem 
polskich do VII wieku, oprac. P. Koczanowski, J. K. Koz owski,
Kraków 2003, op. cit., s. 265. 

22  G. Labuda, Wenedowie, s. 374 i n. 
23  Zob. G. Labuda, op. cit., s. 376. 
24 F. S awski, Wenedowie [w:] SSS, op. cit., 373. 
25  G. Labuda, Wenedowie, s. 377.
26  J. Kolendo, Wyprawa po bursztyn ba tycki za Nerona, [w:] Pomora-

nia Antiqua, t. X, 1981.
27  J. Kolendo, op. cit., s. 26. 
28 Zob. G. Labuda, Wenedowie, op. cit., s. 377. Badacz ten przyjmo-

wa  za rzecz pewn , e plemiona: Antów i Sklawenów by y ju
w relacji kronikarza Jordanesa plemionami s owia skimi. Odno-
nie Wenedów i przekazu Jordanesa zob. równie  J. Powierski, We-

nedowie, [w:] Prussica, t. 1, s. 11 przyp. 11. 
29  Por. S. Kozierowski, Nazwy…, s. 242. 
30  J. Udolph, Zum Stand der Diskussion um die Urheimat der Slaven, 

Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge, Bd. 14, H. 1., 1979, 
s. 18. 

31 Nazwa Tymawa jest niejasna i niewyja niona a s usznie podejrzana 
o pochodzenie wenetyjskie. Mo na zatem za o y  maj c na uwadze 
wyst powanie niemal takiej samej nazwy wzgl dem Tymawy w Ili-
rii (tj. rzeczka Timavus, Timava w nadadriatyckiej prowincji Triest) 
historycznym terenie, na którym yli od XI w p.n.e., Wenedowie, 
podobnie jak yli w okresie pó niejszym na Pomorzu Gda skim
(rejon dolnej Wis y), e nazwa Tymawa jest raczej wenetyjskiego 
pochodzenia. Bynajmniej wszystko na to wskazuje. 
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Wpo owie lat 90. ub. wieku w czarnowodzkim ko-
ciele by y anielskie wystawy, a na cianie bloku 

przy ul. S owackiego czas jaki  go ci y anio y
z kolekcji Oberbeka. Po latach anielskie klimaty wróci y do 
Czarnej Wody.

Nowe czarnowodzkie „Spotkania z Anio ami” wzi -
y swój pocz tek od zaanga owanej grupy radnych naszej 

gminy i przyjació , którzy zauwa yli potrzeb  mieszka ców
na niepowtarzalne, cz ce pokolenia sp dzenie czasu. Od 
pomys u min o ju  kilka lat, za nami pi  edycji imprezy, 
która wros a w kulturalny kalendarz naszej gminy i Kocie-
wia. „Spotkania z Anio ami” okaza y si  doskona  form
promocji Czarnej Wody. Mieszka cy i nasi go cie poprzez 
swoj  sztuk  na wdzi czny ponadczasowy temat Anio ów
mog  si  zaprezentowa  w malarstwie i rze bie. Najliczniej-
sz  grup  stanowi  najm odsi. Ta niepowtarzalna impreza 

czy pokolenia i jest organizowana z my l  o dzieciach 
i rodzinach. W lipcu br. spotkamy si  ju  po raz szósty. 

Jak wygl da owa impreza od podszewki? Kilka miesi -
cy przed „Spotkaniem z Anio ami” organizatorzy spotykaj
si  najcz ciej w przyjaznych wn trzach „Karczmy Ostoja” 
i deliberuj  o scenariuszu imprezy. Plan ka dego kolejnego 
spotkania, a szczególnie zwi zane z tym wydatki, to problem 
najwi kszy, ale jak do tej pory, dzi ki ludziom dobrej woli 
oraz wspieraj cym instytucjom, bud et projektu zawsze jest 
dopi ty. Kr gos up imprezy odbywaj cej si  na pocz tku
lipca jest w zasadzie niezmienny. W lipcow  sobot  miesz-
ka cy oraz go cie spotykaj  si  na trawniku przylegaj cym
do „Karczmy Ostoja”. Pod parasolami na przygotowanych 
sto ach i przy u yciu ró nych przyborów malarskich dzieci 
koloruj  wyci te ze sklejki anielskie figurki. Ka da figur-
ka zostaje skatalogowana przez organizatorów, otrzymuje 
swój numer i w druje na wierkowe drzewko. Jury wybiera 
te najpi kniejsze, ale nagrod  rzeczow  i s odki upominek 
otrzymuje ka de dziecko, bez wyj tku. Do  powiedzie ,
e ubieg oroczne malowanie zgromadzi o ponad setk  ma-

luchów. Wspólnemu malowaniu towarzysz  m.in. wyst py
wokalne i taneczne przedszkolaków, pokazy stra ackie, wy-
stawy motocykli oraz ciesz cy si  ogromnym zainteresowa-
niem grill dla mieszka ców naszej gminy i go ci. Corocznie 
wydajemy setki porcji grillowanych mi s, krupnioków i in-
nych przysmaków. Wspólna zabawa i biesiadowanie dobrze 
wp ywa na zacie nianie lokalnych wi zi i przedstawia nasz
spo eczno  jako otwart  i przyjazn .

„Spotkania z Anio ami” to równie  spotkania z artysta-
mi. Ju  na kilka tygodni przed fina em projektu w „Karcz-
mie Ostoja” zaproszeni arty ci i wszyscy ch tni twórcy 
wystawiaj  swoje prace o tematyce anielskiej w rze bie
i malarstwie. Go cie karczmy g osuj  na wybrane prace, wy-
korzystuj c do tego celu paragony. Pozostawiaj  na rachun-
kach w asne dane kontaktowe, gdy  dla losowo wybranych 
przewidziano gastronomiczne niespodzianki. Corocznie na 
cianach karczmy i w jej wn trzach pojawia si  kilkadziesi t

prac lokalnych i nie tylko artystów. G osy go ci karczmy po-
zwalaj  wybra  prace ciesz ce si  najwi kszym uznaniem. 
Spotkanie organizatorów oraz donatorów z artystami odby-
wa si  popo udniem w niedziel  nast puj c  po imprezie dla 
mieszka ców. W mi ej atmosferze przy kawie i domowym 

cie cie arty ci otrzymuj  dyplomy i ksi kowe upominki. 
Zawsze w tym dniu organizatorzy mog  liczy  na obecno
i pomoc senatora Andrzeja Grzyba, który zwyczajowo wr -
cza nagrody twórcom.

Z okazji ubieg orocznej edycji poeta Kazimierz Kujaw-
ski napisa  kilka wierszy, które wietnie oddaj  klimat spo-
tkania.

KONKURS ANIO ÓW

Dzieci w niebo spojrza y
a tam pierzaste chmurki
jak Anio y lecia y
z kolorowej laurki

Na spotkanie i zawody
dzi  miss Anio ów wybieramy
dla wi to ci bez szkody
te najpi kniejsze wybieramy

By w Czarnej Wodzie zosta y
uszlachetniaj c dusz
nasze Kociewie rozs awia y
wiatem dzieci cych wzrusze

CZARNOWODZKIE ANIO Y

Do Czarnej Wody
zlecia y niebieskie
nam dla os ody
Anio y Kociewskie

I Anio y Stró e
z dzieci cej modlitwy
pi kne jak ró e
ze skrzyd ami rybitwy

I te jak soko y
ju  zwinniejsze
szkolne Anio y
od klasy pierwszej

I z doros ego wiata
Anio  z ikony
z ocisty przylata
mistrzowsko zdobiony

Jest skrzyde  tyle 
Anio ów weso ych
jak barwne motyle
z k majowych

Dzi ki sta emu wsparciu Urz du Miasta, Senatora RP An-
drzeja Grzyba, Radnego Powiatu Starogardzkiego Henryka 
Kuchty oraz hojno ci Naszych Przedsi biorców, ta szlachet-
na inicjatywa na sta e wpisa a si  w ycie kulturalne Czarnej 
Wody. Czarnowodzkie „Spotkania z Anio ami” sta y si  sta ym
punktem w kalendarium imprez kulturalnych Kociewia.

Ju  dzisiaj zapraszamy na kolejne Spotkanie z Anio ami,
które odb dzie si  na pocz tku lipca w tradycyjnym miejscu 
przy „Karczmie Ostoja”.

Organizatorzy

Spotkania z Anio ami
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Najm odsi uczestnicy konkursu z du ym zaanga owaniem kolorowa y figurki anio ów
Fot. Andrzej Grzyb

Ka dy anio ek trafia  na wierkowe ga zki
Fot. Andrzej Grzyb

Anio  autorstwa Waldemara Styperka z Grudzi dza
(2008 r.)
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Tak wi c siedz  tu, s ucham grania i ogl dam jak dzie
si  rodzi. Za gard o apie mnie dojmuj ce poczucie 
ko ca wiata. Jak e cholernie wyra nie w a nie wte-

dy, gdy jeszcze jedna noc sko czy a swój ywot. Jestem zupe -
nie pijany i wierz  najmocniej, e dobry Bóg rz dzi w niebie, 
i e na pewno nast pi jaki  cud. Tymczasem orkiestra coraz 
arliwiej gra jakiego  bluesa, bluesa z samego ko ca wiata...

– Joachim Ernst Berendt „Tremolo” 1975. 
Podarowany mi przez Jacka tekst przyklei em na karto-

nik i postawi em na pomara czowej pó ce tu  przy gramofo-
nie. By  chyba d u szy. Tyle pami tam.

Gdy go pozna em mia em osiemna cie lat. On mia
wtedy 25. Jak Tadeusz Borowski (poeta, prozaik, publicy-
sta), kiedy pozna  swoj  Mari . Ka dy kiedy  poznaje sw
Mari  (p e  bez znaczenia). Mo e to by  równie  jegomo
z wytatuowan  kropk  przy oku. Mie  osiemna cie lat, to 
tak jak by  anio em, dzieckiem, g bk . To jest zwrot. Albo 
co  pojmiesz, albo tanie wino w parku. 

nie ka dy przyjaciel
moim jest
o nie !

Nie jestem taki jak my lisz.
Nie do wszystkiego si  przyznaj .
Nie przy ka dym o tarzu,
nie przy ka dej spowiedzi,
nie pod ka dym wyznaniem,
nie ka dy sztandar
moim jest
O nie !

Nie jestem taki jak my lisz.
Nie do wszystkiego si  przyznaj .
Nie ka da podró  z biletem,
nie ka dy bieg pod pr d.
Nie ka dy mój dzie  pijany.

KRZYSZTOF OKUPSKI 

Farba ju  wysch a, zapach pozosta
Wspomnienie o Jacku Kli skim

K dzierzawy, dobrze zbudowany blondyn (kulturysta) 
nie widziany od podstawówki powiedzia : zaprowadz  ci
na salony. To by  Grzegorz Ciechowski zwany Mleczarzem 
(taka ksywa jeszcze z harcerstwa). Pó niej szerzej zna-
ny jako Obywatel. I zaprowadzi : do Kli skich. Mieszkali 
skromnie k tem u te ciów. Wchodzi o si  od kuchni. Jeden 
pokój bez cian. Obrazy by y cianami. ciany wybrukowa-
ne obrazami. W k cie ó eczko. W ó eczku – syn. Szczup a,
atrakcyjna, filigranowa kobieta zaprasza. Okno na podwórze 
z widokiem na wiatrak jak u Vermeera. Jakie  czarne wy cie-
ane szkar atnym at asem fotele, których nie by o w adnym

sklepie, ani w adnym domu. Mo e w ilustracjach do bajek. 
Czerwona arówka (tak  widzia em jedynie w ciemni foto-
graficznej u mojego ojca w piwnicy). adnej ekstrawagancji 
i szpanu. Prawdziwy dom. Muzyka. Ca y czas si mia em.
Jak dziecko. Ze szcz cia, emocji. Us ysza em jazz. aden
tam Miles Davis (prosz  fanów wielkiego Milesa o wyba-
czenie), ale najprawdziwsza europejska awangarda: Leszek 

d o. Mam t  p yt  do dzi . Potem Krzysztof Kometa... 
a mo e Komeda. Na jedno wychodzi. W wietle wiec obra-
zy drga y, porusza y si , mówi y. Podobnie jak w przedziale 
kolejowym, kiedy si  popadnie w podró ne odr twienie, po-
ruszaj  si  postaci z fotografii wisz cych nad kanapami. No 
i wreszcie najwa niejsze : z a p a c h. Farb, chleba, parzonej 
herbaty i domowego smalcu z owocami...

By  naszym intelektualnym i duchowym guru, by  Mi-
strzem. Tak si  do niego zwracali my. Wtedy to s owo nie mia o
jeszcze tego chamskiego pejoratywnego zabarwienia. Znaczy o
to, co powinno znaczy . A on wcale si  tym nie che pi .

By  dobrym cz owiekiem.
y  szybko i odszed  tak jak y .

Poni ej tekst ostatniej piosenki Jacka Kli skiego:
Nie jestem taki jak my lisz.
Nie do wszystkiego si  przyznaj .
Nie ka dy prorok, 
nie ka dy szpieg,
nie ka da kobieta, 

Nie ka da moja noc
spokojna jest
O nie!

Nie jestem taki jak my lisz.
Nie jestem taki jak my lisz.
Nie jestem taki jak my lisz.
Nie jestem taki jak my lisz.

1981

SPROSTOWANIE 
W ostatnim numerze KMR na str. 35 le podpisano 

zdj cie. Powinno by  zespó  muzyczno-wokalny „Ju-
ventus”.

WSPOMNIENIE MISTRZA
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Taki jest tytu  prezentowanej w ubie-
g ym miesi cu w Fabryce Sztuk 
w Tczewie wystawy obrazów Alek-

sandra Popowa, urodzonego w 1953 roku, na 
dawnych polskich kresach, w Wo kowysku.
Artysta bra  lekcje malarstwa i grafiki mi dzy
innymi u Chagalla. Wpisuje si  ona w obchody 
zainicjowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie Roku Ksi dza Janusza St. Pasierba 
na Pomorzu – 2013.

Janusz Stanis aw Pasierb urodzi  si  7 stycz-
nia 1929 roku w Lubawie na Pomorzu, w rodzi-
nie nauczycielskiej. Dzieci stwo i m odo  sp -
dzi  w Tczewie i Pelplinie. Tu wszed  na drog
kap a sk , co zwi za o go na trwa e z Kocie-
wiem. Pó niej – warszawianin, profesor Akade-
mii Teologii Katolickiej, ch tnie przyje d a  do 
Pelplina. Tu te , zgodnie z ostatni  wol , zosta
pochowany 20 grudnia 1993 roku.

Pasierb dostrzeg  pi kno ziemi kociewskiej 
w jej niewysokich, zielonych wzgórzach, b ki-
cie wód i ceglanym gotyku ko cio ów. W ród
wzgórz morenowych i g stych lasów Borów 
Tucholskich znajduje si  przesz o dwie cie je-
zior, p yn  meandrami rzeki i s  ma e jeziorka 
„oczka” – bezodp ywowe. Przy drogach stoj
krzy e i skromne kapliczki. Silnie oddzia ywa-
y na Pasierba agodno  i uduchowienie kra-

jobrazu, szczególnie w porach roku, gdy jest 
on u miechni ty. Przywo ywa  mu miejsce na 
ziemi, które Jezus wybra  za swoj  ojczyzn .
Galilejska uroda Kociewia i Kaszub – pisa
Pasierb w esejach „Ga zie i li cie” i mówi
w wyk adzie z okazji przyznania mu w 1989 
roku medalu Bernarda Chrzanowskiego „Po-
ruszy  wiatr od morza”. Napisa  ze swojego 
pielgrzymowania w Ziemi wi tej, e jest
w (jej) rodku czu o  zmierzchu i migotliwa 
mika po udnia… (wiersz „Do wiadczanie Zie-
mi”). Pos u y  si  te  w „Ga ziach…” metafo-
r  galilejskiej Toskanii, pisz c, e kraina ta mo e
stan  obok… ziemi pomorskiej. I postrzega  t
ostatni  oczyma wiary. I jak tu nie wierzy , e
jest to ziemia Chrystusa, który po niej chodzi .
Tylko Chrystus jest podstaw  trudnej, z powodu 
obecno ci z a w wiecie i pesymizmu, nadziei 
(wiersz „Wierz ”).

Pi kno ma ej ojczyzny wyzwoli o w Pasier-
bie mi o  do niej i jej mieszka ców. Jak napi-

ZOFIA MASSOWA

Galilejska
uroda Kociewia

Jednym z celów wywiadu niemieckiego by o pozyskanie planów strategicz-
nych wy szych dowództw wojskowych na Pomorzu. Jako pierwszy do re-
alizacji tego typu zada  przyst pi  posterunek wywiadowczy w Malborku 

,pozyskuj c agenta w osobie porucznika Paw a Piontka z 1 Baonu Strzelców 
w Chojnicach1. Ze wzgl du na hulaszczy tryb ycia i trudn  sytuacj  materialn
zwróci  on uwag  Niemców. Niemiecki wywiad postanowi  wi c zwerbowa
go do wspó pracy przy pomocy swojego agenta Güntera Wolnberga, który uza-
le ni  go finansowo i nak oni  do dzia alno ci szpiegowskiej na rzecz Niemiec2.
Ponadto do zada  Piontka nale a o zorganizowanie siatki wywiadowczej, która 
mia a obj  ca e Pomorze docieraj c do tajemnic wojskowych DOK VIII. Posta-
nowi  on wi c wci gn  do wspó pracy swoj  narzeczon  Wand  Piekarsk  b -
d c cznikiem mi dzy Piontkiem i Rauchem, oraz swego koleg  i przyjaciela 
porucznika Urbaniaka, adiutanta dowódcy pu ku z Torunia, który dla Abwehry 
okaza  si  bardziej cennym ród em informacji ni  Pi tek, albowiem mia  on 
dost p do tajnej korespondencji pu ku3.

RAFA  K OPOTEK

Pomorska afera szpiegowska
Z  dzia alno ci wywiadu 

w okresie II Rzeczypospolitej

Dysponuj c du ymi sumami pieni dzy wyp acanych przez swych mo-
codawców Pi tek utrzymywa  szerokie kontakty towarzyskie z oficerami 
maj cymi dost p do tajnych akt dowództwa, wyci gaj c od nich ci le tajne 
informacje, jak równie  wydobywa  z kas tajne akta i robi  fotokopie. Urba-
niak natomiast dostarcza  mu sztabowe plany taktyczno-operacyjne i sk ada
raporty z tajnych narad w dowództwie pu ku i DOK VIII. Wszystkie zdobyte 
materia y szpiegowskie i informacje Piontek przekazywa  Rauchowi poprzez 
Piekarsk  lub osobi cie na spotkaniach w Gda sku, które mia y miejsce 
w 1926 r. i na pocz tku 1927 r.4. Podkre lenia wymaga fakt, e Piontek nie 
przestrzega  dostatecznej konspiracji zwracaj c na siebie uwag  kontrwywia-
du polskiego nieustabilizowanym trybem ycia wydaj c pieni dze na prawo 
i lewo. Tym samym Samodzielny Referat Informacyjny w Toruniu roztoczy
nad nim i jego kontaktami swoj  piecz . Pocz tkowo postanowiono popro-
wadzi  gr  z Niemcami wykorzystuj c Piontka jako nie wiadomego agenta 
inspiracyjnego. Jednak w wyniku braku jego lojalno ci wobec strony polskiej 
zdecydowano o likwidacji ca ej siatki5.

24 marca 1927 roku Piontek, Urbaniak i Piekarska zostali aresztowani. 
Znaleziono u nich podrobione klucze od szaf, w których znajdowa y si  plany 
mobilizacyjne obrony Pomorza6. W dniach 2 i 3 kwietnia 1927 r. przed okr go-
wym s dem wojskowym w Toruniu odby a si  rozprawa  przeciwko Piontkowi 
i Urbaniakowi o zdrad  tajemnic wojskowych. Obrony oskar onych podj li si
s dziowie  wojskowi z urz du, gdy aden z toru skich adwokatów nie chcia
tego uczyni .

Rozprawa przebieg a spokojnie, a oskar eni przyznali si  do winy. Wyrok 
zapad  4 kwietnia 1927 r. Piontek i Urbaniak skazani zostali na wydalenie z woj-
ska, pozbawienie praw i na kar mierci przez rozstrzelanie. Przyj li oni wyrok 
ze spokojem. W wyniku braku u askawienia obydwu przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej wyrok zosta  wykonany nazajutrz 5 kwietnia 1927 r. w forcie ó kiew-
skiego w pobli u drogi do Lubicza. Po wykonaniu egzekucji lekarz wojskowy 
stwierdzi  zgon, po czym cia a zosta y przewiezione na cmentarz wojskowy7.

Piekarska natomiast wyrokiem S du Okr gowego w Grudzi dzu z 14 
pa dziernika 1927 r. zosta a skazana na 6 lat i 2 miesi ce ci kiego wi zie-
nia8.  Nale y zaznaczy , i  sprawa szpiegowska Piontka i Urbaniaka wywo-
a a niezadowolenie spo ecze stwa polskiego, do tego stopnia, e musiano 

u y  wzmo onych si  do utrzymania porz dku9.

Przypisy:
1 H. Kopczyk, Niemiecka dzia alno  na Pomorzu 1920-1933, Gda sk 1970, s. 147.
2 H. wi k, Przeciw Abwehrze, Warszawa 2001, s. 107.
3 W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice. S u by wywiadowcze Polski i Niemiec 1918-

1939, Warszawa 1997, s. 195.
4 H. Kopczyk, dz. cyt., s. 148.
5 H. wi k, dz. cyt., s. 108.
6 „S owo Pomorskie”’, nr 79  z  6 IV 1927.
7 Tam e.
8 H. Kopczyk, dz. cyt., s. 149.
9 „S owo Pomorskie”, nr 79  z  6 IV 1927.

ROK PASIERBOWY
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sa  w „Obrocie rzeczy”, wszystkie nie-
wielkie odleg o ci mierzy  odleg o ci
z Tczewa do Pelplina. Europejczyk 
z ducha, my la  o ojczy nie podczas 
pobytu w krajach o wspania ej kultu-
rze. I widzia  w niej cz stk  Europy.

Kolejne pokolenie urodzone na 
ziemi kociewskiej odrabia lekcj  mi-
o ci do niej, zadan  przez ks. Janusza 

Pasierba. Cieszymy si , e jest ona dzi
w Europie tak e politycznie. Jeste my
wiadomi tego, e nie mo e by  ca ko-

wicie zunifikowana. Powinna zacho-
wa  to, co w niej warto ciowe. Otwarta 
wystawa „Galilejska uroda Kociewia” 
jest wyrazem naszych uczu  wobec ma-
ej ojczyzny. Zapraszaj c Aleksandra 

Popowa, Bia orusina i grekokatolika 
do zaprezentowania swoich obrazów, 
poszli my za wskazaniem Pasierba, e
powinni my by  otwarci na ró norod-
no  objawów ludzkiego ycia.

Popowa urzek a ziemia kociew-
ska i utrwali  j  technik  akwareli wi-
tebskiej. Wybra  g ównie motyw go-
tyckich wiejskich ko cio ów. S  one 
(Pasierb to przypomnia ) jak ewange-
liczna kokosz gromadz ca kurcz ta.
Zachowa y si  przy nich cmentarze. 
Umarli s  tu bli ej ywych i ich pa-
mi ci ni  pochowani na pó niejszych,
oddalonych od ko cio a cmentarzach 
miejskich. Tak zosta y ukazane ko-
cio y w Gorz dzieju, Subkowach, 

Wielkim Garcu, Rajkowach, Piasecz-
nie… T  cz  wystawy zamyka ka-
tedra w Pelplinie – symbol Europy 
(referat wyg oszony przez Pasierba 
w 1988 r. na uniwersytecie we Fry-
burgu). Autor pisa  o znajduj cych si
w katedrze obrazach wybitnego mala-
rza Hermana Hana (1 wier  XVII w.). 
U nas, inaczej ni  w Europie, wci
bij  ko cielne dzwony. Ogl damy te
na wystawie wieckie budowle, jak 
gotycki zamek w Gniewie. Popow 
namalowa  architektur  Kociewia 
w dniach s onecznych, u miechni -
tych. Dzi ki zró nicowaniu ceglanej 
tonacji obrazów jest ona ywa. Obra-
zy s  nam bliskie.

Go cie podczas otwarcia wystawy

Dyrektor Fabryki Sztuk, 
Alicja Gajewska, zaprasza 

do ogl dania obrazów 
Aleksandra Popowa

Zwiedzaj cy wystaw
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Uczniowie Zespo u Szkó  Ekonomicznych 
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie

Aleksander Popow

Z artyst  rozmawiaj
(z lewej) Eleonora Lewandowska 

i (z prawej) Jerzy Cisewski
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Wramach kwartalnych spotka  Trójmiejskiego 
Klubu Kociewiaków, które odby o si  11 maja 
2013 roku w Sali Mieszcza skiej Ratusza Sta-

romiejskiego w Gda sku mieli my przyjemno  go ci  nie-
zwyk ego cz owieka, jakim jest Albin Ossowski. 

Razem z naszym go ciem obejrzeli my film „Seans” 
w re yserii Marii D u ewskiej. Bohaterami filmu s  Irena 
Anders i Albin Ossowski, odtwórcy g ównych ról w filmie 
z 1946 roku „Wielka droga”. Oboje wspominaj  okoliczno ci
powstawania „Wielkiej drogi”, cz c te wspomnienia z opo-
wie ciami o swych osobistych dziejach. Po filmie Pan Albin 
podzieli  si  z nami gar ci  wspomnie  z dawnych lat. 

Co uda o si  nam dowiedzie ? Pan Albin Ossowski 
– Kociewiak urodzony w 1922 roku w Starogardzie Gda -
skim, honorowy obywatel tego miasta. 

Z czasów dzieci stwa pami ta jak obok siebie miesz-
kali Polacy, Niemcy i ydzi, którzy potrafili y  ze sob
w wzajemnej akceptacji. Z sentymentem wspomina piekarza – 
Niemca, który nazywa  si  Dupke, czy rze nika te  Niemca. 

Pocz tek wojny odciska pi tno w pami ci m odzie ca.
Zostaj  obrazy wywózki ksi y i nauczycieli czy pacjentów 
Kocborowa do Szp gawska. Nie znika obraz ydów cho-
dz cych po ulicach ze specjaln  tablic .

Gdy zaczyna si  wojna ma on 17 lat. Jako ucze  gim-
nazjum w Starogardzie Gda skim zaliczy  obowi zkowy
przedmiot przysposobienie wojskowe, dlatego zosta  wcielo-
ny do oddzia u pomocniczego przy wojsku. Razem z drugim 
pu kiem Szwole erów Rokitnia skich skierowany zosta  na 
obron  Warszawy. Po ewakuacji wraca na Kociewie, pracu-
je jako malarz pokojowy, nast pnie zg asza si  do tartaku, 
gdzie warunkiem przyj cia by a umiej tno  gry na jakim
instrumencie. Poniewa  umia  gra  na skrzypcach dostaje 
prac  i jednocze nie miejsce w kapeli. 

W czerwcu 1941 roku powstaje w Zelgoszczy kociew-
ska tajna antyhitlerowska organizacja „Jaszczurka”, z któ-
r  nasz go  wspó pracuje. Po rozpocz ciu wojny Niemiec 
z Rosj  na Pomorzu wszyscy z aski Hitlera otrzymuj  oby-
watelstwo niemieckie, co daje prawo powo ywa  ch opców
do armii niemieckiej. Pewnego dnia i Pan Albin otrzymuje 
wezwanie do wojska. Dla jego rodziców to cios, nie chc
traci  drugiego syna (starszy syn zgin  w Stutthofie). Wszy-
scy razem decyduj  o ucieczce poborowego do Warszawy, 
do znajomych. Tam wst puje do Zwi zku Walki Zbrojnej. 
Otrzymuje papiery na nazwisko Stanis aw Jankowski. Prosi 
tylko, eby na tych lewych dokumentach zostawili prawdzi-
we imiona rodziców: Józef i Agnieszka. Ba  si , e gdy zo-
stanie aresztowany i „b d  lali” to wszystko mu si  pokr ci.
By  to trafiony pomys , o czym nied ugo nasz go  mia  oka-
zj  si  przekona . Ju  jako cz onek AK podczas akcji wyko-
nywania wyroku na wspó pracowniku gestapo Skosowskim 
zostaje aresztowany. Trafia na Szucha, gdzie od razu zaczyna 
si  bicie. Zostaje przewieziony na Pawiak, gdzie przes ucha-
nia trwaj  oko o 2 miesi ce. W ko cu trafia do O wi cimia.
Tam po pewnym czasie zostaje Schreiberem-pisarzem na 
bloku szpitalnym. By a to du a funkcja lecz niewdzi czna,
poniewa  wymaga a uczestnictwa podczas selekcji na blo-
kach. Prze ycia z tego czasu ci gle wracaj , nie mo na si
ich pozby . Co pomaga o przetrwa  w obozie? Po pierwsze 

ksi eczka do nabo e stwa, która pomaga a odmówi  mo-
dlitw , co w O wi cimiu by o „wielk  rzecz ”. Po drugie, 
powracaj cy sen, w którym ma y Albin wraca do domu, 
a tam jak zawsze czeka na niego obiad w duchówce w pie-
cu kaflowym pozostawiony tam przez matk . Ch opak zjada 
posi ek, czuj c jego smak, co poprawia mu samopoczucie. 

Gdy Rosjanie podchodz  pod O wi cim Niemcy zaczy-
naj  ewakuowa  wi niów. Tak nasz go  trafia do Buchen-
waldu i pracuje w fabryce amunicji jako lusarz. Stamt d,
jak ju  by o s ycha  artyleri  ameryka sk , Niemcy zaczy-
naj  goni  wi niów sami nie wiedz c gdzie. Podczas tego 
marszu Pan Albin ucieka i dociera do cmentarza, na którym 
spotyka innych uciekinierów. Postanawiaj  przeczeka .
Znajduj  du y grobowiec jakiego  Szwaba, wyrzucaj  jego 
ko ci („a dla nas.. co to dla nas ko ci”), tam nocuj  i tam 
doczekaj  si  Amerykanów. 

Po wyzwoleniu nasz go  i jego koledzy nie wiedz  gdzie 
i , co ze sob  zrobi . Do Polski nie da si  wróci . Wiadomo-
ci z kraju, które do nich dociera y przez Szwecj  brzmia y

jednoznacznie „Nie wracajcie”. Los, jaki spotka  kolegów 
z Warszawy powsta ców bohaterów, którzy trafili do wi zie
lub byli mordowani, by  wymowny. Matka mimo swojej t -
sknoty za synem napisa a „Nie wracaj”. Pojawia si  pomys
by dosta  si  do W och, do Andersa, do Drugiego Korpusu. 
Jednak Amerykanie i Anglicy nie chc  si  na to zgodzi . Je-
dyna mo liwo  to zdoby  papiery od oficera cznikowego,
e jedzie si  na studia. Sprawa by a prosta, poniewa  kolega 

pracowa  w biurze wypisa  wszystkie potrzebne przepustki. 
Inny kolega z kolei zrobi  z obcasa piecz tk  oficera cz-
nikowego. I te w a nie dokumenty pozwoli y dotrze  do 
Drugiego Korpusu Genera a Andersa. Wszyscy dostali si
do wojska i od razu „padnij, powsta ”. Pan Albin kombinuje 
,jak tu si  urwa  od „tej cholernej musztry”? Zg asza si  do 
Studium Teatralnego. Dzi ki zdobytej tam praktyce zostaje 
wybrany do filmu i mo e zagra  bohatera spod Monte Cassi-
no. Pan Albin Ossowski mia  przyjemno  w roku 1946 za-
gra  u boku Renaty Bogda skiej, czyli Ireny Anders w filmie 
„WIELKA DROGA” w re yserii Micha a Waszy skiego.

Ostatecznie nasz go  osiada w Londynie, gdzie studiuje 
rze b , a pó niej prowadzi swój sklep z antykami. 

W rozmowie z Pani  Iren  Anders padaj  s owa „A ja 
móg bym wróci  w ka dej chwili do siebie na Pomorze 
i mieszka  tam jakbym nigdy nie wyje d a ”. T sknota za 
rodzinnymi stronami towarzyszy a zawsze. W ko cu udaje 
si  zrealizowa  marzenia. Od kilku lat mieszka on na sta e
w Szteklinie w Dworku Modrzewiowym, gdzie mo emy zo-
baczy  dzie a w a ciciela w postaci du ych figur lub zwie-
rz t zrobionych z patyków czy ga zi.

Pan Albin Ossowski jest inicjatorem, mo na tak powie-
dzie , filmu „SEANS”, który mieli my okazj  obejrze .

Dzi ki przypadkowemu spotkaniu Marii D u ewskiej
z panem Albinem Ossowskim mamy nie tylko film, ale rów-
nie  ksi k  „Trzy dni zdj ciowe z Iren  Anders i Albinem 
Ossowskim”, w której Maria D u ewska szczegó owo opi-
suje owe 3 dni sp dzone z bohaterami filmu „SEANS”. Na 
koniec spotkania Prezes TKK Hubert Pob ocki rozda  kilka-
na cie egzemplarzy ww. ksi ki, które zosta y wzbogacone 
autografem naszego go cia.

MARIA ODYA

Spotkanie z Albinem Ossowskim
filmowym narzeczonym Ireny Anders
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MALARZ KOCIEWIA

MA GORZATA KRUK

Ma y malarz

c
28

Artysta malarz, harcerz, kronikarz, konspirator, dzia acz
spo eczny, mi o nik Kociewia. Tak w skrócie mo na okre li
Jana Wa aszewskiego, o którego yciu i twórczo ci Miejska
Biblioteka Publiczna w Tczewie przygotowa a w kwietniu 
tego roku wystaw .

Jan Wa aszewski przyszed  na wiat w Czersku 7 lute-
go 1921 roku w rodzinie mistrza malarskiego Franciszka 
i Marty z domu Meyer. Pi tna cie lat pó niej Wa aszewscy
przeprowadzili si  do Zblewa, a w 1937 roku zamieszkali 
w Starogardzie. Ju  od najm odszych lat Jan nale a  do 
zast pów harcerskich. Pierwsze szlify malarskie pobiera
u swego ojca. Ucz szcza  do Szko y Dokszta caj cej Zawo-
dowej. Pracowa  jako malarz w niemieckiej firmie, gdy  jego 
ojciec zosta  pozbawiony koncesji na prowadzenie zak adu.

Po wybuchu drugiej wojny wiatowej Jan Wa aszewski
by  jednym z organizatorów grupy harcerzy, którzy prowa-

si  równie  abstrakcje. Magdalena Wa aszewska, wnuczka 
Artysty, w katalogu wystawy „Jan Wa aszewski – malar-
stwo” (Starogard Gda ski, Muzeum Ziemi Kociewskiej, 
2011) pisze: Gdy go co  zaciekawi o, potrafi  rysowa  na 
skrawku papieru lub na serwetce. Potrafi  w plamie atra-
mentu, szronu na szybie czy zacieku na suficie dopatrzy
si  niesamowitych rzeczy, wiatów i postaci, które potem 
przenosi  na papier lub p ótno.

Wa aszewski by  nauczycielem w miejscowych szko-
ach oraz instruktorem w placówkach kultury. Pe ni  funk-

cje przybocznego i kronikarza dru yny harcerskiej w swo-
im mie cie. Jako or downik przemian demokratycznych 
w Polsce dzia a  w podziemnej „Solidarno ci” i Komitecie 
Obywatelskim w Starogardzie Gda skim. Przez lata pro-
wadzi  kronik  wa nych wydarze  miasta, regionu i kraju, 
wzbogacon  o komentarze w postaci rysunków. B d c mi-

dzili dzia alno  podziemn  jako go cy, cznicy, sanitariu-
sze, obserwatorzy. Ich akcje wymaga y odwagi, heroizmu 
i wielkiego hartu ducha. W domu Wa aszewskich groma-
dzono ywno , któr  nast pnie przerzucano angielskim 
i francuskim je com przebywaj cym w obozie w Starogar-
dzie. Jan Wa aszewski zwany by  przez nich „Janem Mala-
rzem”, gdy  wraz z po ywieniem dostarcza  w asnor cznie
wykonane karykatury, obrazuj ce dzia ania na frontach. Do 
jednych z brawurowych akcji, w których bra  udzia  wraz 
z Jerzym Kalkowskim, nale a o spalenie znajduj cych si
w zaj tej przez okupanta by ej harcówce spisów z nazwiska-
mi i adresami harcerzy, dzi ki czemu zosta o uratowanych 
wiele osób. W 1941 roku Jan Wa aszewski wst pi  do tajnej 
organizacji niepodleg o ciowej „Jaszczurka”, rok pó niej
do Armii Krajowej, a w 1943 roku zasili  szeregi Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. W mi dzyczasie
przebywa  na robotach przymusowych w stoczni w Gda -
sku. Nie unikn  te  przymusowego wcielenia do wojska 
niemieckiego. Przebywaj c w Holandii nawi za  kontakt 
z miejscowym Ruchem Oporu „Oranje”. By  jednym z orga-
nizatorów Polskiej Grupy Oporu w Wehrmachcie. W lutym 
1945 roku zdezerterowa  do holenderskiej partyzantki, a po 
zaj ciu kraju przez aliantów zasili  szeregi 1. Dywizji Pan-
cernej gen. S. Maczka. 

Jan Wa aszewski studiowa  w Akademii Sztuk Pi k-
nych w Düsseldorfie, za  po powrocie do Polski w 1946 
roku rozpocz  nauk  w Liceum Plastycznym w Gdyni, 
któr  kontynuowa  w Pa stwowej Wy szej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Sopocie. W 1954 roku zamieszka  na sta-
e w Starogardzie Gda skim wraz z on  Helen  (z domu 

Brzezi sk ), z któr  mia  czworo dzieci: Wojciecha, Mar-
ka, Dorot  i Helen . W 1955 roku uko czy  studia, uzy-
skuj c tytu  magistra sztuki ze specjalno ci  malarstwo 
architektoniczne. W jego twórczo ci odnale  mo na prace 
wykonane ró n  technik : obrazy olejne, akwarele, rysun-
ki tuszem, w glem, patykiem…  Obok bardzo charaktery-
stycznego dla Niego malarstwa realistycznego pojawiaj

o nikiem Kociewia podj  si  próby rekonstrukcji stroju 
i ozdób kociewskich. Jego ilustracje zdobi  publikacje re-
gionalne. Wspó pracowa  z „Kociewskim Magazynem Re-
gionalnym”. Jest autorem projektów sztandarów organizacji 
i zwi zków, miejsc pami ci (np. Pomnika Niepodleg o ci
w Starogardzie Gda skim), o tarzy polowych, medali, ob-
razów wotywnych, portretów, szat i chor gwi ko cielnych.
Ustali  herb i oficjaln  symbolik  Starogardu Gda skiego.
By  ilustratorem biuletynu parafii w. Mateusza w Starogar-
dzie Gda skim. Wa aszewski nale a  do wielu organizacji, 
m.in. Zwi zku Artystów Polskich, Zwi zku Solidarno ci Pol-
skich Kombatantów, Zwi zku Solidarno ci Nauczycielstwa 
Polskiego, Towarzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej. 
Otrzyma  liczne nagrody i odznaczenia, w tym przyznan
przez prezydenta Starogardu Gda skiego statuetk  Wierzy-
czanki za ca okszta t dzia alno ci artystycznej i spo ecznej.
Zmar  2 lutego 2003 roku w ko ciele pw. w. Mateusza 
w Starogardzie Gda skim. W 2009 roku Jego imieniem zo-
sta o nazwane rondo u zbiegu ulic Skarszewskiej i Sikor-
skiego w Starogardzie Gda skim.

Na zako czenie tego krótkiego biogramu najw a ciwsze
b dzie przytoczenie s ów przyjaciela Wa aszewskiego Paw-
a Wyczy skiego: Jan lubi nazywa  si  „ma ym malarzem”. 

W skromnym tym tytule wyczuwa si  Jego skromno , a za-
razem godno  artysty. Poeta Juliusz S owacki pragn  zo-
sta  prostym „bo ym robotnikiem”: takim jest w a nie na 
zagonie swego ycia i twórczo ci Jan Wa aszewski, malarz 
Kociewia [1987 r.]

Bibliografia:
1. Idea  na bagnet wbity. Wspomnienia o Zygmuncie B czkowskim,

ca o  opracowa , teksty zebra , uzupe ni , przypisami opatrzy , dobra
zdj cia i ilustracje Pawe  Wyczy ski, przegl d manuskryptu, nota wy-
dawnicza, przygotowanie edytorskie Ryszard Szwoch, Starogard Gda -
ski, Towarzystwo Mi o ników Ziemi Kociewskiej, 2010.

2. Wa aszewska Magdalena, Jan Wa aszewski – malarstwo, Staro-
gard Gda ski, Muzeum Ziemi Kociewskiej, 2011.

3. Wa aszewska-Bejma Helena, Jan Wa aszewski – artysta malarz, 
harcerz i spo ecznik, (rkps).
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Fara pw. w. Mateusza w Starogardzie Gda skim

Pat i Patachon

Portret ony Heleny

Widok z okna domu rodzinnego

Jan Wa aszewski by  wszechstronnym artyst . Ch tnie malowa  portrety, pejza e,
elementy architektury; nie stroni  równie  od abstrakcji. 

W Jego dorobku znajduj  si  ponadto rze by.

Reprodukcja obrazów: Ma gorzata i Tomasz Babinek. 
ród o: Jan Wa aszewski – malarstwo, Starogard Gda ski,

Muzeum Ziemi Kociewskiej, 2011.
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Z DZIEJÓW MIASTA

Dnia 15 lutego przypad a 83. rocznica uroczystego 
uruchomienia elektrowni w urze. W sobot  15 lu-
tego 1930 roku Laskowice i ur odwiedzi  prezydent 

Polski Ignacy Mo cicki. G ównym celem pobytu prezydenta 
by o u wietnienie 10. rocznicy powrotu Pomorza do Macie-
rzy poprzez w czenie elektrowni ur do polskiego systemu 
energetycznego.

Historia polskiej energetyki zwi zana jest z rzek  Wd , na 
której powsta y dwie elektrownie wodne. Pierwsz  si owni
uruchomiono w Gródku w 1923 roku. Po rozpocz ciu budowy 
portu i miasta Gdynia okaza o si , e elektrownia gródecka 
nie sprosta rosn cym potrzebom energetycznym. W zwi zku
z tym podj to decyzj  o budowie kolejnej elektrowni wodnej 
na rzece Wda w miejscowo ci ur. Prace budowlane rozpo-
cz to w 1928 roku. Szybkie tempo budowy uzyskano dzi ki
pracy na trzy zmiany oraz mechanizacji g ównych prac ziem-
nych. Do wykopania kana u roboczego o d ugo ci 900 metrów 
u yto koparki mechanicznej parowej o pojemno ci y ki 2 m3.
Koparka ta wydobywa a dziennie ok. 2000 m3 ziemi. Do od-
wo enia urobku u yto kolejki w skotorowej z wagonikami wy-
wrotkami. Aby wybudowa  kana  roboczy nale a o wydoby
ok. 162000 m3 ziemi i przewie  j  na odleg o  1 kilometra 
na budow  zapory”. („ ur trzeba by o budowa  szybko...”, 
s. 11-12, „Megawat”, REW Koronowo 2000 r.).

Prace ziemne wykona a firma du ska „Hojgaard i Schultz”. 
Turbiny dostarczy a firma austriacka J. M. Voith St. Polten, 
a generatory i transformatory blokowe firma szwedzka ASEA. 
G ównym projektantem i konsultantem w czasie budowy zo-
sta  profesor Politechniki Warszawskiej dr Karol Pomianowski. 
Projektantem zapory by  in ynier Jerzy Skrzy ski. Ca kowity
koszt inwestycji wyniós  15 milionów z otych.

Rekordowe tempo budowy pozwoli o w dniu 22 grudnia 
1929 roku uruchomi  pierwszy hydrozespó , drugi rozpo-
cz  prac  27 stycznia 1930 roku. Na 15 lutego tego roku 
zaplanowano uroczyste otwarcie elektrowni z udzia em pre-
zydenta I. Mo cickiego.

Dostojny go  przyby  poci giem z Torunia do Lasko-
wic o godzinie 1440 (jest wielce prawdopodobne, i  poci g
specjalny jecha  przez Grudzi dz, a wi c tak e przez Dra-
gacz, Grup , Dubielno i Je ewo). Mieszka cy Laskowic 
uroczy cie przywitali niecodziennego podró nego. „S owo
Pomorskie” z 18 .02.1930 roku na pierwszej stronie tak rela-
cjonowa o powitanie Prezydenta R.P.:

Kolejarze w Laskowicach pokazali, co umiej : tak pi knie
udekorowanego dworca – girlandami zieleni, chor gwiami
i emblematami pa stwowymi jeszcze na Pomorzu nie widzie-
li. I nie tylko dworzec, ale i ca a osada Laskowice {Laskowi-
ce jest to wy cznie kolejarska kolonia} – wszystkie bez wy-
j tku domy ton y w zieleni i w chor giewkach, uderza a te
niezwykle obfita ilo  nalepek na okr t „Pomorze”, co jak 
najchlubniej wiadczy o ofiarno ci kolejarzy pomorskich. 
Poprzez wszystkie perony a  do wyj cia przed dworzec usta-

wili si  szpalerem kolejarze ze sztandarami i z orkiestr  na 
placu zape nionym t umem ludno ci miejscowej. W Laskowi-
cach oczekiwali na przybycie p. Prezydenta ks. biskup [Stani-
s aw] Okoniewski i ks. biskup sufragan [Konstantyn] Domi-
nik, starosta krajowy p. [Wincenty] cki, prezes Izby Rolnej 
p. [Kazimierz] Esden – Tempski i inni. Kompani  honorow  ze 
sztandarem i muzyk  wystawi  na peronie 65 p.p. z Grudzi -
dza. Gdy p. Prezydent wyszed  z wagonu w otoczeniu wity
i przeszed  przed frontem kompanii honorowej w imieniu ko-
lejarzy powita  Dostojnego Go cia kolejarz p. [Franciszek]
Koczorowski, so tys gminy kolejarskiej w Laskowicach, ofia-
ruj c chleb i sól. Pan [Franciszek] Koczorowski przemówi
krótko, lecz mocnymi, z g bi serca p yn cymi a prostymi 
i nie wyuczonymi s owy: „Sk adam Ci, Najdostojniejszy Pa-
nie ho d najg bszy i szczere przyrzeczenie, e tak jak dzi
wszyscy pracujemy dla dobra wielkiej Ojczyzny naszej i zie-
mi naszej Pomorza, tak i broni  go b dziemy do ostatniej 
kropli krwi ”zako czy  widocznie wzruszony p. [Franciszek]
Koczorowski. P. Prezydent podzi kowa  u ciskiem d oni, za
ma a Genowefa Zió kowska ofiarowa a Wysokiemu Go cio-
wi wi zank  kwiecia”.

Do ura oddalonego od Laskowic 11 km I. Mo cicki
z osobami towarzysz cymi uda  si  samochodem. Kolumna 
pojazdów jad c szos  w kierunku Osia mija a przystrojone 
drzewa, przede wszystkim naklejkami Komitetu Floty Naro-
dowej propaguj cymi okr t „Pomorze”. Na drodze do ura
wystawiono kilka bram triumfalnych. Jedn  z nich przy-
gotowali uczniowie Szko y Powszechnej w Nowych Kr -
plewicach. W szkolnej kronice z okresu mi dzywojennego
ówczesny kierownik szko y, Jan Kusi ski, tak odnotowa
to wydarzenie: Szko a miejscowa w dniu 15 lutego 1930 r. 
wita a Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Ignacego Mo-
cickiego, który przeje d a  przez teren naszej gminy na po-

ZBIGNIEW D BROWSKI

Prezydent RP Ignacy Mo cicki
w Laskowicach i urze

Plac budowy elektrowni ur (09.09.1929) 
fot. ze zbiorów M. Chudeckiego
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wi cenie i otwarcie nowo wybudowanej elektrowni w urze.
Ludno  i dziatwa szkolna zgromadzi a si  obok triumfalnej 
bramy jak  przez mieszka ców naszej wioski wzniesiono.

Uroczysto  w urze rozpocz a si  od po wi cenia elek-
trowni przez ksi dza biskupa Stanis awa Okoniewskiego. 
Histori  pomorskiej energetyki przedstawi  starosta krajowy 
Wincenty cki. W imieniu Zak adów Energetycznych Gródek 
przemawia  in . Alfons Hoffmann – twórca polskiej energetyki 
na Pomorzu. (Na kolejnej str. czytaj o in . Kazimierzu N. Bie-
li skim, wspó pracowniku in . Hoffmanna – przyp. red.).

Po przemówieniach prezydent Ignacy Mo cicki na pro b
Alfonsa Hoffmanna przekr ci  korbk , która uruchomi a tur-
bogenerator. Nast pnie go ci podj to pocz stunkiem. Przed 
opuszczeniem ura prezydent Ignacy Mo cicki zwiedzi  jesz-
cze urz dzenia wodne elektrowni.

W drodze powrotnej do Laskowic jeden z samochodów 
zderzy  si  z motocyklem. Wiadomo  o tym poda o „S owo
Pomorskie” z 18.02.1930 roku na stronie 8 w ród lokalnych 
wiadomo ci z Pomorza: W sobot  15 bm. na szosie mi dzy

urem a stacj  kolejow  Laskowice, gdy P. Prezydent Rzeczy-
pospolitej ze wit  powraca  z ura do Laskowic samochód 
wojewody pomorskiego [Wiktora Lamota], którym jechali 
ministrowie [Leon] Janta – Po czy ski i pan [Maksymilian]
Matlakiewicz oraz komisarz generalny R.P. w Gda sku pan
[Henryk] Strasburger zderzy  si  z motocyklem wojskowym, 
którym jecha o trzech andarmów [1 przy motorze, 1 z ty u,
i 1 w przyczepce]: szofer chcia  wymin  z lewej strony jad cy
przed nim samochód wojskowy i skr ci  w lewo, nie spostrze-
g szy, e w przeciwnym kierunku nadje d a motocykl. Si a zde-
rzenia by a straszn : jeden z siedz cych w motocyklu wykona
w powietrzu salto – mortale i spad  na pokryw  motoru samo-
chodu, t uk c si  dotkliwie. Wszyscy trzej andarmi: starszy 
andarm Dorozi ski i starszy szeregowy Kubaszewski i Chy-

lewski doznali do  powa nych obra e  cielesnych. Jad cy
w samochodzie ministrowie jak szofer wyszli bez szwanku. Sa-
mochód zosta  uszkodzony jak równie  motocykl, którego przy-
czepka zosta a zgnieciona, jakby tekturowe pude ko. Rannych 
o nierzy przewieziono do szpitala w wieciu*.

Oko o godziny 1715 Prezydent i towarzysz ce mu osoby 
znala li si  w Laskowicach sk d odjechali kolej  do Torunia 

na dalsze obchody dziesi ciolecia powrotu Pomorza do 
Macierzy.

Uruchomienie elektrowni w urze by o wielkim sukce-
sem m odego pa stwa polskiego. Pokaza o sprawno  or-
ganizacyjn  i nowoczesne podej cie do prowadzenia tego 
typu inwestycji. Warto odnotowa  równie  to, i  w trakcie 
budowy elektrowni zatrudniono z powiatu wieckiego ok. 
1500 osób – g ównie robotnicy i rzemie lnicy [na podsta-
wie wylicze  Mariusza Chudeckiego w: Mariusz Chudecki 
i Józef Malinowski. Z chlubnej karty dziejów powiatu wiec-
kiego. Profesor Alfons Hoffmann – cz owiek, który o wie-
tli  Pomorze, s. 28, Osie 2005]. Wybudowana elektrownia 
by a najwi ksz  elektrowni  wodn  w Polsce o charakte-
rze szczytowym. Na uwag  tak e zas uguje fakt, i  na linii 
energetycznej cz cej ur z Gdyni  wybudowano pierwsz
w Polsce rozdzielni  napowietrzn  o napi ciu 60 KV. 

* O wypadku napisa  „Dzienniki Bydgoski” z 18.02.1930 
roku: Jad c z ura do Laskowic samochód wojewody La-
mota zderzy  si  z motocyklem, nic nikomu si  nie sta o
oraz „G os wiecki” z 20.02.1930 roku: Dnia 15 bm. na 
szosie pomi dzy urem a stacj  kolejow  Laskowice, zde-
rzy  si  samochód wojewody pomorskiego z motocyklem 
wojskowym, na którym jecha o trzech andarmów. Wsku-
tek zderzenia trzej andarmi zostali dotkliwie poranieni. 
S  to: st. and. Dorozi ski, st. szeregowiec Kubaszewski 
i Chylewski. Jad cy w samochodzie ministrowie to: p. Jan-
ta-Po czy ski, p. min. Matlakiewicz, oraz komisarz gene-
ralny R. P. w Gda sku p. Strasburger wyszli z katastrofy 
bez szwanku.

Bibliografia:
„S owo Pomorskie” z 18.02.1930 r.
„Dziennik Bydgoski” z 18.02.1930 r.
„ ur trzeba by o budowa  szybko…”, „Megawat”, s. 11-12, 

REW Koronowo, 2000 r. 
 Mariusz Chudecki i Józef Malinowski, „Z chlubnej karty dzie-

jów powiatu wieckiego. Profesor Alfons Hoffmann – cz owiek, który 
o wietli  Pomorze”, Osie, 2005 r.

Budowa zamka wodnego w elektrowni ur
(13.12.1929 r.)

fot. ze zbiorów M. Chudeckiego

Prezydent Ignacy Mo cicki uruchamia elektrowni
w urze (15.02.1930)

fot. ze zbiorów M. Chudeckiego

Autor bardzo dzi kuje Panom Mariuszowi Chudeckiemu i Józefowi Malinowskiemu za udost pnienie fotografii 
oraz Panu Markowi Miesale za przekazanie tekstu z „G osu wiecia”.

HISTORIA WSPÓ CZESNA
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BOGDAN  K. BIELI SKI

  Kazimierz N. Bieli ski
zas u ony dla elektryki polskiej

Ub i e g o r o c z n e 
XXXVII Gda -
skie Dni Elek-

tryki zbieg y si  z 80-
leciem Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich na 
Wybrze u. Z tej okazji 
si gni to do samego mo-
mentu zawi zania organi-
zacji, która mia a miejsce 
w najm odszym wówczas 
mie cie odrodzonej Polski 
w Gdyni w 1932 roku.

Osob , która wów-
czas podj a si  takiej 
organizacji by  stosun-
kowo m ody absolwent 
Politechniki Gda skiej
( ci lej Technische Hoh-

schule zu Danzig) Kazimierz Bieli ski, który szko ycia
przeszed  u boku in . Alfonsa Hoffmanna, pioniera polskiej 
energetyki przy budowie elektrowni w Gródku nad Wd
i linii przesy owej wysokiego napi cia do Gdyni.

Kazimierzowi Bieli skiemu, jako etatowemu pracowni-
kowi Zarz du Miejskiego w Gdyni, powierzono zorganizo-
wanie Miejskiech Zak adów Elektrycznych w tym e mie-
cie, których zosta  dyrektorem i kierowa  nimi do wybuchu 

wojny i tragicznej mierci w Pia nicy w roku 1939.

Po stronie spo ecznej by  tak e inicjatorem powo ania
w Gdyni Oddzia u Wybrze e Morskiego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. Jego rejestracja przez Zarz d G ów-
ny tego stowarzyszenia nast pi a 7 marca 1932 roku i Ka-
zimierz Bieli ski zosta  prezesem. Pozostawa  nim przez 
kolejne kadencje do wybuchu II wojny wiatowej.

Tablica pami tkowa w kompleksie 
zapocz tkowanym w 2011 roku

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddzia  w Gda -
sku przygotowuj c obchody 80-lecia swej organizacji si -
gn o do pocz tków jej powstania i do programu w czy o
tak e uczczenie pami ci za o yciela i pierwszego prezesa 
K. Bieli skiego. A poniewa  Bieli ski zosta  rozstrzelany 
przez Niemców w Pia nicy 30 listopada 1939 roku kie-
rownictwo SEP-u postanowi o tak e upami tni  to miejsce 
i przygotowa o tablic  pami tkow  na tamtejszym le nym
cmentarzu. Tablica zawiera biografi  Kazimierza Bieli skie-
go i szereg zdj  udost pnionych przez rodzin .

Uroczyste ods oni cie tablicy nast pi o 10 pa dziernika
2012 roku, w przeddzie  otwarcia Jubileuszowego Zjaz-
du Energetyków. W uroczysto ci tej uczestniczy y w adze
gdy skiego magistratu w osobie wiceprezydenta Marka 
St pa oraz inicjatorzy i organizatorzy: prezes SEP Oddzia
Gda sk, Waldemar Dunajewski, wiceprezes Andrzej Waw-
rzy ski i szereg aktywistów tego stowarzyszenia. W tym 
donios ym wydarzeniu uczestniczy  równie  poczet sztan-

Kazimierz Bieli ski
fot. ze zbiorów autora

Tablica po wi cona Kazimierzowi Bieli skiemu
w Pia nicy

fot. ze zbiorów SEP/Gda sk

Wspomnienie o Kazimierzu Bieli skim wyg asza
Andrzej Wawrzy ski, wiceprezes SEP O/Gda sk

fot. ze zbiorów SEP/Gda sk
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JUBILEUSZ ELEKTRYKÓW

Tak jako  si  w ich yciu sk ada o, e losy wielo-
krotnie rzuca y nimi po europejskiej scenie, targa y
niedol , chorob , mierci  i bied . Przeplata y je 

rzadkie chwile rado ci kiedy mogli by  razem…
Najpierw mój pra-pradziad, Konrad Z becki, urodzony 

w 1878 roku w Rodzone ko o I awy, jeszcze jako kawaler, 
wyjecha  do Westwalii w Niemczech. Mia  wtedy pono  za-
ledwie 18 lat. Za nim poci gn o jego rodze stwo – wszyst-
kich pi cioro braci i dwie siosty. Z nimi znalaz a si  matka 
– ju  wtedy wdowa, która jaki  czas pó niej po lubi a tam 
Niemca, Fuchta i zosta a w nowym kraju na zawsze. Na za-
wsze te  pozosta o w Niemczech ca e rodze stwo. Nigdy ju
w wolnej Polsce si  nie spotkali. Do dzi  ta nieznana cz
rodziny tkwi gdzie  tam na niemieckiej ziemi, mo e nawet 
nie wspominaj c ju  o swoich korzeniach. Rzuci a nimi 
w te strony bieda, by y to jeszcze czasy zaborów, pod koniec 
XIX wieku. To cztery pokolenia, a wi c na tyle du o, by 
zapomnie  sk d si  naprawd  jest. Tym bardziej, e kraj do 
którego wyjechali da  im godniejsze ycie, a pó niej nawet 
pewien dobrobyt. Jak jest dzisiaj – nie wiem…

Dzi  kolejne pokolenie niektórych moich bliskich szuka 
znów godniejszego ycia za zachodni  granic . Dzi  wyje-
chali tam moi bracia – Andrzej i Micha .

W Niemczech zmienia  mój praprzodek zapewne kilka 
razy miejsce pobytu, czy te  zamieszkania. Pozna  na tej 
obcej ziemi swoj  pierwsz on , El biet  Andrzejak. Te
Polka. Pochodzi a z Poznania lub z pozna skiego i jak jego, 
los j  rzuci  za chlebem na obce grunta. Czy by a tam dla 
nich Ojczyzna? Chyba nie, bo… 

Konrad pracowa  na kopalni. Jeszcze w Polsce przy-
uczy  si  do fachu. By  ko odziejem i t  profesj  zarabia  na 
utrzymanie rodziny. Mieszkali ju  wtedy w Zag biu Ruhry, 
gdzie  w górniczym osiedlu w okolicach Dusseldorfu. Jako 
ko odziej na kopalni cieszy  si  powa aniem i szacunkiem, 
na które zapracowa  uczciwo ci  i sumienno ci . Chocia
z rodzinnych opowie ci mo na wywnioskowa , e nie stro-
ni  te  od kieliszka i libi  sobie „goln ”. Szybko na wiat
przychodzi y kolejne dzieci. 20 lipca 1903 roku, w Barum 
– dzielnicy Dusseldorfu, „wielce szacownemu”, jak zazna-
czy  niemiecki urz dnik w akcie urodzenia, przychodzi na 
wiat, jako najstarsze dziecko Anna – moja babcia. Potem 

w 1906 roku Helena, w 1907 – Józef, w 1908 – bli niacz-
ki Marta i Augusta. Augusta zmar a w 1910 roku nie prze-
ywszy nawet roczku, albo dwóch lat (tu relacje rodzinne 

nie s  zgodne, mówi  nawet o jej mierci w wieku sze ciu
miesi cy) powiadano, e po zjedzeniu fasolki na obiad, ale 
nie wiem czy to prawda, czy zbieg okoliczno ci, bo ten sam 
obiad jedli wszyscy, tak e bli niaczka Marta. W mi dzycza-
sie kolejna ci a i kolejny poród, chyba w 1910 roku, ale na 
pewno ju  po mierci Augusty. Tym razem los obszed  si

REGINA KOT OWSKA

Za chlebem
Losy moich przodków

darowy Zespo u Szkó  Ponadgimnazjanych Nr 2 „Elektryk” 
w Wejherowie. Na tr bce zagra  wyk adowca szko y mu-
zycznej w Wejherowie prof. Bogdan Czupry ski.

Po przeci ciu wst gi, osob  Kazimierza Bieli skiego
przybli y  zast pca prezesa SEP Andrzej Wawrzy ski.

Tablic  po wi ci  kap an „Rodziny Pia nickiej” i za-
prosi  zebranych do udzia u we mszy w. w Kaplicy B o-
gos awionej Alicji i M czenników Pia nicy w Lesie Pia-
nickim ks. Daniel Nowak. Msz w. celebrowa o trzech 

ksi y.

By y odznaczenia i medale

W a ciwe obchody 80-lecia SEP Oddzia  Gda sk roz-
pocz y si  11 pa dziernika ub. roku w Domu Technika 
w Gda sku. Na czele Komitetu Honorowego stan  Marsza-
ek Województwa Pomorskiego Mieczys aw Struk.

W ród wielu odznacze  dla dzia aczy stowarzyszenia 
znalaz  si  i ten wyj tkowy, przyznany po miertnie Kazi-
mierzowi Bieli skiemu. Jest to medal im. prof. Mieczys awa
Po aryskiego1, który nada  Zarz d G ówny SEP w Warsza-
wie. Autor niniejszego artyku u mia  zaszczyt odebra  medal 
z r k Prezesa Zarz du G ównego prof. Jerzego Barglika. 
Wr czaj cy zaznaczy , e jest to pierwszy przypadek, gdy 
przyznano go osobie nie yj cej.

Obszerny referat na teamat ycia i dzia alno ci in . Ka-
zimierza Bieli skiego, z wykorzystaniem rodków audiowi-
zualnych, wyg osi  wiceprezes SEP Andrzej Wawrzy ski.

Staraniem w asnym SEP 
ukaza a si  te  ksi ka

Ten i tak bogaty program uroczysto ci zosta  jeszcze 
u wietniony poprzez rozdanie go ciom specjalnie przygo-
towanej ksi ki tematycznie zwi zanej ze Zjazem „Z kart 
historii elektryki na Pomorzu. 80-lecie Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich na Wybrze u”2. W dwóch rozdzia-
ach autorstwa A. Wawrzy skiego tekst po wi cony zosta

K. Bieli skiemu3.
Po uroczysto ciach ukaza y si  dwie dyskietki (film 

i zdj cia) dokumentuj ce przebieg obchodów.

Nie musz  chyba przekonywa  jak wielk  satysfakcj
sprawi o mnie i mojej Rodzinie, e SEP Oddzia  Gda sk
w swoich obchodach si gn  do korzeni i dzi ki temu oso-
ba mojego ojca znalaz a tak poczesne miejsce w programie 
obchodów.

Szczególnie chc  podzi kowa  Panu Andrzejowi Waw-
rzy skiemu, który tak profesjonalnie podszed  do tematu 
i dzi ki temu impreza ta d ugo pozostanie w pami ci naszej 
Rodziny.

Przypisy:
1 Mieczys aw Po aryski (1875-1945) by  pierwszym prezesem 

SEP w Polsce. Uko czy  Instytut Technologii w Petersburgu i Poli-
technik  w Darmstadt. Profesor zwyczajny Politechniki Warszaw-
skiej.

2 Z kart historii elektryki na Pomorzu. 80-lecie Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich na Wybrze u, pod red. prof. D. wisulskiego,
Gda sk 2012.

3 Szczegó owe dane biograficzne znajduj  si  w szeregu opra-
cowaniach, m.in. w: Encyklopedii Gdyni, Oficyna Verbi Causa, 
Gdynia 2006 oraz S owniku Biograficznym Pomorza Nadwi la -
skiego, Suplement I Gda sk 1998. 
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z nimi okrutnie. I matka, i dziecko zmarli. Nie móg  bowiem 
przyj  na wiat ch opczyk, którego waga urodzeniowa wy-
nosi a 9 kg. Medycyna by  mo e mog aby tu pomóc, ale sta-
n a jej na drodze wiara i prze wiadczenie, e kobieta musi 
urodzi  sama, bez ingerencji z zewn trz. Bez zgody rodz -
cej na cesarskie ci cie nic nie mo na by o zrobi . Dopiero 
pó niejsze zainteresowanie, dlaczego m oda, zdrowa kobieta 
umiera przy porodzie i artyku y w prasie niemickiej szuka y
przyczyny tragedii. To z nich w rodzinnej ksi dze przez ca e
ycie trzyma  dziadek artyku  o swoim synku – „goliacie”, 

jak go nazwano. Ma e stwo z El biet  trwa o wi c tylko 
7 lat i zako czy o si  bilansem pozosta ej przy yciu czwór-
ki dzieci, z których najstarsza – córka Anna, mia a te  tylko 
7 lub 8 lat, a Helena 4 lata. 

Mama „odesz a”!
Ostatniego wieczoru mama upiek a p czki, po o y a spa

dzieci i wyszorowa a jeszcze pod og . W nocy nadszed  dla 
niej czas rozwi zania. Kiedy rano wesz y do pokoju, zapa-
mi ta y tylko smug  krwi, s cz cej si  po tej bia o wyszoro-
wanej pod odze, która si ga a a  do stojaczka z butami przy 
drzwiach. Z tej krwi zabra  dziadek buciki Ani i za o y  jej 
na nó ki, bo sz a rano do szko y. Jeszcze chyba nie do ko ca
rozumia a smutek tego poranka, jak te  nie rozumia a, dla-
czego mama le y na stole, a nie w ó ku.

Od tego dnia wszystko w ich domu i ich yciu si  zmie-
ni o. Dziadek nie radzi  sobie z prac  i takim „drobiazgiem”. 
Mo e wtedy pomaga a mu cho  troch  jego matka lub siostry, 
ale nic o tym nie wiadomo. W ka dym razie kto , przynajm-
niej troch  musia  opiekowa  si  dzie mi, gdy by  w pracy. 
Wtedy bowiem pojawi a si  my l jednej z sióstr pradziad-
ka, by adoptowa  m odsz  Helenk , bo jej ma e stwo by o
bezdzietne. Helenka by a pono  wyj tkowo licznym dziec-
kiem, o jasnych, kr conych w oskach z anielsk  twarzyczk .
Druga siostra pradziadka by a samotna. Dzi  ju  nikt nawet 
nie pami ta ich imion. Zosta y na sta e w Niemczech. By y
bardzo eleganckie i chyba do  dobrze sytuowane. Dziadek 
nie zgodzi  si  na ten pomys . Wszyscy jednak zdawali so-
bie spraw , e dzieciom jest potrzebna matka! Do  szybko 
wi c poszuka  sobie dziadek, a w a ciwie poszukano mu, jak 
wówczas mówiono – zrajono, drug on , g ównie po to, by 
zaj a si  dzie mi. Ta równie  pochodzi a z Poznania. By a
ni  Jadwiga (chyba) Gruszak. 

Po mierci pierwszej ony przez okres mniej wi cej pó
roku dzia y si  w domu bardzo dziwne rzeczy. Marta by a
do  malutka, bo mia a jakie  pó tora roczku. Budzi a si
w nocy i p aka a. Wtedy po skrzypi cych schodach na gór
do pokoiku dzieci wchodzi a wolnym krokiem kobieta – cie .
S ycha  by o kroki, szelest ci gni tej sukni… i nikogo nie 
by o wida . Kilka chwil potem Marta spokojnie zasypia a.
Dziadek ju  nawet wieczorem stawia  przy swoim ó ku bu-
telk  z mlekiem, by szybko uspokoi  male stwo, ale nic to nie 
dawa o. Przez wiele miesi cy noc w noc przychodz a El bie-
ta do swojej najm odszej córeczki, opiekowa a si  ni  nawet 
z za wiatów. Potem wszystko usta o. Marta przesta a budzi
si  w nocy, a nocne wizyty mamy sta y si  niepotrzebne.

W 1914 roku urodzi a si  najstarsza córka Konrada i Ja-
dwigi – Ma gosia. Potem Irenka, Zosia i Stefan. Z Ma gosi
bardzo zwi zana by a Ania z pierwszej matki. Jako najstarsza 
opiekowa a si  ni  w dzieci stwie i ta wi  istnia a mi dzy
nimi do mierci. Widzia am j , kiedy przy trumnie 97-letniej 
Andzi ka a: „Mówi a , e mnie nigdy nie zostawisz, Anul-
ko...”. S ysza am to kanie i widzia am, jak dr c  r k  le-

BY GODNIEJ Y

ciutko g aska a jej w osy, ale tamta by a ju  u Pana… w jego 
woli i w adzy. Ma gosi  spotka am jeszcze tylko jeden raz, 
ju  przy jej trumnie, po egna am j  na pogrzebie w Ostrowi-
tem. Spocz a tam, gdzie prze y a prawie ca e ycie.

Jadwiga lubi a alkohol i szybko odkry a, e ma on te
doskona y wp yw na jej m a. Towarzyszy  wszak dobre-
mu humorowi, jaki wówczas otacza  oboje. Kiedy  zawin a
w fartuch figurk  Matki Boskiej po zmar ej pierwszej onie
i sprzeda a j  za butelk  wódki. Nie lubi a dzieci z pierwsze-
go ma e stwa dziadka, a odrobina b ogos awionej wódki 
usypia a jego czujno . Musia a mie  przecie  w pami ci
reakcj  m a, gdy ksi dz uderzy  w twarz 7-letni  Ani , za 
to, e na religii nie wiedzia a jaki orant mia  ubrany na nie-
dzielnej mszy w. Oburzenie by o tym wi ksze, e dzia o si
to krótko po mierci jej matki. Tak wi c wódka stawa a si
w ich yciu coraz cz stszym go ciem, chyba ju  na zawsze. 

Jadwiga do  szybko oddawa a na s u b  dzieci z pierw-
szego ma e stwa. By a chyba troch  jak ta z a macocha 
z bajek. Zaledwie ko czy y obowi zkowe klasy niemieckiej 
szko y podstawowej i ju  kolejno odwozi  dziadek dziew-
czynki do pracy. Andzia mia a podobno 9 lat, gdy po raz 
pierwszy dziadek zawióz  j  na s u b . By a tak ma a, e
stawa a przy stojaku na krzese ku by lepiej si gn  do mi-
ski, w której my a naczynia. Rozliczenie by o od Marcina 
do Marcina, dla nich nie zostawa o nic. Mia y tam tylko 
wymówiony w cenie zarobku wikt i k cik do spania. Potem 
pewnie al, smutek i bieda…

Zreszt  bieda po mierci El biety do  cz sto go ci a
w ich yciu. Ania w szkole prawie zawsze by a bez niada-
nia. Po przerwie prosi a o pozwolenie na wyj cie do ubikacji 
– wychodka na dworze, a tak w a ciwie chodzi a po boisku 
i szuka a skórek chleba rzuconych przez bogatszych rówie-
ników. Zauwa y  to który  z nauczycieli. Odt d codziennie 

kto  inny z ucz cych przynosi  dla niej kanapki. Do czasu, 
gdy dotar o to do drugiej matki… Strasznie j  za to zbi a.
Podobno Andzia by a bardzo zdolna….

W listopadzie 1918 roku sko czy a si  pierwsza wojna 
wiatowa. Wraz z podpisaniem rozejmu na froncie zachod-

nim 11 listopada Polska odzyskuje niepodleg o , ale jak e
daleko tu jeszcze do prawdziwej wolno ci… W a ciwie by-
li my tylko male kim kad ubkiem, który rozpocz  walk
o swoje prawo do istnienia. Rodzina mog a zosta  w Niem-
czech, nikt ich stamt d nie wygania , ale miala bezwarun-
kowo przyj  zniemczon  wersj  nazwiska – Sommbeki. 
Dziadek powiedzia  tylko niemieckiem urz dniowi: „Ja sie 
Polakiem urodzi  i Polakiem b da umiera …”. I tak przysz o
im z dalekiego Barum w w glowym zag biu Ruhry zbiera
manatki i wraca  do nowej rzeczywisto ci w odradzaj cej
si  II Rzeczpospolitej. Z tej ziemi, zagarni tej pruskim za-
borem, w 1895 lub 6 roku wyjecha  za chlebem, teraz na 
niepewne mia  tu wróci …

Najstarsza z jego dzieci, Andzia mia a ju  16 lat. Wra-
cali wszyscy. Wszyscy to znaczy pradziadek, z on  i jego 
wszystkie dzieci. Bracia i siostry pradziadka Konrada zo-
sta y w Niemczech. Mówiono, e przyj li nazwisko drugie-
go m a ich matki, Niemca – Fuchta, ale tego do ko ca nie 
wiem.

Trzy lata pó niej, po 12 latach ma e stwa, umar a druga 
ona Konrada. Znów pozosta  z gromadk  dzieci… Ale teraz 

ju  w Polsce, by  niby u siebie, ale bieda by a chyba jeszcze 
wi ksza.

Andzia, najstarsza, by a na s u bie u pa stwa w Toruniu. 
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ZNANI TCZEWIANIE

In memoriam

Janusz Mokwa prze y  zaledwie 55 lat. By  tczewiani-
nem z krwi i ko ci. Kocha  nasze miasto. Interesowa
si  jego rozwojem. Marzy  o wielkim, pi knym i ar-

tystycznym mie cie. Ponad 30 lat wzbogaca  swoim talen-
tem rozwój Tczewa. Mia  zawsze ciekawe i ambitne plany. 
Lubi  te  odwo ywa  si  do wielkiego malarza, marynisty, 
Europejczyka i Pomorzanina, Mariana Mokwy (1889-1987). 
Twórczo odbiera  powinowactwo ideowe i tematyczne.

W tym roku min a (25.01.2010) trzecia rocznica mierci
Janusza Mokwy. Niew tpliwie by  wybitnym malarzem, zna-
komitym artyst  i by  mo e nade wszystko niezwykle utalen-
towanym nauczycielem sztuki malarskiej. Z powodzeniem po-
trafi  uczy  malarstwa przedszkolaki, jak i m odzie . Chocia
sam by  wielkim malarzem-samoukiem, to z du ym wyczu-
ciem i skutecznie naucza  malarstwa tczewskie nauczycielki, 
czasem ju  w wieku emerytalnym. Jak si  wydaje wyedukowa
w malarstwie trzy pokolenia tczewian. Janusz Mokwa odszed
nagle do Domu Pana, w pe ni si  twórczych.

Jak upami tni  indywidualno  i niezwyk y dorobek Ja-
nusza Mokwy? Oto jest pytanie. Bez w tpienia jego ywym
pomnikiem jest „Gremium Malarskie im. Janusza Mokwy”. 
Chwa a za to jego uczniom, jak te  patronowi zas u onej
Spó dzielni Mieszkaniowej w Tczewie. Prezesa tej Spó -
dzielni Jerzego Konkolewskiego i przewodnicz cego Rady 
Nadzorczej SM Henryka Etma skiego nie trzeba przekony-
wa  do tego, e warto wspiera  kultur , e warto inwestowa
w uzdolnienia artystyczne tczewskiej m odzie y. Gremium 
Malarskie im. Janusza Mokwy pi knie si  rozwija i organi-
zuje kolejne uroczyste wernisa e. Obecnie, jak si  wydaje, 
warto pomy le  o uhonorowaniu Janusza Mokwy jednym 
z najwy szych wyró nie  miejskich. Trzeba to uczyni  jak 
najpr dzej, bowiem niewielu tak wybitnych i zas u onych
artystów s u y o naszej spo eczno ci lokalnej w ostatnich 
dekadach.

Trudno by oby sobie wyobrazi  rozwój artystyczny Tcze-
wa w ostatnim 30-leciu bez Janusza Mokwy. Dlatego powinien 
on te  znale  swoje godne miejsce w historii edukacji kultu-
ralnej Tczewa. Zas uguje równie  na znacz ce, dobre miej-
sce w serwisach informacyjnych, szczególnie utrwalaj cych
dziedzictwo kulturowe Tczewa i promuj ce rozwój miasta na 
zewn trz. Bowiem idea „ma ej ojczyzny” by a mu bliska. Jako 
lokalny patriota interesowa  si  przysz o ci  Tczewa. 

Pocz tki dzia alno ci i praca zawodowa

Janusz Mokwa urodzi  si  6 grudnia 1955 roku w Tcze-
wie. By  synem Franciszka i Klary. Wychowywa  si
na Starym Mie cie. Od pocz tku wyró nia  si  wyso-

kim wzrostem, ale oczy mia  na pozór pospolite, czyli szare. 
Na Starym Mie cie w Tczewie Janusz Mokwa ucz szcza
do szko y powszechnej. W 1973 roku uko czy  tutaj Szko
Podstawow  nr 4. Dzisiaj mie ci si  tu Zespó  Szkó  Rze-
mie lniczych i Kupieckich. Na wiadectwie szkolnym prze-
wa a y przeci tne oceny poza ocen  dobr  z wychowania 
obywatelskiego oraz bardzo dobr  ocen  z „zaj  praktycz-
no-technicznych”. Godna odnotowania jest tak e bardzo do-
bra ocena ze sprawowania. 

Niew tpliwie ju  w szkole powszechnej ujawni y si
u Janusza Mokwy niezwykle uzdolnienia z zaj  „praktycz-
no-technicznych”. Drzema  w nim jeszcze talent plastyczny. 
W 1973 roku rozpocz  on edukacj  w Zasadniczej Szko-
le Budowlanej przy ówczesnej ul. Dzier y skiego 1 (dzi
zlikwidowany CED). Naturalnie bez adnych trudno ci Ja-
nusz Mokwa uko czy  popularn  w Tczewie „budowlank ”
w dwa lata pó niej, czyli w roku 1975. Wyuczy  si  w zawo-
dzie „posadzkarz”. 

Trudno powiedzie , czy po uko czeniu „budowlanki”, 
Janusz Mokwa rozmy la  o kontynuowaniu edukacji na po-
ziomie rednim? W 1975 roku uko czy  20 lat ycia. Na-
turaln  kolej  rzeczy by o wtedy z regu y wojsko i praca 

JAN KULAS

Janusz Mokwa 
artysta, nauczyciel malarstwa 

kilku pokole  tczewian

Nie przypadkiem Tczew uchodzi za „miasto malarzy, muzyków i pisarzy”. Wystarczy wspomnie
Bogdana i Wojciecha Lesi skich, Jacka Kli skiego, prof. Janusza Akermanna, Janusza Mokw ,
Stanis awa Buczkowskiego, Piotra Wegier , Paw a Gali skiego oraz Tadeusza Abta, Ryszarda Kar-
czykowskiego, Jerzego Kamienia, Jerzego Kubickiego, Wojciecha Gali skiego, Grzegorza Ciechow-
skiego, Adama Wendta, jak te  Romana Landowskiego, Romana Klima, Andrzeja Grzyba, Józefa 
Golickiego, Kazimierza Ickiewicza, Czes awa Glinkowskiego i Józefa Zió kowskiego. Ka da z tych 
wybitnych postaci zas uguje na swoj  monografi . W tczewskim panteonie artystycznym Janusz 
Mokwa zajmuje miejsce szczególne jako artysta i nauczyciel tczewian, i to 2-3 pokole .
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zawodowa. Generalnie Janusz Mokwa okaza  si  wielkim 
samoukiem. Du e sukcesy, które osi gn  na niwie sztu-
ki plastycznej zawdzi cza  w a nie ogromnemu talentowi 
i w asnej pracy. Zreszt  w codziennym yciu Janusz nie 
przyk ada  wi kszej wagi do tytu ów i formalnych ocen, za-
wiadcze , itp.

Prac  zawodow  podj  Janusz Mokwa z dniem 1 wrze-
nia 1975 roku w Gda skim Kombinacie Budowy Domów 

Gda sk Kokoszki. W sumie z przerwami (3 lata) przepra-
cowa  w wyuczonym zawodzie. Z pocz tkiem 1976 roku 
o Janusza Mokw  upomnia o si  Ludowe Wojsko Polskie. 
Z powodów zdrowotnych jedynie pó  roku wykonywa  po-
wszechny obowi zek obrony.

W latach 1977-1978 pracowa  w s awnej w Tczewie 
Fabryce Przek adni Samochodowych „POLMO”. Pra-
c  wykonywa  tu jako „tokarz”. Nie zagrza  tutaj jed-
nak d ugo miejsca. Wiosn  1978 roku zacz  pracowa
w Spó dzielni Mieszkaniowej w Tczewie. Z wiadectwa
pracy wynika, e pracowa  tutaj pe ne 6 lat jako „stolarz 
i parkieciarz”. Kolejne 5 lat pracowa  jako „stolarz” w G.S. 
„SAMOPOMOC CH OPSKA” w Tczewie. 

Na pocz tku 1990 roku powróci  do pracy w FPS „PO-
LMO”, ale ju  w innej roli. Pracowa  tutaj jako „dekorator”. 
Niew tpliwie ta praca blisko czy a si  z jego talentem 
i zainteresowaniami. Niestety, wiosn  1993 roku w FPS 
„POLMO” rozpocz y si  zwolnienia grupowe z powodu 
trudno ci ekonomicznych zak adu. Z dniem 31 marca 1993 
roku wygaszono jego stosunek pracy. 

Janusz Mokwa dobrze pozna  smak bezrobocia i trwania 
na zasi ku dla bezrobotnych. Od 1 kwietnia 1993 roku do 
5 listopada 1996 pozostawa  „na chlebie” Powiatowego 
Urz du Pracy w Tczewie. Potem znowu nasta  okres pó rocz-
nego bezrobocia bez zasi ku. Sytuacja znacznie zmieni a si
z dniem 1 kwietnia 1997 roku, kiedy Janusz Mokwa ponow-
nie zacz  pracowa  w tczewskiej Spó dzielni Mieszkanio-
wej, ale tym razem ju  jako „instruktor kulturalno-o wiato-
wy”. W pierwszych latach na etacie, a od 31 maja 2004 roku 
na cz ci etatu. W a nie w spó dzielczych domach kultury 
Janusza, jako instruktora zaj  plastycznych, pozna o wie-
lu tczewian. Tutaj jego talent dydaktyczny, pedagogiczny 
i malarski rozwin  si  w ogromnej skali. „Sekcja plastycz-
na” przy Spó dzielni Mieszkaniowej, któr  kierowa , cieszy-
a si , jak konstatowali prze o eni, „bardzo du ym zaintere-

sowaniem ze strony dzieci, m odzie y, a tak e doros ych”.

Rozkwit i uznanie

Ostatnie trzyna cie lat pracy (1997-2010) instruk-
tora Janusza Mokwy w Spó dzielni Mieszkanio-
wej, to niew tpliwie z oty okres w jego dzia al-

no ci artystycznej i plastycznej. Naturalnie by  kim  du o,
du o wi cej ni  instruktorem plastyki. W istocie rzeczy by
niezwykle uzdolnionym nauczycielem malarstwa i sztuki 
w ogóle. Rzadki i wyj tkowy to dar. Ka dego praktycznie 
te  dnia Janusz Mokwa malowa  kolejne obrazy. Za dnia 
i popo udniami pracowa  z dzie mi i m odzie . Wieczo-
rami uczy  sztuki malarskiej doros ych. Wsz dzie znako-
micie si  realizowa . By  lubiany przez m odzie  i bardzo 
szanowany przez starsze pokolenie. Wtedy te  w istocie 
rzeczy wyros a jego „szko a malarska”. Wielu znanych 
artystów z dzisiejszego Gremium Malarskiego przy Spó -
dzielni Mieszkaniowej zaczyna o w a nie u instruktora Ja-
nusza Mokwy. 

Chyba najbardziej kojarzony b dzie Janusz Mokwa 
z by ym Osiedlowym Domem Kultury (ODK) „ ród-
mie cie” przy Spó dzielni Mieszkaniowej w Tczewie. 
Przez wiele lat yczliwo ci  otacza a go kierownik ODK 
„ ródmie cie” mgr Halina Szyma ska-D bek. Z kolei ju
w 1999 roku Prezes Zarz du Spó dzielni Mieszkaniowej 
mgr Jerzy Konkolewski wr czy  Januszowi dyplom z po-
dzi kowaniem za „wk ad pracy wniesiony w dzia alno
i rozwój sekcji plastycznej w Osiedlowym Domu Kultury 
„Sródmie cie”. Trafnie prezes J. Konkolewski zauwa y ,
e Janusz Mokwa przyczynia  si  do „rozwoju i umac-

niania kultury na ziemi tczewskiej”. W kolejnych latach 
Zarz d Spó dzielni Mieszkaniowej coraz bardziej docenia
prac  i trud Janusza Mokwy. Na przyk ad w 2002 roku 
wr czono jemu jako „instruktorowi sekcji plastycznej” 
specjalne podzi kowanie za „osobiste zaanga owanie
i ogromny wk ad pracy pedagogicznej na rzecz dzieci, 
m odzie y i doros ych, rozwijaj c w nich talent i pi kno
sztuki malarstwa”. W 2005 roku podzi kowania za wie-
le lat „pracy twórczej i artystycznej” wyrazi a kierownik 
ODK „Suchostrzygi” Lidia Franek. Z czasem Janusz Mo-
kwa coraz cz ciej tworzy  i uczy  malarstwa kolejne po-
kolenie tczewian, w a nie na Suchostrzygach. 

Z roku na rok rozrasta o si  grono uczniów, sympaty-
ków i przyjació  Janusza Mokwy. Niejeden z nas w wol-
nej chwili zachodzi  do piwnic jego Pracowni Plastycznej 
przy al. Zwyci stwa 6. Tak po prostu, aby porozmawia
o kulturze Tczewa i zaduma  si  nad przysz o ci  nasze-
go miasta. Warto zauwa y , e we wspomnianych, niepo-
spolitych piwnicach Spó dzielni Mieszkaniowej, tworzy
w latach 70. XX wieku mistrz Jacek Kli ski. Tam te
w latach 1980-1981 odbywa a próby kapela „Nocny Po-
ci g”. Grali tam znani muzycy Tczewa m.in. z udzia em
Grzegorza Ciechowskiego, Krystyny Dettlaff, Jacka Kli -
skiego, Krzysztofa Okupskiego i Piotra Pieczewskiego. Te 
tradycje kulturalne pi knie kontynuuje obecnie – Gremium 
Malarskie im. Janusza Mokwy. Dla uczniów i przyjació
J. Mokwy ka dy jubileusz jego pracy twórczej by wi -
tem. Pod dat  28 pa dziernika 2005 roku „uczestnicy kó -
ka plastycznego”, jak skromnie si  okre lili, tak napisali: 
„Januszowi! Z okazji 35-lecia pracy artystycznej pe ni
wdzi czno ci za po wi cony czas i trud oraz wspólne 
prze ywanie pi kna sztuki…”. Jubileuszowy uroczysty 
adres podpisali m.in. Piotr Wegiera, Pawe  Gali ski, Grze-
gorz Walkowski, Katarzyna Kaczy ska, Jolanta Bukowska 
i Bogus aw Reszka. 

Sukcesy i dokonania Janusza Mokwy znajdowa y te
uznanie w ród instytucji i w adz samorz dowych miasta 
Tczewa. W 2005 roku podzi kowania i gratulacje otrzyma
on z okazji jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej od dyrek-
tor Tczewskiego Centrum Kultury – Wies awy Quelli. Do 
tych gratulacji i s ów uznania do czy  tak e prezydent Tcze-
wa Zenon Odya, dzi kuj c za „dotychczasowe dokonania 
i twórczo  plastyczn  oraz promocj  naszego miasta”. 
W tym e samym roku otrzyma  on podzi kowania za udzia
w wystawie pt. „Kociewie w twórczo ci artystów ludo-
wych”. Podzi kowania podpisa  osobi cie m.in. znany pisarz 
i regionalista, Kazimierz Ickiewicz. W roku 2009 dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Urszula Wierycho, skie-
rowa a do Janusza Mokwy podzi kowania za „wykonanie 
ilustracji upi kszaj cych ksi k  Romana Landowskiego 
pt. „Gryf i Ma gorzata. Ba nie i podania nie tylko z Kocie-
wia”. Naturalnie podzi kowa , gratulacji, wyrazów uzna-
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nia by o du o wi cej. Szkoda jedynie, e zabrak o uznania 
w ród Kapitu y Medalu Pro Domo Trsoviensi. Mo e jed-
nak, warto by do tej s usznej sprawy powróci ?!

W pierwszej dekadzie obecnego wieku Janusz Mokwa 
sta  si  znan  i powszechnie docenian  oraz rozpoznawal-
n  postaci  w Tczewie jako cz owiek-artysta, nauczyciel 
sztuki i p odny malarz. Trudno tak e powiedzie , ilu prac 
plastycznych jest jego autorstwa. Bez wi kszego ryzyka 
mo na powiedzie , e oko o 2 500 – 3 000 prac. W mojej 
pami ci najbardziej pozostan  krajobrazy, pejza e z Borów 
Tucholskich. Nade wszystko nale y podkre li , e Janusz 
Mokwa by  malarzem wszechstronnym (obrazy w technice 
olejnej, grafiki, rysunki). Trudno tak e zliczy  w ilu indy-
widualnych i zbiorowych wystawach uczestniczy . Poza 
Tczewem by y to du e miasta w Polsce, jak np. Gda sk
i Bydgoszcz. Odnotowano równie  udzia  Janusza Mokwy 
w kilkunastu wystawach zagranicznych, w takich krajach 
jak: Norwegia, Niemcy, Dania, Francja, Portugalia, Holan-
dia i W ochy. Jednak e najwi ksz  satysfakcj  sprawia y
mu wystawy organizowane w Tczewie, szczególnie te, 
gdzie mia  mo liwo  zaprezentowania prac malarskich 
równie  swoich uczniów i przyjació . Cieszy y go bardzo 
sukcesy najbli szych, cz sto jego wychowanków. Po tym 
równie  poznaje si  prawdziwego „Mistrza” ycia.

Rodzina i nag e odej cie

Janusz Mokwa mia  dobr  rodzin . Wiele lat miesz-
kali na Suchostrzygach przy ul. Brzozowej (Rut-
kowskiego). W rodzinie na pierwszym miejscu 

trzeba wspomnie on  Danut . Dzi ki jej tolerancji, 
wyrozumia o ci oraz yczliwo ci, móg  Janusz Mokwa 
niemal bez reszty po wi ci  si  publicznej sztuce malar-
stwa i edukacji innych. Doczeka  si  równie  potomstwa 
tj. syna Paw a (1982) i córki Marianny (1985). Pani Da-
nuta Mokwa z sympati  wspomina, e „Janusz bardzo 
zajmowa  si  dzie mi”. Uzasadnia to wieloma przyk a-
dami (gry, zabawy, spacery, rozwijanie zainteresowa ).
Niew tpliwie Janusz Mokwa kocha  swoj  rodzin .
W pó niejszym okresie, by  mo e zbyt ma o po wi ca
jej czasu, ale takie bywaj  ju  ró ne drogi artystów. Ty-
tu em uzupe nienia dodajmy, e pa stwo Janusz Mokwa 
i Danuta (z domu Zwoli ska) zawarli zwi zek ma e ski
dnia 8 wrze nia 1979 roku, oczywi cie jako tczewianie 
w „Grodzie Sambora”. W sumie, we wspólnocie ma e -
skiej, dane im by o razem prze y  ponad 30 lat.

Niestety, Janusz Mokwa zmar  nagle dnia 25 stycz-
nia 2010 roku. W ostatnich tygodniach by  nawet u leka-
rza, co mu si  zdarza o bardzo rzadko. Nie czu  si  ju
dobrze. Zmar  na zawa  serca. Mia  zaledwie 55 lat. Jego 
g ównym miejscem zatrudnienia pozostawa a Spó dzielnia
Mieszkaniowa w Tczewie, w której przepracowa cz-
nie, jak wynika z akt zawodowych, 17 lat oraz 5 miesi cy
i 16 dni! Pozostawi p. Janusz rodzin , pracodawc  oraz 
wielu sympatyków i wierne grono przyjació , w wielkim 
alu! Niew tpliwie te  jego pogrzeb by  wydarzeniem spo-
ecznym. Zgodnie z wol  rodziny zosta  pochowany na 

„Cmentarzu Starym” przy ul. 30 Stycznia. Tego samego 
dnia, bezpo rednio po pogrzebie, w ODK na Suchostrzy-
gach, ukonstytuowa o si  Gremium Malarskie. Na pro b
jego uczestników i Zarz du, moc  uchwa y Rady Nadzor-
czej Spó dzielni Mieszkaniowej, przyj o ono imi  Janusza 
Mokwy. Dodajmy, e „Gremium Malarskie im. Janusza 

Mokwy”, to tak e cenne internetowe ród o informacji 
o patronie (SDK-SM w Tczewie).

Janusz Mokwa odszed  od nas przedwcze nie. W pami -
ci mi o ników jego talentu i dorobku artystycznego pozosta-
nie na zawsze jako wzór, mentor i mistrz. Jego uczniowie 
i bliscy cz sto zwracali si  do Januszu s owami „Mistrzu”. 
Niezwykle celnie i pi knie o Januszu Mokwie napisa  m o-
dy i ceniony malarz, Pawe  Gali ski: Wra liwo  na ludzkie 
potrzeby, niesienie pomocy sprawia y, e czuli si  z Tob
dobrze ludzie pro ci i wykszta ceni, ubodzy i zamo ni, nie-
pe nosprawni i sportowcy, dzieci i emeryci – bo wszyscy oni 
znajdowali pociech , wsparcie, ciep yczliwo  i trosk
b d c w blisko ci z Tob . Przez wiele lat uczy e  nas pa-
trze  na wiat, zauwa a  jego pi kno. Znana nauczycielka 
mgr Kazimiera Urban skonstatowa a: „Dla mnie stanowi
wzór nauczyciela”. Wieloletnia prze o ona Halina Szyma -
ska-D bek, trafnie zwraca uwag  na rol  muzyki w jego 
twórczo ci. Jak pisze, u Janusza spokojna muzyka wyzwala a
i rozwija a spontanicznie wen  twórcz . Dalej stwierdza, e
Janusz Mokwa nie uwa a  si  za wielkiego artyst , aczkol-
wiek nim by .

Przy okazji warto podkre li , e kilkunastu uczestni-
ków Gremium Malarskiego napisa o warto ciowe i cieka-
we wspomnienia o Januszu Mokwie. W ich wietle, jednym 
zdaniem mówi c, przedstawiany jest on jako du a i bardzo 
interesuj ca indywidualno  artystyczna, wra liwy i sku-
teczny nauczyciel oraz dobry i skromny cz owiek.

Znaczenie

Janusz Mokwa zajmuje poczesne miejsce w Tcze-
wie, w mie cie „malarzy, muzyków i pisarzy”. 
Swoim talentem i prac  upi ksza  wizerunek ro-

dzinnego miasta i Kociewia. W a nie rozwój Tczewa po-
strzega  w perspektywie regionu kociewskiego i Pomorza. 
Jako samouk intensywnie rozwija  swój talent, ale umia
te  zaczerpn  ze szko y wielkich mistrzów europejskich, 
zarazem genialnych malarzy, jak np. wspomniany ju
Marian Mokwa, czy te  rosyjski malarz Iwan Szyszkin 
(1832-1898).

Janusz Mokwa by , jest i b dzie szlachetn  i pi kn  wi-
zytówk  tczewskiego malarstwa. Trudno dok adniej powie-
dzie  jak wiele prac artystycznych stworzy . Janusz Mokwa 
nie przyk ada  wagi do liczby namalowanych obrazów i do 
splendorów tego wiata! Za to interesowa  go ka dy cz o-
wiek szukaj cy swojego miejsce na drodze sztuki. Dlatego 
z tak  staranno ci  i ciep em, przyja ni  uczy  niepospoli-
tej sztuki malarskiej, zarówno dzieci i m odzie  sp dzaj c
po ytecznie czas w klubach kultury tczewskiej Spó dzielni
Mieszkaniowej, jak równie  pokolenie starsze, nierzadko 
dopiero co emerytowane nauczycielki i urz dniczki. God-
na zauwa enia i podkre lenia jest tak e wieloletnia praca 
Janusza Mokwy na rzecz rozwoju kultury naszego miasta 
i regionu. 

Janusz Mokwa pozostawi  trwa y lad w 2-3 pokoleniach 
tczewian. Znakomicie czy  dwie pasje i yciowe sztuki, 
tj. tworzenia dzie  w asnych i nauczania innych. Bowiem 
wci  osobi cie malowa , tworzy , ale równocze nie uczy
„pisania obrazami” kolejne pokolenia tczewian. Gremium 
Malarskie im. Janusza Mokwy jest naturalnym i prawdzi-
wym wiadectwem jego niepospolitego i twórczego ycia.
Niew tpliwie Janusz Mokwa zalicza si  do najwybitniej-
szych twórców, artystów Tczewa w ostatnim pó wieczu.
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D enie ku dobrej szkole jest 
równoznaczne z usi owaniami
posiadania placówki o wia-

towej: nowoczesnej, innowacyjnej, 
otwartej na rodowisko, kraj, bezpiecz-
nej, dbaj cej o kultur  zdrowotn  dzie-
ci i m odzie y, przyjaznej, zdolnej do 
przekszta cania si  i zmieniania czyli 
w sposób elastyczny reagowania na 
potrzeby uczestników procesu kszta -
cenia. Szko a taka obdarza uczniów 
znaczn  ale odpowiedzialn  autono-
mi ; nie tylko uczy i wychowuje, lecz 
tak e wspiera swych wychowanków 
w wielostronnym rozwoju ich osobo-
wo ci na miar spo ecze stwa wiedzy1.
Uwa a si , e szko a w tym spo ecze -
stwie musi by  ustawicznie doskona-
lona w zale no ci od potrzeb i warun-
ków wspó czesno ci. W ród strategii 
przebudowy szko y na uwag  zas u-
guj  jej koncepcje: skoncentrowanej 
na uczniach2, organizacji ucz cej si 3,
ustawicznie doskonalonej4. To dosko-
nalenie szko y opiera si  na: wzboga-
ceniu jej o funkcje opieku cze w dro-
dze rozbudowy zaj  pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych; systematycznym 
ulepszaniu, aktualizacji i konsekwent-
nej realizacji planów i programów na-
uczania; cis ej wspó pracy i zaufaniu 
szko y z rodzicami uczniów; wdra a-
niu uczniów do racjonalnego uczenia 
si  i systematycznego samokszta ce-
nia; zacie niania wspó pracy z mass 
mediami; wdra anie m odzie y do 
bieg ego pos ugiwania si  na co dzie
nowoczesn  technologi  kszta cenia
z komputerem i Internetem na czele.

Wzrost zainteresowania szko  jest 
zrozumia y, poniewa  przysz o  Pol-
ski zale y w istotnym stopniu od tego, 
czy potrafimy dobrze kszta ci  i wy-
chowywa  dzieci i m odzie  szkoln .
St d proces transformacji systemowej 
w Polsce stawia przed systemem eduka-
cji narodowej nowe wyzwania. Chodzi 
o o wiat , która: rozwija kompetencje 
kluczowe, umiej tno ci XXI wieku 
(rozwi zywania otwartych problemów, 
podejmowania w a ciwych decyzji 
w sytuacji niepewno ci, kreatywno ci,
aktywno ci zespo owej, empatii, wra -
liwo ci mi dzykulturowej i rozwoju 
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kapita u ludzkiego); spe ni oczekiwania 
i nadziej  budowy kraju demokratycz-
nego, pr nego ekonomicznie i dostat-
niego, na miar spo ecze stwa wiedzy5.

W o wiacie i nauce utwierdza si
pogl d, e tradycyjne czynniki roz-
woju (ziemia, zasoby kopalne, praca 
i kapita ) ust puj  miejsca wiedzy, 
w sensie tre ci utrwalonych w umy-
le ludzkim w rezultacie gromadze-

nia do wiadcze  i uczenia si 6. St d
kszta tuj c  i rozwijaj c  si  w XXI 
wieku pod dominuj cym jej wp ywem
rzeczywisto  okre la si  cywilizacj
wiedzy. Charakteryzuje si  ona takimi 
cechami konstytutywnymi, jak: uprze-
mys owienie i kapitalizm w ekonomii; 
urbanizacja i mobilno  w strukturze 
spo ecznej; masowo  w edukacji 
i kulturze; demokratyzacja i apote-
oza pa stwa narodowego w polityce; 
konsumpcjonizm, hedonizm i wi zi
instrumentalne w yciu codziennym; 
wiara w nauk  i technologi  w wia-
domo ci spo ecznej7.

W strategii budowania cywilizacji 
wiedzy i opartej na niej gospodarki klu-
czow  rol  odgrywa edukacja ze szko-

 na czele. Staje ona przed konieczno-
ci  podniesienia jako ci kszta cenia,

wychowania i podniesienia kondycji 
zdrowotnej dzieci i m odzie y8. Pozna-
wanie jako ci kszta cenia prowadzone 
bardziej subtelnymi metodami ni  po-
miar testowy wskazuj  , e podnoszenie 
jego jako ci jest cz sto iluzoryczne9.

Krytyka szko y

Jaka jest polska szko a? Tak napraw-
d  nie wiemy. Bo w trwaj cej reformie 
systemu edukacji narodowej nie towa-
rzyszy  pog biony, ogólnospo eczny, 
futurologiczny dyskurs10 o funkcjach 
i dysfunkcjach szko y. Zamiast tego 
jeste my wiadkami z jednej strony y-
cia mitem bezprecedensowego boomu
edukacyjnego, gwa townego wzrostu 
aspiracji do kszta cenia si . Niestety, 
to edukacyjne pospolite ruszenie do-
prowadzi o do znacznego obni enia
poziomu kszta cenia na wszystkim 
poziomach. Nie sprzyja ono kszta ce-
niu kompetencji w kontek cie wyzwa

spo ecze stwa wiedzy – innowacyjno-
ci opartej na kreatywno ci.

Z drugiej strony obserwujemy ab-
dykacj  pa stwa w dziedzinie eduka-
cji. wiadcz  o tym m.in.: kolejki do 
przedszkoli, likwidacja szkó  na masow
skal , fatalne wyniki egzaminów gimna-
zjalnych i maturalnych, powszechnie 
krytykowana reforma obni enia wieku 
szkolnego i zmian w systemie naucza-
nia11, które uszczuplaj  wymiar wy-
chowania humanistycznego i aksjo-
logicznego12, tak istotny w dorastaniu 
m odego pokolenia Polaków do cz owie-
cze stwa13. Zapomina si , e obiektyw-
ne poznawanie warto ci stanowi jedno 
z podstawowych zada  szko y14.

Stajemy przed problemem quo
vadis polskiej szko y, zw aszcza kie-
dy widzimy, e trapi  j  narastaj ce
lawinowo przypadki depresji, autode-
strukcji, kryzysów, samobójstw. Czy 
jest to tylko wynik odst pstwa szko y
od wierno ci uznanym warto ciom
i takim cnotom, jak: m dro  i wiedza, 
odwaga, humanitaryzm, sprawiedli-
wo , umiar i warto ci w odniesieniu 
do transcendencji? Powtarza si  w niej 
mantr  Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej o rosn cej autonomii szko y,
a równocze nie w drodze regulacji 
prawnych zacie nia si  w niej kaganiec 
rozbudowywanej kontroli i ewaluacji. 
Co z tego, e mo na w niej wybiera
podr czniki, skoro ró nice mi dzy
nimi s  kosmetycznej natury.

Wiele niepowodze  w edukacji 
i naukach o niej ma swe ród o w zanie-
dbaniach szko y w zakresie komunika-
cji mi dzy nauczycielem, uczniami i ich 
rodzicami. St d podstawowym czynni-
kiem skuteczno ci wychowania w szko-
le jest jednorodne rodowisko wycho-
wawcze, czyli takie, w którym rodzina 
i szko a wychowuj  w jednym nurcie 
i duchu, maj c podobne idea y i cele.

Niepokoi fakt, e licea staj  przed 
konieczno ci  dalszego zwalniania na-
uczycieli, bo nowa podstawa progra-
mowa ograniczy a zapotrzebowanie 
na historyków, fizyków, chemików czy 
biologów. Zalew korepetycji, brak tro-
ski ze strony w adz szkolnych o zaj cia
pozalekcyjne i pozaszkolne spowodo-
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wa  banicj  tych wa nych sfer aktyw-
no ci dydaktyczno-wychowawczej 
w szko ach15. Nie pami ta si  o tym, 
e jednym z podstawowych ich zada

jest stworzenie dzieciom, m odzie y
szkolnej mo liwo ci spotka  z ró ny-
mi dziedzinami wiedzy, nauki, kultury 
i sztuki. Tak, eby da  m odemu poko-
leniu Polaków szans  na zrozumienie, 
co go naprawd  ciekawi, interesuje 
i mo e sta  si  zaciekawieniem, zain-
teresowaniem i zami owaniem.

Wymuszenia rozbójnicze, kradzie-
e, pobicia staj  si  w szkole codzien-

no ci . Ustawa o systemie o wiaty
z 1991 roku jest nowelizowana cz ciej
ni  raz w roku. Finansowanie o wiaty
z dwóch róde  (bud et pa stwa i samo-
rz du terytorialnego) daje mo liwo
przerzucania obowi zków ze szczebla 
centralnego do gmin i powiatów.

Bezrobocie, bieda, korupcja, a tak e
niedostatek my li pa stwowej, jak roz-
wi za  te trudne problemy, wyciskaj
negatywne pi tno nie tylko na transfor-
macji systemowej w Polsce lecz tak e
zak ócaj  rzeczowe dyskursy na temat 
dostosowywania modernizacji i unowo-
cze niania szko y do procesów: demo-
kratyzacji, globalizacji, reformowania 
systemu edukacji w naszym kraju, zgod-
nego z wyzwaniami cywilizacji wiedzy 
i zmiennymi wymaganiami rynku pracy.

Ponadto krytyka szko y odnosi si
do: niew a ciwych proporcji mi dzy
sprawowanymi przez ni  funkcjami 
(kszta cenia, wychowania, opieki, 
selekcji, egalitaryzacji, diagnozy, te-
rapii, kompensacji); nieracjonalnego 
powi zania z kszta ceniem równole-
g ym i nieformalnym; realizowanych 
celów i zada  dydaktyczno-wycho-
wawczych; stosowanych metod, form 
i rodków dydaktycznych; jednostron-
nych, szkodliwych (testowych)16 form 
kwalifikowania wiedzy uczniów czyli 
poznawania, kontroli, analizy i oceny 
post pów jakie ci czyni  w nauce.

Poszukiwania dobrej szko y
i jej cechy

Czego brakuje polskiej szkole, eby
mog a dawa  uczniom jak najwi cej?
Co trzeba zmieni , eby by o lepiej? 
Odczuwa si  w niej na co dzie  brak 
troski pozytywnego rozstrzygania py-
tania: Jak kszta ci  lepiej, kreatywnej 
i m drzej? Co robi , eby proces ten by
nowoczesny, szybszy, skuteczny i efek-
tywny, a zdobyta w jego rezultacie wie-
dza przydatna w realiach XXI wieku?

Poszukuje si  szko y, która w co-
dziennym trudzie aktywno ci dydak-
tyczno-wychowawczej konsekwentnie 
stara si  by  placówk  – dynamicz-

n , nowoczesn , szybko reaguj c  na 
zmieniaj c  si  rzeczywisto , zwra-
caj c  uwag  na wybitnych uczniów, 
wspieraj c  tych, którzy ucz  si  s a-
biej, realizuj c  ide  spo ecznej rów-
no ci; odpowiedzialn  za: wielostronny 
rozwój osobowo ci swych uczniów17;
zaszczepiaj c  w umys ach i sercach 
swych uczniów odpowiedzialno  za: 
poziom wiadomo ci, który wnosz
do swojego dzia ania; swoje wybo-
ry, decyzje i czyny; realizacj  swoich 
pragnie ; swoje przekonania, war-
to ci, którymi si  kieruj  w yciu; to, 
jak organizuj  swój czas wolny; dobór 
przyjació  i znajomych; sposób w jaki 
post puj  z innymi lud mi; to, co robi
ze swoimi emocjami i uczuciami; swoje 
szcz cie; swoje ycie i pomy lno 18.

Dobra szko a stwarza swoim 
uczniom sytuacje dydaktyczne sprzyja-
j ce rozwijaniu my lenia i inteligencji. 
Chodzi o my lenie analityczne, twór-
cze i praktyczne. Pierwsze z nich zwi -
zane jest z analiz , os dem, porówny-
waniem i opiniowaniem, badaniem, 
ewaluacj . My lenie twórcze wi e
si  z odkrywaniem, produkowaniem, 
tworzeniem, wyobra ni , dostrzega-
niem, formu owaniem i rozwi zywa-
niem problemów. Z kolei my lenie
praktyczne polega na zastosowaniu, 
u ywaniu i wprowadzaniu w ycie
pomys ów. Umiej tno  uruchamiania 
ich w zale no ci od charakteru tre ci
dydaktycznej zwi ksza efektywno
kszta cenia19.

Natomiast inteligencja oznacza po-
praw  my lenia na analityczny, twór-
czy i praktyczny sposób. Nasz system 
edukacji faworyzuje tylko jeden rodzaj 
inteligencji. Tymczasem aden z nich 
nie jest lepszy od pozosta ych.

Nie mo e zapomina  te , e m ode
pokolenie rozwija si  spontanicznie, 
jak kolorowy kwiat, który otwiera si
z p ka na otoczenie mieni ce si
ogromn  ró norodno ci  barw, d wi -
ków i powabów, my li i uczu , rzeczy, 
faktów i pozorów, prawd i fa szów, 
szans i zagro e 20.

Traktuje ona wychowanie jako 
wydobywanie i wyzwalanie w uczniu 
– przez inspiracj  i zach t  – wszystkie-
go co w nim najlepsze, oraz na pomocy 
w przezwyci aniu wad i s abo ci. Pa-
nuje w niej atmosfera przyja ni i zro-
zumienia w gronie pedagogicznym oraz 
serdeczno ci i zaufania mi dzy uczest-
nikami procesu kszta cenia (nauczycie-
lami, uczniami i ich rodzicami).

Przeciwie stwem tak rozumianego 
wychowania jest dyrygowanie, narzuca-
nie i manipulacja, bezduszna formaliza-
cja, pozorowanie i indoktrynacja. Wy-
chowywaniu szkodzi tak e rywalizacja 

uczniów (zamiast wspó zawodnictwa)
i osi ganie sukcesów kosztem rówie-
ników. Taki system hamuje sk onno ci

do wspó dzia ania i s u by spo ecznej,
niszczy kole e stwo, budzi zawi . To 
szko a egoistów i oportunistów21.

Jakimi cechami charakteryzuje si
szko a oczekiwana przez nauczycieli, 
uczniów, ich rodziców i spo ecze -
stwo? Ma to by  dobra szko a. Jest ni
ta, która:
• stymuluje rozwój dzieci i m odzie-

y, aktywizuje m ode pokolenie, 
przygotowuje je do funkcjonowa-
nia w realiach gospodarki rynko-
wej; uczy dba o ci o w asne zdro-
wie, wspó pracy i porozumienia, 
bo to one zapobiegaj  powstawa-
niu frustracji, agresji, ucieczkom 
w uzale nienia;

• wprowadza w trudny wiat prze y
dzieci i m odzie , pomaga zrozu-
mie  i ulepsza  relacje z rodzicami, 
przyjacielami i partnerami;

• buduje u m odych ludzi harmoni ,
kultur  i wra liwo  na prawd ,
pi kno, mi o ;

• uczy jak pi knie y ;
• zapoznaje z technikami kierowania 

sob ;
• uczy skutecznego uczenia si  i za-

pami tywania, efektywnego czyta-
nia, notowania i radzenia sobie ze 
stresem;

• uczy jak nale y si  uczy , dosko-
nali , post powa  w yciu i doko-
nywa  samokontroli;

• uczy samooceny i samodzielno ci.
Dobra szko a przygotowuje swych 

podopiecznych do edukacji na kolejnych 
jej poziomach (nie ma to nic wspólnego 
z tendencj  studiowania czegokolwiek 
i gdziekolwiek) oraz takiej organizacji 
i sp dzania wolnego czasu, który za-
pewnia im wielostronny rozwój i s u-
y spo ecze stwu22. Nauczyciele takiej 

szko y doskonale zdaj  sobie spraw ,
e wraz z pierwszym powiewem wio-

sny wzrasta w ród uczniów niech  do 
przesiadywania w ciasnych pomiesz-
czeniach klasowych. Niedotlenionych, 
znu onych, a nawet przem czonych
nauk  szkoln  w okresie jesienno-zi-
mowym m odych ludzi ogarnia gor cz-
kowa ch  wyjazdu, zmiany otoczenia, 
klimatu, odetchni cia czystym, wie-
ym powietrzem. Zasypuj  nauczycieli 

pro bami o wycieczki23.
W szkole tej uczniowie maj  prawo 

do wyra ania swoich opinii i wspó de-
cydowania o jej losach, s  sob  (kim ),
a odwieczne ucz  si , bo musz  ust pu-
je miejsca ucz  si , bo chc . Natomiast 
zachodz ce w niej relacje: uczniowie 
– nauczyciel oparte s  na szacunku, 
a hierarchi  zast puje partnerstwo.
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Wed ug A. Kami skiego dobra 
szko a to najbardziej korzystne rodo-
wisko spo eczne rozwoju dzieci i osób 
wokó  niej skupionych24. Przygotowu-
je ona uczniów do wspó uczestnictwa
obywatelskiego w yciu spo eczno ci,
aby rozbudza  w nich wiadomo , na 
czym polega istota demokratycznego 
rz dzenia gmin , powiatem, woje-
wództwem, krajem.

Oczekiwania spo eczne
wobec dobrej szko y

Odpowiadaj c na zapotrzebowanie 
spo eczne, dobra szko a wywo uje
w ród uczniów potrzeby i je zaspoka-
ja. Chodzi tu o takie rozumienie po-
trzeb, jakie im nadaje A. H. Maslow 
w holistyczno-dynamicznej teorii. 
Wyró nia on potrzeby podstawowe 
i metapotrzeby. Do pierwszych z nich 
zalicza potrzeby: fizjologiczne, bez-
piecze stwa, przynale no ci i mi o ci,
szacunku; samourzeczywistnienia. Do 
metapotrzeb kwalifikuje m.in.: dobro, 
sprawiedliwo , pi kno, porz dek,
jedno 25.

B. J. Sharkesy opieraj c si  na 
wspomnianej teorii przedstawi  hie-
rarchi  potrzeb. Szczytow  pozycj
w niej zajmuje realizacja w asnych
mo liwo ci. Kolejne w tej hierarchi-
zacji miejsca zajmuj  potrzeby: bycia 
szanowanym, lubianym, szacunku dla 
siebie, mi o ci i przynale no ci do ko-
go , czyli te z nich, które dotycz  praw-
dziwych uczu  i miejsca zajmowanego 
przez jednostk  w grupie i rodowisku.
Bezpiecze stwo i zdrowie to pozosta e
kategorie potrzeb w prezentowanej tu 
hierarchizacji26.

Dobra szko a kszta tuje w ród
uczniów patriotyzm. Mo na o niej po-
wiedzie , e jest m dra, rozwini ta cy-
wilizacyjnie i charakteryzuje si  przy-
jaznym obliczem wobec uczestników 
procesu kszta cenia. Kszta towaniu pa-
triotyzmu nie sprzyjaj  coraz powszech-
niejsze w spo ecze stwie wzorce kon-
sumpcjonizmu i traktowanie tego co 
polskie jako oznaki prowincjonalizmu, 
nieomal za ciankowo ci i zacofania. 
Pi kne wzory i wzorce wychowania pa-
triotycznego zawiera edukacja i nauki 
o niej w Drugiej Rzeczypospolitej27.
W oparciu o patriotyzm atwiej b dzie:
wprowadza  edukacj  europejsk ; uka-
zywa  szanse wynikaj ce z integracji 
w Unii Europejskiej; zaszczepia  idee 
tolerancji i poszanowania odmienno ci
ludzi i narodów w przesz o ci i tera -
niejszo ci; przeciwstawia  si  wszelkim 
objawom fundamentalizmu, ksenofobii, 
nacjonalizmu i rasizmu.

Szko a o przyjaznym obliczu wo-
bec uczniów, rodziców, nauczycieli, 
rodowiska lokalnego, to taka, która 

opiera sw  dzia alno  na podmioto-
wym, demokratycznym i partnerskim 
traktowaniu uczestników procesu 
kszta cenia. Panuje w niej klimat bez-
piecze stwa, yczliwo ci, zaufania, 
wspó pracy i wspó dzia ania. Nie jest 
to atwe do osi gni cia, gdy narasta 
poza szko  i w niej fala przemocy, 
kiedy agresja uczniów, niekiedy tak e
ich rodziców, zak óca rytm jej pracy.

O szkole m drej mówimy wów-
czas, gdy opiera sw  aktywno  na 
zdobyczach nauk o edukacji, a jej na-
uczyciele przejawiaj  innowacyjne 
i refleksyjne28 podej cie do procesu 
dydaktyczno-wychowawczego i usta-
wicznie go doskonal .

Natomiast szko a rozwini ta cy-
wilizacyjnie to ta, która: nad a za 
rozwojem mediów, komputeryzacj
i internetyzacj  kszta cenia; przygoto-
wuje uczniów do zdobywania infor-
macji z ró nych róde , racjonalnego 
korzystania z nich oraz przekszta ca-
nia w wiedz  i m dro ; przeciwdzia-
a zagro eniom ze strony technologii 

informacyjnej, obni aniu si  pozio-
mu intelektualnemu spo ecze stwa,
ekonomicznemu encyklopedyzmowi
i rosn cemu stresowi wynikaj cemu
z nadmiaru bod ców29.

Nastawienie na bierny odbiór tre ci
eksponowanych przez ró ne ich ród a
nie spe nia norm i warunków kszta -
cenia. St d obok tego w dobrej szkole 
szeroko rozwija si  dzia ania twórcze 
w postaci: teatru uczniowskiego, reda-
gowania gazety szkolnej, konkursów, 
turniejów, quizów, wystaw szkolnych, 
sesji popularnonaukowych, aktywno ci
krajoznawczo-turystycznej, sportowej, 
rekreacyjnej, muzycznej, kó  zaintere-
sowa . Interesuj ca nas szko a ma cha-
rakter placówki obywatelskiej. 

W dobrej szkole uczniowie, poza 
kszta ceniem ogólnym w ramach eduka-
cji do bezpiecze stwa, przygotowuj  si
do roli wiadomych obywateli pa stwa,
jego ywotnych interesów narodowych, 
wra liwych na wyzwania (wynikaj ce
z przynale no ci Polski do NATO 
i Unii Europejskiej i procesów globa-
lizacji) i zagro enia oraz umiej cych
przeciwdzia a  im (np. dzi ki kszta to-
waniu postaw antyterrorystycznych).

Zwraca si  w niej uwag  m odzie-
y na to, jak wiele jest rzeczy fascy-

nuj cych i niezwyk ych w pozornie 
szarej codzienno ci. Aby dostrzec je, 
wystarczy patrze  na otaczaj cy wiat
uwa nie i z mi o ci . Prowadzi to do 
bycia w nieustannym zachwycie. Uczy 

si  m odzie  wra liwo ci na to, co sub-
telne i pi kne.

Dobra szko a dba, eby jej ucznio-
wie byli asertywni. Zachowanie 
asertywne to bezpo rednie, uczciwe 
i stanowcze wyra anie wobec drugiej 
osoby swoich uczu , postaw, opinii lub 
pragnie . Trzeba to czyni  tak, eby
respektowa  uczucia, postawy, opinie 
i pragnienia innej osoby30.

Oprócz tego szko a taka troszczy 
si  o to, eby uczniowie ambitni, zdol-
ni, pracowici mieli szans  szybkiego 
rozwoju, nie hamowanego przez ró-
wie ników przeci tnych, którym si
nic nie chce. Najbardziej zdolnym 
i m drym stwarza warunki powstawa-
nia, piel gnowania uczniowskich elit 
intelektualnych31. B d  one w przy-
sz o ci tworzy  wzorce post powania
spo ecze stwa. Jak e trafne i aktualne 
s  s owa S. Janowicza ...naród bez eli-
ty – (jest) jak cia o bez g owy. Zamiast 
obywateli ma zbiorowisko przewodów 
pokarmowych ze swymi odruchowymi 
potrzebami. To inteligencja jest zbio-
rowym kustoszem pami ci narodowej 
i ogólnoludzkiej32.

Interesuj ca nas tu szko a, to ta, 
która: kszta ci dzieci i m odzie  w nie-
licznych klasach; pozwala dostrzec in-
dywidualnego ucznia, rozwija talenty 
lub w por  usuwa deficyty; uczy pod-
opiecznych komunikowania swoich 
my li (pisania); rozumienia cudzego 
przekazu (czytania); kszta tuje umiej t-
no  wykorzystywania wiedzy szkol-
nej do zdobywania innej (pozaszkol-
nej); zapewnia zdobycie sztuki dialogu 
i negocjacji spo ecznej oraz sposobów 
podejmowania racjonalnych decyzji. 
Chodzi te  o rozstrzyganie w niej nie-
powodze  szkolnych (...) na innej dro-
dze zabiegów pedagogicznych, ani eli
drugoroczno 33. Zatem dobra szko a
jest zorientowana na wspó czesno
i przysz o , uczy jej oraz poznawania 
warto ci, sensu ycia i istoty szcz cia.
Uczniów tej szko y wyró nia: wspólne 
zainteresowanie i otwarto  na ró -
ne style i modele ycia; ch  pozna-
nia odr bnych wzorców kulturowych 
i ludzi je reprezentuj cych; wybitne 
zdolno ci; zaanga owanie w sprawy 
spo eczne; mobilno ; elastyczno ;
kreatywno ; samodzielno  i zdol-
no  do kooperatywnego dzia ania;
pozytywne nastawienie i optymizm 
w stosunku do trudno ci jakie nastr -
cza na co dzie  egzystencja; patriotyzm 
i zanurzenie w lokalno  (najbli sze
otoczenie szko y).

Dobra szko a stwarza swoim pod-
opiecznym przestrze  do dostrzega-
nia, doceniania w asnego potencja-
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u i sprawczo ci oraz kszta towania
umiej tno ci rozpoznawania swoich 
zainteresowa , kompetencji, planów, 
dylematów, oczekiwa , szans, marze
i osi gni . Pozwala im na okre lanie
pasji w aspekcie kszta cenia si  przez 
ca e ycie.

Nauczyciele i uczniowie dobrej 
szko y odznaczaj  si  du wiado-
mo ci  ekologiczn . W swej aktywno-
ci nie zapominaj , e wokó  nas jest 
wiat. T tni on yciem. Tkwi  w nim 

nasze korzenie, dom, Ojczyzna. Czy 
jest co  pi kniejszego w zawodzie na-
uczycieIskim, jak prowadzi  m odzie
do jej korzeni i uczenia mi o ci Ojczy-
zny? Kszta tuj c zachowania pro ro-
dowiskowe, stale pog biaj  kontakt 
uczniów z przyrod  w formie organi-
zacji spacerów, wycieczek na ono na-
tury. Po czenie ich z zabaw  pozwala 
pozna  i zrozumie  fakty, zjawiska, 
zagro enia i problemy otaczaj cej ich 
rzeczywisto ci. W uj ciu struktural-
nym wiadomo  ekologiczna sk ada
si  z systemu wiedzy (o procesach za-
chodz cych w rodowisku przyrodni-
czym, zagro eniach, dzia alno ci cz o-
wieka i jego negatywnych skutkach), 
warto ci i regu  dzia ania. System 
warto ci urzeczywistnia si  w kon-
takcie cz owieka z natur , do których 
nale : ycie, zdrowie, odpowiedzial-
no , praca, pi kno, harmonia. Regu y
dzia a  to zasady i powinno ci, który-
mi kierujemy si  w swoich kontaktach 
ze rodowiskiem. Cz owiek powinien 
zachowa  swój ogród Eden (raj) b d c
jego stra nikiem34.

Interesuj ca nas tu szko a opo-
wiada si  za edukacj  i konstruktywi-
styczn  – totaln  – ca o ciow , pe n ,
powszechn , globaln , wszechogar-
niaj c  i scalaj c . Konstruktywi-
styczn  – czyli zdoln  do kszta towania
przez jej uczestników samodzielno ci
my lenia krytycznego i twórczego, do 
kreowania przez nich zaplanowanego 
i kontrolowanego biegu ycia...35.

Ka de z tych odczyta  cech dobrej 
szko y przynosi cz  prawdy. Wzi te
razem lepiej rysuj  problemy badaw-
cze dla edukacji. To tak, jak t cza i jej 
wielorakie barwy: ka da jest prawdzi-
wa, jako  ró na od pozosta ych, wzi -
te razem tworz  harmonijn  ca o 36.
Odpowiedzialno  za to, co dzieje si
w pa stwie stanowi miar wiadomo-
ci demokratycznego spo ecze stwa.

W naszym kraju, gdzie edukacja znaj-
duje si w stanie chaosu, a pa stwo
przejawia stosunek nieprzyjazny37 do 
niej, jest tym bardziej wa ne, eby
spo ecze stwo troszczy o si  o jako
polskiej szko y.

Nauczyciel w dobrej szkole

Na czo o zmian dla dobrej szko y
wysuwa si  przygotowanie nauczycie-
li o wysokich kompetencjach zawo-
dowych, umiej tno ciach pobierania, 
gromadzenia i przetwarzania nowych 
informacji w wiedz  i podejmowania 
decyzji skutecznego dzia ania38.

Jakie kompetencje w sensie umie-
j tno ci z o onych wy szego rz du s
potrzebne nauczycielowi by sprosta
wyzwaniom spo ecze stwa wiedzy? 
Wymaga ono od niego eby by  wypo-
sa ony w toku kszta cenia, wzbogacone 
o dokszta canie i doskonalenie w boga-
ty zasób wiadomo ci i umiej tno ci
oraz charakteryzowa  si  otwarto ci
na kreatywno  i innowacje w swej ak-
tywno ci zawodowej. Nauczyciel ma 
wyst powa  w roli mentora, moderato-
ra i eksperta, a dla ucznia by  przede 
wszystkim przewodnikiem po wiecie
wiedzy, nauki i warto ci, zw aszcza
ogólnoludzkich.

Nauczyciel powinien dysponowa
darem s owa. Jest to zrozumia e po-
niewa  jako uczestnik procesu dydak-
tyczno-wychowawczego, a wi c osoba 
dialogowa skierowany jest ku ucznio-
wi, który potrzebuje s owa, wypowia-
danego w nienagannej polszczy nie.
Jest ono niezb dne, by wypowiedzie
istnienie w asne i wiata, w którym eg-
zystuje. Nie mo na jednak zapomina ,
e cz sto ginie to wszystko w potokach 

s ów nauczyciela i ucznia39. S owo wy-
artyku owane, ma moc przekszta cania
wydarze  w fakty. Mo e przybli a
lub oddala  od nich. S owa maj  sens: 
denotatywny (s ownikowy) i kono-
tatywny (skojarzeniowy). Wynikaj
z nich nacechowania aksjologiczne 
o zabarwieniu pozytywnym b d  ne-
gatywnym40.

Nauczycielom cywilizacji wie-
dzy nie mog  by  obce: sztuka bycia 
cz owiekiem41, rozwini ta zdolno  ko-
munikowania si , nawi zywanie kon-
taktów i wp ywanie na otoczenie, po-
przez mistrzowskie opanowanie sztuki 
dialogu i negocjacji oraz intelektualna 
i moralna gotowo  g oszenia praw-
dy. Dialog i zdolno  do kompromisu 
s  warto ciami koniecznymi w pracy 
wspó czesnego nauczyciela. Czytanie 
hermenautów, szczególnie H. G. Ga-
damera i J. Derridy pomaga kszta ci :
empati , sztuk  negocjowania, yczli-
wego s uchania adwersarza, nietrakto-
wania wymiany my li w kategoriach 
zwalczania si , szukanie i osi ganie
konsensusu. Kszta towanie warto ci
nie mo e opiera  si  jedynie na po-
ziomie analizy i interpretacji szkol-

nych lektur. Niezb dny jest tu osobisty 
przyk ad zaanga owanych, autentycz-
nych w swoich wypowiedziach i dzia-
aniu nauczycieli. Powinni oni tak e

umie  wychowywa  dzieci i m odzie
w duchu pokoju, wolno ci, tolerancji, 
odpowiedzialno ci ekologicznej, norm 
prawnych, potrzeb humanistycznych, 
zgodno ci z ogólnoeuropejskimi i spo-
ecznymi standardami i normami.

Istotnym wyzwaniem edukacji na-
uczycieli jest staranne przygotowanie 
ich w zakresie znajomo ci istoty, uwa-
runkowa , przejawów, rozmiarów, na-
st pstw, koincydencji i cz owieczego
losu naznaczonego niepowodzeniami 
dydaktycznymi i wychowawczymi, 
metod ich minimalizacji42.

Podobnie przedstawia si  problem 
wyrobienia w ród przysz ych nauczy-
cieli wra liwo ci na piel gnowanie
w ród uczniów dobra i zwalczanie 
z a. Nie mog  oni zapomina , e do-
wiadczenie z a jest jednym z najbar-

dziej dojmuj cych dozna . Trzeba 
zna  jego istot , ród a aby je mini-
malizowa  i skutecznie jemu si  prze-
ciwstawia 43.

Tocz ca si  reforma

Szko a podlega zmianom. S  one jej 
nieod czn  cech . Jest jednak dziedzi-
n  ponadkadencyjn . Nie mo na ni
manipulowa  po kolejnych na scenie 
politycznej Polski, w my l odbijania
od ciany do ciany co cztery lata44.
Lepiej w niej kierowa  si  zasad
T. Hausena tocz cej si  reformy45.
Oznacza to, e nie ma w niej miejsca na 
gwa towne zmiany. Natomiast wskaza-
ne jest ewolucyjne doskonalenie szko-
y. Zamiast lawinowego narastania 
róde  prawnych (w ich rezultacie na-

uczyciele znale li si  w pot nej sieci 
przepisów, nad którymi ju  w ca o ci
nie s  w stanie zapanowa !), uciskaj -
cego gorsetu biurokracji, ustawicznego 
reformowania o wiaty, nie poprzedzo-
nych testami celowo ci, konieczno ci
i kosztowno ci oraz ró nego rodzaju 
udziwnie  edukacja i jej podstawowa 
instytucja jak  jest szko a potrzebuje 
normalno ci, spokoju, adu, porz dku,
samodyscypliny, sprawdzonych metod, 
form i rodków dzia alno ci, naukowej 
organizacji pracy i kierownictwa, od-
powiedzialno ci nauczycieli i uczniów 
za efekty kszta cenia. Dlatego trzeba 
zwi kszy  system kontroli osi gni
ucznia, tak by nie tylko wymusi  ci -
g o  jego nauki i pracy w asnej, ale 
równie  móc na bie co monitorowa
i ocenia  post py, w cznie z wymaga-
j cymi warunkami promocji na kolej-
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ny rok, aby odsiewa  najs abszych lub 
licz cych na atwe przej cie do nast p-
nej klasy.

Nie mo na jednak zapomina , e
stosowane powszechnie testy w kwa-
lifikowaniu (poznawaniu, kontroli, 
analizie i ewaluacji) wiedzy uczniów 
w coraz mniejszym stopniu pe ni
rol  miernika poziomu kszta cenia
(nauczania i uczenia si ), a coraz bar-
dziej czasu zwi zanego z trenowaniem 
ucz cych si  do ich rozwi zania.

Od czego zale y normalno
w szkole? Zale y ona w du ej mierze 
od m dro ci nauczycieli, ich wiedzy, 
do wiadczenia, w a ciwego podej cia
do ucznia, poznania jego mo liwo ci,
a tak e rodowiska rodzinnego.

Trzeba zadba  o to, eby reforma 
systemu edukacji, a w niej te  szko y
sta a si  wynikiem powstania swoistej 
koalicji, konsolidacji spo ecznej, har-
monijnej wspó pracy ponad podzia a-

mi: ugrupowa  politycznych w Sejmie 
i Senacie, rz du, prezydenta, Ko cio a
i zwi zków zawodowych. Zapewnia-
aby ona nie tylko pomy ln  realizacj

tej reformy, lecz stworzy aby podstawy 
oczekiwania, e nie b dzie si  manipu-
lowa  ni  po kolejnych zmianach na 
scenie politycznej Polski. Takie podej-
cie do reformy szko y pozwoli w spo-

sób kompleksowy rozwi za  proble-
my interesuj cego nas tu sektora us ug
spo ecznych, istotnego dla przysz o ci
Polski, jej rozwoju ekonomicznego 
i kulturalnego oraz wzmacniania to -
samo ci narodowej46. B dzie to wia-
dectwem dojrza o ci demokratycznej 
III Rzeczypospolitej Polskiej.

Kszta cenie i wychowanie dzieci, 
m odzie y i doros ych ma miejsce we 
wszystkich krajach, w tym tych, których 
wyniki edukacji s  znacznie lepsze od 
naszych. Niektóre z nich, to nasi unijni 
partnerzy. Warto skorzysta  z do wiad-

cze  szkó  Finlandii. Spo ecze stwo fi -
skie wspiera szko y, zawód nauczyciela 
cieszy si  ogromnym presti em, na wy-
dzia y kszta c ce przysz ych nauczycieli 
rekrutuje si  najlepszych kandydatów, 
kszta ci si  ich wed ug nowoczesnych 
programów, rodzice bez obaw posy a-
j  dzieci do szkó  najbli ej miejsca za-
mieszkania, gdy  wszystkie maj  taki 
sam poziom kszta cenia47.

Moc  naszej szko y jest jej wier-
no  polskiej to samo ci i dziedzictwu 
narodowemu, dba o  o kultur  zdro-
wotn  i fizyczn  dzieci i m odzie y oraz 
o staranne, wszechstronne wykszta ce-
nie i wychowanie m odego pokolenia 
w s u bie Ojczyzny. Tylko takie poko-
lenie mo e i powinno przyczyni  si  do 
moralnego odrodzenia naszego spo e-
cze stwa i pa stwa. Dlatego nauczy-
ciele, uczniowie i ich rodzice powinni 
broni  tradycji polskiej szko y m drze,
m nie i z wiar  w sukces. 
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KONTERFEKTY

JAN EJANKOWSKI

Pieni kowska parafia
w latach drugiej wojny wiatowej

c z    t r z e c i a 

Je cy angielscy przy pracy

Obozy niemieckie na terenie 
pieni kowskiej parafii

Niemcy, tu  po zaj ciu Pieni kowa, rozpocz li przy-
gotowywa  projekt modernizacji odcinka szosy Ko-
lonia Ostrowicka – Pieni kowo, gdzie by o pi

bardzo ostrych zakr tów. Chc c t  prac  wykona  potrzebo-
wali ogromu bezp atnej si y roboczej.

Po kl sce Francji do niewoli niemieckiej dosta o si
mnóstwo o nierzy angielskich, szczególnie spod Dunkier-
ki. To dla nich w Ostrowitem, tu  przy polnej drodze do 
Luchowa, na obszarze w kszta cie prostok ta postawiono 
baraki wraz z zapleczem, a ca o  ogrodzono drutem kol-
czastym. W obozie umieszczono oko o 500 je ców1. S u b
wartownicz  pe nili o nierze Wehrmachtu. Je cy pracowali 
niweluj c teren pod now  szos . Zbyteczn  ziemi  r cznie
adowali na du e role, które pchali po szynach w inne miej-

sce. Moja matka na polecenie w adz niemieckich parzy a dla 
je ców herbat . Je cy za po rednictwem Mi dzynarodowe-
go Czerwonego Krzy a otrzymywali paczki i cz sto nam da-
wali czekolad , a starszym papierosy, które by y na kartki. 
Sam otrzyma em od nich ustne organki. Cz sto w niedzielne 
popo udnie udawali my si  pod obozowy p ot, przygl daj c
si , jak Anglicy graj  w pi k  no n , co wówczas by o dla 
nas nowo ci 2. S uchali my tak e ich koncertów. Po pew-
nym czasie Niemcy nas przep dzili.

Anglicy pracowali a  do tragicznego wypadku, kiedy 
na spinaj cego lory je ca zsun  si  nagle zwa  ziemi. Sta o
si  to par  minut po godzinie pi tnastej. Koledzy go r kami
odgrzebali i przenie li do sali w organistówce (tam miesz-
kali my), gdzie skona . Za kilka dni odby  si  okaza y po-
grzeb Anglika z udzia em anglika skiego kap ana i wszyst-
kich je ców. Kondukt wiód  z Pieni kowa a  do Sm towa,
gdzie na cmentarzu ewangelickim spocz  w grobie. Po woj-
nie zw oki ekshumowano i przewieziono do Anglii3.

W rodzinnym albumie matki zachowa o si  po ó k e
zdj cie z Anglikami z tamtych lat.

Po odej ciu Anglików obóz niemiecki w Ostrowitem sta
si  zamiejscowym oddzia em ci kiego, karnego wi zienia
w Koronowie ko o Bydgoszczy. Istnia  od pocz tku 1943 
roku do marca 1944 roku4. W obozie przebywa o oko o 200 
wi niów w pasiakach i drewniakach na nogach. Wi niem
m.in. by  Józef K dzierski, syn Juliana z Luchowa5. Zabie-
dzeni wi niowie musieli ci ko pracowa , rozbijaj c m o-
tami du e kamienie, które r cznie ubijali w nawierzchni
szosy. Cz sto oprawcy wymierzali im razy po grzbiecie, i to 
ze skutkiem miertelnym, o czym w dalszej cz ci artyku u.

Wieczorami ludzie w pryzmy wiru wk adali chleb, ugo-
towane ziemniaki, owoce i inne produkty, by biedacy mogli 
dalej y .

Po kapitulacji W och (3 wrze nia 1943 r.), któr  podpisa
s dziwy marsza ek Pietro Badogio, cz  w oskich o nierzy
dosta o si  do niemieckiej niewoli. To dla nich we W osie-
nicy (b. posiad o  „górnego” Radu skiego) powsta  obóz 
je ców w oskich. Pracowali oni przy zbiorze ziemniaków, 
zwózce i ich kopcowaniu, przy kopaniu buraków cukrowych 
i pastewnych, szczególnie na polach Niemców – Buscha we 
W osienicy i Sonenberga w Pieni kowie6.

W latach 80. ubieg ego wieku w miejscu, gdzie przeby-
wali je cy angielscy i wi niowie polscy, powsta , dzi ki
moim staraniom, fragment obozowego p otu ze skromn  ta-
blic . Wierz , e to miejsce zostanie lepiej upami tnione.

Ostrowite – upami tnione miejsce obozu je ców
angielskich, a nast pnie obóz pracy przymusowej 

dla Polaków w latach 1940-1943

Ko ció  parafialny w Pieni kowie
w latach okupacji

Po mierci ksi dza pra ata Gustawa Dzia owskiego do 
Pieni kowa z pos ug  kap a sk  doje d a  z Czer-
wi ska ks. Pawe  Szynwelski. Doje d a  rowerem, 

a w razie niepogody konn  furmank . I tak si  dzia o a  do 
mro nego poniedzia kowego poranka 17 stycznia 1941 roku, 
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kiedy Niemcy aresztowali kap ana w plebanii i wywie li
do Dachau, gdzie by  „królikiem do wiadczalnym”7 a  do 
ko ca wojny. Nast pnie do Pieni kowa zacz  przyje d a
ksi dz Franciszek Bulitta (Niemiec) ze wiecia, który decy-
zj  biskupa gda skiego Karola Marii Spletta zosta  bisku-
pim komisarzem na powiat wiecki, czyli mia  piecz  nad 
wszystkimi parafianami w powiecie. Oprócz ksi dza Bulitty 
do Pieni kowa przyje d ali: Nikodem Partyka i Stanis aw
Krause ze wiecia oraz werbista ojciec Jan Grycman z Gór-
nej Grupy, i to na rowerze8. Cz sto w naszym domu noco-
wali. Za wyj tkiem ksi dza Bulitty rozmawiali z nami po 
polsku. Kiedy w niedziele by a w Pieni kowie sprawowana 
msza, wierni z Lalków do nas przychodzili i odwrotnie. Wraz 
z kolegami s u y em im w czasie mszy wi tej. Obowi zy-
wa  ca kowity zakaz u ywania j zyka polskiego w ko ciele
i poza nim. Nie wolno by o wprowadza  zmar ego g ównym
wej ciem do wi tyni. Niemcy nakazali, by wszystkie pol-
skie imiona i nazwiska znikn y z cmentarnych nagrobków.

W niedziel  7 wrze nia 1941 roku zosta em wraz z in-
nymi dzie mi przyj ty do Pierwszej Komunii wi tej. Msz
wi t  sprawowa  ksi dz Bulitta. My dzieci, jeszcze dobrze 

nie znali my j zyka niemieckiego, dlatego od ksi dza otrzy-
mali my kartki z pytaniami po niemiecku. Matka mi pytania 
t umaczy a, a ja wpisywa em liczb  pope nionych grzechów. 
Potem skromne przyj cie w domu, jeszcze dzi ki Bogu 
z rodzicami i rodze stwem9.

Po mierci ksi dza Dzia owskiego parafialne ksi gi
chrztów, lubów i pogrzebów znajdowa y si  w domu. Pro-
wadzi a je moja matka, a  do 1 kwietnia 1945 roku, do mo-
mentu przybycia pierwszego powojennego proboszcza, ksi -
dza Karola Glamowskiego. Na podstawie danych zawartych 
w ww. ksi gach uda o mi si  zbilansowa  dane dotycz ce
chrztów, lubów i pogrzebów. Chrztów odby o si  396. Naj-
mniej w latach 1942-1944, bo wtedy m czy ni byli w woj-
sku, na przymusowych pracach i w obozach. lubów by o
tylko 51, w 1944 tylko trzy. Pogrzebów – 267, w tym bez 
ksi dza 13 (okres od 1 stycznia do 31 marca 1945 r.)10.

Pisz c o ci kim obozie karnym dla Polaków w Ostro-
witem, nadmieni em, e na pieni kowskim cmentarzu 
spoczywa prawdopodobnie trzech wi niów. Wiedzia-
em, e jeden z nich zosta  najpierw skatowany, a potem 

rozstrzelany. Wspólnie z matk  zaj li my si  jego pochów-
kiem. Niemcy nakazali matce, e ma by  pochowany tu  przy 
cmentarnym p ocie i to bez adnego grobu. Robili my na tym 
miejscu ma e kopczyki11, by to miejsce doczeka o si  grobu, 
i tak po wojnie si  sta o. Potem wszystko z biegiem lat po-
sz o w zapomnienie. Na pocz tku lat 80. ubieg ego wieku ro-
dzina zamordowanego rozpocz a poszukiwania grobu syna 
Walentego Konieckiego. Wiedzieli, e by  wi niem obozu 
w Ostrowitem. Wraz z naczelnikiem urz du Miasta i Gminy 
Gniew przybyli do pieni kowskiego proboszcza, który zaj-
rza  do ksi gi zmar ych, a tam pod 
pozycj  20/1943 matka napisa a:
Walenty Koniecki, zam. w Kro-
ne (Koronowo), ur. 3.11.1908 r., 
w rubryce causa mortis (przyczyna 
zgonu) napisa a: Erschssen. Lager 
Osterwitt (rozstrzelany). O tym, co 
napisa a, nikomu z nas nie powie-
dzia a. Dopiero po latach dowie-
dzieli my si , kim by a matka… 
Dzi ki Bogu, Niemcy nie zajrzeli 
do tej ksi gi.

Prawdopodobnie w czerwcu 
1944 roku byli my bierzmowani 
w kaplicy w Czerwi sku z udzia-
em ksi dza biskupa Spletta. Wraz 

z koleg  Kazimierzem Lietzem s u y em mu we mszy wi -
tej. Odwiedzi  tak e pieni kowski ko ció  i spo y niada-
nie w naszym domu. Nie go ci  u Niemca Sonenberga, który 
zarz dza  miejscow  plebank .

Kiedy front si  zbli a  po raz ostatni przyby  do Pie-
ni kowa ks. Bulitta. Sta o si  to na pocz tku stycznia 1945 
roku. Uda  si  z matk  do wi tyni. Stan li przed g ównym
o tarzem. W pewnym momencie kap an rzek  do matki: 
„Kiedy niemieckie w adze wojskowe polec  pani opu ci
organistówk , to prosz  uda  si  do ko cio a i wr czonym
dzi  kluczem otworzy  tabernakulum i zabra  Naj wi tszy
Sakrament. Upowa niam Pani  do rozdawania Cia a Pa -
skiego wiernym. Przebywali my wtedy wraz z innymi rodzi-
nami u rolnika Dembka, mieszkaj cego niedaleko Lalków 
i tam matka nas komunikowa a12. Tam przebywali my do dnia 
wkroczenia Sowietów. Mia em wtedy 15 lat. Nigdy zapewne 
nie zapomn  smutnego wydarzenia. Tu  po wkroczeniu czer-
wonoarmistów na posesj  Dembka, jeden z nich zapyta  star-
ca, która godzina. Ten z wielk  uprzyjemno ci  wyci gn
z kamizelki z oty zegarek na a cuszku, a tu raptem pytaj cy
si  go zabra .  W tym samym dniu Sowieci zabrali nam ko-
nia i wóz, p aka em i b aga em. Inaczej wyobra a em sobie 
Sowietów. W ród nich by  jeden, który wietnie mówi  po 
polsku. Okaza o si , e jest ze Lwowa. To on o wiadczy  mi, 
e w Polsce nie b dzie rz dzi  rz d londy ski lecz lubelski, 

bo jest „ludowy”, który ju  wyda  polskie banknoty, wr cza-
j c mi na pami tk  banknot o nominale 2 z ote.

Jeden wróg odszed , a drugi nadchodzi …

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Przypisy:
1 Milewski J., Opalenie i okolice. Przewodnik turystyczny, Gda sk

1988, s.22.
2 Ejankowski J., O obozach niemieckich na ziemi gniewskiej, Nowiny 

Gniewskie, nr 3/2003, s. 30.
3 Relacja Henryka Ejankowskiego, zam. w Królów Lesie.
4 G ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Obozy

hitlerowskie na ziemiach polskich w l. 1939-1945, PWN, Warszawa 
1979, s. 337-355.

5 Spis ofiar wojny 1939-1945, zredagowany przez ksi dza Paw a Szyn-
welskiego, Sm towo 1967, rkp. s. 43.

6 Ejankowski J., O obozach niemieckich na ziemi gniewskiej w latach 
1939-1945.

7 Kot owska R., Ks. Pawe  Szynwelski. Ludzkie losy…, Mirotki 2009, 
s. 12-12.

8 Spis ko cio ów i duchowie stwa diecezji che mi skiej 1947, Pelplin 
1947.

9 Andenkem am Die Erste H. Kommunion Johannes Ejankowski (ory-
gina  w zbiorach autora).

10 Sporz dzono na podstawie danych zawartych w ksi gach parafial-
nych.

11 Relacja siostry Felicji.
12 Osobi cie matka mnie komunikowa a. Kiedy 30 maja 1973 roku 

zmar a, pragn a spocz  na piaseckim cmentarzu. Ksi dz pra at
w homilii m.in. powiedzia : „Jej ycie mo e by  godnym przyk adem
matki chrze cijanki, której Pan Bóg w czasie wojny pozwoli  wier-
nym rozdawa  w asne cia o pod postaci  Hostii wi tej”.

Wyci g z ksi gi zmar ych
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Od stuleci karmi  nas gotow  wiedz  nauczyciele, 
autorytety oraz ich dzie a ycia. Prosimy: „Powiedz 
nam wszystko, co wiesz. Powiedz o tym, co znajdu-

je si  za górami a co jest poza ziemi ?”. A otrzymana odpo-
wied  zadowala nas. Oznacza to, e yjemy s owami, tak jakby 
,,z drugiej r ki”; yjemy tym, co nam kto  powiedzia . Stale 
jeste my pod przymusem sytuacji, jak  tworzy nasze rodowi-
sko, przy czym jeste my wynikiem wszelkiego rodzaju wp y-
wów i nie ma w nas niczego nowego, niczego oryginalnego, 
pierwotnego i jasnego. Dlatego zawsze zaczynam od zdania 
– odrzu  autorytety. Szukaj w asnej legendy, prawdy o sobie sa-
mym. W religiach Wschodu wyra anie w tpliwo ci jest czym
nad wyraz wskazanym, a stawianie pyta  uznaje si  wr cz za 
konieczne. Musisz pyta , by odnale  prawd  dla siebie. Ka -
de kolejne pytanie, zradza nast pne i tak a  do o wiecenia.
Lecz w religiach cywilizacji Zachodu pow tpiewanie staje si
oznak  twojej s abo ci. Zaczynaj  wmawia  ci, i  jeste  op -
tany przez si  nieczyst , a pow tpiewanie w ich poj ciu jest 
domen  szatana. Zatem musia em opu ci  miasto, co w ogóle 
nie oznacza, e zapomnia em o tych prawdziwych i pierwszych 
rze biarzach mojej duszy. Wszak, ,,Oni’’ przecie przez Boga 
stworzeni na pociech  dzieciom. Wi c kto w Skarszewach tak 
pi knie potrafi  rze bi  poetów ycia? …Chcieliby cie si  do-
wiedzie ? …Zapraszam. 

Pi knym s owem wst pnym ozdobi  jedn  ze swoich 
prac pan Wies aw Brzoskowski – „Ro liny uszlachetnia si
przez upraw , ludzi przez wychowanie”. Lecz szcz cia-
rzami mog  poczu  si  tylko ci, którym by o w przydziale 
dosta  si  pod opiek  dobrych pedagogów. Taki jest temat 
dzisiejszej rozprawy. W a ciwie, kiedy b d  móg  ju  posta-
wi  kropk  po ostatnim zdaniu, poka ny kamie  spadnie mi 
z serca. I tak my l , e ca kiem lekko b d  móg  schodzi
z tego wiata. To wznios y i szczególny moment, móc powie-
dzie  – dzi kuj , tym wszystkim, którym by o dane doczeka
takiej chwili, cho  by a najmniej oczekiwana. Na pewno nie 
b d  rozrzutny w s owach, a oszcz dnie je rozdziela , aby 
tylko nie umniejsza  tym, którzy swoim pe nym oddaniem 
i z sercem na d oni przej li d uto z r k rodzica. Subtelny po-
cz tek obróbki m odego charakteru. Rze bili, kszta tuj c
niewyobra alnie oporny kruszec, ukazuj c duszy jej mo li-
wo ci oraz ograniczenia. Ukazali t cie k , po której powi-
nienem d y  do celu. Powiada  jeden z rz du moich rze -
biarzy, ksi dz Józef Janiszewski: „Je li b dziesz je  tylko 
bu ki, to wkrótce ogl da by wiat przez zapor  m czn .
Nie mo na y  tylko konsumpcj  i wiecznie kombinowa ,
jakby tu zrobi , eby na te wie e bu ki zawsze starczy o,
…a bro  Bo e, obsun  si  do poziomu czerstwego chleba. Po-
karm dla duszy, jest niemniej wa nym czynnikiem dla rozwoju 
ludzko ci, jak woda chleb i wiat o”. Józek ostro zacz  dr y
d utem mój mózg, nie bior c poprawki na jego delikatn  struk-
tur , porowato  i podatno  zarazem, lecz dzi ki niemu i jego 

biblioteczce, wiem, e cz owiek nie powinien ogranicza  si
do zakupu taniej kopii jakiego  obrazu w Ikei, bo to za ma o.
Naprawd , o du o za ma o! Ksi dz Józek by  geniuszem, za-
tem, dzi ki niemu nie sta em si  niewolnikiem jakiejkolwiek 
religii.

Ale powinienem sk adnie przej  do pocz tków i pierw-
szych ruchów d uta. Pierwszej klasy nie mam co wspo-
mina . To by o w starej szkole nr 2 pod opiek  pani Repi -
skiej. M oda i chyba adna, gdy  z alem przenosi em si
z tornistrem do szko y nr 1. Natomiast gdy ujrza em, e wraz 
ze mn  przenie li Krysi  M. wszystkie cierpienia sp yn y po 
mnie jak po kaczce. Jeszcze nie wiedzia em, e adn  wycho-
wawczyni  Repi sk , mo e zast pi  co  znacznie smaczniej-
szego. W tamtych czasach jeszcze nie by y spopularyzowane 
okrzyki wyra ania zachwytu w stylu angielskim – Wow! Gdy-
by, mia o to miejsce dzisiaj, tak pewnie bym zareagowa  po 
wkroczeniu do klasy pani Krystyny, wtenczas jeszcze Zabo-
rowskiej, obecnie Wieckiej. To nic, e po chwili nast pi oby
powszechne, …Klacz!!!... Noo! ... Gdy  „lekk ” mia a r k
nasza pani. Te niuanse mia y si  jednak nijak do ca okszta -
tu. By em mocnym zawodnikiem i kolejna sonata Chopina 
w zupe no ci rekompensowa a, lecz c rozdarte serca. Znika y
wszelkie niesnaski, kiedy unosi a przykryw  pianina. – Mróz
siwiutki, szklarz wytrwa y noc  raz ka u e szkli , gwiazdy si
z majsterka mia y, z oty ksi yc z niego drwi . – To by a pierw-
sza piosenka, któr  mog em przy akompaniamencie pianina pani 
Wieckiej za piewa . Oczywi cie, pó niej by  Chór, i ju  trady-
cyjne wyst py w dniu 8. marca dla pa  w ratuszu. By y nawet 
p czki dla najlepszych. Kolejne próby zauroczenia mojej mu-
zycznej wra liwo ci mandolin  zako czy y si  fiaskiem. Kon-
flikt potrwa  d u ej, lecz nie mia  on wp ywu na przekazywane 
warto ci, po za tym wszyscy ch opcy kochali nasz  pani  Kry-
si . Nie by o takiego, który by si  nie poci , kiedy wchodzi a do 
klasy. Z pewno ci  niezno nie dokucza o to tym wyro ni tym
z ostatnich awek. Pami tam, jak którego  dnia powiedzia em
do Reni Ro ek, e oddam jej swoje jab ko, jak wpu ci mnie 
na swoje miejsce do pierwszej aweczki. Punkt obserwacyjny 
w drugiej nie by  zadowalaj cy. Renata si  zgodzi a, ale popro-
si a o drugie jab ko dla kole anki z tej samej awki, Ani Kami -
skiej. I tak biega o si  po szkolnych ogródkach, w poszukiwa-
niu jab ka grzechu. Istotn  prawd  jest jednak to, i  nie by oby
muzykuj cego Daraszka, bez pierwszego profesora muzyki. 
Dzi kuj . Po pani Wieckiej, to chyba ju  w V klasie przej a
d uto pani Bernadeta Burczyk. Nie ulega w tpliwo ci, to jej 
zas uga, i  mog  dzisiaj do Was tak sobie pisa . Na pewno, 
gdyby jeszcze by a w ród nas, dla niej zadedykowa bym swo-
j  powie  „8 dni w ramionach Boga”. Wiedzia a, e mia em
ambicje dorówna  dziadkowi, który by  pierwszym, mo e nie 
jedynym czytelnikiem, któremu uda o si  przeczyta  tyle ksi -
ek, ile w ówczesnym czasie by o pozycji na stanie w Miejskiej 

Bibliotece. Tak poinformowa a mnie pani Brygida, prowadz -

DARIUSZ PA KOWSKI

Co nieco o rze biarzach
Okiem Dariusza P.

Nosi  Noszony Wilk razy kilka 
– za chwil  znoszonego ponios  i wilka!
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ca placówk . Czyli czyta em nie tylko lektury obowi zkowe,
ale wszystkie pozycje znajduj ce si  w programach nauczania 
dla m odzie y szkolnej, przez co mia em taryf  ulgow . Tak 
my l . Na pewno, ka dy z nas ma takich swoich faworytów. 
Jeden lubi  pana od geografii, inny za  od historii i adna
w tym dziwota. 

Przedstawi  dwóch kolejnych Panów, zanim przejd  do 
tych mistrzów d uta, których wszyscy kochali bez wyj tku.
I to na pewno nie by o za seksapil, nie za talent do czego
specjalnego i na pewno nie za urod , powierzchowno , tyl-
ko za okazane serce. Nast pna osoba, to pan Roman Skibi -
ski. Dlaczego? Nie wiem, jak on to robi , ale ten cz owiek by
w stanie nauczy  mnie wszystkiego. Jego wyk ady by y dla 
mnie przejrzyste, a sposób nauczania w 100% efektywny. Pew-
nego dnia zachorowa a pani od matematyki. Sama matematyka 
by a dla mnie jednym wielkim dramatem. Nic nie rozumia em,
a w g owie przewodzi  kompletny chaos. Pan Roman przej
pa eczk  i nast pi o tak zwane ol nienie. Tak t umaczy , i  nie 
by o mo liwo ci nie uchwyci  sedna najbardziej skompliko-
wanych równa . S owa wspiera  manieryczn , widowiskow
gestykulacj , a zamaszysto  ramion zawsze koronowa a suk-
cesywno  ostatniego przekazu. Mia  tak  ambicj  dotrze  do 
ka dego i nie pozwoli  sobie na nieuwag  uczniów. Absolutny 
tyran, który zadowoli  si  tylko wówczas, gdy klas  opuszczali 
uczniowie z jego pe nym przekazem w g owach. Udowodni
mi tym, za co by em mu wdzi czny, i  nie ja by em g upcem,
a raczej tamta, niew a ciwa osoba, na niew a ciwym miejscu. 
To taki dylemat nie tylko wielu szkó  na wiecie, ale równie
tych naszych, lokalnych. We my dla przyk adu takie Techni-
kum Rolnicze w Boles awowie. Niegdy , wyjecha  cz owiek
w g b Polski i tam dowiadywa  si  o wybitnych osi gni -
ciach szko y. Przegl dam star  pras  i tutaj równie  natych-
miast rzuca mi si  w oczy wspania o  minionych lat oraz 
osi gni cia tamtych ludzi. Cytuj : „O godzinie 23. na sta-
dionie odb dzie si  barwne widowisko obrz dowe pn. So-
bótki Skarszewskie w wykonaniu zespo ów tanecznych 
Technikum Rolniczego w Boles awowie pod kierownic-
twem mgr Lidii Kolwas, w re yserii Jana W a niewskiego
i opracowaniu muzycznym Antoniego Sutowskiego. Nast p-
nie przy d wi kach zespo u Quadro „odb dzie si  zabawa ta-
neczna na wolnym powietrzu. Itd.”. Koniec cytatu. Nast pny
fragment pochodzi z innego roku, i podpowiada nam, e to nie 
by  chwilowy, jednorazowy wzlot. Fragment cytatu: „Ponad 
5 tys. osób przyby o w sobot  wieczorem na stadion w Skar-
szewach, by podziwia  pi kne widowiskowo obrz dowe pn. 
Sobótki Skarszewskie, przygotowane przez T.R. w Boles awo-
wie. W wietle reflektorów i ognisk na murawie wyst pi o 140 
dziewcz t i ch opców. To wspania e widowisko przygotowa
zespó  w sk adzie: Lidia Kolwas, Jan W a niewski i Antoni 
Sutowski”. Koniec cytatu. Czy, pod acie za mn ? Czy wi-
dzicie, tak jak ja widz  te pi kne dziewcz ta z wiankami na 
g owach. Oko o 200 wianków l ni cych w blaskach wiec
p yn o Wietcis , by oznajmi wiatu, jak pi knie umiej  si
bawi  S owianie w Skarszewach. Takie monumentalne dzie-
a przygotowywali pod bacznym okiem administratora szko y

absolwenci Technikum Rolniczego. Ten gigantyczny spektakl 
to nie jest jaka  literacka fikcja redaktora z „G osu Wybrze a”,
a najprawdziwszy reality show, który mia  miejsce ka dego roku 
na stadionie. Gigantyczny, bo nie atwo uple  200 wianków, 
i przygotowa  prawie tyle samo s owia skiego odzienia. 
Gdzie zapodzia a si  ta wspania a tradycja, prowadzona 
przez zarz dców szko y? Usz a, zaraz po pojawieniu si  no-
wych, rozleniwionych, nie kreatywnych administratorów? 
Szkoda!… Bo to niezaprzeczalnie wielka strata ywego
obcowania z obyczajowo ci . Nasz  obyczajowo ci ! Za-
tem, czy, noszony stan administracji nie uleg  przypadkiem 

znoszeniu, co rusz to obci any sprawami ocieraj cymi si
o rozbrzmiewaj ce zewsz d skandaliczne niegodziwo ci. Dla-
czego, pozwalacie na to? Dlaczego, tak nagle wszystkim sta
si  oboj tny stan obecnego znoszenia. Wszak, naturalnym od-
ruchem sprawy by oby zrzuci  znoszony, niesprawdzaj cy si
marazm, i powróci  do dawno zatraconego presti u. Nie tylko 
z opowiada  wielu ludzi wynika, e kiedy  by  absolwentem 
Boles awowa brzmia o Super dumnie. 

Pierwszy rok s u by wojskowej odby em w Olsztynie. Mój 
zespó  muzyczny z J.W. …Podawa  numeru nie mog , zabro-
nione, zosta  zamówiony do klubu medyka, Bimanol”, gdzie 
razem z „Trzecim oddechem Kaczuchy” mieli my za zadanie 
uatrakcyjni  nock  studentom Akademii Rolniczej z Olsztyna. 
Oczywi cie pe na gala, przemówienia, proporczyki, puchary 
i medale, i nagle dopada uszu …wowa, ko o Skarszew. Mnie, 
to jakby ko  kopn , a oni uporczywie dalej, e z stamt d przy-
bywaj  najlepsi studenci. Jednym s owem, przysz o  polskie-
go rolnictwa. Ale by em dumny! Od razu przyzna em si , z ja-
kiej to ja prowincji przyby em do Olsztyna. Poniewa  mia em
ju on , po roku s u by mog em przenie  si  bli ej domu, 
i wyl dowa em w Gda sku. I znowu zespó  muzyczny, i znowu 
akademie, bankiety itp. Z okazji 41. rocznicy LWP zaproszo-
no nas do ,,rolniczaka” w Owidzu. I jak my licie? No pewnie, 
e tak! Znowu T. R. Boles awowo chwalone pod niebiosa tak, 

jakby w Owidzu nie mieli zielonego poj cia i nigdy nie s ysze-
li o nowoczesnych systemach agro- gospodarki, bio- hodowli 
itp. Nie chc  si  powtarza , zako cz  tylko kwesti  zach t  do 
odwiedzin mojego bloga na Facebook, gdzie zawsze staram si
ka d  histori  dokumentowa  fotografiami. Zawsze znajd  si
niedowiarkowie, którym prawda o takim zabarwieniu zdaje si
b dzie nie do przyj cia.

Czas, bym przeszed  do porzuconych rze biarzy. Ko-
lejnym szkolnym autorytetem by  pan od fizyki, cho  sama 
fizyka z matematycznym pokrewie stwem, czyli wszelkimi 
obliczeniami wzorów, by a wtenczas dla mnie niedost p-
n , czym  bardzo skomplikowanym. Podobnie, mia o si
z chemi . U y em s owa autorytet, ale m odzi ludzie ci gle
szukaj  wzorca doskona ego, nadaj cego si  do na lado-
wania, i tak s dz , i  nie by em w tym odosobniony, i e
pan Józef Breska spe nia  te wszystkie wymogi dla m odej,
m skiej szkolnej spo eczno ci. Oprócz fizyki, przysposabia
przecie  nas do m skiego zaj cia, przekazuj c jak wbija
gwo dzie do deski tak, aby przed czasem si  nie zgina y. To 
te  jest pewnego rodzaju energia, która jednemu odpowiada, 
a drugiemu nie. Z tamtej powagi emanowa a wielka dawka 
humoru, która dyskretnie podpowiada a, jakim cz owiekiem
mo e by  poza murami szko y. I to imponowa o. W takich 
ocenach, rzadko si  myl , cho  to wiek, w którym przecho-
dzili my przez faz  syndromu nieidealnego ojca. Chcieliby-
my jego pozycj  w rodowisku kolegów idealizowa , lecz 

codzienne zachowania wykluczaj  i nie pozwalaj  dostrze-
ga  w rodzicu „Supermana”. To s  powody, dla których rola 
naszych nauczycieli przerasta niekiedy ich mo liwo ci i nie 
rzadko ich przes ania zmierzaj  w odwrotnym kierunku uka-
zuj c ich pró ne zatapianie si  w materializmie. Taki skowyt 
szczura na zakr cie, w po cigu za brudnym, niegodziwie 
zdobywanym pieni dzem. Takie uwidocznienie niedoskona-
o ci u ludzi kszta tuj cych charaktery m odym ludziom to 

prawdziwa tragedia. Wielorako  wad skrywana pod p asz-
czykiem narzuconych sobie zasad etyki zawodowej, prze-
mierzaj  bezwstydnie korytarzami czyni c wiele z a, bo nie 
ma lepszych obserwatorów, jak m ode, dne poznania ycia
dusze nieska onych, niewinnych uczniów. Ja mo e umia -
bym takie przypadki rozgrzeszy , ale czy oni sami umiej
spojrze  na siebie w lustrze? Wszczepiane prawo moralne na 
lekcjach wychowania obywatelskiego przez kogo , kto dzisiaj 
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sprzedaje traw  wzbudza nie tylko niesmak (bynajmniej nie 
mowa tutaj o tej trawie rosn cej na wiadukcie do Borów Tu-
cholskich). I tak do wiadcza nas ycie, rzucaj c cie  ogrom-
nych skandali, które gdzie jak gdzie, nie powinny znale
miejsca w szko ach. Nie mo e by  dopuszczalne, aby ucznio-
wie czytali na przeró nych portalach, e ich dyrektor szko-
y, wzór moralno ci zamieszany jest w produkcj  jakiego

spirytusu, czy te  zaraz potem uchyla si  od op at za wod ,
usi uj c tym samym wystrychn  Pa stwo na Dudka. To nie 
o takich warto ciach powinien dowiadywa  si  z mediów ab-
solwent takiej, czy innej szko y. A niechby nawet mia a by
to nieprawda, mimo wszystko taki ucze  wola by poczyta ,
bo tyle jeszcze umia by znie , e jego profesora pos dzaj
o zakupienie doktoratu na czarnym rynku. Mo e dziwnie by 
zareagowa , mo e nawet pi ci  pogrozi  w kierunku chorej, 
zawistnej obsesji. Ano, w a nie! Skoro, ju  jestem przy tym 
temacie. Gdyby, kto  przypadkiem wys a  do mnie e- maila 
i w nim czyta bym o przeprowadzonych próbach z bomb
wodorow  za miastem w kiskulach, to jestem gotowy da
temu wiar , zwa ywszy fakt, i  chemi  w Skarszewach wy-
k ada  przecie  Zdzis aw Papierowski. Czyli, wszystko jest 
mo liwe, a kiedy jeszcze do czymy do ca o ci regionalne ta-
lenty buduj ce w stodole helikoptery, to mamy pe ny zestaw 
mo liwo ci Ja – pana. Co za  si  tyczy podwa ania doktoratu 
naszego Burmistrza, zjawisko jest niczym innym, jak tylko 
sol  w oku plugawej opozycji! To co  jest znacznie gorszego 
od plugastwa i temu wiary da  nie sposób. To nic innego, jak 
kolejne wtr ty tych, którzy siedz  za dnia przy Burmistrzu 
i fa szywie ypi lepiami. Dariusz Skalski jest zbyt ambitny 
i uparty, aby zni y  si  do takiej atwizny. Tego nie zrobi em
nawet ja, gdzie okoliczno  mia em sprzyjaj c  i gdzie móg -
bym z papierkami zaszy  si  gdzie  w augustowskim. Kocha-
ni! Taka hochsztaplerka zawsze znajdzie swoje zako czenie
i zdaje si  nie wiedzia  o tym tylko Dyzma. 

Jak wida , jeszcze wielu doros ych potrzebuje opie-
ki zdolnego pedagoga. Nie trzeba si  tego wstydzi , tylko 
z pokor  przyjmowa  nauki, które pi knie serwuje Dariusz 
Skalski, a które odnalaz y w a nie swój pocz tek w s owach
ksi dza biskupa prof. Chrze cija skiej Akademii Teologicz-
nej dra hab. Marcina Hintza: … „Je li b dziemy notorycz-
nie wycina  sfer  kultury, nauki, to wychowamy pokolenia, 
które nie b d  w stanie braków w tych sferach nadrobi ”.
Mam nieodparte wra enie, i  wspomniany problem jest ju
od dawna w stadium zaawansowania. Kiedy pisa em, nie 
tak dawno o zaczynie nowej kultury, to warto podkre li ,
i  wywiad z ksi dzem biskupem jest dobrym przyk adem
nadchodz cej nowej epoki – powrotu umiej tno ci wspólne-
go bycia ze sob , jest wspania ym pocz tkiem kulturowych 
zmian, powrotu, utraconego naturalnego stanu tolerancji re-
ligijnej. To wszystko ju  niegdy  by o u nas. 

Na zako czenie co nieco o rze biarzach, których kochali 
wszyscy. Nasz kochany „wujek” mgr S siadek jest w a nie
takim mistrzem, a jeszcze nieco wcze niej przed nim, Al-
fons Przybielski. Niegdy  prywatnie udzieli  mi pierwszych 
lekcji historii naszego miasta. Od niego mog em us ysze ,
w których miejscach i gdzie w m odo ci spija  kaw  i w któ-
rych restauracjach zjada  obiady. Z panem S siadkiem by o
zupe nie podobnie. Byli to ludzie pozbawieni nerwu i z bez-
graniczn  cierpliwo ci . Przez 8 lat nie uda o mi si  zaobser-
wowa  chwili irytacji, lub znu enia prac . Z sercem na d oni,
a co by o przejmuj ce do szpiku mia  to serce dla wszystkich, 
bez ohydnego wyró niania tych najzdolniejszych. Nie mia
problemów nawet przebywania z uczniem poza obowi zko-
wymi godzinami pracy. Mia em okazj  pozna  ojca w domu 
naszego „wujka” i wys ucha  opowiada  z okresu okupacji 
miasta. To s  takie chwile, które zbli aj  ludzi do siebie i na 
zawsze pozostaj  w pami ci. Dzi kuje za to, e byli.

Regina Matuszewska urodzi a si  30 lipca 1929 
roku we wsi czki na Kurpiach. Od najm odszych lat 
interesowa a si  kultur  ludow . Pasj  t  przyt umi o
opuszczenie ziem rodzinnych – ju  z za o on  w asn
rodzin  przeprowadzi a si  na Pomorze Gda skie,
na Kociewie, do wsi Czarny Las. U piona „kurpiow-
ska dusza” obudzi a si , gdy przesz a na zas u on  (po 
wielu latach ci kiej pracy na roli) emerytur . Naj-
pierw nie mia o – wycinanki, potem obrazy, rze bio-
ne wi tki – powsta  nawet kilkumetrowej wielko ci
Anio  Stró  na O tarz Papieski. W ko cu przyszed
czas na wiersze, na ró ne okazje, pisane cz sto pod 
wp ywem chwili, wiersze wyra aj ce podziw dla na-
tury, wiosek, miast i yj cych w nich ludzi... 

REGINA MATUSZEWSKA

Opatrzno

Dzi ki Ci moja opatrzno ci, e si  obudzi am
W jasno ci brzasku senne mary pogubi am.
Co dzie  co  nowego do ogl dania i do podpatrzenia.
I w polu, i w ogrodzie, w powietrzu i na wodzie.
Wszystko ro nie, olbrzymieje, zakwita i ja nieje.
Gdy dostrzegamy te wszystkie zjawy naturalne,
To widzimy wielkie zjawisko jakby nierealne.
Te cudowno ci, które si  dziej  wiosn  i w ród lata
S  jakby wielk  tajemnic , doznan  i nie z tego wiata.
Nie tak dawno wszystko by o zastyg e, umar e jak suche,
Zasypane niegiem, nagie, samotne i g uche.
Mrozy by y tak wielkie, drzewa p ka y z oskotem,
Lody sku y trawy, ro liny le a y pokotem.
I tylko inny wiatr zawieje i o innej porze,
I o dziwo – wszystko si  budzi, jakby po narkozie.
Czy nie jest cudowne to odradzaj ce si  zjawisko,
Co by o s abe, martwe, suche – dzi  o y o wszystko.
O ywia, zielenieje, rozrasta, zapuszcza korzenie,
Wypuszcza p czki, kwiaty, owoce, zamierza rozrzuci

nasienie.
Ka da ro linka ma swoje zadanie na tej ziemi.
Potrzebne dla ludzi, dla ptasz t i wszelkiej zwierzyny.
Opatrzno  nasza wszystko to tak m drze urz dzi a,

eby byli wszyscy dla wszystkich i eby r ka r k  my a.
My musimy wszyscy w y  si  w roztropno ci,
By nie zaprzepa ci  darów opatrzno ci.

1996

RZE BIARZE DUSZY
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Walenty Faterkowski urodzi  si  25 stycznia 1912 
roku w Che m y. Matur  zda  w Gimnazjum 
Kopernika w Toruniu, a nast pnie podj  prac

w Urz dzie Skarbowym w W brze nie. Pó niej zosta  wcie-
lony do wojska. Trafi  do 66 Kaszubskiego Pu ku Piechoty 
im. Józefa Pi sudskiego, a praktyki oficerskie odby  w 2 Ba-
talionie Strzelców w Tczewie. W 1937 roku otrzyma  stopie
podporucznika rezerwy. Po wyj ciu z koszar skierowano go 
do pracy w Urz dzie Skarbowym w Tczewie. Nie poby  tam 
jednak d ugo. W 1938 roku Faterkowskiego zatrudniono 
w Kasie Chorych w Tczewie, w której pracowa  do mobili-
zacji. 24 sierpnia 1939 roku powróci  do s u by w 2 Batalio-
nie Strzelców w Tczewie. 

Kiedy wybuch a wojna W. Faterkowski jako jeden 
z najlepszych oficerów rezerwy zosta  wyznaczony przez 
dowódc  pp ka Stanis awa Janika na najbardziej ekspono-
wany odcinek obrony mostów. By  dowódc  drugiego pluto-
nu w pierwszej kompanii drugiego Batalionu Strzelców. To 
na nim spoczywa o zadanie obrony wschodniego przyczó ka
mostów w Tczewie przed atakiem hitlerowskim. Dzia ania
o nierzy, którymi dowodzi  mi dzy innymi Faterkowski 

uniemo liwi y hitlerowcom przechwycenie strategiczne 
wa nych mostów na Wi le, co mia o du e znaczenie dla dal-
szej wojny obronnej ca ej Polski.

– Z chwil  kiedy spad y pierwsze bomby, zaraz zacz a
strzela  artyleria – wspomina Walenty Faterkowski. – Je-
den pocisk przeszed  nawet przez cian  budynku, w którym 
przebywa em z o nierzami. Od razu zrobi a si  wrzawa. 

o nierze krzyczeli: gaz, gaz i zacz li zrywa  maski. Nie 
by o s ycha  mojego g osu. Wyci gn em wi c pistolet i kil-
ka razy wystrzeli em w powietrze. Dopiero to spowodowa o,
e grupa si  uspokoi a.

Faterkowski by  jednym z pierwszych o nierzy II Rze-
czypospolitej, który przyj  na siebie ogie  wroga i m nie
stawi  mu czo a. Jako jeden z niewielu dowódców bior cych
udzia  w kampanii 1939 roku wype ni  swoje rozkazy do 
ko ca. Odpiera  ataki niemieckie pod ogniem artylerii ci -
kiej z okolic Malborka od godziny 4.45 do oko o 5.30, na-
st pnie na rozkaz dowódcy wycofa  si  wraz z plutonem do 
rowu strzeleckiego po stronie zachodniej, gdzie po wysadze-
niu mostów zwalcza  próby przeprawy przez Wis  wojsk 
niemieckich do godziny 19.00. Nie ma w tpliwo ci, e to na 

nim i o nierzach jego plutonu spoczywa a wtedy najwi k-
sza odpowiedzialno .

Atak o nierzy niemieckich zosta  odparty. 
Podczas wojny walczy  tak e w okolicach Grupy i wie-

cia. Pó niej trafi  do niemieckich obozów jenieckich, w któ-
rych trzymani byli oficerowie wzi ci do niewoli w czasie 
dzia a  wojennych. Przebywa  m.in. w oflagu w Lubece. 
Wyzwolony zosta  przez wojska ameryka skie 2 kwietnia 
1945 roku i oko o rok pó niej repatriowany do kraju przez 
aliantów. Kiedy trafi  do Polski, uda  si  do Kielc, gdzie 
mieszka a jego ona.

Wspólnie postanowili jecha  na ziemie odzyskane. Ich 
ycie zupe nie si  wtedy odmieni o. Faterkowski otrzyma

posad  g ównego ksi gowego w Zespole Fabryk Dolno l -
skich w Nowej Soli (pó niejsze Dolno l skie Zak ady Me-
talurgiczne „DOZAMET”). Pracowa  tam w latach 1946-
1978. Uczy  tak e w technikum odlewniczym w Nowej Soli 
przez 12 lat. Pe ni  funkcj  wicedyrektora Stowarzyszenia 
Ksi gowych oraz bieg ego s dowego z dziedziny ksi go-
wo ci. Na emerytur  przeszed  w 1978 roku. W tym czasie, 
w 1972 roku, by  proponowany przez wspomnianego p k.
Stanis awa Janika do odznaczenia Orderem Wojennym 
Krzy a Virtuti Militari. Jednak e wniosek zosta  wstrzyma-
ny przez komórk  PZPR zak adu pracy Faterkowskiego. 

Na stanowisku g ównego ksi gowego w tym zak adzie
przepracowa  32 lata. Walenty Faterkowski otrzyma  rów-
nie  medal „Pro Memoria” przyznany przez Prezydenta 
Polski Lecha Kaczy skiego. Podobnie uczynili: marsza ek
senatu, marsza ek sejmu, minister infrastruktury, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego, minister finansów, pre-
zes zarz du PKP i dowódca Pomorskiej Dywizji Zmechani-
zowanej. Otrzyma  awans na stopie  kapitana. Mieszka cy
Tczewa w trakcie obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny 
wiatowej nadali mu tytu  Honorowego Obywatela Miasta, 

a nowosolska rada uhonorowa a go listem gratulacyjnym. 
Faterkowski jest autorem dwóch ksi ek. Pierwsza po-

wi cona DZM „Dozamet”, w której autor omówi  swoj
drog  do Nowej Soli, okres pracy w zak adzie od czasu 
jego uruchomienia w 1946 roku do czasów rozkwitu w po-
owie lat 70. Druga, „Wspomnienia wojenne i powojenne 

Walentego Faterkowskiego”, na bazie której powsta  ten 
artyku .

HALINA RUDKO

Broni  tczewskich mostów
Walenty Faterkowski  (1912-2013)

Dnia 7 kwietnia 2013 roku w wieku 101 lat zmar  honorowy obywatel Tcze-
wa, Walenty Faterkowski. 1 wrze nia 1939 roku broni  tczewskich mostów na 
Wi le przed atakami wojsk niemieckich. 
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Iznowu  mamy tomik Andrzeja Grzyba! Oczywi cie, pro-
zatorski. Tylko e chocia  z „Prozami ma ymi i mniej-
szymi” i potem z opowiadaniami „ cie k  przez las” 

na pisarsk  przygod  wyruszy , by potem z prozatorskimi 
impresjami w „Niecodzienniku pomorskim” si  zmaga , to 
dopi  swego i powie ciowym „Janem Konradem” zadziwi .
Ale Andrzej Grzyb nie by by sob , gdyby z poetyckiego s o-
wa w ogóle zrezygnowa . St d nie tylko w „Zapi knej” jego 
poetycki wyg os mo na by o wyczu , ale tak e w ostatnim 
prozatorskim tomiku. Takie ju  Andrzeja Grzyba „miejsce 
na ziemi” i taki jego artystyczny konterfekt.

„Miejsce na ziemi i inne drobiazgi” trafi o na ksi garskie
pó ki niedawno i kartki tego zbiorku prozatorskich impresji 
s  jeszcze ciep e, za  grafiki Dahlberga czyni  tutaj s owo
codziennie ba niowym. A kiedy wszystko od motta z „Prze-
chadzki” Roberta Walsera tu si  zaczyna, wiadomo, e droga 
jest naszym cz owieczym przeznaczeniem i tylko od nas za-
le y, jakie b dzie to nasze w drowanie przez ycie – aktyw-
ne, ciekawe i fascynuj ce, czy morz co nudne. Poniewa
u Grzyba, jak czytamy w pierwszej sekwencji tego tomu, 
nawet nieudane próby opowie ci, okazuj  si  warte odno-
towania i pami ci, wi c o tym ostatnim trzeba zapomnie .
Mo na by pomy le , e przecie  to tak zwyk e i codzienne, 
e zapami tania niewarte. A przecie  godne tego jest nawet 

spojrzenie przez okno, spotkanie przy parkometrze z pro-
wincjonalnym clochardem i kilka poetycko-prozatorskich 
„aktów” gda skich, a potem a  do tytu owego tekstu „miej-
sca na ziemi”.

Trafiamy na niego akurat po rodku tych „próz”, bo tym 
„miejscem na ziemi” okazuje si  dla narratora w a nie szpi-
tal. Wszak w yciu trzeba kiedy  i tam trafi , a wtedy mamy 
do  czasu, by wspomnie  poprzednie „miejsca na ziemi”, 
jak chocia by to „trzydzieste pierwsze”, na którym przysz o
teraz siedzie  porte-parole autora w wielce wa nej instytucji 
i wcale nie tak szcz snej, je eli ju  dwóch poprzednio zaj-
muj cych to miejsce sko czy o swoj  ziemsk  w drówk .
I wtenczas, ko cz c t  retrospekcj , autor zda si  jakby si -
ga  do tej egzystencjalnej my li podanej tu w drugim akapi-
cie o yciu jako aktywnej w drówce. „Bo ycie to powa na
sprawa” i „[Nie mo na go przespa ]”, wszak teatrum nasze-
go ywota si  nie powtórzy. Chocia  kto to wie?!

Takich i innych refleksji mamy tu wiele, i nie sposób ich 
zliczy , a có  dopiero po nawet uwa nej lekturze tych pro-
zatorskich drobiazgów powtórzy . Ale przecie  nie to jest 
tu wa ne i autorowi wcale o to nie chodzi. Wa ne jest, by 
nawet na chybi  traf t  ksi k  otworzy  i znale  dla siebie 
przyjazne i bliskie s owo, które nie pozostanie martwym, ale 
o ywi podobne wspomnienia czy skojarzenia. I tak tu w a-
nie jest! Bowiem podobnie jak swoje wra enia niesk adnie

w notesie czy na lu nych kartkach autor spisywa , a po-

tem w tym zgrabnym tomiku zamkn , tak nam wystarczy 
otworzy  go na oboj tnie jakiej stronie i to na swój sposób 
odczu . I tak powinno by ! O to przecie  zabiega ka dy ar-
tysta, bo nie tylko artysta s owa, by poruszy  wyobra ni
odbiorcy, pobudzi  go do refleksji, a mo e nawet wprowa-
dzi  na swoj  drog  prze y  i przemy le , co chyba najtrud-
niejsze. Bowiem do tego trzeba ju  szczególnie umiej tnego
s owa. Je eli jednak udaje mi si  co raz, tak przynajmniej 
mi si  wydaje, na podobne autorskie my li trafia , to trzeba 
powiedzie , e jest dobrze. Wszak ka demu zale y, aby go 
zrozumiano, a pisarzowi najbardziej. 

Pomaga za  zrozumie  te prozatorskie „drobiazgi” nie 
tylko trafna i budz ca wyobra ni  narracja, której tu naj-
wi cej, ale tak e tytulatura, gdzie s owo „okno” jawi si
czterokrotnie, a z drog  i w drowaniem, o naszym ludzkim 
ywocie nie pozwalaj cym zapomnie , najlepiej kojarzy si

zarówno „podró ”, „podró uj c”, „spacer”, „szlak” czy na-
wet ta „mrówka”, której nie wyobra amy sobie w bezruchu. 
Egzystencjalne s  wi c te „drobiazgi”, bo przecie  jak e in-
aczej mówi  o naszym „miejscu na ziemi”. e nasze ycie
jest w drówk  – od narodzin do mierci, od jednego celu 
w yciu do nast pnego, to nic nowego, i nawet Schopenhau-
er nie by  w tej my li oryginalny, ale e warto czasem si
w tym jak e cz sto szalonym w drowaniu zatrzyma , wokó
rozejrze , spojrze  za siebie i zaduma  nad w asnym losem, 
nie ka demu to si  udaje, a raczej nie ka dy ma na to czas. 
Kiedy jednak trafi si  nam taka chwila, dopiero wtenczas 
mo na doceni  i tym lepiej poj  swoje „miejsce na ziemi”. 

e gwoli tej my li zatrzyma em si  na chwil  w tej 
swojej w drówce po tym ziemskim padole, schodz c bez-
wiednie coraz to szybciej z górzystego traktu, win  ponosi 
w a nie autor tego tomiku. Gdybym nie odda  si  lekturze 
jego tre ci, nie obudzi o by si  we mnie, podobnie jak zresz-
t  w ka dym, o czym jestem wi cie przekonany, bo tak 
sugestywne jest tu s owo tej w wielu miejscach poetyckiej 
mimo wszystko prozy, zastanowienie nad w asnym jeste-
stwem. I to szczególnie w tej chwili, kiedy to jeszcze zmaga 
si  z paskudn  chorob  mieszkaj ca po s siedzku przyjazna 
mi osoba. Takiego zastanowienia nad swoim losem trzeba 
ka demu, a najbardziej tym wszystkim, którzy tak bardzo 
chc c MIE , zapominaj , e najwa niejsze w tym naszym 
ywocie jest BY . Wszak dopiero to pozwala si  nad sob

zastanowi  i lepiej poj  sens istnienia.
I jeszcze jedno trzeba powiedzie  o tym prozatorskim 

tomiku Andrzeja Grzyba, przynajmniej ad hoc, po jego 
pierwszej lekturze – ma si  takie wra enie, jakby najpierw 
te „drobiazgi” by y poszukiwaniem spe nienia, co w tych e
„porzuconych pocz tkach” czy „oknie na drog ” zda si  by
widoczne, a potem z tym e Gda skim w tre ci przypomi-
naj c pomini te fragmenty powie ci o „Janie Konradzie”, 

TADEUSZ LINKNER  

Podró  ko czy si  w domu 
czyli o  „MIEJSCU NA ZIEMI i innych drobiazgach” 

Andrzeja Grzyba s ów kilka
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Andrzej Grzyb, Miejsce na ziemi i inne drobiazgi, Wydawnictwo 
Bernardinum 2013, form. 12 x 18 cm, s. 136, opr. twarda.

Mieczys awa Krzywi ska, Nut  zmierzchu, Kociewski Kantor 
Edytorski, Tczew 2012, form. 11,5 x 19,5 cm, s. 64, opr. mi kka

by wreszcie w „kolejnym dniu” i na  „przetartym szlaku” 
by  uspokojeniem. Przy czym finalny akapit tej ostatniej po-
wiastki mo na odebra  jako summ  tych wszystkich „dro-
biazgów”. Bo chocia  z t  w a nie opowie ci  z „przetarte-
go szlaku” maj  w tym akapicie wiele wspólnego pierwsze 
s owa, to równie dobrze mo na je odnie  do ca ej tre ci; nie 
zapominaj c przy tym o tych „butach”, które dla w drowca
s  zawsze tak wa ne. Chocia  dla ka dego najwa niejsze
jest szcz liwie powróci  do DOMU, i to nie tylko do tego 
w asnego ale zarazem do jego mitycznego uniwersum, co 
ka e mi pisa  to s owo wielkimi literami. Znaczy ono w tych 
„drobiazgach” tak wiele, e nie sposób tego przemilcze ,
i to szczególnie kiedy ko czy si  nasza w drówka, maj ca tu 
równie  swoj  metaforyczn  wieloznaczno .

„– No w a nie. Przerwana, uci ta, a mo e nawet nie-
prawdziwa ta nasza opowie , ale czy chcesz, czy tego nie 
chcesz, dok dkolwiek podró ujemy, zawsze wracamy nad 
t  jedn  rzek , do kilku brzóz, sosen i jab oni za oknem, do 
bliskich, do domu, który cho  przebudowany, odmieniony, 
zawsze jest ten sam”.

Je eli nawet mog  te s owa budzi  uniwersalne i zara-
zem bliskie nam wszystkim skojarzenia, oczywi cie win
ponosi za to Andrzej Grzyb, którego wypowied  nie jest 
jednoznaczna. A dzieje si  tak za spraw  tego  poetyckiego 
podtekstu, którego oby nigdy si  nie wyzby .

(...).

Celem poezji powinno by  budzenie w odbiorcy g bokich 
emocji. Dlatego poeta nie mo e, a przynajmniej nie po-
winien, nasyca  swoich utworów zanadto subiektywnymi 

tre ciami. Wra liwo  poetycka powinna opiera  si  na wysokim 
stopniu uniwersalizmu i empatii, tak aby czytelnik – bo on jest 
przecie  najwa niejszy – móg  w czytanych wersach odnajdywa
swoje w asne, okre lone, zwerbalizowane odczucia i uczucia. Na 
tym polega sukces utworu. adne pochwa y krytyków nie mog
si  równa  akceptacji czy zachwytowi zwyk ego czytelnika. 
I odwrotnie – nawet najbardziej niepochlebna krytyka przegry-
wa realnie z akceptacj  czytelnika. Indywidualizm w poezji jest 
mo liwy do osi gni cia. Tak jak bez podpisu pod obrazem mo e-
my odgadywa  jego autora, tak czytaj c wiersz, wiemy czasami 
bez w tpienia kto go napisa . Pragn  tu jednak podkre li  ró nic
miedzy indywidualizmem a subiektywizmem. Indywidualizm 
oznacza bowiem pewne zró nicowanie j zyka i stylu, pewn
odr bno  jako ciow , ale w swojej wymowie odnosz c  si  do 
uniwersalistycznego ogl du wiata. Poeta musi umie  spogl da
oczyma innych ludzi. Inaczej jego spojrzenie zamknie go przed 
odbiorcami, znudzi ich, a czasami nawet zniesmaczy. Nakazem 
poezji jest wymóg, dotycz cy zarówno warsztatu, jak i nasycenia 
emocjami – ka dy element wiersza, ka dy jego wers powinien 
by  nasycony poezj . Je eli mamy do czynienia z wypowiedzi ,
sformu owan  mow  wi zan , która jest tylko opisem obiektu-
alnych faktów, nie nazywajmy tego wierszem. To pewne placebo, 
ale nie poezja. Ludzie pisz cy w sposób bardzo obiektywny, b d
zajmuj cy si  opisem zdarze  i obiektów w sposób ca kowicie
subiektywny, nie s  poetami, ale mog  si  nimi sta . Je eli drze-
mie w cz owieku potrzeba zwerbalizowania swoich uczu  czy 
odczu , tworzenia s ownych obrazów – to oznacza, e pierwszy 
krok w stron  poetyckiego przekazu zosta  uczyniony. Mo e to na-
wet jest dobra droga warsztatowa – spojrzenie najpierw w siebie, 
pó niej na otoczenie i opis w asnych odczu . Ale nale y mie
przy tym wiadomo , e to zaledwie pocz tek, dzia anie na za-
sadzie etiudy, wprawki, próg do tworzenia poezji, cz sto bardzo 
wysoki. Czy warto go pokonywa ? Czy warto we wspó czesno-

ci tworzy  poezj . Czy istnieje w dzisiejszej rzeczywisto ci kto
taki jak odbiorca? Nie chodzi tu o szerok  promocj , o dzia ania
markentingowe maj ce poezj  „dobrze sprzedawa ”. Poezja nie 
jest towarem. Jest tworem pochodz cym z najlepszych cz stek
naszego jestestwa. Ka dy cz owiek, pisz cy tak e, dysponuje 
darem i w kategoriach daru poezja powinna by  traktowana 
– otrzymane trzeba oddawa . Jestem pewna, e je eli chocia
jeden czytelnik prze yje dzi ki mnie chwile wzruszenia, je li 
obudz  one w kim  jakiekolwiek emocje – powiem: By o warto. 

MIECZYS AWA KRZYWI SKA

O moim pisaniu
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