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Od redakcji
Czytając pierwszy felieton „Z redakcyjnego biurka. Do Czytelników” Romana Landowskiego, bo on to przez długie lata krył się za podpisem „Redakcja”, zamieszczony
w pierwszym numerze „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, widzę siedzącego za
biurkiem redaktora na „Strychu” Tczewskiego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja, odgarniającego kosmyk włosów zsuwający się z jego czoła. Pisze wolno, zastanawiając się,
czytając czasem głośno któreś ze zdań, i pytając: „Tak będzie dobrze? Jak myślisz?”.
Nie było zgody na czasopismo, trzeba było obejść ten brak rejestracją wydawnictwa
seryjnego. Nie było papieru, to trzeba było „załatwić” sporą rolę, a może dwie, nie pamiętam tego dobrze, z Kwidzyna. Pojechać samochodem ciężarowym i przewieźć ten
„pozaklasowy” papier do Zakładów Graficznych w Gdańsku. Ile to jeszcze przeszkód
trzeba było pokonać, wiedzą ci, którzy rok, a może dwa lata wcześniej starali się o powołanie „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” do życia. Było dobre wsparcie prezydenta Czesława Glinkowskiego i z-cy prezydenta Zyty Myszki. Było wsparcie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Tczewskiej i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej ze Starogardu Gdańskiego. Z woli wielu przyjaznych i upartych ludzi urodził się „Magazyn”.
Długie, bo już ponad 25. letnie trwanie „Magazynu, było możliwe dzięki ludziom
twórczym, na wiele sposobów dotkniętych kociewskim bakcylem, a w sporej części to
szczęśliwe trwanie jest zasługą Romana Landowskiego.
On to w pierwszym „Magazynowym” felietonie napisał:
…„Szczególnie liczymy na gorące serca młodych, pamiętając jednocześnie o skrzętnym wykorzystaniu doświadczeń i wiedzy dojrzałego pokolenia. Tylko takie współtworzenie i umacnianie – jak zwykło się to określać – więzi międzypokoleniowej, zapewni
ciągłość tradycji i będzie kształtem dobrze pojętej nowoczesności regionalizmu. Przecież
trzeba pamiętać o swych przodkach, o ich dokonaniach i nieraz tragicznych losach, ich
patriotyzmie i nieszczędzonej krwi, o tym, że dzięki ich pasjom i codziennej rzetelnej robocie na polu, przy warsztacie w fabryce, czy szkole – my żyjemy. My z tego Ich dorobku
mamy prawo czerpać i obowiązek go pomnażać, dopisując nowe karty do księgi naszych
dziejów. Dlatego, myśląc o domu, rodzinie, własnej miejscowości, regionie – Ojczyźnie,
nie ustawajmy w pracy nad sobą, dla jutrzejszego dnia.
To jest najprostsza formuła naszego służenia innym.”…
Czy wypełniona została formuła służenia naszemu regionowi? Tak, jak najbardziej
tak. I szczęśliwie niech dalej będzie wypełniana.
Jest „Kociewski Magazyn Regionalny” – w swej klasie – fenomenem. Nie tylko długie, dwudziestopięcioletnie trwanie wyróżnia go spośród innych pism tego typu, ale
także, a może przede wszystkim, solidna zawartość, będąca skarbczykiem wiedzy o Kociewiu, dla tych, którzy czytają go dzisiaj i tych, którzy za lat kilka, kilkanaście, a pewno
i kilkadziesiąt wezmą „Magazyn” do ręki, aby posiąść wiedzę o historii, tradycji i życiu
społecznym naszego regionu. Tak, jest to owoc pozytywny i pożądany. Było i jest możliwe takie działanie, bo wielu dało i daje to, co ma najlepszego.
Andrzej Grzyb
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RYSZARD SZWOCH

Jak powstawał
Kociewski Magazyn Regionalny
Historia regionalnej prasy na Kociewiu nie jest zbyt długa, ani tym bardziej
bogata. Nie oznacza to jednak, iż o jej powstanie nie zabiegano w przeszłości,
chociaż skutki tych starań pozostały niezbyt widoczne. Tak też było w końcowym
ćwierćwieczu XX stulecia.

ierwsze próby stworzenia regionalnego periodyku,
mającego w zamierzeniach pomysłodawców z kręgu
Zrzeszenia Kociewskiego stanowić organ społecznego ruchu regionalnego obejmującego całe Kociewie, zaowocowały w 1956 roku wydaniem, w skromnej technice drukarskiej, zeszytu pt. „Zapiski Kociewskie”. Ten zachowany do
dziś rarytas pokazuje nader skromny początek lokalnej prasy
w czasie, gdy chwilowe złagodzenie polityki państwa wobec oddolnych struktur obywatelskich rodziło wiele nadziei
i budziło wiarę w możliwość artykułowania własnych potrzeb
na łamach niezależnej prasy. Poza jednym numerem, niestety, tamte „Zapiski Kociewskie” nie zdołały tej roli spełnić,
na wiele lat dzieląc los zapomnianego organu regionalistów
„Kociewia”. W pewnym stopniu – nie tak zresztą małym
– sprawom regionalnym poświęcał uwagę także „Głos Starogardzki”, powstały na fali oddolnej inicjatywy i ożywiany
echem tychże nadziei popaździernikowych, trwający zaledwie do 1957 roku. Zamilkł i on na dziesięciolecia, a próbę reaktywowania pisma w nowym duchu podjęto dopiero w roku
1980. Nastawał bowiem czas kolejnych nadziei na pojawienie
się wolnego słowa w druku za sprawą lokalnych środowisk
i grupy zapaleńców w społecznym ruchu regionalnym.
W tym czasie zupełnie serio potraktowano możliwość
wydawania regionalnej gazety w Starogardzie Gd. Miejscowy plastyk, Jan Wałaszewski, zaprojektował kilka wersji tytułowej winiety pisma pt. „Kociewie”. Przygotowano
ramowy plan z pilnymi artykułami na początek. Ogłoszenie stanu wojennego rzecz całą wstrzymało, a sam projekt
upadł ostatecznie. Jeszcze w roku 1982 usiłowano ratować
ideę własnego pisma i w listopadzie tego roku odstąpiono od
pierwotnego tytułu (uznano go za odpowiedniejszy dla rocznika) na rzecz bardziej gazetowego „Echa Kociewia”, ale
i ten pomysł się nie powiódł. W obu tych projektach zaangażował się Ryszard Szwoch, mając wsparcie grona pasjonatów ambitnej sprawy. Za mało, jak widać, aby przeforsować
inicjatywę tak na owe czasy dla miasta karkołomną.
Trudno dziś precyzyjnie określić moment, w którym odżyła idea powołania własnego periodyku całego Kociewia.
Na pewno stało się to w czasie odważnego formułowania
wobec władz PRL należnych społeczeństwu praw i swobód obywatelskich, wytyczonym strajkami zapowiadają-
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cymi wywalczenie samorządnych związków zawodowych,
a co za tym idzie, pewnych ustępstw państwa wobec żądań
społeczeństwa. W takim klimacie, zmierzającym do uporządkowania spraw w kraju, znalazło się miejsce dla kwestii
regionalizmu – odpolitycznionego, autonomicznego, kreatywnego siłą swoich struktur i członków. Z własną prasą
(i mediami) oczywiście.
Niewątpliwie sam zapał i entuzjazm były niewystarczającym zaczynem, aby liczyć na całkowity sukces. Wciąż
obowiązywała cała, ogromna i niewzruszona machina ograniczeń politycznych, gospodarczych i wszelakich innych
– słowem dziedzictwo PRL. Przeciwko temu społecznicy
mogli postawić swoje ambicje i pobożne plany, raczej wciąż
jeszcze marzenia, podbudowane wszakże determinacją i nieustępliwością wobec każdej stawianej przeszkody. Taki stan
niepewności musiał wreszcie ustąpić i zmierzać ku jakimś
konkretnym rozwiązaniom.
Kociewskie środowisko regionalistów nie czekało bezczynnie na lepszy czas, zanim polityka państwa wykaże
się zdecydowanym odwrotem od starych zasad – dławienia
swobody działania organizacji pozarządowych i krępowania
ich formalnymi ograniczeniami. O możliwości wydawania
pisma regionalnego dyskutowano coraz głośniej i otwarcie. Prym wiedli ci, którzy z racji własnych doświadczeń
zawodowych, kontaktów z redakcjami ogólnych mediów
i nauczeni zmaganiami z obowiązującą cenzurą mogli u samego początku te doświadczenia uwzględnić w staraniach
o prawo wydawania nowego pisma. Naturalnie, musiało
mieć ono swego formalnego wydawcę, którym powinien
być pozaurzędowy, niezależny od władz samorządowych
czy politycznych, wiarygodny organ społeczny.
Działania organizacyjne podjęto w końcu 1982, czy
raczej może na początku 1983 roku. Środowisko tczewskie w tej sprawie zdecydowanie przodowało i tam właśnie
ukształtował się cały plan operacyjny, rzec można, stworzenia czasopisma. Duchem ożywczym stał się dla tego grona niezmordowany Roman Landowski. Zadziałano ostro1.
W notatce prasowej na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
w lipcu 1983 roku pisał korespondent (ik): Czynione są starania o wydanie regionalnego pisma, obejmującego swym
zasięgiem oraz tematyką publikowanych materiałów obszar
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regionu kociewskiego. Wydawcą periodyku byłyby towarzystwa miłośników regionu w Starogardzie Gd. i Tczewie… (…).
Oby już niedługo nowe i oczekiwane przez społeczeństwo
„Kociewie” mogło trafić do rąk czytelników2. Z notki prasowej wynika, iż co do wydawcy przyszłego pisma uzgodniono
stanowisko, natomiast sam tytuł pozostawiono w tej wersji,
którą wcześniej lansowało środowisko starogardzkie.
Dominował niewątpliwie entuzjazm, głęboka wiara
w powodzenie czynionych zabiegów i ostateczny triumf inicjatorów tak ważnego dla regionu przedsięwzięcia.
Papierkowa batalia o pismo trwała w najlepsze, odsuwając jego pojawienie się na rynku czytelniczym w bliżej
nieokreśloną perspektywę. Tę rzeczywistość na pewno najrzetelniej zobrazują dokumenty nagromadzone w sprawie,
a pewnie zachowane w archiwum redakcji. Dość więc dodać, że gdy nagle doszła z Warszawy informacja, że najwyższe władze chcą przyjąć u siebie delegację reprezentującą inicjatorów nowego pisma, wydawało się wszystkim
zainteresowanym sprawą, iż dobiegła ona końca, zaś zgoda
czynników decyzyjnych jest co najmniej oczywista. Gdyby
było inaczej – domniemywaliśmy – władza nie zapraszałaby do siebie ludzi z terenu tylko po to, aby im obwieścić swoją niezgodę i udowodnić naiwną wiarę w sukces
tak uporczywych zabiegów. Zawsze władzy wystarczało
urzędowe wyłganie się jakimś pismem z ważną pieczątką,
a tu aż takie ceregiele, grzeczność i gościnność niespotykana. Termin rozmów wyznaczono na 2 grudnia 1983 roku.
Należało w przeddzień stawienia się w stolicy dostarczyć
wszelkie dane personalne z numerem dowodu osobistego
każdej z osób, a to w celu „sprawdzenia” i wystawienia
przepustki do wejścia.
Bez problemu w mig (na telefon) skompletowano delegację. Oczywiście dwa towarzystwa reprezentowane były
przez osoby bezpośrednio zaangażowane w tworzenie pisma: Roman Landowski z Tczewa i Ryszard Szwoch ze
Starogardu Gd. Jako trzeci w delegacji wystąpił Zbigniew
Pilas z Tczewa, wówczas działacz polityczny, niewątpliwie
jako tzw. czynnik mogący ułatwić rozmowy warszawskie
i uwiarygodnić pewnie całe nasze grono. Cieszyliśmy się, że
sprawa zbliża się do finału. Zakładaliśmy scenariusz najbardziej pomyślny.
Godzinę przyjęcia naszej delegacji wyznaczono na
wczesne popołudnie, zatem należało wyjechać do stolicy skoro świt. W pociągu było dosyć czasu na omówienie
ewentualnej strategii rozmów z władzami, na wybór argumentacji w razie potrzeby, na uzgodnienie szczegółów projektu czasopisma, na uzasadnienie słuszności jego powstania i zapotrzebowania społecznego, słowem to i owo, byle
dla uzyskania oczekiwanego pozwolenia. Naiwni, mieliśmy
i ten argument na powodzenie starań, iż dysponujemy (jako
TMZK) sporą pulą papieru niewykorzystanego przez drukarnię do wydania przewodnika turystycznego, co było naturalnie prawdą.
Droga z dworca aż do gmachu KC PZPR upłynęła nam
w atmosferze podekscytowania – i to zrozumiałe. Trwało
ono jeszcze spory czas do momentu poproszenia naszej delegacji na zapowiedzianą rozmowę. Oglądaliśmy tymczasem z okien panoramę parkowo-ogrodową zaplecza gmachu
i wreszcie zostaliśmy wpuszczeni przed oblicze władzy.
W przestronnej sali przy stole prezydialnym zasiadło kilku wysokich funkcjonariuszy państwa, a przed nimi nasza
trójka. Nastąpiła ceremonia przedstawiania kolejno każdego
z przedstawicieli „kluczowych” resortów i wydziałów KC,
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wszystko dla zachowania procedury dowartościowania stanowisk, które te osoby piastowały. Z rozeznania wstępnego
szybko wynikło, że są to osoby trzymające w ręku wszystkie
dziedziny, które mają jakikolwiek związek z naszą sprawą;
piony gospodarcze, ideologiczne, kultury… Zdaje mi się, że
aż osiem. Każdy z naszej trójki przedstawił się także. Ceremonii stało się zadość.
A potem wysłuchano nas z uwagą i w skupieniu, nie powiem. Zarazem nastąpiła seria jakichś zapytań o szczegóły.
Byliśmy przygotowani, więc szło jak z płatka. Żadnej dyskusji… pytanie, odpowiedź, jeszcze jakaś kwestia dopowiedzenia, potakiwanie od stołu prezydialnego. Chyba jedyna
dłuższa oracja dotyczyła papieru na druk. Człowiek odpowiedzialny za ten dział gospodarki i dystrybucji papieru
argumentował, jak w aktualnym czasie ten właśnie artykuł
jest „strategiczny”, powtarzając owo magiczne słowo kilka, może kilkanaście razy. Już wtedy zacząłem się obawiać,
czy aby „strategiczność” papieru nie zostanie wykorzystana
przeciwko nam i naszemu marzeniu o piśmie. Ale wysoka
komisja nie dawała najmniejszych powodów do wątpienia
w jej dobre intencje. Wysłuchawszy do końca naszych informacji, pożegnała nas życzeniem dobrej podróży powrotnej
i zapewniła o rychłym nadesłaniu pisemnej odpowiedzi na
sprawę powołania regionalnego czasopisma kociewskiego.
Wracaliśmy pociągiem w nastroju mniej radosnym, ale
jeszcze wciąż z nadzieją na pozytywną decyzję. Roztropny
i opanowany Roman Landowski snuł pewne pomysły i wersje działania na ewentualność odmowy. Wciąż tylko hipotetyczne, bo wiara nas nie opuszczała. Rozstaliśmy się na
tczewskim dworcu z postanowieniem, że gdyby co, to my
nie rezygnujemy…!
Odpowiedź rzeczywiście nadeszła szybko, jak nam zapowiedziano. Z tym, że była odmowna. W uzasadnieniu podano przyczyny takiej decyzji, sygnalizowane już podczas
rozmowy w stolicy, co wydawało się tyleż typowe dla ówczesnej władzy, co zaskakujące wobec okazanych nam pozorów przychylności, chociażby w zaproszeniu do rozmów.
W końcu mogliśmy taką odpowiedź dostać równie dobrze
bez ceregieli zbędnych wyjazdów do KC. Ale w tej grze
przyjęto taktykę zabawy w pozory.
Jakkolwiek otrzymana decyzja najwyższej władzy nie
cieszyła, trzeba przyznać, że nie załamała pomysłodawców
nowego pisma, co więcej, jeszcze bardziej przekonała do
sięgnięcia po inne sposoby wiodące do sukcesu. Niezmordowany nasz Roman Landowski ich poszukał i skrupulatnie
w tym kierunku skierował swoje działania. Chodziło nade
wszystko o zmobilizowanie opinii publicznej Kociewia
i bardziej zdecydowane włączenie się w sprawę lokalnych
władz politycznych i administracyjnych. Co tu dużo mówić,
dotychczasowe wysiłki i starania wychodziły głównie od
małej grupy inicjatywnej, mogły zatem uchodzić za nowy
kaprys i szalone marzenia zapaleńców. Nadanie im znamion
działania umocowanego odpowiednimi uchwałami władz
lokalnych i chociażby autorytetem tzw. władzy budziło nadzieję sukcesu. Odmowę zatem należało odpowiednio mądrze wykorzystać dla osiągnięcia zamierzonego celu – a tym
było własne pismo całego regionu.
Zdaje mi się, że po raz pierwszy o potrzebie wydawania
regionalnego periodyku kociewskiego mówiono otwarcie
i zdecydowanie na spotkaniu wyjazdowym Kolegium Ministra Kultury i Sztuki w Kościerzynie (23 XI 1984 r.) z udziałem wiceministra Edwarda Gołębiowskiego. A zatem było
to właściwe forum, na którym odważnie sygnalizowano naj-
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pilniejsze potrzeby środowiska w zakresie kultury, a minister postulaty tam wyłożone obiecał rozpatrzyć i wesprzeć.
W sprawie czasopisma nie odpuszczaliśmy ani na jotę.
Siłą rzeczy więc zaangażowały się w proces tworzenia
regionalnego czasopisma dwa najprężniej działające podówczas na Kociewiu stowarzyszenia regionalne: Towarzystwo
Miłośników Ziemi Tczewskiej z jego prezesem Zygmuntem Kułakowskim oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gd. z prezesem Edmundem
Falkowskim. Oba te towarzystwa w jednakowym stopniu
podzielały wolę działania w kierunku powołania do życia
wspomnianego czasopisma, zapewnienia mu zaplecza redakcyjnego i środków utrzymania. Dystrybucję pisma miało
się zlecić przedsiębiorstwu kolportażowemu „Ruch” – jedynemu wtedy na rynku prasowym. Takie ustalenia wymagały
opowiedzenia się ze strony władz. Na początku wydawało
się, że zostaną przyjęte do realizacji.
Wstępne założenia wypracowano na wspólnym spotkaniu grupy inicjatywnej pisma, która przybyła z Tczewa do
Starogardu Gd. i tam 7 stycznia 1985 roku przeprowadziła
rozmowy z władzami miasta oraz grupą działaczy regionalnych. Tczew reprezentowali m.in. Roman Landowski i Józef
Ziółkowski, a starogardzką stronę z-ca naczelnika miasta
Stanisław Hukała, insp. oświaty Stanisław Lipski, przewodniczący MRN Albin Lubiński i radny Kazimierz Kopowski,
przedstawiciele KM-G PZPR: Piotr Rutkowski i Edward
Sobiecki, działacze TMZK: Edmund Falkowski, Ryszard
Szwoch, Józef Milewski. Ponieważ strona reprezentująca
pion ideologiczny zgłosiła szereg zastrzeżeń do projektu,
zdecydowano sprawę raz jeszcze przedyskutować w najbliższych dniach, tym razem już dochodząc do porozumienia.
Wiążące w tej sprawie uzgodnienia wspólne podjęto na spotkaniu w Tczewie, dnia 14 stycznia 1985 roku.
Wystosowano natychmiast szereg pism o poparcie inicjatywy wydania własnego periodyku Kociewia, adresowanych do władz politycznych i miejskich. Przy jednym głosie
wstrzymującym inicjatywę tę poparli radni na sesji MRN
w Starogardzie Gd.
Należy z mocą podkreślić, że TMZT – niewątpliwie
główny pomysłodawca narodzin nowego pisma – od samego początku wzięło na siebie wszelkie czynności i kroki
wstępne, pilotowało sprawę na całej przestrzeni z wielką
stanowczością i kompetencją. Sprzymierzony z TMZK miał
pewność wsparcia i solidarnego partycypowania w kosztach
oraz merytorycznej pomocy redakcyjnej. Zgodność interesów, tj. świadomość pracy dla dobra całej społeczności Kociewia mobilizowała obie strony do wysiłku i pomyślnego
skutku podjętych działań. Trzymający rękę na pulsie Roman
Landowski (już wtedy samorzutnie występujący w roli redaktora) w kwietniu 1985 roku ogłosił zmianę profilu pisma,
aby ubiec sprzeciwy co do wydawania regularnej gazety,
zaproponował druk numerów tematycznych. Pomysł miał
się okazać trafiony, a dla przyszłego periodyku wręcz decydujący o być, albo nie być. Autorzy zatem nadsyłali swoje
teksty, a sekretarz redakcyjny, Andrzej Grzyb, koordynował
rodzącą się współpracę ze środowiskiem ludzi pióra. Start
pisma wydawał się już bliski. O postępie prac redakcyjnych
informował Andrzej Grzyb na posiedzenie Zarządu TMZK
w Starogardzie Gd. (28 XI 1985 r.), a 10 marca 1986 roku
w tczewskim Kociewskim Kantorze Edytorskim zebrało się
kolegium redakcyjne pisma (już z podziałem funkcji). Historyczny moment wyznaczający przyszłość „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego” nastąpił 5 listopada 1986 roku,
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gdy okazowe numery pierwszego numeru periodyku (w nakładzie 2.500 egz.) dotarły do Starogardu Gd. i trafiły do
rąk władz miasta. Na najbliższej sesji MRN (16 XII 1986 r.)
na temat magazynu wygłoszono kwieciste peany, a chwalili
zgodnie i „najgłośniej jego byli zapamiętali oponenci i wrogowie samego pomysłu.” Życzliwie też narodziny periodyku odnotowała prasa wybrzeżowa.
Nie sposób zbagatelizować atmosferę, w jakiej rodziło
się pismo. I ona miała swój udział w ostatecznym sukcesie,
chociaż po latach niektórym może przypominać dawne błędy i pochopne dystansowanie się od tej historycznej jakby
nie było inicjatywy.
Poza głównymi reżyserami przedsięwzięcia – osobami
prezesów obu towarzystw – w sprawę powołania czasopisma włączyło się kilka osób z zarządu TMZT i TMZK,
świadomych zadania i mających pewne kompetencje
w tak szczególnej misji. Bez wątpienia najwięcej w tej
sprawie miał do powiedzenia Roman Landowski – postać
znana na wielu polach kultury, literatury, regionalizmu etc.
Odegrał on największą rolę w całym procesie wstępnego
przygotowania projektu czasopisma, w trakcie starań o wydanie pierwszego numeru regionalnego magazynu i potem
w czasie redagowania pisma – aż do swej śmierci. To zasługa
i owoc jego starań.
Środowiska obu miast – Tczewa i Starogardu Gd. – działacze samorządowi, społeczni animatorzy kultury, regionaliści, niemałe kręgi społeczeństwa oczekiwały pojawienia się
pisma, chociaż o perturbacjach urzędowych, zawiłościach
procedur i barierach ideologicznych nie miały pojęcia.
Zresztą i tu chyba bywały osoby lub nawet gremia niechętne
pojawieniu się nowego pisma. Tak np. w Starogardzie Gd.
zupełnie niespodziewanie w opozycji stanął przewodniczący MRN (skądinąd raczej życzliwy kulturze i bliski spraw
regionu), uznając nowe pismo za całkiem zbędne i pewnie
kłopotliwe dla władzy. Inaczej sprawę potraktowały władze
miasta Tczewa i Starogardu Gd., deklarując solidarnie finansowe wsparcie dla nowego pisma. Dopiero zmiana władz
miejskich Starogardu Gd. po przemianach ustrojowych
w końcu XX wieku (podejmując nierozważne decyzje finansowe) doprowadziła do złego w skutkach zerwania tej
współpracy, z ewidentną szkodą dla kultury i promocji miasta. Tej straty szans nie dało się już nadrobić.
„Kociewski Magazyn Regionalny” stał się więc faktem. W tamtych warunkach formalno-prawnych nie był on
pismem o regularnej częstotliwości, spełniającym warunki
czasopisma seryjnego, ale wydawnictwem samoistnym, które ukazywało się nieregularnie, aczkolwiek konsekwentnie
i w niewielkich raczej odstępach czasowych, przyzwyczajając już czytelników do swojej stałej obecności na rynku
prasy regionalnej. W rezultacie takiej polityki redakcyjnej,
zastosowanej przez Romana Landowskiego jako redaktora
naczelnego, „Kociewski Magazyn Regionalny” stał się ostatecznie kwartalnikiem, spełniając pokładane nadzieje swoich inicjatorów na stworzenie periodyku regionalnego. Ten
sukces cieszy, zwłaszcza wobec faktu, iż pismo wciąż trwa,
nadal rozwija się, ambitnie kreśli perspektywy dzięki kontynuatorom dzieła jego założycieli.
Przypisy:
1
Określenie takie figuruje w dzienniku autora pod datą 30 IV 1983 r.
Dalszy cytat też z tego źródła.
2
(ik) [Antoni Gerigk], Nawiązując do tradycji, Dziennik Bałtycki.
Zbiór wycinków prasowych w posiadaniu autora.
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Roman Landowski – twórca i redaktor
Kociewskiego Magazynu Regionalnego
oman Landowski to wielki piewca ziemi kociewskiej. Pochodził ze Świecia, lecz przez ponad pół
wieku związany był z Tczewem. Ostatnie lata życia
spędził w Czarnej Wodzie. Kociewie było jego ukochaną
krainą, jej poświęcił całe swoje życie.
Roman Landowski debiutował w 1958 roku utworami
poetyckimi na antenie Gdańskiej Rozgłośni Polskiego Radia
i na łamach prasy wojskowej w Bydgoszczy.
W latach 1964-1978 prowadził założoną przez siebie
Scenę Literacką „Propozycje” – słynny w całym kraju
amatorski teatr poezji i publicystyki. Był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Poradni
Metodycznej Pracy Kulturalno-Oświatowej (zalążek późniejszego Tczewskiego Domu Kultury), Dyskusyjnego
Klubu Filmowego „Sugestia” oraz Kociewskiego Kantoru
Edytorskiego.
Inicjatywa powołania Kociewskiego Kantoru Edytorskiego narodziła się w Tczewie. Jej pomysłodawcą i kreatorem był Roman Landowski – pisarz, publicysta, znany
i ceniony działacz kultury i regionalista, który przekonał
do tej idei grupę zapaleńców. Najpierw było to kilka osób,
a potem – w miarę rozwoju koncepcji – większa grupa. O potrzebie popularyzacji, upowszechniania wiedzy o regionie,
wypełnienie istniejącej luki informacyjnej w zakresie historii oraz dnia dzisiejszego Kociewia, mówili coraz częściej
i coraz głośniej również przedstawiciele władz politycznych
i administracyjnych Tczewa, później również Starogardu
Gdańskiego. Niektórzy, jak na przykład ówczesny prezydent
Tczewa, Czesław Glinkowski i wiceprezydent Zyta Myszka,
wspierali bardzo aktywnie czynione starania w zakresie powołania tej komórki wydawniczej.
Należy przypomnieć, że pierwotnie zamiary dotyczyły
wydawnictwa i pisma całkowicie związanego z Tczewem,
ale poruszającego problematykę regionalną.
Polityka tamtych lat nie sprzyjała jednak inicjatywom
oddolnym i regionalnym. Każda inicjatywa społeczna wymagała akceptacji i zgody różnych władz, ponieważ pociągała za sobą określone zobowiązania finansowe i rzeczowe.
Sprzyjający klimat w Tczewie i Starogardzie Gdańskim
doprowadził bardzo szybko do przeobrażenia zamierzeń
wydawniczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w inicjatywę
ponadlokalną, sygnowaną przez ówczesne Miejskie Rady
Narodowe obu tych miast.
Działania zmierzające do utworzenia „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego” i Kociewskiego Kantoru Edytorskiego biegły dwutorowo, choć były ze sobą nierozerwalnie
związane. Głównym bowiem celem wydawniczym Kantoru
miał być właśnie „Magazyn”. Ostatecznie powstanie Kociewskiego Kantoru Edytorskiego wyprzedziło uzyskanie
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zezwolenia na wydawanie „Magazynu”. Stało się tak dlatego, że większość przedsięwzięć organizacyjnych wokół
Kantoru wymagała decyzji tylko władz lokalnych i wojewódzkich.
Kociewski Kantor Edytorski powstał w strukturze organizacyjnej Tczewskiego Domu Kultury, na co zezwalały
przepisy resortowe, konkretnie – wzorcowy statut domów
kultury. W celu umożliwienia rozpoczęcia działalności Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
przyznał środki finansowe i limit dwóch etatów. Następne dwa etaty wygospodarowano w ramach rezerw Tczewskiego Domu Kultury. Natomiast na bieżące redagowanie
publikacji seryjnej, tj. „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, pieniądze przekazały Miejskie Rady Narodowe
w Tczewie i Starogardzie Gdańskim z nadwyżek budżetowych. Na wydawanie Magazynu Wydział Kultury i Sztuki
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przydzielał corocznie
limity papieru.
Zgodnie z regulaminem Kociewski Kantor Edytorski
mógł pełnić funkcje wydawcy i redakcji publikacji ciągłych. Kierownictwo komórki wydawniczej należało od
początku do kierownika sekcji, pełniącego jednocześnie
funkcję redaktora naczelnego, zaś społecznym organem
opiniodawczym Kociewskiego Kantoru Edytorskiego
było przez pierwsze dziesięciolecie Kolegium Redakcyjne, powołane przez dyrektora Tczewskiego Domu Kultury
w porozumieniu z zarządami towarzystw regionalnych. Od
1995 roku jest to Rada Programowa Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.
Pierwszym i długoletnim kierownikiem sekcji i zarazem
redaktorem naczelnym został Roman Landowski, który pełnił tę funkcję, mimo różnych zmian organizacyjnych, politycznych, formalno-prawnych, ponad dwadzieścia. Była to
w polskich realiach sytuacja unikatowa.
Formalnie Kociewski Kantor Edytorski powstał 2 września 1985 roku. Otrzymał wówczas regulamin, a w odpowiedzi na swój wniosek Krajowe Biuro Międzynarodowego Numeru Książki nadało mu identyfikator wydawnictwa:
ISBN 83-85026, którym należało sygnować każdą wydaną
pozycję książkową. Był to ważny krok, gdyż przepisy ustawy – Prawo prasowe zezwalały na występowanie o zgodę na
wydawanie czasopism każdej jednostce, która posiadała numer indentyfikacyjny ISBN – International Standard Book
Number, czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer
Książki.
Po kolejnych próbach uzyskania zgody na wydawanie
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego” dnia 18 stycznia
1986 roku nadeszła długo oczekiwana wiadomość. Ministerstwo Kultury i Sztuki wyraziło zgodę na realizację czterech
pozycji zwartych (książek) oraz na redagowanie pisma.
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Biblioteka Narodowa zarejestrowała „Kociewski Magazyn Regionalny” w międzynarodowym systemie informacji
pod numerem PL-ISSN 0860-1917 (International Standard
Serial Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer
Czasopism), którym periodyk posługuje się do dziś.
W dniu 15 grudnia 1986 roku ukazał się pierwszy, historyczny numer „Magazynu” jako publikacja seryjna Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim i Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
w Tczewie, wydany przez Kociewski Kantor Edytorski
stanowiący wówczas Sekcję Wydawniczą Tczewskiego
Domu Kultury.
Redakcja „Magazynu” symbolicznie nawiązała do przeszłości, dokonując w pierwszym numerze przedruku artykułu Romana Leśnego (prawdopodobnie był to pseudonim
Edmunda Raduńskiego) pt. „Regionalizm w służbie narodu
i państwa”, zamieszczonego w lipcu 1938 roku w pierwszym
numerze „Kociewia” – miesięcznego dodatku do „Gońca
Pomorskiego” i „Dziennika Starogardzkiego” – koncentrującego się na problemach regionalizmu.
Profil pisma był od początku determinowany przez fakt,
że będąc jedynym wydawnictwem o tym charakterze na Kociewiu, musiało być ono uniwersalne, informując praktycznie o wszystkich przejawach działalności regionalnej.
Dominujące miejsce na łamach pisma zajmuje od początku problematyka historyczna. Jest to zrozumiałe, biorąc
pod uwagę stan zaawansowania szczegółowych badań monograficznych nad przeszłością poszczególnych regionów
Pomorza. Bardzo ważną dziedziną jest ukazanie dziejów
Kociewia w okresie drugiej wojny światowej.
W piśmie obecny jest nurt wspomnieniowy. Najczęściej
dotyczył on okresu przełomu wieków, dwudziestolecia międzywojennego czy okresu okupacji hitlerowskiej.
Drukowano fragmenty wspomnień, które powstały jako
wynik konkursu organizowanego przez Miejską Bibliote-

kę Publiczną w Tczewie i Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tczewskiej.
Obszerna przez cały okres jest zawartość literacka pisma. „Kociewski Magazyn Regionalny” z jednej strony
stwarzał możliwość debiutu czy też kolejnych publikacji
utworów poetyckich początkującym lokalnym twórcom,
np. Magdzie Matackiej, Krzysztofowi Madalińskiemu, Annie Boderek i Jolancie Śliwie, Andrzejowi Norkowi, Pawłowi Kanceliście, Robertowi Halbie, Grażynie Giełdon, Anecie
Kozłowskiej, Monice Orzeszek czy Monice Pollak, a także
Ryszardowi Borzęckiemu, Marlenie Klinowskiej, Mariuszowi Łęckiemu, Ryszardowi Prabuckiemu, Mieczysławowi
Rachwałowi, Magdalenie Urbanowskiej, Ilonie Brzozowskiej i Arturowi Wirkusowi – w stałym dziale redakcyjnym
pt. „Nasze promocje”. Z drugiej strony sprzyjał rozwojowi
twórczości miejscowych literatów, czego przykładem mogą
być publikacje Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba,
ks. Franciszka Kameckiego, Romana Senskiego, Stanisława
Sierki czy Zygmunta Bukowskiego.
„Kociewski Magazyn Regionalny” to uniwersalny
informator o całokształcie działalności wydawniczej na
Kociewiu. Dotyczyło to zarówno wydawnictw nieperiodycznych jak i periodycznych. Koncentrowano się na inicjatywach podejmowanych przez Kociewski Kantor Edytorski, ale znaleźć tu można informacje (również recenzje
i omówienia) o pozycjach dotyczących Kociewia opublikowanych w Gdańsku czy na terenie innych ośrodków wydawniczych Polski.
W redagowaniu „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” przez cały ten czas uczestniczył, pełniący funkcję redaktora naczelnego, Roman Landowski. Zabiegał on o pozyskanie znakomitych autorów. To za jego sprawą z „Kociewskim
Magazynem Regionalnym” współpracowało grono pracowników naukowych pomorskich wyższych uczelni. Biorąc
pod uwagę Uniwersytet Gdański pojawiły się tu publikacje

Pierwszy zespół redakcyjny. Od lewej: redaktor naczelny
Roman Landowski i sekretarz redakcji Andrzej Grzyb;
w latach 1994-2000 przewodniczący Rady Programowej
Kociewskiego Magazynu Regionalnego, dziś członek owej Rady.

Fot. ze zbiorów KKE
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budynek po byłym sądzie powiatowym
przy ul. J. Dąbrowskiego 6 na siedzibę
główną tczewskiej książnicy. Od 1985
roku był redaktorem w Kociewskim
Kantorze Edytorskim. Redagowany
przez niego „Kociewski Magazyn Regionalny” jest podstawowym źródłem,
z którego wiedzę o mieście i regionie
czerpią zarówno nauczyciele, regionaliści, studenci, uczniowie, jak i miłośnicy „małej ojczyzny”. Przygotowane
przez niego publikacje promujące miasto i region uzyskały wysokie notowania za poziom redakcyjny i kształt edytorski. W wielu przypadkach można
uznać, że są swoistym wydawniczym
dziełem sztuki.
Poza Kociewskim Kantorem EdyOd 1986 roku korektą zajmowała
Wanda Kołucka
torskim Roman Landowski wiele lat
się Katarzyna Lamek (Peplińska),
od 1991 do 2011 roku pełniła
w 1990 została
funkcję sekretarza redakcji,
pracował jako redaktor Wydawnictwa
sekretarzem redakcji.
aż do przejścia na emeryturę.
Diecezjalnego w Pelplinie. W obu ofiFot. ze zbiorów KKE
Fot. ze zbiorów KKE
cynach zredagował razem około 200
publikacji książkowych. Ziemi kociewhistoryka literatury i badacza regionalizmu – prof. Andrzeja skiej był wierny również w swojej publicystyce prasowej,
Bukowskiego; historyka koncentrującego swoją uwagę na m.in. na łamach „Dziennika Bałtyckiego” przez dwa lata
regionalizmie pomorskim – prof. Józefa Borzyszkowskie- (około sto odcinków) prowadził „Kociewskie zapiski”.
W przeszłości związany był również z tczewskim pigo; językoznawców – prof. Edwarda Brezę i prof. Jerzego
Tredera. W przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika smem społecznym „Uwaga” i gdańskim kwartalnikiem „Pow Toruniu na uwagę zasługuje współpraca z etnografem morze”. „Kociewski Magazyn Regionalny” redagował do
prof. Ryszardem Kukierem, a w przypadku Uniwersytetu swojej śmierci w 2007 roku.
Jako pisarz Roman Landowski jest autorem ponad dwuKazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – z prof. Marią Pająkowską-Kensik i prof. Zdzisławem Mrozkiem oraz z prof. dziestu książek. Figuruje też jako współautor w kilku publiKazimierzem Denkiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza kacjach zbiorowych. Wiele książek Romana Landowskiego
tematycznie związanych jest z Tczewem i regionem – od
w Poznaniu.
Do 1990 roku „Kociewski Magazyn Regionalny” był poezji przez baśnie, utwory eseistyczne, powieści obyczajopublikacją seryjną. Po uchwaleniu ustawy z dnia 11 kwiet- we, a skończywszy na „Nowym bedekerze kociewskim”.
Najbardziej z Tczewem związana jest dwuczęściowa
nia 1990 roku o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji
i widowisk, zniesieniu organów kontroli oraz zmianie usta- książka: „Tczew. Spacery w czasie i przestrzeni”, która nie
wy – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 29 z 1990 r.) Kociew- jest monografią Tczewa, ale stanowi doskonałe źródło wieski Kantor Edytorski wystąpił do Sądu Wojewódzkiego dzy o mieście i jego mieszkańcach od czasów średniowiew Gdańsku o wpisanie „Magazynu” do rejestru czasopism. cza. Jako pisarz Roman Landowski jest autorem następuW efekcie postanowieniem sądu z dnia 23 listopada 1992 jących książek: „My z drugiej połowy XX wieku” (1975),
roku „Kociewski Magazyn Regionalny” został wpisany do „Pejzaże serdeczne” (1979), „Pieśń ujdzie cało” (1980),
rejestru dzienników i czasopism jako kwartalnik. Ta decyzja „Jasna i Dersław” (1981), „Ziemia czeka na dłoń” (1981),
sądu zakończyła ostatecznie proces formalno-prawnych sta- „Wyrok u wszystkich świętych” (1985), „Łabędzi lot Damroki” (1989), „Wychodzenie z mroku” (1990), „Muzyka
rań o powołanie czasopisma regionalnego Kociewia.
Społecznym organem nadającym kształt merytoryczny na wierzby i płowiejące niwy” (1992), „Tczew – spacery
pisma jest od 1995 roku Rada Programowa Kociewskie- w czasie i przestrzeni” cz. I (1995), „Tczew – spacery
go Kantoru Edytorskiego, pełniąca jednocześnie zadania w czasie i przestrzeni” cz. II (1996), „Powrót do miejsc
kolegium redakcyjnego pisma. Pierwszym jej przewod- pamiętanych” (1999), „Tczew. Wizerunek współczesny”
niczącym był dr Józef Milewski (1985-1993). W latach (1999), „Dawnych obyczajów rok cały” (2000), „Nowy
1994-2000 Radzie Programowej przewodniczył Andrzej bedeker kociewski” (2002), „35 lat dla Tczewa i regionu”
Grzyb, związany z nią od 1986 roku, wówczas również (2004), „Cierpki smak rajskiego jabłka” (2005). W 2008
pełniący obowiązki sekretarza redakcji (1986-1989). Od roku, już po śmierci autora, ukazało się drugie, rozszerzo2000 roku przewodniczącym Rady jest Kazimierz Ickie- ne wydanie pod tytułem „Tczew w czasie i przestrzeni”,
wicz, związany z tym zespołem od 1995 roku. Podstawo- a także drugie wydanie zbióru baśni o Tczewie pt. „Jasna
wym zadaniem Rady jest programowanie pracy redakcji, i Dersław”, kantata tczewska „Jak powietrze i jak woda”
dbanie o właściwy profil i zachowanie odpowiedniego napisana z okazji 740. rocznicy uzyskania praw miejskich
przez Tczew oraz tomik „Okruchy liryczne” – refleksje
poziomu kwartalnika.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie Roman o życiu człowieka.
Za działalność na niwie regionalnej Roman Landowski
Landowski pracował początkowo jako bibliotekarz, a w latach 1981-1985 pełnił funkcję dyrektora tej placówki. Mię- został uhonorowany lokalnymi wyróżnieniami: medalem
dzy innymi z jego inicjatywy w tym okresie zaadaptowano „Pro Domo Trsoviensi” i Honorowym Obywatelstwem
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Miasta Tczewa. Otrzymał także Złoty
Krzyż Zasługi.
Na zakończenie wypowiedzi trzech
osób o Romanie Landowskim. Powiedzieli o nim:
TADEUSZ LINKNER, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
i krytyk literacki. – To dzięki Romanowi zainteresowałem się literaturą kociewską i ją odkrywałem
i nadal odkrywam. Mam wobec
niego wielki dług wdzięczności.
Po raz pierwszy spotkałem się
z nim jeszcze w czasach głębokiego komunizmu. Byłem wówczas
recenzentem (nie mylić z cenzorem) w Wydawnictwie Morskim.
Przyniósł dwie powieści. Po ich
przeczytaniu uznałem, że byłyby
zniszczone przez cenzurę, gdyż
Roman pisał bardzo zdecydowanie i czytelnie, nie pisał „pod
ustrój”. Zaleciłem więc poczekać.
Ukazały się one dopiero w wolnej Polsce. Gdyby nie Roman, to
Tczew nie stałby na tak wysokim
poziomie kulturalnym, jak dzisiaj.
Kultura tego Miasta i całego Kociewia byłaby znacznie uboższa.
JÓZEF ZIÓŁKOWSKI, dziennikarz i działacz regionalny. – Połączyło nas zainteresowanie regionalizmem. Roman fascynował
mnie swoją wiedzą o Tczewie
i Kociewiu. Często prowadziliśmy na ten temat długie rozmowy. To z jego inicjatywy powstał
Kociewski Kantor Edytorski. Był
redaktorem wszystkich moich dotychczasowych książek. Sam się
uczył edytorstwa. Doszedł w tym
do perfekcji. Był po prostu fachowcem. A przy tym niezwykle
życzliwy, pomocy i skromny.
ANDRZEJ GRZYB, literat, senator RP. – Jego śmierć jest wielką
stratą dla Kociewia. Romana poznałem pod koniec lat siedemdziesiątych. Był bardzo pracowitym
człowiekiem, oddając swoje serce
temu, co najbardziej kochał – Kociewiu. To o nim właśnie napisał
wiele niezwykłych książek. Jestem
przekonany, że drugiego tak wspaniałego człowieka długo nie będziemy mieli.
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KAZIMIERZ DENEK

Miły i oczekiwany gość
w moim domu

K

ażdy numer kwartalnika społeczno-kulturalnego Kociewski Magazyn Regionalny,
wydawanego przez Kociewski Kantor
Edytorski witam jako miłego i oczekiwanego w moim domu gościa. Periodyk ten dostarcza mi interesujących
treści do kształcenia studentów przez
regionalizm, krajoznawstwo i turystykę
w odniesieniu do Kociewia, Żuław, Powiśla i Kaszub. Jest jednocześnie tworzywem wychowania dla tych dziedzin
aktywności. Znajduję w nim potwierdzenie wielkości ludzkiego rozumu
i serca, jego dążenia do prawdy, dobra
i piękna. Traktuję go jako czasopismo
własne (nie miarą stanu posiadania,
lecz dużego przywiązania do niego).
Ogarniam pamięcią wydane dotąd
numery pisma. Jestem wdzięczny tym
wszystkim, którzy je tworzyli, dbają
o jego istnienie i rozwój. Patrzę na nich
z autentycznym podziwem i szczerym
szacunkiem. Potrzeba wydawania Kociewskiego Magazynu Regionalnego
ma pełne uzasadnienie społeczne, merytoryczne, metodyczne i utylitarne
z punktu widzenia regionalizmu i edukacji historycznej o Kociewiu.
Każdy z numerów interesującego
nas tu kwartalnika przynosi znaczną
dawkę stymulatorów myślowych. Nie
mogę sobie wyobrazić swej aktywności dydaktyczno-wychowawczej, regionalnej i krajoznawczo-turystycznej
wśród studentów bez uważnej lektury
kolejnych wydań Kociewskiego Magazynu Regionalnego.
Pismo w świecie ryzyka postmodernizmu, maksymalnej wygody i łatwości, gdzie wszystko wolno
i niewiele wiadomo broni narodowych imponderabiliów, chroni przed
morzem głupstw, wylewających się
z masowych mediów. Jest oparciem
dla wartości uniwersalnych (ogólnoludzkich, ponadczasowych) z małą
Ojczyzną na czele. Tworzy ona podstawę tego, co Stanisław Wyspiański
w dramacie Wesele określa: a to Polska
właśnie. Czytając kwartalnik nie sposób uwolnić się od pogłębiającego się
przekonania, że ostateczną i najgłęb-

szą jego służbą jest Kociewie. Jego
problematyka jest ujmowana kompetentnie w sposób wieloaspektowy,
wielopłaszczyznowy i wielowątkowy.
Zachowane są właściwe proporcje
między wiedzą o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zależność tę
trafnie ujął Cyprian Kamil Norwid
w dwuwierszu rapsodu Niewola:
Lecz aby drogę mierzyć przyszłą
Trzeba nam pomnieć, skąd się wyszło1.
Kociewski Magazyn Regionalny
ma szczęście do świetnych Autorów.
Kolejni jego redaktorzy naczelni: Roman Landowski (mój młodszy kolega
z lat edukacji szkolnej w Technikum
Handlowym w Tczewie2), Halina Rudko nie tylko nie naruszyli profilu społeczno-kulturalnego pisma, lecz wzbogacili kwartalnik o nowe pomysły.
To samo odnosi się do jego Autorów.
Czuję się niezwykle zaszczyconym,
gdy jako Honorowy Obywatel Tczewa za pośrednictwem swoich tekstów
na łamach tego kwartalnika mogę być
obecnym wśród bliskich memu sercu
mieszkańców nadwiślańskiego grodu
księcia Sambora II. Cieszę się z wyróżnienia Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego Pierścieniem
Mechtyldy w dziedzinie publicystyki.
Z okazji ćwierćwiecza obecności
Kociewskiego Magazynu Regionalnego w społeczno-kulturalnej, regionalnej i krajoznawczo-turystycznej edukacji społeczeństwa życzę Jego Redakcji
z jej liderką Panią red. Haliną Rudko
na czele oraz Radzie Programowej pisma pod przewodnictwem Pana prof.
oświaty Kazimierza Ickiewicza wiele
satysfakcji płynącej z owoców pracy
podejmowanej w służbie na rzecz Kociewia. Niech w dalszej swej niestrudzonej działalności poszerza i pogłębia
to wszystko, co jest jego niekwestowanym dorobkiem i dobrą już tradycją.
1

2

Przypisy:

C. K. Norwid, Pisma wszystkie.
Poematy. Warszawa 1971, t. 3.
K. Denek, Dbałość o genius loci Tczewa, „Kociewski Magazyn Regionalny”
2011, nr 1, s. 37-41.
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Kociewski Magazyn Regionalny.
Radość lektury
(…) spisane będą czyny i rozmowy (…)
Czesław Miłosz

a niemały zaszczyt i wyróżnienie uznać muszę to,
iż poproszono mnie, bym przyjrzał się bliżej poszczególnym numerom „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego”. Nie ma co ukrywać – prośba ta miała swoje
negatywne konsekwencje: miast korzystać z wyjątkowo ciepłego lata, miast spróbować choć raz wykąpać się w Bałtyku,
na kilka dobrych dni zamknąłem się w pokoju, by nieśpiesznie czytać kolejne numery magazynu. Lecz wcale tego nie
żałuję; lektura przeniosła mnie w samo centrum zjawiska,
określanego mianem „małej ojczyzny”, i to nie w wymiarze
teoretycznym, ale jak najbardziej praktycznym, dosłownym.
Bez patosu, bez egzaltacji i egzageracji.
Historia tego wydawnictwa została przedstawiona wyczerpująco w artykule Wiktora Peplińskiego pt. „Wpływ
czasopiśmiennictwa pomorsko-kociewskiego na kształtowanie świadomości regionalnej”. Pisze Pepliński – a jest to
historyk, który waży słowa: Najbardziej znaczącym dokonaniem po 1980 r. – jak i w dotychczasowej historii regionalnego czasopiśmiennictwa kociewskiego – było powstanie
w 1986 r. Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Obecnie
ukazują się trzy periodyki regionalne poświęcone Kociewiu
– „Kociewski Magazyn Regionalny”, „Teki Kociewskie”
oraz „Rydwan. Roczniki Muzealne”. Śmiem jednak twierdzić, że Magazyn – mimo przemian, związanych z sytuacją
polityczną, a w konsekwencji i ekonomiczną – zachował
swój wyjątkowy charakter, nic nie utracił na znaczeniu.
Przypomnijmy kilka faktów.
Wydawcą był Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza Tczewskiego Domu Kultury. Ponieważ nie uzyskano
zgody ze strony Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk, zwrócono się do Departamentu Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki, skąd przyszła pozytywna decyzja,
w konsekwencji jednak pismo nie uzyskało statusu periodyku. W pracach organizacyjnych udział brali Roman Landowski, Józef Ziółkowski, Józef Golicki i Romuald Wentowski.
Symbolicznym gestem nawiązania do tradycji było zamieszczenie w pierwszym numerze pisma przedruku artykułu
Romana Leśnego (wedle przypuszczenia Wiktora Peplińskiego – pseudonim Edmunda Raduńskiego) pt. „Regionalizm
w służbie narodu i państwa”, opublikowanego w roku 1938
w pierwszym numerze „Kociewia” (miesięcznego dodatku do
„Gońca Pomorskiego” i „Dziennika Starogardzkiego”.
Pismo, będąc w tym okresie jedyną publikacją o takim
charakterze na Kociewiu, posiadało profil uniwersalny. Dominowała w nim jednak problematyka historyczna, szczególne miejsce zajmowały dzieje Kociewia w czasie drugiej
wojny światowej. Niemało miejsca zajmowała problematyka wspomnieniowa. Publikowane były fragmenty wspo-
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mnień, zebranych w ramach konkursu zorganizowanego
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej.
Jednak od samego początku sporo miejsca zajmował
dział literacki, umożliwiający możliwość debiutu młodym
twórcom, a także sprzyjający rozwojowi już znanych pisarzy, jak Roman Landowski, Andrzej Grzyb, ks. Franciszek
Kamecki, Roman Senski, Zygmunt Bukowski.
Niepoślednie miejsce zajmowały publikacje rejestrujące
aktualne wydarzenia regionu, a także teksty poświęcone problematyce etnografii, prezentujące lokalną twórczość ludową.
Raz jeszcze oddajmy głos Wiktorowi Peplińskiemu: Powstanie „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” było swoistym przełomem w stymulowaniu zainteresowania regionem
szerszych gremiów mieszkańców Kociewia. Równocześnie
fakt, że jego powstanie stało się możliwe, było świadectwem skali wzrostu zainteresowania swoją „małą ojczyzną”
miejscowych elit inteligenckich, a także – w pewnym sensie – wzrostem dojrzałości miejscowych decydentów, którzy
uznali, że finansowanie tego przedsięwzięcia jest konieczne.
Konsekwencją powstania publikacji była konsolidacja
środowiska intelektualnego. Kolegium redakcyjne łączyło
pisarzy, działaczy kulturalnych, publicystów, działaczy regionalnych. Wymienić wypada tu takie nazwiska jak: Roman Landowski, Andrzej Grzyb, Józef Milewski, Ireneusz
Modzelewski, Romuald Wentowski, Józef Ziółkowski, Ryszard Szwoch, Edmund Falkowski, Maria Pająkowska, Józef Golicki, Tadeusz Kubiszewski. Z pismem współpracują
pracownicy naukowi pomorskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Bydgoszczy.
Rok 1989 także w dziejach „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego” stanowi swoistą cezurę. Z jednej strony pojawiają się nadzieje na przekształcenie publikacji w kwartalnik,
z drugiej zaś coraz wyraźniejsze problemy natury finansowej
stawiają pod znakiem zapytania samo istnienie publikacji.
Numer 9 i 10 przynoszą odredakcyjne artykuły, będące
świadectwem walki o przetrwanie. W roku 1994 pismo się
nie ukazuje. Dopiero w październiku 1995 roku ukazał się
11-12 numer pisma. Zmienia się też jego status. „Kociewski Magazyn Regionalny” do numeru 10 była to publikacja seryjna Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim i Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, od 1995 roku wydawca – Kociewski Kantor
Edytorski, jest sekcją wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, zaś publikacja posiada status kwartalnika. I z taką regularnością rzeczywiście ukazuje się.
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Obecnie wydanie papierowe „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego” kosztuje 3 zł. Część archiwalnych numerów
dostępna jest online na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. W siedzibie Biblioteki można nabyć również
papierowe wydania archiwalne: wydania z lat 1998-2004
w cenie 1 zł/egz. oraz z lat 2005-2011 w cenie 3 zł/egz.
Pora zatem przystąpić do lektury.
Punktem wyjścia będą tutaj dwa artykuły z 74 (lipiecsierpień-wrzesień 2011) numeru „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” (Kwartalnik społeczno-kulturalny – tak
brzmi oficjalny podtytuł pisma). Pierwszy z nich może – ze
względu na brzmienie tytułu – odstręczać czytelnika. To
Ilościowa i jakościowa analiza zawartości treściowej „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” Andrzeja Romanowa.
Na pewno w tym przypadku pozory nie powinny nas zniechęcać. Drugi zaś to Ważne co stoi napisane, czyli o publicystyce w „Kociewskim Magazynie Regionalnym” w latach
2005-2010 pióra Marii Pająkowskiej-Kensik.
Artykuł Andrzeja Romanowa to nieprawdopodobnie rzetelne, opierające się na statystyce i matematyce przedstawienie zawartości pisma. Przyznam się, że nie znam żadnego
polskiego periodyku, który z taką otwartością na swoich łamach prezentowałby się od podszewki. Precyzyjnie, w procentach, zaprezentowana zostaje zawartość opublikowanych
artykułów – dominuje tu historia (44,45%), najmniej miejsca
zajmuje gospodarka (0,2%). Szczegółowo zaprezentowany
zostaje udział poszczególnych autorów. Mógłby kto zapytać – co wynika z takich obliczeń? Odpowiedź jest szalenie
prosta – potwierdzenie uczciwości kolegium redakcyjnego,
które istotnie od samego początku wydawało pismo „społeczno-kulturalne”. Przedstawiona zostaje wysokość nakładu oraz koszty poszczególnych numerów. Jednocześnie
autor artykułu zajmuje się funkcją poszczególnych kręgów
tematycznych, wskazując na dominację funkcji poznawczej.

Na drugim miejscu pojawia się funkcja informacyjno-promocyjna, toć informacje na temat różnych wydarzeń posiadają niebagatelne znaczenie promocyjne. Niebagatelne znaczenie posiada także funkcja kontrolna, zawarta w opiniach
redaktorów na temat rozmaitych inicjatyw i ich realizacji
przez władze regionu.
Pisze Andrzej Romanow: „Magazyn” jako źródło oddolnej, społecznej inicjatywy, już od pierwszych lat edycji znacząco odróżniał się od większości funkcjonujących ówcześnie
lokalnych czasopism powstałych z inicjatywy PRL-owskich
władz i uprawiających na swoich łamach swoistą publicystyczną cepeliadę. Czasopismo, tj. „Kociewski Magazyn Regionalny”, chcąc utrzymać się na rynku czytelniczym i spełnić
oczekiwaniaowego narzucanego odgórnie wzorca, staje się
rzeczywistym informatorem, łącznikiem, kroniką życia codziennego i memuarem czasów przeszłych. Myślę, że nie inaczej jest współcześnie – „Magazyn” nie poddaje się komercjalizacji nurtów kultury masowej, wykorzystujących elementy
regionalne jako źródło chociażby przebojów muzycznych,
dawniej ideologizowana cepeliada dzisiaj staje się elementem
makdonaldyzacji – ale to przyjdzie na inną okazję odłożyć.
Dopełnieniem precyzyjnego artykułu Andrzeja Romanowa jest szkic Marii Pająkowskiej-Kensik, prezentujący
publicystykę, prezentowaną w tym piśmie. Jedno, co dla
mnie jest ważne, precyzyjnie zaprezentowana tu publicystyka charakteryzuje się szczególną cechą. Otóż pozbawiona
jest ona charakteru mentorskiego, pozbawiona była i jest
jadu i plugastwa, jakim charakteryzuje się współczesny dyskurs publiczny. Okazuje się, że mówić o sprawach ważnych
można także spokojnym językiem. I chyba nie ma przesady
w zakończeniu artykułu, gdzie autorka tak mówi o kwartalniku: […] to duże dzieło, które zobowiązuje by działać,
tworzyć, czytać, propagować, wprowadzać w czyn idee nowoczesnego, mądrego regionalizmu.

Strona tytułowa pierwszego numeru
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”,
który ukazał się w 1986 roku

Strona tytułowa 81 numeru
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”
z roku 2013
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A teraz już pora na nieśpieszną lekturę. Zacznijmy ją od
fragmentu wstępniaka, pióra Andrzeja Grzyba: Czy Kociewiacy mają kompleks Kaszubów. Nie, pracujemy dla regionu solidnie, choć to prawda, że mniej nas widać. Jeśli Górale i Kaszubi, może Ślązacy, są bardziej niż my wyraziści, to przecież
czwarte miejsce, choć i szkoda, że nie wyższe, nie jest złe.
Pora, by przyjrzeć się, jak ta praca realizowana jest
w praktyce, w większym i mniejszym wymiarze.
Ot, chociażby tekst Edmunda Zielińskiego pt. „Kapliczka w Zblewie i jej historia” (nr 66: lipiec-sierpień-wrzesień
2009).
Czegokolwiek bym nie słyszał na temat laicyzacji życia
jako nieodłącznego elementu kultury nowożytnej, pewne
jest dla mnie jedno: kapliczki przydrożne są nieodłącznym
elementem polskiego krajobrazu. I te stawiane w określonych intencjach, i te, wznoszone ot tak – na chwałę Bożą.
Kapliczka w Zblewie powstała w określonej intencji,
miała stanowić zadośćuczynienie dla zmarłych z pobliskiego cmentarza, których szczątki zostały sponiewierane
w związku z budową autostrady Berlin – Królewiec w latach
1940-1941. Miejsce to cieszyło się złą sławą ze względu na
zagadkowe wypadki drogowe. Krótki artykuł relacjonuje
trud związany z budową tej kapliczki. Ważne jest jedno: do
wypadków w tym miejscu nie dochodzi. Trud przedstawiony bez patosu i namaszczenia, ot rejestracja zwyczajnych
problemów i radość z osiągnięcia celu.
Niejednokrotnie na łamach pisma opisane zostają inne
kapliczki przydrożne, rozsiane po ziemi kociewskiej. Chciałoby się kiedyś zobaczyć niepozorną książeczkę, wydaną
w serii Biblioteka Kociewskiego Magazynu Regionalnego,
zbierającą artykuły właśnie na ten temat; a myślę, że tych
książeczek sporo by się uzbierało. Wiem, że tu pojawia się
bariera ekonomiczna, ale pomarzyć przecie wolno. Ot, tomik
pod tytułem Konterfekta (darować mi proszę tę archaiczną
formę), gromadzący wspominki o ludziach zasłużonych dla
ziemi kociewskiej, a niekiedy przez lenistwo pamięci zapomnianych.
W sposób szalenie przemyślany w tym piśmie mała historia sąsiaduje bezpośrednio z wielką. Na następnej stronicy po historii kapliczki w Zblewie pojawia się artykuł
Kazimierza Ickiewicza pod tytułem „Historia 2 Batalionu
Strzelców”, a o stronę dalej „Krwawa Kociewska Jesień na
ziemi gniewskiej” Jana Ejanowskiego. Tematyka historyczna i wspomnieniowa dominuje w kwartalniku – to prawda,
alić są to i wielka i mała historia, splecione ze sobą węzłem
tragicznym ludzkich biografii, tragedii i nieszczęść.
Lecz nie samą pamięcią człowiek żyje.
Wydanie specjalne (nr 78, lipiec-sierpień-wrzesień 2012)
na spotkanie Kociewiaków, zamyka niezbyt poważny wierszyk Magdaleny Rajewskiej „Gdyby w Tczewie mieszkał
smok”. Nie mogę sobie odmówić przyjemności, by początku
tego wierszyka nie przytoczyć:
Gdyby w Tczewie mieszkał smok
To na głowie miałby lok
A na łapach wielkie buty
I na pewno byłby podkuty
Na ogonie zaś kokarda
To byłaby awangarda.
Przyjemność czytelnika to przecież niemały walor lektury czasopisma, utworu literackiego, jakiegokolwiek tekstu
kultury.
Otóż „Kociewski Magazyn Regionalny. Kwartalnik
społeczno-kulturalny” prezentuje artykuły i wypowiedzi
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szalenie ważne, istotne dla współczesnych przemian kulturowych, dla dyskusji o miejscu regionalizmu w kulturze XX
i XXI wieku, w epoce coraz bardziej przemijającej fascynacji rozmaicie rozumianym globalizmem. Ale jednocześnie
nie stroni od różnych form radości. W tym radości czerpanej z literatury, z legend i bajek kociewskich, i wreszcie
z kociewskiej kuchni (chociaż, mimo znakomitej Kociewskiej książki kucharskiej – autora nie pomnę – chyba dokonam życia nie znając różnicy między kuchnią kaszubską
a kociewską – lecz to już zupełnie inna kwestia).
Radość z odmienności, radość i duma z bycia Kociewiakiem, chociaż to nie na pierwszym miejscu w rankingu
mniejszości narodowych, zamieszkujących Polskę, to niebagatelna funkcja kwartalnika społeczno-kulturalnego.
Niekiedy, by tę radość sobie uświadomić, należy się
zmierzyć z prawdą historyczną; ot, chociażby z prostym
pytaniem: gdzie i kiedy zaczęła się II wojna światowa. Niekiedy z uznanymi postaciami: ot, jak wyglądał pobyt Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w obozie jenieckim (por.
Bogdan Kruszona, „K. I. Gałczyński – bez cenzury”, nr 75:
październik-listopad-grudzień 20111), albo też o czym i jak
mówi, a o czym milczy „Kronika pelplińskich cystersów”.
Spłacając należycie i z pokorą dług wobec przeszłości,
prezentowane są tutaj małe i duże problemy życia codziennego. Można się zastanowić, czy nie za mało miejsca zajmują tutaj problemy związane z gospodarką i ekonomią, ale
można też ten problem postawić nieco inaczej. Być może
współczesny dyskurs społeczny zanadto uprzywilejował te
sfery życia publicznego. Śmiem twierdzić, że mamy tutaj do
czynienia z bezcenną próbą ocalenia elementarnych wartości w rozchwianym aksjologicznie świecie współczesnym.
Próbę podejmowaną z uporem i stanowczością. To prawda
– w lokalnym, regionalnym wymiarze, lecz w istocie człowiek w takim tylko wymiarze funkcjonuje.
Pisze Kazimierz Ickiewicz w artykule „Dziedzictwo
historyczne i kulturowe Kociewia” (nr 78 lipiec-sierpieńwrzesień 2012): Przemiany społeczno-gospodarcze i administracyjne ostatniego piętnastolecia sprowokowały nabycie
umiejętności właściwego postrzegania i określania roli dziedzictwa kulturowego w procesie tworzenia samorządności
lokalnej. Uwarunkowania historyczno-kulturowe i społeczne, sfera obyczajowości i pomorskiej mentalności stanowi
bowiem źródło budowania potencjału twórczego mieszkańców Kociewia”. A jednym ze świadectw owego potencjału
jest właśnie „Kociewski Magazyn Regionalny.
Pora odłożyć na półkę kolejne numery kwartalnika, na
pewno nie pokryją się kurzem. Wiem, że będę do nich wracał przy różnych okazjach. Nie tylko w momencie zmęczenia jazgotem i wrzaskiem. Z pokorą mogę tylko pięknie pokłonić się wszystkim, których upór i trud przyczynił się do
powstania i przetrwania tego wyjątkowego pisma.
Wcale tego nie żałuję, żem miast korzystać z wyjątkowo
ciepłego lata, miast spróbować choć raz wykąpać się w Bałtyku, na kilka dobrych dni zamknąłem się w pokoju, by nieśpiesznie czytać kolejne numery magazynu. Lecz wcale tego
nie żałuję; lektura przeniosła mnie w samo centrum zjawiska,
określanego mianem „małej ojczyzny”, i to nie w wymiarze
teoretycznym, ale jak najbardziej praktycznym, dosłownym.
Bez patosu, bez egzaltacji i egzageracji. Jako kundel, bom urodził się w Gdyni, moja Mama była z Lidy, Ojciec zaś z Kalisza,
poznałem część małych i dużych tajemnic małej ojczyzny dobrych ludzi, dziwnej i fascynującej krainy o nazwie Kociewie.
Wszak tu nawet „smok miałby lok”.

KMR

Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

CZESŁAW GLINKOWSKI

Stało się!
zielę się wspomnieniem w 25-leciu udanego startu
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, ponieważ byłem wtedy wśród członków obu kociewskich
towarzystw miłośników, którzy rok po roku, krok po kroku
przezwyciężali ogromne trudności, nie spasowali i w 1986
roku, wspólnie z redaktorem naczelnym Romanem Landowskim, mogli w pierwszym numerze obwieścić: „Stało się!”.
Z ideą powstania w Tczewie periodyku zetknąłem się już
w roku 1970, kiedy to w gronie zaangażowanych społecznie
działaczy oświatowych, pracowników kultury i urzędników
zakładaliśmy Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
(25.04.1970 r.). Już wtedy w statucie zapisaliśmy, że między
innymi celem działania jest upowszechnienie wiedzy o mieście i regionie poprzez publikacje książkowe i artykuły popularnonaukowe. Miało temu służyć własne wydawnictwo
i periodyk. Dyskusje i zabiegi o realizację tego przedsięwzięcia zaczęły się toczyć w obu kociewskich towarzystwach od
1972 roku i trwały nieprzerwanie do ukazania się pierwszego numeru „KMR” w 1986 roku.
Wspominam o tym dlatego, że właśnie te dyskusje
w Towarzystwie zaowocowały tym, że dziś obchodzimy
25-lecie zasłużonego dla Tczewa i całego Kociewia kwartalnika. Byłem uczestnikiem tych dyskusji, a następnie
w kolejnych latach brałem udział w bataliach, mających na
celu przekonanie ówczesnych władz państwowych o potrzebie lokalnego periodyku. Lata mijały, a zgody władz
nie było. Już jako prezydent Tczewa (od 1977 r.) wspólnie z TMZT w Tczewie i TMZK w Starogardzie Gdańskim po zawieszeniu stanu wojennego podjęliśmy kolejne
trudne rozmowy o czasopismo, ponieważ nadarzyła się
okazja do prowadzenia działalności wydawniczej przez
władze terenowe. Takie warunki stworzył minister kultury
i sztuki w 1985 roku. Roman Landowski, pełniący wówczas
obowiązki dyrektora Tczewskiego Domu Kultury, przygotował nowe zapisy w statucie tej placówki, wprowadzając
do jej struktury organizacyjnej Kociewski Kantor Edytorski jako sekcję wydawniczą. Zatwierdziłem statut Zarządzeniem nr 8 z dnia 19 czerwca 1985 roku. To był moment
przełomowy, droga do własnego periodyku została otwarta. Wprawdzie formalności wymagały jeszcze zabiegów
w Departamencie Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki,
które zakończyły się wydaniem 18 stycznia 1986 roku zgody na redagowanie KMR.
Niestrudzonym, jak doskonale pamiętam, już od 1970
roku orędownikiem, inicjatorem i organizatorem niezwykle
konsekwentnej i pełnej uporu walki o wydawnictwo i periodyk był nieodżałowany Roman Landowski. To jego nadzwyczajna energia pozwoliła zgromadzić liczne grono osób,
które jego wspierały. Byłem z nimi i wspierałem ich żądzę
działania na rzecz naprawiania rzeczywistości, w jakiej żyliśmy i pracowaliśmy.
Nadszedł w życiu Romana czas najszczęśliwszy – jako
redaktor naczelny w rubryce „Z redakcyjnego biurka” mógł
czytelnikom obwieścić: Stało się! Oto oddajemy do rąk
Szanownych Czytelników pierwszy zeszyt „Kociewskiego
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Magazynu Regionalnego. W dalszej części felietonu pisze:
W końcu dobry los wspomógł działające na Kociewiu organizacje regionalne, a ja dodam, że dobry los dał wydawnictwu Romana Landowskiego, Kociewiaka osadzonego
w trzech kociewskich powiatach – urodził się na ziemi świeckiej, uczył się i całe życie pracował na ziemi tczewskiej, od
2001 roku osiadł na ziemi starogardzkiej, w Czarnej Wodzie.
Landowski stworzył kwartalnik opiniotwórczy, skupiający liderów społeczno-regionalnych Kociewia, rejestrujący
to, co dla regionu było najistotniejsze.
Jako redaktor naczelny zaczął od pierwszego numeru pisać felietony wstępne, w których żywo reagował na wszystko, co w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym działo
się na Kociewiu. Robił to tak zręcznie, że nawet bardzo krytyczna cenzura dopuszczała je do druku.
Felietonami wstępnymi zainteresował mnie Roman na
Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie (2.05.2007 r.),
o której w przyczynku do biografii pt. „Życiopisanie” Ryszard Szwoch pisze: Właściwie już wtedy pozbawiony samodzielności poruszania się i funkcjonowania publicznego, ale
wciąż z wolą bycia i użyteczności zdobył się na zredagowanie wystąpienia pt. „Publicystyka w Kociewskim Magazynie
Regionalnym”.
Postanowiłem sobie, że przeczytam wszystkie „wstępniaki” i stwierdziłem, że były one, na czasy w których się ukazywały, opiniotwórcze w kwestii wiedzy o regionie, roli kultury
kociewskiej i trafnie reagowały na bieżące wydarzenia w regionie, a nawet kraju. Kiedy na posiedzeniu Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego postanowiono, że
z okazji 25-lecia w miesiącu wrześniu 2013 roku ukaże się
numer jubileuszowy, wróciłem wybiórczo do felietonów traktujących o kłopotach związanych z wydawaniem kwartalnika
i niektórymi aspektami historii i życia na Kociewiu.
Problemom związanym z powstaniem i wydawaniem
kolejnych numerów kwartalnika poświęcono osiem felietonów wstępnych. W pierwszym numerze z 1986 roku pt. „Do
czytelników” (Roman aż do numeru 38/39 z 2002 roku podpisuje się Redaktor) między innymi pisze: W ten sposób, po
pokonaniu mniejszych i większych przeciwności, narodził się
pierwszy zeszyt, chociaż nadal nie będzie nam łatwo. Zdajemy sobie sprawę z tego, że – być może – nie jest to jeszcze
»latorośl doskonała«, ale – licząc na krytyczne współuczestniczenie Szanownych Czytelników – wierzymy, że kolejne potomstwo będzie »udatniejsze«. Taki był start naszego kwartalnika
w służbie kociewskiej społeczności. Po dzień dzisiejszy aktualny pozostał apel kończący felieton: Piszcie do nas, czekamy
na propozycje, dzielcie się szczerze swoimi spostrzeżeniami
i wiedzą, bowiem tylko wspólny wysiłek i wspólne myślenie
może dać owoc pożyteczny i pożądany.
Zaczęła się codzienność najeżona, jak przewidywał
naczelny, trudnościami. Do numeru ósmego z 1990 roku,
a więc przez cztery lata radzono sobie z tymi codziennymi
problemami. Osłabione ekonomicznie po 1989 roku władze
samorządowe nie kwestionowały konieczności utrzymania
aktywności kulturalnej, a nowy system finansowania instytu-
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cji kultury bez dotacji centralnej groził ograniczeniem działalności. Sfera kultury schodziła na ostatni plan, więc felietonista
informuje: Różne były powody ostatniego opóźnienia, głównie
finansowe, komplikujące w tym nowym okresie niejedną kulturalną inicjatywę i dalej: Nadal spotykamy się z nader przychylną atmosferą wokół pisma, jednak nowa sytuacja i zaskakujące
nas ciągle nowe uwarunkowania ekonomiczne nie gwarantują
planowanej rytmiczności. O jednym możemy zapewnić – chcemy wychodzić nadal. Kociewski Magazyn Regionalny jest jedynym źródłem wiedzy o tej naszej wspólnej „Małej Ojczyźnie”,
w której żyjemy bez względu na codzienne zmartwienia. Wierzymy, że przetrwamy.
W numerze 9/1991 czytamy: Poszerzamy także zakres
tematyczny. Dominować nadal będzie regionalna tematyka
kociewska, wzbogacona jednak o zagadnienia ogólnopomorskie. Ponieważ jesteśmy magazynem, więcej miejsca
poświęcimy treściom o popularnym znaczeniu, trochę dla
zrelaksowania, trochę celem poszerzenia wiedzy. W kolejnych latach bieżące kłopoty nie ominą redakcji. Między innymi redakcja rozpoczęła pracę przy dwusobowej obsadzie,
zwiększonej później do czterech etatów, od 1991 redakcja
pracowała siłą półtorej etatu, dodam jeszcze, że aktualnie
pracują dwie osoby. Kończy Roman Landowski tak: Zdecydowali o tym ci, którzy prawdopodobnie nie wiedzą ile
wysiłku wymaga przygotowanie jednego numeru, jednak,
jak zawsze, wbrew przeciwnościom dodaje: Na przekór
dziwnym dzisiaj czasom i ludziom traktującym z pogardą
wartości kultury regionalnej, walczyć będziemy do końca.
Skoro zaczęliśmy uczyć miłości do ziemi najbliższej, nie zamierzamy łatwo z tej wdzięcznej niwy ustąpić. Wierni tej idei
zamierzamy ukazywać się nadal.
W kolejnym felietonie w numerze 16/1997 pt. „Wyjście
na prostą” wraca pewność, informacja jest optymistyczna:
Odtąd będziemy czynili wszystko, by zachować kwartalną
regularność. (…) Zmieniamy nieco szatę i układ graficzny pisma. (…) Poprawiamy (…) profil tematyczny. (…) od
tego numeru jesteśmy kwartalnikiem społeczno-kulturalnym.
(…) Odstępujemy nasze łamy wszystkim nauczycielom… Po
optymistycznych latach w felietonie w numerze 36/2002
pt. „Wyolbrzymiona bieda” można przeczytać, że Każdy
klepie przysłowiową biedę na swój sposób, (…) ale niekiedy
dopatrzeć się można przesady. Wyjaśniam, że urzędy gmin,
biblioteki i szkoły tłumaczyły się, że nie stać ich na wydanie
kwartalnie 4 złotych na KMR; jest tak i dzisiaj, a cena jest
obniżona do 3 złotych za egzemplarz. Rozgoryczony pisze,
a ja się do tego przyłączam, cytując ten oto fragment felietonu: Jeśli nie stać Kociewiaków na KMR – bardzo proszę nie
powiadajcie, że tak bardzo kochacie swoją małą ojczyznę.
W latach 80. felietonista podejmował ostrą dyskusję
z przedstawicielami ówczesnych władz partyjnych kwestionujących regionalizm promowany przez KMR, a szczególnie regionalną odrębność Kociewia. W latach tych władze
nie decydowały się na radykalne ograniczanie inicjatyw
wymykających się z ram państwowych. Starano się więc hamować, jak czytam w numerze 2/1987 „Dlaczego lubimy historię”: …czyjąś chęć bliższego poznania własnego miejsca
urodzenia nazwą separatyzmem, a sentymentalne określenie
matecznika »małą ojczyzną« okrzykną próbą izolacji, chociaż nie wiadomo od czego. Czasem najczyściej pojmowany
regionalizm bywa oskarżony o dążność do wyodrębnienia
– też nie wiadomo z czego. Dochodzi do tego pobąkiwanie
o …rewizjonizmie (?) i temu podobne. Na te zarzuty felietonista odpowiada: Czytanie przeszłości bardzo uczy i uspokaja współczesność. A przecież o spokój głównie chodzi, także
ten wewnętrzny. Ludzie spokojni i rozważni – co wcale nie
znaczy, że pokorni – oraz rozumiejący przeszłość najbliżsi
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są pojednania. Stąd wniosek – znajomość historii swojego
regionu może uspokajać, a nie szkodzić.
Czytam dalej o problemach z Kociewiem i Kociewiakami, ale już po przemianach ustrojowych 1989 roku. Zaczyna się wtedy coraz częściej mówić i pisać o odrębnościach
regionalnych na Śląsku i Pomorzu Gdańskim. I wtedy to
zaczęły się, wprawdzie pojedyncze głosy, że Kociewie jest
częścią Kaszub, jeden z dziennikarzy w swoim artykule użył
takiego stwierdzenia: …bowiem Kaszuby ciągną się od Torunia do Szczecina. Jako, że KMR był wówczas jedynym
źródłem wiedzy o naszej małej ojczyźnie, redakcja zareagowała, przedstawiając fakty historyczne. Roman Landowski
(tak wtedy podpisywał felietony) w numerze 42/2003 zatytułowanym „Kociewie było, jest i będzie” informuje, że dwudziestu naukowców, wśród nich folklorystów, etnologów
i dialektologów pisało o Kociewiu jako wyodrębnionym regionie. Przytacza fragment publikacji „Źródła wojskowe do
dziejów Pomorza” (Toruń, 1933) i cytuje: …po raz pierwszy nazwa Kociewie została udokumentowana w 1807 roku
przez ppłka Hurtiga w raporcie do gen. Dąbrowskiego. (…)
Od tego czasu nazwa funkcjonuje w piśmiennictwie. Wśród
ludu jednak nazwanie regionu mogło być używane dużo
wcześniej, niektórzy uważają, że od setek lat.
Kolejne dowody na to, że Kociewie jest odrębnym regionem przytoczono w numerze 46/2004 pt. „Kociewie jest
na swoim miejscu”, w którym mowa jest o …»Podręcznym
atlasie Polski«, wydanym w 2002 roku, gdzie na mapie zatytułowanej »Regiony historyczne« (…) figurują dwa regiony historyczno-etnograficzne: Kaszuby i Kociewie. (…)
I również w tym samym miejscu wzdłuż Wisły odnotowano
zasięg gwar kociewskich. Prof. Gerard Labuda w książce
„O Kaszubach” pisze: Kaszubami nigdy nie określano ludności Kociewia i Krajny. Kończy się felieton tak: Stąd wniosek,
że Kociewie znajduje się na swoim miejscu, w pomorskiej
dzielnicy, na równi z sąsiednimi Kaszubami.
Po tych zasadnych ripostach temat Kociewia jako części
Kaszub ucichł, uznano więc miejsce naszej małej Ojczyzny.
Na zakończenie moich refleksji z czytania po latach felietonów Romana, przytoczę felieton „Porządek wokół nas”
z numeru 17/1997, w którym wskazywał na ciemne strony
naszego bytowania na Kociewiu i ostro je krytykował: Do
pełni szczęścia brakuje jednak jeszcze wiele, choć niektórzy twierdzą, że tylko coś niecoś. Ta odrobina, jak się często
w praktyce okazuje, jest najtrudniejsza do osiągnięcia. Chodzi mianowicie o zwykły szacunek dla tej najmniejszej ojczyzny albo – jak to dawniej mówiono – o zwyczajny ład
i porządek w najbliższym otoczeniu.
Roman przytacza najczęściej spotykane po dzień dzisiejszy naruszenia ładu i porządku: Wystarczy popatrzeć na
zniszczone i zdewastowane trawniki w miastach, zaśmiecone ulice, a poza miastem na ślady obecności człowieka na
łonie natury. (…) Płakać się chce, widząc brudne lasy. (…)
Owszem kochają czystość, ale tylko pod własnymi stopami.
Kończy się ten felieton tak: Posprzątajmy więc na Kociewiu.
(…) W przeciwnym razie całe to uczucie do regionu będzie
tylko sezonową miłostką.
Wyznaję otwarcie, że mam niedosyt, ponieważ pierwszy
raz spróbowałem zmierzyć się z twórczością Romana, nie
mając doświadczenia komentatorskiego.
Prezentowane felietony mają – choć w małym wymiarze – zilustrować drogę, jaką przeszli inicjatorzy i redaktorzy „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” przez 25 lat.
Sięgnijcie Szanowni Czytelnicy do niektórych z nich, bez
względu na to, kiedy się ukazały. Warte są tego, bo bezcenne
pióro Romana je kreśliło. Liczę, że wśród czytelników znajdzie się sponsor i pomoże wydać wszystkie.
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Wybitne indywidualności z Tczewa,
Kociewia, Pomorza na łamach
Kociewskiego Magazynu Regionalnego
Osobiście wychodzę z tradycyjnego przekonania, że to ludzie tworzą historię. Zamiarem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na wybitne indywidualności z Tczewa, Kociewia i szerzej Pomorza, które wystąpiły w różnych
formach na łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Opracowanie przygotowano w oparciu o lekturę zawartości „Magazynu” w minionym
ćwierćwieczu. Analizie i refleksji poddano 80 numerów periodyku. Okazuje
się, że możemy być dumni ze znaczącego zastępu wielkich indywidualności,
które „gościły” w naszym czasopiśmie.
1985 roku merytorycznie i organizacyjnie dojrzała
inicjatywa czasopisma pt. „Kociewski Magazyn
Regionalny”. Jego bazę stanowiły miejskie rady
narodowe Starogardu Gdańskiego i Tczewa oraz najbardziej
znaczące środowiska regionalne, w tym Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej i Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej. Zapewniono sobie również przychylność tzw.
czynnika politycznego. Z pomocą przyszli też przyjaciele
z Warszawy, a rodem z Tczewa. W 1986 roku wydano Zeszyt
nr 1 „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” (KMR). Redaktorem naczelnym został Roman Landowski, a sekretarzem
redakcji Andrzej Grzyb, obecny senator RP. Kolegium Redakcyjnemu przewodniczył dr Józef Milewski. W Kolegium Redakcyjnym zasiadali jeszcze: Edmund Falkowski, Józef Golicki, Tadeusz Kubiszewski, Ireneusz Modzelewski, prof. Edwin
Rozenkranz, Ryszard Szwoch, Romuald Wentowski i Józef
Ziółkowski. Nie da się ukryć, iż w dziele wydawania czasopisma kociewskiego skrzyknęła się elita ówczesnego Kociewia.
Praktycznie wszyscy wytrwali też w podjętym dziele do końca. Dodajmy, że R. Landowski niezłomnie kierował „Kociewskim Magazynem Regionalnym” aż do swojej śmierci (zmarł
22 sierpnia 2007 r.). Po nim funkcję redaktora naczelnego przejęła i godnie kontynuuje redaktor Halina Rudko. Oczywiście,
bardzo istotne jest wsparcie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie, pod dyrekcją Urszuli Wierycho.
Ćwierć wieku faktycznego wydawania „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego”, wpisało się niejako w dwie historyczne epoki. Czasopismo rodziło się w bólach totalitarnego
systemu, przy dominującej (wtedy) roli cenzury. Szczęśliwie, w okresie PRL, udało się wydać 7 zeszytów „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Kilka kolejnych numerów
wydano w pierwszych latach demokracji parlamentarnej.
Z powodu trudności finansowych, czasopismo nie wychodziło w latach 1993-1994. Dzięki decyzji władz samorządowych miasta Tczewa o samodzielnym finansowaniu „Magazynu”, po mało godnym wycofaniu się samorządu miasta
Starogardu Gdańskiego, począwszy od 1995 roku, czasopismu zapewniono stabilne warunki działalności. Ze strony
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tczewskiej głos stanowiący w tej kwestii mieli prezydenci
Tczewa tj. Ferdynand Motas i Zenon Odya oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kulas, i kolejno Zenon Odya oraz
Mirosław Ostrowski. Naturalnie nieustannie zabiegali i kołatali na rzecz uratowania „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” Roman Landowski i jego najbliżsi współpracownicy. Tak w dużym skrócie prezentuje się elita, która stworzyła
i zapewniła warunki oraz środki finansowe do cyklicznego
wydawania „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”.
Z 80. numerów „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” trzeba było dokonać wyboru wybitnych indywidualności z Tczewa, Kociewia i Pomorza. Aby zadanie bardziej
ułatwić i możliwie dobrze je zaprezentować, dokonano
podziału tychże indywidualności na osiem podstawowych
kategorii, a mianowicie: I. Twórcy ludowi, artyści, II. Działacze regionalni i społecznicy, III. Poeci i pisarze, IV. Historycy, V. Profesorowie, VI. Rody kociewsko-pomorskie,
VII. Politycy, VIII. Inni. Naturalnie, niektóre indywidualności występują w kilku kategoriach. Z obiektywnych względów, nie wszystkie indywidualności można było ująć, ale
przemożną większość owszem, tak.

T

I. Twórcy ludowi, artyści

a kategoria wybitnych indywidualności występuje
w każdym numerze „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Praktycznie redakcja rejestruje i promuje dorobek
najbardziej uznanych twórców i artystów. Pamiętajmy, że
do 1990 roku posługiwano się nomenklaturą, określeniem
„twórczości amatorskiej”. Z czasem różnice i granice pomiędzy twórczością amatorską i profesjonalną zatarły się.
Z uwagi na szeroki zakres dziedziny „twórcy ludowi, artyści” dokonano pewnego wyboru i prezentacji nazwisk
w układzie alfabetycznym. Ale po kolei:
Zygmunt Bukowski, Maria Garnyszowa, Jan Giełdon,
Anna Jaraszewska, Jerzy Kamiński, Jacek Kliński, Regina Kotłowska, Helena Lange, Bogdan Lesiński, Wojciech
Lesiński, Emilia Liszkowska-Parczewska, Janusz Mokwa,
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Mirosława Mőller, Grzegorz Oller, Włodzimierz OstojaLniski, Barbara Pawłowska, Stanisław Rekowski, Bożena
Ronowska, Alojzy Stawowy, Teodor Watkowski, Jan Wespa,
Maria Wespa, Gertruda Woźnicka i Edmund Zieliński

H

IV. Historycy

a szczęście w okresie powstawania i rozwoju „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” nie brakowało ideowych
i oddanych działaczy regionalnych. Zaproponowana tutaj
szeroka lista, też z konieczności, ogranicza się do najbardziej
reprezentatywnych nazwisk. Szkoda jedynie, że w minionych
kilkunastu latach, tak istotnie zmalała współpraca środowisk
regionalnych z terenu Starogardu Gdańskiego i Tczewa, chociaż mają miejsce okresy dużego ożywienia, jak chociażby
przy organizacji czterech już Kongresów Kociewskich. Lista
działaczy regionalnych przedstawia się następująco:
Jolanta Bednarczyk, Irena Brucka, Zygmunt Bukowski, Józef Dylkiewicz, Jan Ejankowski, Edmund Falkowski,
Alicja Gajewska, Danuta Galewska, Krystyna Gierszewska,
Józef Golicki, Izydor Gulgowski (kociewski ślad), Zbigniew
Gniewkowski, Kazimierz Ickiewicz, Wojciech Jacobson,
Zdzisław Jaśkowiak, ks. Franciszek Kamecki, Mirosław
Kalkowski, Jerzy Alojzy Kamiński, Michał Kargul, Roman
Klim, Janusz Kortas, Edwin Kozłowski, Juliusz Kraziewicz,
Jan Kulas, Zygmunt Kułakowski, ks. Aleksander Kupczyński, Roman Landowski, Eleonora Lewandowska, Tadeusz
Magdziarz, Janusz Mokwa, Grzegorz Oller, Maria Pająkowska-Kensik, Hubert Pobłocki, Stefan Raszeja, Ryszard
Rogaczewski, Bożena Ronowska, Czesław Skonka, Ryszard
Szwoch, Józef Weltrowski, Romuald Wentowski, Bogdan
Wiśniewski, Gertruda Woźnicka, Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz, Edmund Zieliński i Józef Ziółkowski.

istoria stosunkowo często gościła na lamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. W pierwszym okresie działalności (czasy PRL), z oczywistej konieczności rzadko podejmowano problematykę historii najnowszej. Dlatego chętnie,
i też z dobrym skutkiem przypominano dokonania historiografii pomorskiej, szczególnie z XIX wieku. Pojawili się tutaj m.in. przedstawiciele tzw. pelplińskiej szkoły historycznej
z ks. prof. Stanisławem Kujotem na czele. Z okresu międzywojennego fenomenem pozostaje sławna Szkoła Morska
w Tczewie (1920-1930). Tematyka wojny i okupacji była podejmowana stosunkowo często w „Kociewskim Magazynie
Regionalnym”. Od szeregu lat nie brakuje na łamach „Magazynu” historii najnowszej. Znamienne, że piszą również młodzi historycy. Ważny jest też, ujęty tutaj, dorobek historyczny
wybitnych indywidualności spoza świata historycznego, jak
np. Krzysztof Kowalkowski i Czesław Skonka. Czas zaprezentować listę historyków:
Jakub Borkowicz, Michał Boroch, Jacek Cherek, prof.
Konrad Ciechanowski, Jan Ejankowski, ks. Jakub Fankidejski, ks. Romuald Frydrychowicz, Kamila Gillmeister,
Kazimierz Ickiewicz, Michał Kargul, Marcin Kidziun,
Marcin Kłodziński, Krzysztof Korda, Marek Kordowski,
Krzysztof Kowalkowski, ks. prof. Stanisław Kujot, Jan Kulas, Małgorzata Kruk, Gerard Labuda, Roman Landowski,
ks. dr Alfons Mańkowski, dr Józef Milewski, Ireneusz Modzelewski, ks. Anastazy Nadolny, prof. Wacław Odyniec,
Andrzej Romanow, Seweryn Pauch, Edmund Raduński,
Ewa Rogalska, Edwin Rozenkranz, Henryk Samsonowicz,
Czesław Skonka, Adam Smeja, Andrzej Solecki, Ryszard
Szwoch, Bartosz Świątkowski, Zdzisław Zblewski (główny
laureat Olimpiady Historycznej) i Ewa Żywiecka.

III. Poeci i pisarze

V. Profesorowie

N

R

II. Działacze regionalni i społecznicy

edakcja „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” przykładała dużą wagę do poetyckich promocji i stałych prezentacji prozy. Zresztą, nie przypadkiem wybitni pisarze i poeci
zasiadali w samej redakcji. Troszczyli się oni także o publikacje z zakresu gwary kociewskiej. Od czasu do czasu na
łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” zagościli
i uznani pisarze, literaci ogólnopolscy. Nie sposób nie wymienić autora m.in. „Popiołów” i „Wiatru od morza” Stefana Żeromskiego. Nade wszystko należy podkreślić troskę o nowe
promocje poetyckie, w tym i ludzi młodych. Niewątpliwie
szeroko rozumiana literatura kociewska miał swój priorytet
w „Magazynie”. Lista poetów i pisarzy jest następująca:
Alina Baczewska, Lech Bądkowski, Anna z Bardzkich
Karwatowa, Bogdan Bieliński, Ilona Brzozowska, Zygmunt
Bukowski, Józef Chociszewski, Józef Dylkiewicz, Józef
Golicki, Jan Ejankowski, Krystyna Gierszewska, Andrzej
Grzyb, Antoni Górski, Zenon Gurbada, Małgorzata Hillar, Feliks Hinz, Kazimierz Ickiewicz, Bernard Janowicz,
ks. Franciszek Kamecki, Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Władysław Kirstein, Roman Klim, Jerzy Knopik, Czesław Knopp,
Marek Kordowski, Regina Kotłowska, Grażyna Krużycka,
Roman Landowski, Anna Łajming, Jan Majewski, Tadeusz
Majewski, Regina Matuszewska, Alojzy Męclewski, Michał
Misiorny, Adam Murawski, Maria Pająkowska-Kensik,
Kazimierz Piechowski, Hubert Pobłocki, Mieczysław Polewicz, Edmund Raduński, Bożena Ronowska, Emilia Rulińska, Stanisław Sierko, Andrzej Solecki, ks. Bernard Sychta,
Grzegorz Walkowski, Józef Weltrowski, Artur Wirkus, Bogdan Wiśniewski, Grzegorz Woliński, Paweł Wrzos-Wyczyński, Edmund Zieliński i Józef Ziółkowski.
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moim przekonaniu warto było wyspecyfikować grupę
profesorów. W pierwszej kolejności zwracam uwagę na prof.
Janusza St. Pasierba, który nie bez racji uchodzi za ambasadora Kociewia, Kaszub, Pomorza. Oczywiście, mam na uwadze
profesorów piszących i tworzących na rzecz Kociewia. Ale nie
tylko. Mam też na względzie profesorów niejako firmujących
region kociewski. Przykładowo prof. Edwin Rozenkranz stawiał swój autorytet naukowy, profesorski, już na starcie „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Jak sadzę, o niektórych
profesorach zasłużonych dla Kociewia, przyjdzie nam jeszcze
napisać. Mam tutaj szczególnie na uwadze urodzonego i wychowanego na Kociewiu prof. Bogusława Kreję. Dodam, że
prof. B. Kreja ceniony w Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku zawsze podkreślał swój kociewski rodowód.
Niestety, odszedł od nas ponad 10 lat temu. Proponowana lista
profesorów ma kształt następujący:
Józef Borzyszkowski, Edward Breza, Andrzej Bukowski,
Konrad Ciechanowski, Kazimierz Denek, Wiesław Długokęcki, Edward Jakiel, Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Bogusław
Kreja, ks. Stanisław Kujot, ks. Antoni Liedtke, Gerard Labuda, Tadeusz Linkner, Zdzisław Mrozek, Wacław Odyniec,
Maria Pająkowska-Kensik, Janusz Pasierb, Wiktor Pepliński, Stefan Raszeja, Andrzej Romanow, Edwin Rozenkranz,
Ludwik Rydygier, ks. Franciszek Sawicki i Paweł Wyczyński.
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VI. Rody kociewsko-pomorskie

ak wiadomo Kociewie jest tradycyjnym regionem pomorskim. Tutaj zawsze duży nacisk kładziono na rodzinę.
W dawniejszych czasach mówiono rody kociewskie, rody
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pomorskie. Niestety, niektóre z tych rodów jak Kalksteinowie, Kostkowie, wiele lat temu, już wymarły. Przypomnijmy
więc, że w XIX wieku ton polskości na Kociewiu nadawały
rodziny Czapskich, Czyżewskich, Jackowskich, Kalksteinów, Ornassów i Tollików. Przedstawiciele rodów ziemiańskich, Kalksteinów i Jackowskich, reprezentowali nasze
ziemie w parlamencie niemieckim. Odważnie tam stawali
w obronie języka i kultury polskiej. Z treści „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego” udało się wyspecyfikować następujące rody, rodziny kociewsko-pomorskie:
Bielińscy, Brejscy, Czyżewscy, Gniewkowscy, Forsterowie, Hillarowie, Jackowscy, Jacobsonowie, Kalksteinowie,
Kamińscy, Kellerowie, Konopaccy, Korzeniewscy, Kowalkowscy, Kubiccy, Langmesserowie, Maniowie, Mrozkowie,
Ornassowie, Sarnowscy, Stangenbergowie, Struczyńscy,
Szołowie, Szumanowie, Tollikowie, Wernikowscy, Wyczyńscy i Wespowie.

VII. Politycy

P

olitykę traktuje w ujęciu katolickiej nauki społecznej, jako
realizację dobra wspólnego. Wieloletni Metropolita Gdański
abp. Tadeusz Gocłowski, powołując się na papieża Jana Pawła II, definiował politykę jako „roztropną troskę realizacji dobra wspólnego”. Redakcja „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” zawsze stroniła od bieżącej polityki. W pierwszej
kolejności dawała przykłady polityków broniących polskości
w XIX wieku. Oczywiście, nie zapominano o najważniejszym
polityku dla Tczewa, księciu Samborze II. W okresie swojej
działalności redakcja „Magazynu” zamieszczała również
wywiady z prezydentami i naczelnikami najbliższych miast.
Czasem odnotowywała aktywność polityków promujących
Kociewie. Osobiście takiego zaszczytu dostąpiłem w końcu
1991, kiedy przeprowadzono ze mną wywiad pt. „Rozmowa
z Janem Kulasem posłem Ziemi Kociewskiej do Sejmu RP”
(KMR nr 9/1991). W następnych latach realizowano rozmowy z gospodarzami samorządów lokalnych, oczywiście po
27 maja 1990 roku. Z kolei w ostatnich latach wyeksponowano działalność Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego
pod wytrwałym przewodnictwem senatora Andrzeja Grzyba oraz wizytę Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza na
obradach IV Kongresu Kociewskiego. Pod datą 1 września
2012 roku zrelacjonowano wizytę Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego w Gniewie, Tczewie i w Szpęgawsku. Lista
polityków układa się następująco:
Maksymilian Arczyński, Napoleon Bonaparte (jego
legenda na Kociewiu), Bogdan Borusewicz, Izydor Brejski, Jan Brejski, Józef Czyżewski, gen. Jan H. Dąbrowski,
Roman Dmowski, Czesław Glinkowski, Andrzej Grzyb,
książę Grzymisław, gen. Józef Haller, Zdzisław Jaśkowiak,
Bolesław Knast, Juliusz Kraziewicz, Jan Kulas, Stefan
Łaszewski, Bronisław Mania, ks. Antoni Neubauer, Józef
Piłsudski, Sambor II, Małgorzata Samborówna, Alicja
Samulewska, Kazimierz Smoliński, król Jan III Sobieski,
Walenty Stefański, Piotr Szturmowski, Świętopełk Wielki,
Józef Wybicki i Alfons Wyczyński.
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VIII. Inne wybitne osoby, godne pamięci
i szacunku

aturalnie pojawiają się na szpaltach „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego” wielkie indywidualności, które
trudno zakwalifikować do jakiejkolwiek z zaproponowanych grup. Poza wszelką konkurencją pozostaje papież Jan
Paweł II, a wiedzieć trzeba jak starannie odnotowano jego
pielgrzymkę do Pelplina, w dniu 6 czerwca 1999 roku, jak
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też udział kardynała Karola Wojtyły w uroczystościach religijnych w sanktuarium w Piasecznie, w 1968 roku. Dość podobnie należy spojrzeć na biskupów ordynariuszy Diecezji
Chełmińskiej i Diecezji Pelplińskiej. W tej sferze mieści się
też kociewska błogosławiona Marta Wiecka. Warto też odnotować nazwiska niektórych nauczycieli, lekarzy, animatorów kultury, liderów życia społecznego i gospodarczego.
W trosce o oddanie im szacunku i zachowanie w życzliwej
pamięci, proponuję listę następujących nazwisk:
Papież Jan Paweł II, Ordynariusze Diecezji Chełmińskiej
i Diecezji Pelplińskiej, w tym bp. dr Wojciech Stanisław Okoniewski, bp. prof. Jan B. Szlaga i bp. dr Ryszard Kasyna.
Zasłużone dla Tczewa, Kociewia, Pomorza zakony
– Benedyktyni, Cystersi, Dominikanie, Franciszkanie, Kalatrawensi z Tymawy, Joanici oraz Mennonici (nie tylko na
Żuławach).
Znamienici tczewianie (1997): Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Grzegorz Ciechowski, prof. Kazimierz Denek,
gen. Roman Dysarz, Ryszard Karczykowski, Grzegorz Kołodko, Zbigniew Korpolewski, prof. Włodzimierz Łajming,
Michał Misiorny i Kazimierz Zimny oraz związani z Tczewem dr Józef Bednarz, ks. Feliks Bolt, dr Izydor Brejski,
Wojciech Cejrowski, Fryderyk Chopin, ks. Stanisław Cieniewicz, ks. Antoni Dunajski, Antoni Garnuszewski, sierżant Alojzy Gusowski (dyw. 305), bł. Siostra Heliodora
(Leokadia Matuszewska), dr Florian Hłasko, płk. Stanisław Janik, ks. Szczepan Keller, Józef Kruża, kpt. żw. Konstanty Maciejewicz, Aleksander Majkowski, Longin Malicki, Henryk Lemka, kpt. zw. Tadeusz Meissner, Franciszek
Nierzwicki, Mieczysław Orłowicz, ks. Janusz St. Pasierb,
ks. Wacław Preis, bł. ks. Franciszek Rogaczewski, Franciszek Schornak, Michał Spankowski, Hubert Stangenberg,
kpt. żw. Mamert Stankiewicz, Olimpia Swianiewicz, Jan Szalewski, bł. Marta Wiecka, ks. Franciszek Wołoszyk, ks. Józef
Wrycza, ks. Piotr Wysga i kpt. żw. Tadeusz Ziółkowski.
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Zakończenie

rzeba obiektywnie przyznać, że Lista wybitnych indywidualności z Tczewa, Kociewia i Pomorza, przedstawia
się imponująco. A jak wiadomo wybitni twórcy, działacze,
uczeni i politycy, występują jedynie w otwartym, prorozwojowym i wartościowym czasopiśmie. Chwała za to redakcji
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Kolegium redakcyjnemu i jego spadkobiercy, czyli Radzie Programowej pod
przewodnictwem Kazimierza Ickiewicza. Uznanie należy się
również władzom samorządowym i wielu, wielu często bezimiennym społecznikom. Podkreślić należy, że w dorobku
25. lecia „Magazynu”, aż 21 lat przypada na pracę redaktora
naczelnego (ś.p.) Romana Landowskiego.
„Kociewski Magazyn Regionalny” wyrobił sobie na Pomorzu markę i klasę. Nierzadko słyszy się, że nasze czasopismo jest znane i czytane w Warszawie i Toruniu. Niewątpliwie warto inwestować w dalszy rozwój tego czasopisma.
Stało się bowiem dobrym znakiem rozpoznawczym Tczewa i Kociewia. Samorząd lokalny Tczewa ma duże zasługi
w utrzymaniu stałego i na dobrym poziomie wydawanego
kwartalnika społeczno-kulturalnego.
Wielkie indywidualności są perłami w każdej dziedzinie
życia publicznego, także w każdym czasopiśmie, serwisie
i portalu informacyjnym. „Kociewski Magazyn Regionalny”
potrafił pozyskiwać wartościowych autorów i współpracowników. Wydobywał przy tym z naszej historii i kultury naprawdę
wybitne i inspirujące postacie. Niech zatem kolejne ćwierćwiecze „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” okaże się
równie interesujące i wartościowe. I niech przybywa jak najwięcej czytelników tego dobrego, klasycznego czasopisma.
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Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

Od edukacji regionalnej do nauki
z Kociewskim Magazynem Regionalnym…

C

zy jest to zwykły zbieg okoliczności, że właśnie
w Roku ks. Janusza St. Pasierba świętujemy srebrny
jubileusz zasłużonego dla Pomorza „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego”? Pewnie nie byłoby tego czasopisma, gdyby nie działania, wcześniej marzenia i plany na
początku niewielkiej, ale wytrwałej, grupy miłośników regionu, entuzjastów, którzy poczuli potrzebę urzeczywistnienia idei przywracania blasku temu, co na oswojonej ziemi
minęło, a zasługuje na przypomnienie i wpisanie w obraz
nowego czasu.
Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi. Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyć, żeby był zdolny do wielkich uczuć do
tego, co wielkie i największe w życiu i na świecie. To bardzo
trafne słowa pomorskiego poety. Ks. J. St. Pasierb te wzloty ducha w czasach mu współczesnych, i zarazem ludzkie
– chciałoby się powiedzieć odwieczne tęsknoty i też odradzającą się nieustannie potrzebę bliskości – umiał nazwać
poetycko. Stąd jego myśli zawarte między innymi w dziele
„Obrót rzeczy” stały się dla regionalistów mottem różnych
wystąpień, zachętą do działania, wreszcie cennym argumentem w polemikach z tymi, którym nie było (nie jest) dane
zrozumieć, że oprócz spraw bytowych ważniejsze czasem
bywają tzw. Wyższe potrzeby
Cytaty z jego esejów są powtarzane, np. ten mówiący,
że: Droga do uczestnictwa w kulturze ogólnoludzkiej prowadzi przez przeżycie własnej tożsamości – regionalnej, narodowej. Aby nie czuć się zagubionym w zglobalizowanym
świecie, jednocześnie miernym, przeciętnym, trzeba mieć
swoją tożsamość. Też regionalną. Dobra znajomość kontekstów kulturowych jest konieczna, by w pełni uczestniczyć
w odbiorze różnych aspektów kultury, a nawet współtworzyć
harmonijną symfonię. I tak myśli ks. Profesora nazywają to,
co niekiedy było tylko przeczuciem, wskazują istotę sprawy,
czyli to co naprawdę ważne, i do czego – nie tak pięknie
– przekonujemy w długich wywodach. Zastanawiająca jest
tu kolej rzeczy, kierunek inspiracji.
Czasopismo, którego jubileusz świętujemy, powstawało
w czasie zbliżającej się ważnej – można powiedzieć dziejowej
– transformacji, gdy tak wiele zmienił „wiatr od morza” i gdy
właśnie na Pomorzu Ormuzdowe skry rozniecały idee edukacji regionalnej, nazywanej na początku „Regionalizacją nauczania”. Wypracowane w Komisji ds. Oświaty ZKP tezy trafiły do szkół w Polsce, zaaprobowane wcześniej przez MEN.
Po kilku latach (w 1999 r.). Opracowane założenia międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych trafiły do wszystkich
szkół. Najważniejsza, moim zdaniem, była właśnie Edukacja
regionalna. Dziedzictwo kulturowe. Właśnie tej edukacji patronował i służył „Kociewski Magazyn Regionalny”.
Na czele tego czasopisma stał nieoceniony Roman Landowski, swoim życiorysem łączący całe Kociewie. Byłam
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u początków narodzin periodyku, potem dumna z tego, że
ten autor wielu świetnych tekstów i wprawny redaktor swoją
drogę zaczynał w moim Świeciu n. Wisłą (mieliśmy okazje
przechodzić obok tych samych drzew). W mojej pamięci pozostała długa wstępna rozmowa z R. Landowskim o tym, co
cieszy i niepokoi na Kociewiu, co trzeba zrobić, by odrodzić
i ożywić ten fragment Pomorza. Byliśmy zgodni, że bez ambitnego docierającego do wszystkich ważnych miejscowości
– czasopisma i bez edukacji zaczynającej się w pierwszej
klasie podstawówek (a nawet przedszkoli), będzie trudno.
Wdzięczna wszystkim, a szczególnie działaczom z Tczewa,
którzy do powstania pisma się przyczynili, byłam prawie od
początku w Radzie Programowej KMR i uczestniczę w niej
z satysfakcją do dziś. A satysfakcji jest sporo.
Już 25 lat ukazuje się czasopismo, które celnie określiła
jedna z moich studentek: Jedynym w pełni satysfakcjonującym
mnie pismem dostarczającym wszechstronną wiedzę o regionie
jest „Kociewski Magazyn Regionalny”. Rzeczywiście, poznawanie krainy gdzie Wisła, Czarna Woda (tj. Wda) i Wierzyca
wyznaczają miejsce na mapie polskich regionów, może zacząć
się od zasobów KMR, choć lepiej systematycznie towarzyszyć, poszerzać horyzonty humanistycznego poznania. Wspomniana potrzeba dotyczy wszystkich świadomych uczestników różnych wspólnot, szczególnie animatorów kultury
i samorządowców różnych szczebli. Część, z nich uczestnicząc w wolnych wyborach po 1889 r., uwzględniła przymiotnik kociewski w szyldzie swojego komitetu wyborczego, stowarzyszenia, co wydawało się obiecujące. Wyborcy powinni
pytać, czy znają (czytają) „KMR”. W Tczewie odpowiedź jest
pozytywna, a w powiecie starogardzkim i świeckim?
Tu wiele do nadrobienia ma szkoła na początku lat 90.
XX wieku. Jacek Woźniakowski trafnie określił cele kształcenia nauczycieli. Pisał, że chodzi o porządną, rozumiejącą i rozumną znajomość własnego regionu jego przeszłości
i teraźniejszości; regionu jako cząstki Ojczyzny, Europy,
świata… By sprostać temu zadaniu, trzeba było zacząć od
lepszego w tym zakresie kształcenia nauczycieli przyzwyczajonych kiedyś do upowszechniania wiedzy o Podhalu
(wyrazista kultura góralska weszła od dawna do kanonu
literatury); o Śląsku (tu rola górnictwa w gospodarce) też
Mazowsza (wiadomo tu stolica). Ziemia najbliższa Pomorze
(jego krainy) były często najmniej znane. Dlatego właśnie
ten region etniczny stał się obszarem moich zainteresowań
regionalnych oraz działalności dydaktycznej.
Od lat 80. XX wieku pracuję w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, która zamieniła się w Akademię
Bydgoską, a później rozwinęła się w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Gdy „KMR” doczekał się 50. wydania, mogłam w złotym numerze pochwalić się złotym dorobkiem
w zakresie promotorstwa prac magisterskich poświęconych
Kociewiu. Tematyka prac obejmuje żywotność gwar ko-
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KMR PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM WIEDZY
ciewskich, ich obecność w różnych formach piśmiennictwa (też
w czasopismach), kulturę w edukacji regionalnej, czy też język
pisarzy i innych twórców związanych z naszą ziemią (np. Zygmunta Bukowskiego, Jana Ejankowskiego, Bernarda Janowicza,
Antoniego Górskiego, Bolesława Eckerta, Mirosławy Möller,
Huberta Pobłockiego, Emilii Rulińskiej, Bernarda Sychty, Jana
Wespy). Wszyscy podejmujący temat związany z Kociewiem
w poszukiwaniach wiedzy o regionie sięgali po „KMR”, w którym mogli znaleźć sprawdzoną wiedzę o historii, kulturze, języku, też o współczesnych ważnych wydarzeniach np. o Kongresach Kociewskich.
Dwie prace pisane pod moim kierunkiem poświęcone były
bezpośrednio „Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu”.
W 1994 roku Danuta Weichert-Figurska przygotowała prace
na temat „Gwara w Kociewskim Magazynie Regionalnym”.
Wyekscerpowała materiał z wszystkich wydanych do tego czasu numerów. Ważnym przeżyciem były dla autorki rozmowy
z redaktorem naczelnym R. Landowskim. Cztery lata później
Barbara Ziewiec zajęła się podobnym tematem, ale w szerszym
zakresie, pod uwagę wzięła prasę lokalną. W polu badań znalazła się „Gazeta Kociewska”, „Zapiski Kociewskie”, „Gazeta
Świecka”, „Pomerania”, i oczywiście kolejne numery „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Wspomniane autorki prac,
też inni nauczyciele prac piszący prace dyplomowe mieszczące
się w obszarze tematycznym – Kociewie, czerpali wstępną wiedzę z „KMR”, który stawał się często inspiracją do dalszych poszukiwań. Wielu z nich trafiło później na Podyplomowe Studnia
Edukacji Regionalnej (dwie edycje na UKW). Obecnie pracują
w różnych miejscach na Pomorzu, z satysfakcją mogę podczas
imprez konkursów itp. śledzić efekty ich rozbudowanego zamiłowania do pracy na rzecz „oswojonej przestrzeni”.
Swoistym ukoronowaniem pracy naukowo-dydaktycznej
będą rozprawy doktorskie Anny Łucarz i Katarzyny Sturmowskiej poświęcone tożsamości regionalnej na Kociewiu, która
w nowej fali polskiego regionalizmu wymaga określenia. Dwie
ciekawe prace (jestem ich opiekunem naukowym) są już poważnie zaawansowane. W wielu numerach czasopisma znajdujemy
fragmenty prac magisterskich przygotowanych w uczelniach
Pomorza, a poświęconych głównie historii regionu i kulturze.
W „Nowym bedekerze kociewskim”, który opracował zasłużony
redaktor naczelny magazynu, R. Landowski znajdujemy notatkę,
a w niej: „KMR” stał się wychowawcą wielu regionalistów i jest
podstawowym źródłem wiedzy dla nauczycieli i innych miłośników kultury środowiskowej, a jednocześnie gromadzi autorów
o kulturoznawczych ambicjach. Dalej wspomina się uznanie, jakie „KMR” zdobył wśród przedstawicieli środowisk naukowych
Pomorza. Na łamach pisma przedstawiali swoje przemyślenia
i wyniki badań liczący się i szeroko znani: Józef Borzyszkowski
(historyk), Andrzej Bukowski (kulturoznawca), Ryszard Kukier
(etnograf), Jerzy Treder (językoznawca) oraz literaturoznawcy
– Tadeusz Linkner, Zdzisław Mrozek.
Tytuł czasopisma i jego bogata zawartość z 25 lat obecności
w kulturze regionu, wielokrotnie pojawiała się w moich referatach wygłaszanych podczas konferencji naukowych – od Gdańska po Kraków.
Podczas jednej z Biesiad Literackich organizowanych
przez senatora Andrzeja Grzyba w Czarnej Wodzie wspomniałam w referacie poświęconym zawartości czasopisma, głównie
tekstom wstępnym redaktora naczelnego: Szkoda, że KMR nie
dociera do każdej jednostki samorządu terytorialnego. Oprócz
informacji o bieżącym życiu kulturalno-społecznym zawiera
przecież sprawdzoną wiedzę tak potrzebną w kształtowaniu
tożsamości regionalnej. I jeszcze powtórzę końcowe zdanie:
„Kociewski Magazyn Regionalny” to duże dzieło, które zobowiązuje, by działać, tworzyć, czytać, propagować, wprowadzać
nieustannie idee nowoczesnego, mądrego regionalizmu.
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HALINA RUDKO

Mamy most
ost łączący Opalenie w gminie Gniew z Korzeniewem w gminie Kwidzyn został 26 lipca oddany do użytku. Obiekt po latach oczekiwań połączył powiat tczewski z kwidzyńskim.
Sam most ma tylko 808 metrów długości, ale ogółem, wraz z nowymi trasami dojazdowymi, to prawie
12 kilometrów. Trasa dojazdowa biegnie nad terenami
zalewowymi więc zbudowano ją wysoko ponad polami,
na betonowych balach. Most znajduje się w ciągu drogi
krajowej nr 90. Jest to połączenie drogi krajowej nr 55
w Kwidzynie, przez nowy most na Wiśle, z drogą krajową nr 91 (dawniej oznaczanej jako nr 1) na lewej stronie
rzeki i dalej z autostradą A1.
Budowa mostu w latach 2010-2013 zrealizowana
została przez polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex
i Ferrovial Agroman. Koszt budowy mostu, wraz z budową dróg dojazdowych o długości ok. 11,9 km sfinansowany został przez Krajowy Fundusz Drogowy.
Zakończenie budowy miało nastąpić po 27 miesiącach
od podpisania kontraktu i spodziewane było 19 grudnia
2012 roku, jednak . złe warunki pogodowe w okresach
zimowych spowodowały spore opóźnienia.

M

19

POŁĄCZYŁ DWA POWIATY
Z okazji jubileuszu 25-lecia ukazywania
się „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”
w dniu 20 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się spotkanie członków Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – sekcji wydawniczej Miejskiej
Biblioteki Publicznej i jej dyrektor Urszuli
Wierycho oraz prezydenta Tczewa Mirosława
Pobłockiego z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem.
Spotkanie zorganizował senator RP Andrzej Grzyb – wieloletni pracownik Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, obecnie członek Rady Programowej. Miało ono na celu
przekonanie Marszałka o potrzebie wydawania naszego pisma, o jego wartościach
edukacyjnych i regionalnych. Te wartości
tworzą autorzy piszący wiernie na łamach
naszego kwartalnika. Im właśnie należą się
największe słowa uznania, bowiem bez nich
Magazyn przestałby istnieć.
Poniżej list Marszałka.

Otwarcie mostu rozpoczęto od wysłuchania hymnu.
Pierwszy głos zabrał Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu RP. Poświęcenia dokonał biskup. Później głos zabrał
Sławomir Nowak – minister infrastruktury, a po nim Mieczysław Struk – marszałek Województwa Pomorskiego. Nie
zabrało wielu innych oficjeli, m.in. starosty tczewskiego,
Józefa Puczyńskiego, prezydenta Starogardu Gdańskiego,
Edmunda Stachowicza. Niespodzianką były wypuszczone
z rąk pań Marii Taraszkiewicz-Górzyńskiej – burmistrz
Gniewu i Ewy Nowogrodzkiej – wójt gminy Kwidzyn piękne, białe gołębie. W tym samym czasie z brzegu Wisły wzbiło się w niebo ponad pięć tysięcy gołębi.
No i wreszcie następuje przecięcie wstęgi – bagatela!
mierzącej 200 metrowej. Wiele osób odcinało sobie kawałek
tej wstęgi na pamiątkę.
W końcu umęczona upałem rusza w kierunku Lipianek
do Korzeniewa żywa i barwna parada, która jako pierwsza
oficjalnie przekroczyła most. Paradę rozpoczynają m.in.
rycerze konni, Chorągiew Husarska Marszałka Województwa Pomorskiego, grupa kawaleryjska z Kwidzyna. Później
maszerują grupy historyczne: Chorągiew Zaciężna APIS,
Żółty Regiment Piechoty Alarmtech, Zespół folklorystyczny „Burczybas”. Oko cieszą pojazdy zabytkowe, przejazd
wozów strażackich, motocykli (około 210), rowerów. Na
środku mostu dołącza Orkiestra – Jarosław Grunt oraz piesi
i pozostałe grupy – co najmniej 200 osób.
Po długo trwającej ceremonii otwarcia most oraz drogi dojazdowe zostają udostępnione dla ruchu kołowego.
Pierwsi podróżni mogli przejeżdżać przez most dopiero
o godzinie 22:19.
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Słowo Marszałka
Województwa
Pomorskiego
do naszych
Czytelników
ardzo się cieszę, że mogłem osobiście
przyjąć (20.05.2013 r.) przedstawicieli
Rady Programowej „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” wraz z prezydentem Tczewa
p. Mirosławem Pobłockim. Za pomoc w organizacji tego spotkania serdecznie dziękuję senatorowi RP p. Andrzejowi Grzybowi. Obecnie pragnę
skierować kilka słów i przemyśleń do Czytelników „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”.
Na wstępie pozdrawiam wszystkich Czytelników i przyjaciół czasopisma pt. „Kociewski
Magazyn Regionalny”. Ostatnio miałem okazję
zapoznać się z kilkoma rocznikami „Magazynu”. Niewątpliwie czasopismo ma interesujący
i wartościowy profil. Jestem przekonany, że takie czasopisma bardzo są potrzebne naszej społeczności pomorskiej. Miesięcznik „Pomerania”
i kwartalnik „Kociewski Magazyn Regionalny”
w istotny sposób wzbogacają kulturę i tożsamość
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Pomorza. Cieszy mnie również fakt, iż oba te czasopisma dobrze służą edukacji regionalnej i pogłębianiu integracji naszego regionu.
Pragnę podziękować Radzie Programowej „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” na czele z przewodniczącym p. Kazimierzem Ickiewiczem – za wytrwałą i prawdziwie społecznikowską pracę. Tacy społecznicy oddani całym sercem swojej „małej ojczyźnie”, zasługują na najwyższy szacunek i uznanie. Jako
przedstawiciel samorządu wojewódzkiego czynię to z pełnym przekonaniem. Dziękuję również redakcji
„Magazynu” za wytrwałą i wieloletnią pracę, a w szczególności za treści i informacje promujące uniwersalizm pomorski oraz jego wielokulturowe dziedzictwo. W sposób szczególny pragnę podziękować samorządowi miasta Tczewa za stworzenie ram organizacyjnych i finansowych, dzięki którym „Kociewski
Magazyn Regionalny” wychodzi już od 25 lat.
Nie ukrywam, że z przyjemnością przyjąłem zaproszenie na jubileusz 25. lecia stałego wydawania
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Dodam, że w Tczewie miałem okazję gościć niejednokrotnie. Z reguły były to spotkania podkreślające znaczenie rozwoju Tczewa i jego ważnej roli na Pomorzu. Tak było np. niedawno przy oddaniu do użytku węzła komunikacyjnego w Tczewie, o wymiarze
wybitnie regionalnym. Tak będzie i tym razem. Bowiem 25. rocznica regularnego wydawania „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, to ukłon i uznanie dla oświaty, kultury i społecznego rozwoju
Tczewa, Kociewia, a tym samym i Pomorza.
Jestem przekonany, że 20 września 2013 roku w Tczewie, podczas srebrnego jubileuszu „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, będzie okazja do wielu przyjaznych i twórczych spotkań. W moim
przekonaniu w czasach kryzysu finansowego w świecie i Europie, tym bardziej trzeba wspierać i promować rozwój kultury i wszystkich inicjatyw jej służących. Dlatego zależy mi na naszym osobistym
spotkaniu w Tczewie. Zatem do rychłego zobaczenia.
Z wyrazami szacunku
Mieczysław Struk
Marszałek Woj. Pomorskiego

Członkowie Rady Programowej wraz z prezydentem Tczewa Mirosławem Pobłockim (drugi z prawej)
z wizytą u Marszałka Woj. Pomorskiego Mieczysława Struka (pierwszy z lewej).
Obie fot. archiwum UM w Gdańsku
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

25 lat kociewskiej edukacji
ociewski Magazyn Regionalny ukazuje się od 1986 roku,
ale przerwa jaka miała miejsce
w jego wydawaniu w latach 1993-1994
powoduje, że Magazyn był wydawany
25 lat, i właśnie w tym roku ten piękny
jubileusz możemy obchodzić. Nie byłem czytelnikiem Kociewskiego Magazynu Regionalnego od pierwszych
chwil jego powstania. Ograniczona
dostępność KMR w Gdańsku w pierwszych latach jego wydawania, a także
jego nieregularna edycja w tym okresie spowodowały, że z Magazynem
zetknąłem się dopiero w tym samym
czasie, gdy trafił do moich rąk numer
nieistniejących dziś Zapisków Kociewskich. Było to około 1996 roku,
a więc 10 lat po ukazaniu się pierwszego numeru Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Niestety, Zapiski Kociewskie wkrótce przestały się
ukazywać. Zabrakło woli politycznej,
pieniędzy czy czego tam jeszcze, nie
mniej, co najsmutniejsze, zabrakło Kociewskiego czasopisma ukazującego
historię ziemi starogardzkiej i nie tylko. Szczęściem po dwóch latach przerwy w 1995 roku powrócił Kociewski
Magazyn Regionalny kierowany przez
nieodżałowanego śp. Romana Landowskiego. KMR, mimo tego, że uka-
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zywał się w Tczewie, swe łamy oddał
całemu Kociewiu. Jak napisała Redakcja „Do czytelników” w pierwszym
numerze KMR wydanym w 1986 roku,
„Magazyn” – jak sama nazwa wskazuje – będzie otwarty na wszystko, co ma
związek z Kociewiem. Jest w nim miejsce dla poważnych opracowań, dla
publicystyki, popularnych materiałów
historycznych, folklorystycznych, także dla wspomnień i pamiętnikarstwa,
literatury i kronik. Każdy – sądzimy –
w Magazynie znajdzie coś pożytecznego dla siebie. Tematów nie zabraknie.
I rzeczywiście interesujących tematów
nie zabrakło. Magazyn czytałem (i czytam) zawsze „od dechy do dechy”. Aż
w końcu z czytelnika Magazynu przerodziłem się w jednego z jego autorów.
Początkowo robiłem to nieśmiało, bo
jakże to, ja inżynier mam pisać o historii Kociewia. Ale gdy moje zainteresowania historią przybrały realny kształt
w postaci pierwszych moich książek,
najpierw o wsi i parafii Rytel (w powiecie chojnickim), a następnie o wsi
i parafii Miłobądz (w powiecie tczewskim), przyszedł czas także na artykuły do KMR. Pierwszy z nich ukazał się
w numerze 2 (29) latem 2000 roku.
I to był początek moje stałej współpracy z „Magazynem”. Z czasem moje

Pomieszczenie Kociewskiego Kantoru Edytorskiego przy ul. Kościuszki.
Przy biurku redaktor naczelny Roman Landowski

Fot. ze zbiorów KKE
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artykuły ukazywały się coraz częściej.
Zawsze cieszyłem się, że mogę podzielić się z czytelnikami informacjami, jakie udało mi się zdobyć podczas
moich historycznych poszukiwań. Sam
przy tym, będąc wiernym czytelnikiem, zaczytywałem się w artykułach
zamieszczonych w Magazynie. Nie
ważne czy były to pojedyncze artykuły, wspomnienia, biografie, czy też
cykle artykułów dotyczące historii wsi
lub parafii. Wszystkie one pokazywały historię i dzień dzisiejszy Kociewia
i jego mieszkańców. Pamiętać przy tym
należy, że przez wszystkie lata ukazywania się Kociewskiego Magazynu
Regionalnego, mógł on powstawać
nie tylko dzięki donatorom finansującym wydanie KMR. Nie byłoby tego
Magazynu, gdyby nie wielu autorów,
dla których możliwość podzielenia się
zdobytymi informacjami była jedyną
zapłatą. Bo przecież nikt z nas nie pisał dla pieniędzy. Najistotniejsze jest
to, że Kociewski Magazyn Regionalny
przez wszystkie swoje lata zachował
równy, wysoki poziom wydawniczy,
którego mogą pozazdrościć inne regionalne magazyny czy miesięczniki. Żywię nadzieję, że Kociewski Magazyn
Regionalny przetrwa wszelkie burze
i zawirowania, a kolejne wydania KMR
znajdą większą ilość donatorów wśród
kociewskich miast i gmin. Nie wyobrażam sobie, aby na Kociewiu nie było
czasopisma piszącego o Kociewiu. Nie
zastąpi tego internet i wszelkie strony
na nim istniejące. Jest jeszcze zbyt
wielu czytelników, dla których słowo
pisane na papierze jest jedynym tekstem, który czytają, a jeszcze więcej
tych, którzy swoje wspomnienia oddadzą tekstowi w Magazynie, a nie w Internecie. Szczęśliwie i ten ostatni służy
Magazynowi, bo jego starsze numery,
począwszy od tego pierwszego właśnie
tam, na stronach Miejskiej Biblioteki
Publicznej można przeczytać.
Życzę więc Redakcji, Wydawcy
i Radzie Programowej kolejnych wielu
lat wydawania Kociewskiego Magazynu Regionalnego.
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MAGDALENA JANOWSKA

Z prac Parlamentarnego
Zespołu Kociewskiego
nia 19 czerwca br. w Senacie odbyło się trzecie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego
z udziałem Redakcji i Rady Programowej „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. W posiedzeniu uczestniczył Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i Wicemarszałek
Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej. Tematem przewodnim spotkania było dwudziestopięciolecie „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Spośród trzech periodyków wydawanych
na Kociewiu: „Tek Kociewskich”, „Rydwanu” (rocznika
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim)
i „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, ten ostatni jest
najstarszy. Wydawany nieprzerwanie od 1986 do 1992 roku,
jako publikacja seryjna Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim i Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie przez Kociewski
Kantor Edytorski z siedzibą w Tczewie, Sekcję Wydawniczą
Tczewskiego Domu Kultury, a obecnie Kociewski Kantor
Edytorski, Sekcję Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. Od 1997 roku
finansowany z budżetu miasta Tczewa. Od 1995 roku, już
jako kwartalnik, jest pismem o charakterze społeczno-kulturalnym propagującym wiedzę o Kociewiu. W „Magazynie” można znaleźć artykuły historyków, kulturoznawców
i filologów z ośrodków akademickich w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, związane z historią, kulturą, a także tradycją
i obyczajowością Kociewia. Sporo miejsca przeznacza się
na publikowanie poezji i prozy współczesnych pisarzy regionalnych. Ukazało się już osiemdziesiąt jeden numerów
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Jest on cennym
źródłem wiedzy o regionie, gwarze i kulturze. Na temat Ko-
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ciewia napisano dotąd ponad pięćdziesiąt prac magisterskich
oraz w przygotowaniu są dwie rozprawy doktorskie. Ich autorzy niejednokrotnie czerpią wiedzę z publikacji zawartych
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”. Zagadnienia
poruszane na łamach kwartalnika są często przywoływane
i kontynuowane w czasopismach o zasięgu ponadregionalnym. Dla wielu historyków informacje zawarte w artykułach
stanowią źródło wiedzy o kociewskiej części Pomorza.
Parlamentarny Zespół Kociewski zamierza zorganizować konferencję popularnonaukową, w ramach której ukazane zostanie funkcjonowanie czasopiśmiennictwa regionalnego w Polsce. Prezentowane byłyby głównie czasopisma
z Kociewia, Kaszub i Śląska. Członkowie Rady Programowej kwartalnika „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”
wraz z pozostałymi uczestnikami posiedzenia doszli do
wspólnego wniosku, że warto pokazać naszą narodową tożsamość, na którą składają się tożsamości regionalne.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego
senator Andrzej Grzyb i przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senator Kazimierz Kleina postanowili
skierować pismo do Ministra Edukacji Narodowej, postulującego, aby edukacja regionalna stała się integralną częścią
procesu nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.
Mówiono też o potrzebie podjęcia prac nad nowelizacją
Ustawy o języku polskim tak, aby zawierała ona wsparcie
dla trwania gwar regionalnych, które są bogactwem języka
polskiego.
Na kolejnej stronie swoje refleksje z pobytu w Senacie
przedstawi prof. Maria Pająkowska-Kensik.

Członkowie redakcji oraz rady programowej w Senacie. Od lewej: Józef M. Ziółkowski,
prof. Maria Pająkowska-Kensik, Marian Kania, Jan Kulas,
Urszula Wierycho – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie oraz Halina Rudko
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MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

Z Kociewia do stolicy Polski
archiwum przeżyć bardzo liczą się wydarzenia.
Czerwcowa wyprawa do
Warszawy, jej przebieg (wielogodzinne rozmowy z bliskimi mi regionalistami już podczas podróży), spotkanie
z parlamentarzystami, swoista wyjątkowość miejsca (gmach Sejmu i Senatu RP) – złożyły się na wagę przeżycia,
które na swojej drodze naukowej i regionalnej – zapisuję jako wydarzenie.
Zmierzać w tym samym kierunku
(i z jasno określonym celem) razem
z naczelną redaktor – Haliną Rudko,
dyrektor Urszulą Wierycho, Janem
Kulasem (do niedawna posłem, dobrze
pamiętającym sejmowe „stecki”) i Józefem Ziółkowskim, który od lat słowem i fotografią utrwala „blaski i cienie” naszego regionu – to już w drodze
świętować...
Klimat miejsca robi wrażenie.
Przestronność korytarzy, architektura
wnętrza – budzą powagę. Nawet schody wielokrotnie pokazywane podczas
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telewizyjnych sprawozdań... W sali
Senatu zjawili się na spotkanie z nami
przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego, niektórzy dobrze
znani. Nawet marszałek Bogdan Borusewicz nas na krótko zaszczycił. Cenne egzemplarze „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” były prezentem
od nas. Publikacje poświęcone idei
regionalizmu trafiły do nas. Przyjęłam
je z radością, bo wzbogacają mój zasób
regionaliów tak potrzebny w dydaktyce akademickiej.
Powierzenie mi naprawdę zaszczytnej funkcji prezentacji czasopisma traktuję jako duże i zobowiązujące wyróżnienie. Srebrny jubileusz zasłużonego
dla Pomorza „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego” świętujemy w Roku
ks. prof. Janusza St. Pasierba, więc musiałam przypomnieć jego mądre myśli
o uczestnictwie w kulturze, czego warunkiem jest przeżycie (określenie) własnej tożsamości, nie tylko narodowej
(choć jest podstawą), ale i regionalnej.

W swojej relacji wspomniałam
o roli, jaką „KMR” pełni w edukacji
regionalnej, a nawet w badaniach naukowych historii i dziedzictwa kulturowego (w tym gwary) naszego regionu.
Uzupełnia wiedzę wstępną, inspiracje, a potem przedstawia też wybrane
wyniki badań. Posłużyłam się przykładami z własnego podwórka, czyli
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. I tu miło było usłyszeć
pytanie pani wicemarszałek Senatu,
czy na innych uczelniach w Polsce też
edukacja regionalna jest tak obecna...?
To, że wspomniane spotkanie
było uroczyste i ważne, zawdzięczamy naszemu sanatorowi Andrzejowi
Grzybowi, który w Warszawie czuwa
nad sprawą, a nas bardzo gościnnie
(co warto podkreślić), przyjął. Wcześniejsze spotkanie z marszałkiem województwa pomorskiego, potem z Parlamentarnym Zespołem Kociewskim
– są dobrym wstępem do wrześniowego świętowania srebrnego jubileuszu.

Na zdjęciu od lewej: marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP
Maria Pańczyk-Pozdziej, senator Andrzej Kobiak, Jan Kulas, poseł Janusz Dzięcioł, poseł Jarosław Katulski.
Od prawej: senator Kazimierz Klejna, senator Roman Zaborowski, prof. Maria Pająkowska-Kensik,
dyrektor MBP w Tczewie Urszula Wierycho, Halina Rudko, Marian Kania oraz Józef M. Ziółkowski
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Senator Andrzej Grzyb
dziękuje delegacji
z Tczewa za przybycie.
Wicemarszałek Maria
Pańczyk-Pozdziej oraz
senator Andrzej Kobiak
z zainteresowaniem
przeglądają
nasz kwartalnik

Fot. archiwum Senatu
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Józef M. Ziółkowski wręcza
Bogdanowi Borusewiczowi
statuetkę – podziękowanie za objęcie
patronatem wystawy zorganizowanej
przez Fabrykę Sztuk w Tczewie.
Z kolei zespół Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego
przekazał marszałkowi oprawiony
rocznik „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego”

Fot. archiwum Senatu
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JANUSZ RYSZKOWSKI

Potomkowie Leona i Marcjanny
znowu razem
omysł narodził się podczas wakacyjnego wypadu
Zdzisława i Janusza Ryszkowskich, dwóch braci
stryjecznych. Bieszczadzka, dzika przyroda nagle
przywołała obrazy z drugiej strony kraju – Jaźwisk, wioski
na Kociewiu, położonej na nizinach, ale i na górkach. Gospodarstwo ich pradziadka leżało w najwyższym punkcie
wsi, miejscowi nazywali to Górami. Potem – a może przedtem – rozmawiali o utraconych, zanikających rodzinnych
więziach. A gdyby tak zorganizować zjazd naszej rodziny?
– rzucił myśl Zdzisław. I wtedy zdecydowali, że spróbują
zwołać potomków Leona Ryszkowskiego, ich pradziadka,
który wychował dziesięcioro dzieci. Zaczęły się intensywne poszukiwania potomków, zbieranie kontaktów i wreszcie
materiałów do choćby skrótowych dziejów familii.
Leon Ryszkowski urodził się 5 listopada 1863 roku
w Wiągu koło Świecia. I właśnie ten powiat i – szerzej –
Kociewie trzeba uznać za rodową kolebkę. Nawiasem mówiąc, z mapy pokazującej rozmieszczenie nazwisk w Polsce
(www.moikrewni.pl) wynika, że najwięcej Ryszkowskich
jest zameldowanych w Warszawie (66), Garwolinie (31),
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Gdańsku (25), Białej Podlaskiej (22), Radzyniu Podlaskim
(20) i Świeciu (19).
Po ślubie z Marcjanną (rocznik 1875) mieszkali na pewno w Belnie (pow. świecki), a wiemy to dzięki prostemu
faktowi – tam urodził się jego najstarszy syn Ignacy (1895).
Oprócz niego na świat przyszły córki: Apolonia, Marta, Stanisława, Bronisława i Łucja oraz synowie Franciszek, Józef,
Alojzy i Jan. Miejsca ich narodzin zapewne sporo będą mogły powiedzieć o migracji rodziny.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy Leon Ryszkowski z rodziną przeprowadził się do Jaźwisk koło Gniewu, ale stało się to po pierwszej wojnie. Kupił niewielkie, bo 3,12 ha
gospodarstwo. Z rodzinnych opowieści wynikało, że tylko
na takie było go stać, bo zgromadzone pieniądze stopniały
w czasie szalejącej inflacji.
Położenie było wyjątkowo malownicze – odnotował
w swoich wspomnieniach wnuk Józef Ryszkowski. – Znajdowało się bowiem na najwyższym wzniesieniu wsi. Grunty
na stromych zboczach, trudne do uprawy. Zabudowę stanowiły: dom dla trzech rodzin (po pokoju z kuchnią), obora

Wielki Garc. Pierwsza Komunia Święta Jadwigi Grzonówny – 1938 rok,
wnuczki Leona Ryszkowskiego (stoi drugi z lewej)
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ZJAZD RODZINNY

Potomkowie Leona Ryszkowskiego z rodzinami – maj 2013

ze stodołą kryta słomą oraz drewutnia. Studnia była oddalona o 50 metrów. Był sad (grusze, jabłonie, śliwy, wiśnie)
i ogród warzywny. Inwentarz żywy – koń, krowa, świnie
i kury. Gospodarstwo było wyposażone w kierat, sieczkarnię, młocarnię i wialnię do zboża. Tę część wsi nazywano
„Trzema Królami”. Nie powinno to dziwić, skoro w pobliżu
były też przysiółki o nazwach Betlejem i Rzym.
Do gospodarstwa prowadziła z Jaźwisk wąska droga
w głębokim na 1,5 metra wąwozie.
Bytowanie dziadków było trudne. Niska produkcja rolnicza zaledwie wystarczała na utrzymanie rodziny i wykarmienie inwentarza. Gospodarstwo było obciążone hipotecznie
5 tys. zł, którą syn Leona – Ignacy i zięć Zygfryd Grzona
przed drugą wojną w całości spłacili. W zamian Ignacy
otrzymał zapis na całość gospodarstwa czytamy w cytowanych wspomnieniach.
W latach 1930-1942 Ignacy Ryszkowski z żoną Leokadią pracował w majątku należącym do Niemca Millera
w Wielkim Garcu. Dziadek był brygadzistą, babcia przygotowywała posiłki dla robotników sezonowych (ok. 15 osób).
Mieszkali z dziećmi w budynku dla „sezonu” obok dworu
właściciela Millera. Po św. Marcinie wracali do Jaźwisk, by
powrócić wiosną do swojego pracodawcy. W Wielkim Garcu u innego Niemca, właściciela Hackra jako akordnik pracował jego szwagier Zygfryd, mąż siostry Stanisławy, która
także gotowała dla robotników. Mieszkali z córką Jadwigą
w budynku obok kościoła na górce. A u Kopenhagera zatrudnił się brat Ignacego – Jan Ryszkowski. W listopadzie 1939
roku został zamordowany przez hitlerowców wraz i innymi
mieszkańcami parafii (wśród nich jego szwagier Franciszek
Kowalski). Upamiętnia to tablica w miejscowym kościele.
Przez całą wojnę Leon z Marcjanną gospodarowali
w Jaźwiskach, bo skromna posiadłość nie była atrakcyjna
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dla kolonistów niemieckich. Wiosną 1945 roku Marcjanna
umiera, sześć lat później Leon. Pochowani zostali na cmentarzu w Tymawie.
Krótko gospodarstwo obejmuje syn Ignacy. Po roku przeniósł się do pracy w PGR Mały Garc, bo nie był w stanie,
z niewielkiego areału, sprostać obowiązkowym dostawom.
W 1957 roku gospodarstwo przejął jego zięć – Stanisław.
W 1975 roku grunty odkupił Skarb Państwa. I na tym kończą
się dzieje dziadkowizny w Jaźwiskach.
Spotkanie pod hasłem I Zjazd Rodu Ryszkowskich (potomków Leona z Jaźwisk) wyznaczono w majowy weekend
2013 roku w jednym z pensjonatów. Przyjechało 29 osób
z Kociewia, Powiśla, Kaszub, Warmii i Mazur, najwięcej
z Trójmiasta. Dla większości była to okazja do wzajemnego
poznania, albo odświeżenia kontaktów z dzieciństwa, gdy
odwiedzali się jeszcze rodzice.
Z oficjalnych punktów spotkania warto wymienić prezentację historii rodzinnej, konkurs na najlepszy kuch (przywiózł także jeden z panów), gdzie premiowano tradycyjne
wypieki, ale certyfikaty smakowitości otrzymali zasłużenie
wszyscy. Dyplomy uczestnictwa i okolicznościowe kubeczki
wręczał senior rodu – Franciszek Ryszkowski z Gdańska. Potem wspólna biesiada. Ponoć rodzina słynęła z tego, że potrafiła się dobrze bawić i jej znaczna część to udowodniła.
A co ze świadomością kociewskich korzeni? Nie zanikła, choć byłoby przesadą napisać, że jest pielęgnowana.
Zdecydowana większość potomków Leona i Marcjanny
Ryszkowskich ma już w sobie tylko połowę kociewskiego
genu, druga połówka bywa różna – lubelska, mazowiecka,
kujawska... Ale wszyscy przyznali, że spotkanie (poza oczywistymi walorami) było dobrym impulsem do refleksji: skąd
przychodzimy? I do kolejnego spotkania, już w udziałem
młodszego pokolenia.
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Bartosz Tobieński – rzecznik prasowy
ERGO ARENA Gdańsk

Laureaci „Chwalby Grzymisława” na scenie

Spektakl o życiu i działaniach św. Bernarda

Mirosław Augustyn i Kazimierz Ickiewicz
z „Chwalbą Grzymisława”

Kuglarze rozbawiający publiczność
Krystyna Gierszewska wraz z Grzegorzem Romanem
gotują parzybrodę

Kwartet YORGI na scenie

Wszystkie fot. Jerzy Cisewski
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JERZY CISEWSKI

Po raz drugi świętowano
Dzień Patrona w Pelplinie
W sobotę 17 sierpnia uroczyście obchodzono w Pelplinie święto miodów, ziół
i runa leśnego pod hasłem „II Spotkanie Kociewiaków na Świętego Bernarda”. Ideą przedsięwzięcia jest integracja Kociewiaków poprzez wspólne świętowanie Dnia Patrona Pelplina – św. Bernarda.

południe w sali multimedialnej Liceum Katolickiego Collegium Marianum miało miejsce
spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń kociewskich, którzy dyskutowali o sposobach i możliwościach
promocji organizowanych imprez na Kociewiu. Animatorem tych warsztatów zatytułowanych „Obraz aktywności
organizacji pozarządowych w mediach lokalnych na Kociewiu” był pan Bartosz Tobieński – rzecznik prasowy ERGO
ARENA Gdańsk. Przekazał on wiele cennych uwag, które
zapewne będą wykorzystane przez przedstawicieli stowarzyszeń kociewskich do promocji regionu w mediach.
Centralnym punktem dnia była Msza św. w bazylice
katedralnej pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława
Grunta, który wiele lat wcześniej został obrany kapelanem
stowarzyszeń kociewskich. W homilii powiedział on między
innymi Celem naszego spotkania, także podczas tej Eucharystii jest pomyślność Kociewia i integracja Kociewiaków
oraz pogłębianie naszej tożsamości regionalnej, budowanie
naszej Małej Ojczyzny.
Ks. infułat przybliżył postać oraz dzieła św. Bernarda.
Patronem dnia dzisiejszego jest św. Bernard z Clervoux,
który urodził się w roku 1090. Wstąpił do zakonu cystersów,
przyczyniając się w znacznym stopniu do jego rozwoju. Wywarł wielki wpływ na życie ówczesnego Kościoła, zasłynął
jako wielki kaznodzieja; ze względu na wspaniały dar wymowy nazwano go doktorem miodopłynnym – stąd jest obok św.
Ambrożego patronem pszczelarzy (a dzisiaj święto miodów,
ziół i runa leśnego).
Po mszy miał miejsce przemarsz z bazyliki katedralnej
na przystań Jana III Sobieskiego, gdzie odbywał się festyn
regionalny.
Podczas oficjalnego otwarcia II Spotkania Kociewiaków,
którego dokonali przedstawiciele głównych organizatorów
święta, tj. Diecezja Pelplińska, Miasto i Gmina Pelplin,
Powiat Tczewski, Parlamentarny Zespół Kociewski, LGD
Wstęga Kociewia, LOT Kociewie, nastąpiło przywitanie
wszystkich przybyłych na festyn w „Dolinie Miodem Płynącej”. Szczególnie przywitano zmotoryzowanych, przybyłych rowerami (kociewski rajd rowerowy „Ku Pelplinowi”),
przybyłych pieszo i spływających Wierzycą.
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Kolejnym punktem festynu było wręczenie nagród za
działania na rzecz Kociewia czyli „Chwalb Grzymisława”,
które wręczył przybyły na to święto Marszałek Senatu RP
Bogdan Borusewicz. Marszałek wręczając Chwalby Grzymisława przypomniał o przywiązaniu do Ziemi Kociewskiej,
a szczególnie do ludzi żyjących na Kociewiu. Powiedział, że
tam gdzie dzieje się coś ważnego na Kociewiu, on pragnie
być obecny.
„Chwalby Grzymisława” otrzymali:
 Prezydent Tczewa i Rada Miejska Tczewa za 25 letnie działania nad finansowaniem „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego”;
 Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły za organizację
imprez regionalnych na terenie Kociewia Świeckiego;
 Instytut Kociewski za publikację wielu wydawnictw
promujących Kociewie;
 Wydawnictwo „Bernardinum” za publikację wielu
wydawnictw pogłębiających tożsamość regionalną na Kociewiu.
W dalszej części „Spotkania Kociewiaków na św. Bernarda” zaprezentowano spektakl historyczny o życiu i dziełach św. Bernarda, patrona Pelplina, który przygotowali
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina.
Podczas festynu miało miejsce także publiczne gotowanie regionalnej kociewskiej zupy parzybrody. Gotowaniem zajęła się pani Krystyna Gierszewska przedstawiciel
Kociewskiego Forum Kobiet oraz Grzegorz Roman uczeń
VI klasy technikum gastronomicznego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.
Nagotowano dwa wielkie gary parzybrody, którą uczestnicy z wielkim smakiem spożywali.
W klimat spotkania Kociewiaków i święta miodów,
ziół i runa leśnego wprowadzał publiczność Kwartet Yorgi
z Poznania. Prezentowano produkty i dania regionu. Mówiono również o św. Hildegardzie z Bingen, prezentowano bogatą spuściznę jej życia, w tym przepisy lecznicze
i kulinarne.
Festyn zakończył wieczorny spektakl światło-dźwięk
„Ogień i Woda” .
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Pieniążkowska parafia
w latach drugiej wojny światowej
c z ę ś ć c z w a r t a (ostatnia)

esienią 1944 roku Niemcy przystąpili do budowy okopów i rowów przeciwczołgowych w rejonie Rulewa
za Warlubiem. Pracowałem tam w soboty wraz z rówieśnikami i starszymi. W pozostałe dni tygodnia zajmowałem się pracą na roli (7 ha).
Wigilia i święta Narodzenia Pana 1944 roku minęły nam
spokojnie. W pierwszy dzień świąt Mszę św. sprawował
ksiądz Nikodem Partyka.
Zwiastunem zbliżającego się frontu była fala uciekinierów z Litwy i Prus Wschodnich, którzy często w Pieniążkowie nocowali. Wszyscy bali się Iwana… Wraz z nimi uciekali wszyscy miejscowi Niemcy, za wyjątkiem W. Wormy
z Małej Karczmy.
Pod koniec stycznia 1945 roku, tuż za strugą niedaleko
naszego domu, stanęła bateria artylerii ciężkiej (4 działa),
która ostrzeliwała ziemie za Wisłą już zajęte przez Rosjan.
Zaprzęgi konne umieszczono w naszej stodole. W plebanii
mieścił się sztab wojsk niemieckich. W powietrzu dominowało lotnictwo radzieckie, które często zrzucało ulotki skierowane do niemieckich żołnierzy, by się poddali.
Atak wojsk radzieckich rozpoczął się z południa 19 lutego
1945 roku. Sowieci zajęli Nowe1, następnie ruszyli na północ.
Pierwszy ich czołg (bez osłony) dotarł do Kolonii Ostrowickiej, gdzie pancerfaustem został zniszczony. Zginęła cała załoga. Drugi czołg dotarł do Smętowa, gdzie na zakręcie w kierunku dworca został z tyłu uderzony, dlatego lufą przebił duże
drzewo (lipę). Przez długi czas lufa tkwiła w tym drzewie.
Na tutejszym terenie nie toczyły się ciężkie walki, dlatego mało było grobów poległych żołnierzy. Na przykościelnym cmentarzu byli pochowani dwaj żołnierze radzieccy,
którzy po ekshumacji spoczęli na cmentarzu wojskowym
w Nowem. W pobliżu strugi, na posiadłości A. Michny
w Pieniążkowie pochowano żołnierza niemieckiego2.
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a matka, 45-letnia niewiasta, nagle stała się „staruszką”.
Wszyscy już wiedzieli, co stało się z 25-letnią panną Zygmuntą Bonk z Dąbrówki, która broniąc się przed gwałtem, ginie
z rąk czerwonoarmisty w dniu 23 lutego 1945 roku3. O całym
tym tragicznym zajściu napisałem w artykule pt. „Ryzykowali
własnym życiem”, „Kociewski Magazyn Regionalny”, nr 1,
2012, s. 35-36. A takich tragicznych zdarzeń było więcej4.
W wyniku działań wojennych nasza świątynia została
częściowo zniszczona, szczególnie prezbiterium. Prawdopodobnie przez okno od strony południowej wpadł pocisk
moździerzowy, eksplodując zniszczył lewą stronę ołtarza
głównego, wszystkie witraże, boczne ławki, posadzkę,
drzwi… Świątynia stała się „bezpańska”. Dobrze, że znalazł
się mężczyzna (inwalida z pierwszej wojny światowej) bez
ręki – Walenty Mańkowski z Półwieskich Gór, który został
w Pieniążkowie pierwszym „milicjantem”.
Na zdrowej ręce biało-czerwona opaska, u boku szabla,
za pasem pistolet, a na grzbiecie karabin. Dobrze znał język rosyjski. To on z własnej nieprzymuszonej woli przez
kilka dni i nocy chronił pieniążkowską świątynię przed sowiecką grabieżą. Osobiście byłem tego świadkiem, dlatego
z wdzięcznością o tym człowieku piszę. Nadmieniam, iż
w owym czasie w Pieniążkowie i okolicy byliśmy my,
w wieku 14-16 lat i starcy. Pozostali byli na wojnie.

Wywózki niewinnych ludzi do sowieckich łagrów

W Pieniążkowie niedaleko kościoła mieszkał krawiec (in-

walida) Józef Michna, który był świetnym mistrzem. Głuchoniemy. Znienacka przez Sowietów aresztowany i wszelki
ślad po nim zaginął. Osierocił żonę, dwie córki i syna5. Taki
sam los spotkał mistrza ciesielskiego Klemensa Chylińskie-

Co działo się w naszej parafii
po wkroczeniu wojsk radzieckich…

Parę dni po wkroczeniu Sowietów wróciliśmy do wsi, do

Pieniążkowa. Organistówka częściowo zniszczona i ogołocona. Nie sposób było w niej zamieszkać. Z dobroci serca
pod swój dach przyjęła nas sąsiadka Janina Wagner, odstępując nam jeden pokój i to od strony północnej.
W związku, iż na linii Gniew – Gogolewo – Brody Pomorskie toczyły się ciężkie walki, które trwały około dwóch
tygodni, Rosjanie uruchomili w plebańskim ogrodzie szpital
polowy, a w plebanii usadowił się sztab radziecki.
W budynku J. Wagner, oprócz nas (5 osób), mieszkało dwóch rosyjskich wojskowych lekarzy i kapitan NKWD,
który świetnie mówił po polsku. Pochodził z Lwowa. Matka
często z nim rozmawiała. Moje trzy siostry w wieku 17-21
lat, chroniąc się przed gwałtem często przebywały na strychu,
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Polska w szponach dwóch wrogów
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go z Dąbrówki. Aresztowany pod koniec lutego 1945 roku
i wywieziony do łagru w Kopiejsku koło Czelabińska (Ural),
gdzie o godz. 13.00 zmarł 6 lipca 1945 roku. Osierocił żonę
Martę i trójkę dzieci6. Świadkami jego śmierci byli: jego brat
Józef, też z Dąbrówki i młynarz Paweł Szmuda z Kolonii
Ostrowickiej. Dzięki Bogu udało im się wrócić do domu.
Tam na Wschodzie zginęli także Józef Chilla i Jan Rzepka
ze Starego Młyna7, Sylwester Krajnik z Pieniążkowa, Bruno
Pawlikowski, Jan Kraskowski z Półwsi8 i wielu innych. Często się zastanawiam – dlaczego tak się stało…
Tuż po wyzwoleniu z obozu w Potulicach do Pieniążkowa
wracała rodzina Walerii i Władysława Manikowskich z córką
Haliną i synami Klemensem (1922) i Wacławem (1926) Kowalskimi (dzieci z pierwszego małżeństwa). Uradowani, że są
blisko domu, dotarli do Komórska. A tu raptem spotyka ich
nieszczęście. Sowieci siłą rozdzielają rodzinę, aresztują ojczyma Władysława i dwóch jego pasierbów, wywożą ich na Ural,
gdzie musieli ciężko pracować w kopalni. Do domu wrócili
w sierpniu 1946 roku9. Najpierw męczyli ich Niemcy, a potem
Sowieci, jak na zdjęciu Polski z końca sierpnia 1939 roku10.
A potem te tragiczne przemarsze gdańszczan aresztowanych przez Sowietów. Schorowani mężczyźni, często z krwawą biegunką, spali pod strażą czerwonoarmistów w naszej
stodole, zaś kobiety w różnym wieku umieszczono w miejscowej szkole. I tu dochodzi do tragedii. Młoda gdańszczanka,
ratując się przed gwałtem, wybitą szybą przecina sobie żyły
i w cierpieniu umiera. Nie znamy jej nazwiska, zawodu, bliskich. Spoczęła w ziemi, tuż przy pieniążkowskiej szkole11.
Na terenie ziemi gniewskiej stacjonowali niemieccy
żołnierze 227 Dywizji Piechoty

Pieniążkowska parafia z nowym proboszczem

P

rzez trzy miesiące 1945 roku (styczeń-marzec) pieniążkowska parafia nie miała proboszcza, dlatego w wyżej wymienionym czasie odbyło się 16 pogrzebów bez księdza,
m.in. zastrzelonej przez Sowieta Zygmunty Bonk (1.03.),
pięciomiesięcznego dziecka Pawła Górskiego z Małej Karczmy (16.02.), osłabionej z powodu pobytu w obozie Gertrudy
Drost z Dąbrówki (21.03.) czy rozszarpanego przez granat
Edmunda Grochockiego z Półwsi (21.03.)12.
Pierwszym powojennym proboszczem został ksiądz
Karol Glamowski, który urodził się 15 grudnia 1908 roku
w Kolonii Ostrowickiej w rodzinie kupca Jana i Marianny Kurkowskiej. Po wyświęceniu na kapłana w 1933 roku
w Pelplinie rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim13. Jego młodszy brat Stanisław, magister prawa, został
przez Niemców 22 października 1939 roku w lesie za Leśną
Janią zamordowany14. Na początku urzędowania proboszcza
spotkało go smutne i bolesne wydarzenie. Troje dzieci z jego
rodzinnej wsi, bawiąc się pancerfaustem (głowicą), zostało zabitych przy zniszczonym rosyjskim czołgu w Kolonii
Ostrowickiej. Siedmioletni Bronisław Smajewski, Zdzisław
Leczkowski (1932) i Antoni Hoffmann (1932) zginęli 26
kwietnia 1945 roku. Ich pogrzeb pod przewodnictwem nowego proboszcza odbył się 1 maja 1945 roku. Osobiście znał
rodziców zabitych dzieci… Ta tragedia odbiła się głośnym
echem nie tylko w całej parafii. Wojna zbierała żniwo nawet
po jej zakończeniu15.
Księdzu proboszczowi Karolowi łatwiej było z wiernymi
się dogadać, bo był ich ziomkiem. Dlatego znalazł sojuszników, którzy przyłączyli się do odbudowy zniszczonej świątyni. Jego kolega Aleksander Feliks Binerowski, mistrz stolarski
z Kolonii Ostrowickiej, wykonał nową część zniszczonej lewej
strony głównego ołtarza (rzeźba w drewnie, złocenia), nowe
ławki przy głównym ołtarzu i okna oraz inne prace stolarskie.
Inni wykonali nową posadzkę w prezbiterium, itp.
To dzięki księdzu Karolowi Glamowskiemu – przy aktywnym wsparciu wiernych – udało się w ciągu zaledwie
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trzech miesięcy przygotować zniszczoną świątynię do pełnienia należnej jej misji. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze powojenne miesiące pod każdym względem były trudne.
Ten wspaniały kapłan przez trzy miesiące w plebanii
przygotowywał bezpłatnie nas młodych, pragnących się
dalej uczyć, do startu w nowe, trudne życie. Uczył nas języka polskiego, matematyki, fizyki i innych przedmiotów.
Był świetnym matematykiem. A oto jego uczniowie: Witold
i Kazimierz Lietz, Bożena i Władysław Deryng, Stefan Panowicz, Józef Ostrowski, Felicja i Jan Ejankowscy. Dzięki
niemu staliśmy się godnymi uczniami16. Mieliśmy ukończone 2-3 klasy „powszechniaka”. Stąd wielka nasza wdzięczność dla księdza Karola Glamowskiego za dobre, fachowe
przygotowanie i wychowanie.
1
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Przypisy:

Milewski J., Kociewie w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa
1977, s. 405
Sam uczestniczyłem w pochówku tego żołnierza
Księga zmarłych, rok 1945, poz. 20
Sowieci zgwałcili matkę dwójki małych dzieci, mąż na wojnie.
Stało się to w Pieniążkowie
Akt zejścia z 17.04.1950, Urząd Stanu Cywilnego w Nowem
Postanowienie sądu grodzkiego w Nowem nr 110/46
Akt zejścia z 22.10.1948, Urząd Stanu Cywilnego w Nowem
Akt zejścia, Urząd Stanu Cywilnego w Nowem
Relacja Bożeny Fredy, córki Wacława Kowalskiego, pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Gniew, mieszkanki Tymawy
Zdjęcie znajduje się w sierpniowym numerze z 1939 roku Rycerza
Niepokalanej (w zbiorach autora)
Ejankowski J., Miejsca szczególnej wartości. Tajemnice cmentarzy,
Nowiny Gniewskie, nr 10, 2005, s. 16
Sporządzono na podstawie danych zawartych w księdze zmarłych,
rok 1945, poz. 1-16
Ordo Dioecesis Culmennsis, Pelplin, 1936, s. 85
Krwawa Kociewska Jesień 1939 roku na ziemi gniewskiej, pod red.
J. Ejankowskiego i A. Samulewskiej, Gniew, 2011, s. 16-17
Księga zmarłych pieniążkowskiej parafii
Ejankowski J., Moje wspomnienia o gniewskim gimnazjum, Zapiski
Kociewskie, nr 3, 1995, s. 19-20
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ANDRZEJ LUBIŃSKI

Kronika Publicznej Szkoły
Powszechnej w Szprudowie 1945-1950
Ważnym źródłem do poznania historii danej szkoły czy miejscowości jest kronika szkolna. Prowadził je zazwyczaj kierownik danej placówki oświatowej. Kronika odnotowuje również często
wydarzenia związane z historią wsi lub miasteczka. Kilka lat temu otrzymałem od mieszkanki
Gniewu pani Alicji Samulewskiej ksero mocno zniszczonej kroniki szkoły w Szprudowie. Dostała
ją od mieszkańca Tczewa, który ją znalazł na śmietniku. A że był związany rodzinnie z wsią,
z której pochodziła kronika, przekazał ją pani Samulewskiej – radnej gminy Gniew, znanej działaczce regionalnej. W szkole przez cztery lata, począwszy od 31 grudnia 1945 roku, pracował
mój ojciec Bronisław Lubiński. Ucząc w Szprudowie aktywnie działał w Związku Byłych Więźniów Politycznych w Gniewie. Z jego inicjatywy zorganizowano sprowadzenie prochów zamordowanych mieszkańców ziemi gniewskiej w roku 1947. Rynek gniewski był pełen ludności, gdy
z balkonu ratusza zaczął przemawiać padły krople deszczu i wtedy rozpoczął „I niebo zapłakało
nad zamordowanymi – wtedy rozległ się jeden wielki szloch”. Postanowiłem czytelnikom „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” przybliżyć historię pierwszych pięciu lat tej szkoły i wsi od
wyzwolenia w marcu 1945 roku do 1 września 1950 roku. W tej wsi żyją jeszcze ludzie, którzy
chodzili do tej szkoły i może posiadają jakieś zdjęcia czy dokumenty, związane z tymi latami
o jakich mówi kronika szkoły.
nia 8 marca 1945 roku przed nacierającymi wojskami
2 Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej niedobitki
armii niemieckiej opuściły Szprudowo. Wcześniej ze
wsi uciekła niemiecka ludność zabierając ze sobą cały inwentarz żywy. Byli to tzw. Niemcy z Besarabii jacy zostali sprowadzeni do tej wsi przez Hitlera zaraz po zakończeniu działań
wojennych z Polską we wrześniu 1939 roku. Pierwszym nauczycielem, jaki w czasie okupacji hitlerowskiej zaczął uczyć
po niemiecku, był Polak Paweł Kowalkowski, pracujący
w tej szkole jeszcze przed wybuchem II wojny aż do przyjęcia
III grupy narodowościowej 30 sierpnia 1941 roku, gdy został
przeniesiony do innego powiatu. Jego następcą został Albert
Hornung – przesiedleniec z Besarabii. Polscy właściciele
gospodarstw zostali z nich usunięci i wywiezieni do obozów koncentracyjnych lub pracy. Zakazano używania języka
polskiego a ludność polską zmuszono do przyjęcia III grupy
narodowościowej. Po wpisaniu do tej grupy mieszkańcy wsi
dostali zielone legitymacje potwierdzające przynależność do
narodu niemieckiego od powiatowego kierownika NSDAP.
Dostawali też karty żywnościowe i na odzież. Ludność polska przyjmowała grupę narodowościową aby mieć środki do
życia. Nie chciała czuć, żyć i działać po niemiecku. W domu,
jeżeli byli sami członkowie rodziny, mówiono po polsku.
Gdy Hornung został powołany do służby wojskowej na
jego miejsce przyszła nauczycielka Neumann, po niej obowiązki nauczycielki objęła Niemka Hupner i pracowała do
czasu ucieczki Niemców w styczniu 1945 roku. W wyniku
działań wojennych wiele zabudowań i domów uległo zniszczeniu. W budynku szkolnym nie było żadnych szyb.
Na prośbę miejscowej ludności z braku sił nauczycielskich Jadwiga Kowalska 18 marca 1945 roku organizuje
szkołę. 6 czerwca 1945 roku została zatwierdzona na tym
stanowisku przez Inspektora Szkolnego w Tczewie Edwarda
Jagusiaka. Do szkoły uczęszczało 85 uczniów. Starsze roczniki uczyły się trzy godziny dziennie, młodsze dwie. 27 czerw-
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ca 1945 roku w Tczewie odbywała się pierwsza konferencja
powiatowa, w której głównymi punktami było: zreferowanie
stanu szkolnictwa w powiecie, sprawozdanie z ogólnokrajowego kongresu w Łodzi, doskonalenie zawodowe nauczycieli,
oświata dorosłych. Konferencji przewodniczył Edward Jagusiak Inspektor Szkolny. Podinspektorem był obywatel Niciński. Sprawę oświaty dorosłych referował obywatel Dąbek.
Praca w pierwszych miesiącach była ciężka, dzieci nie
posiadały ani podręczników ani zeszytów. Trzeba było rozpocząć od nauki czytania i pisania, ponieważ dzieci, wskutek
okupacji, posiadały duże braki w języku. 14 lipca zakończył
się rok szkolny. W uroczystości udział wzięły dzieci wraz
z rodzicami. Na program złożyły się: przemówienie nauczycielki, deklamacje i pieśni uczniów. Uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem „Roty”.
Nowy rok szkolny 1945/46 rozpoczął się 3 września
uczestnictwem dzieci w kościele parafialnym w Lignowach.
Po przybyciu do szkoły w Szprudowie uczniowie odśpiewali
hymn państwowy, wysłuchali pogadanki i wrócili do domów.
W obwodzie szkolnym Szprudowo było 83 uczniów w wieku
szkolnym. 38 uczęszczało do zbiorczej szkoły w Lignowach,
45 chodziło do szkoły w Szprudowie. Szkoła w tej ostatniej
realizowała program 4 klas. W pierwszej było 21 dzieci, drugiej 8, trzeciej 8, czwartej 8. Dzień później odbyło się zebranie rodzicielskie i wybrano komitet, do którego weszli: sołtys
Jakub Hinz, Bolesław Smoczyński, Gertruda Dereszkiewicz.
Pierwsza konferencja rejonowa odbyła się 14 grudnia
1945 roku w Gniewie. Przewodniczył jej kolega Franciszek Płatek, kierownik tamtejszej szkoły. Konferencja miała
charakter organizacyjny. Po sześciu latach dnia 23 grudnia
o godz. 17 odbyła się pierwsza uroczystość gwiazdkowa.
Przybyli wszyscy rodzice. Przy choince przemówiła pani Kowalska na temat „Gwiazdka jako największe święto w życiu
dziecka”. Dzieci odegrały krótkie przedstawienie „Jasełka”,
wygłosiły deklamacje. W końcu zjawił się św. Mikołaj z anio-
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łami, dzieci witały go radosnymi okrzykami. Każde dziecko
otrzymało paczkę. Najbiedniejsze dostały książki i odzież. Po
odśpiewaniu kilku kolęd przy akompaniamencie instrumentów muzycznych przemówienie wygłosił sołtys Jakub Hinz.
Dary gwiazdkowe zakupiono ze składek zebranych na terenie
wioski – w sumie 950 złotych. Na zakończenie zaśpiewano
„Do szopki hej pasterze”. Wakacje gwiazdkowe rozpoczęły
się 22 grudnia i trwały do 8 stycznia 1946 roku.
Z dniem 31 grudnia 1945 pismem nr 4405/45 Inspektora Szkolnego w Tczewie, Edwarda Jagusiaka, nauczycielem
tutejszej szkoły został Bronisław Lubiński. Jadwiga Kowalska została przeniesiona do Publicznej Szkoły Powszechnej
w Garcu. Nowo przybyły nauczyciel jest rodakiem z Kościerzyny, gdzie w 1935 ukończył Państwowe Gimnazjum typu
klasycznego. Po odbyciu służby wojskowej w Dywizyjnym
Kursie Podchorążych Rezerwy 16 Dywizji Piechoty w Grudziądzu wstąpił w 1938 roku do Państwowego Pedagogium
w Toruniu na wydział przyrodniczo-geograficzny. Wojna
przerwała mu studia. Aresztowany przez Gestapo przebywał
w obozach koncentracyjnych dwa lata. Po zwolnieniu z obozu
pracował jako robotnik rolny. Studia kończy w Państwowym
Pedagogium w Oliwie w 1946 roku i otrzymuje dyplom.
Podinspektor Szkolny, Władysław Bala, wizytuje 23
maja 1946 roku tutejszą szkołę. Wizytacja trwała od godz.
7.50 do 13.30. Rok szkolny 1945/46 kończy się 28 czerwca
uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym w Lignowach. Do młodzieży przemówił ks. proboszcz radca Tadeusz Bartkowski. Po mszy odbyła się uroczystość szkolna,
na którą złożyły się: śpiew, deklamacje, inscenizacja oraz
rozdanie świadectw. Podczas letnich wakacji w lipcu przeprowadzono remont szkoły kosztem 4 tys zł. Odnowiono
klasę, przedsionek oraz mieszkanie nauczyciela. Żniwa były
nieurodzajne na skutek braku siły pociągowej, inwentarza
jaki został zabrany częściowo przez wojska niemieckie, częściowo przez radzieckie, ziemia nie została należycie uprawiona. Plaga myszy i szczurów, które się rozmnożyły w nie
zaoranych odłogach zniszczyła i tak szczupłe plony, a ciągle
padające deszcze sprawiły, że część zboża zgniła w polu.
Wakacje trwały od 28 czerwca do 3 września.
Nowy rok szkolny 1946/47 rozpoczął się 3 września
mszą świętą w Lignowach. Ksiądz radca Tadeusz Bartkowski odczytał list pasterski biskupa Stanisława Wojciecha
Okoniewskiego skierowany do młodzieży. 13 października
obchodzono dożynki, na których młodzież szkolna i pozaszkolna przygotowała pieśni, deklamacje, inscenizacje dożynkowe. Na zakończenie odbyła się zabawa ludowa.
26 listopada 1946 roku miała miejsce konferencja rejonowa w Szprudowie, przewodniczył jej Franciszek Płatek ze
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szkoły w Gniewie. Lekcję poprowadził Bronisław Lubiński.
Referaty wygłosili Teodora Gajkowska z Gniewu i Jan Makowski z Janowa.
28 listopada odbyło się zebranie grona rodzicielskiego.
Zagaił zebranie nauczyciel B. Lubiński, zwracając uwagę na
znaczenie współpracy rodziców ze szkołą. Wybrano nową
radę rodziców. Prezesem został Jan Tukalski, sekretarzem Józef Klimczak, skarbnikiem Helena Białkowska. Aby uzupełnić braki w wykształceniu młodzieży dorastającej Inspektor
Szkolny w Tczewie zorganizował kurs dla dorosłych. Lekcje
odbywały się trzy razy w tygodniu od 28 września 1946 do 30
kwietnia 1947 roku. Uczestniczyło 24 słuchaczy, w tym 17
chłopców i 7 dziewcząt. Prowadzono go systemem świetlicowym. Inspektor Szkolny przydzielił szkole w Szprudowie bibliotekę składającą się z 40 tomów. Jest to punkt biblioteczny
Powiatowej Biblioteki w Tczewie. Wręczenie tomów odbyło
się na zebraniu Powiatowej Rady Narodowej.
Zbliżają się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Blok
Stronnictw Demokratycznych przystępuje do akcji przedwyborczej. Wiece odbywają się w sali szkolnej. Prowadzą je
oficerowie z wojskiem. 21 grudnia rada rodziców urządziła
„Gwiazdkę”. Przeprowadzona zbiórka dała 1600 złotych.
Każde dziecko dostało paczkę z zawartością 2 zeszytów,
ołówka, pióra i kilku cukierków. Na program złożyło się:
przemówienie nauczyciela, obrazek sceniczny „św. Mikołaj”, jasełka odegrane przez młodzież kursu dla dorosłych,
wiersze, choinka i kolędy, rozdzielenie podarków. Sala była
przepełniona ludnością, sołtys J. Hinz podziękował nauczycielowi za trud przygotowania uroczystości. Wakacje trwały
od 22 grudnia 1946 do 13 stycznia 1947 roku.
10 lutego 1947 roku zmarł sołtys J. Hinz, cieszył się szacunkiem ze strony ludności i przychylnego ustosunkowania
do szkoły. W pogrzebie, który się odbył 13 lutego udział wzięła cała gromada. Nad grobem przemówił w imieniu gromady
i Gminnej Rady Narodowej Bronisław Lubiński, a w imieniu
Zarządu Gminnego wójt gminy Gniew – Antoni Grygoleit.
16 lutego młodzież kursu oświaty dorosłych urządziła
„Wieczór inscenizacji, recytacji i pieśni polskiej” z programem: przemówienie nauczyciela, recytacja zespołowa
„Idziemy do ciebie ziemio”, inscenizacja „Na kwaterze”, recytacja zespołowa „Wiosna”, inscenizacje pieśni „Idzie Maciek”, „Odejdź Jasiu”, „Tam na błoniach błyszczy kwiecie”,
pieśni ludowe i żołnierskie.
W wyniku silnych mrozów, długiej i śnieżnej zimy Wisła,
z chwilą ruszenia lodów, groziła przerwaniem tam. Wysokość wody dochodziła do 11 metrów. Ogłoszono pogotowie
przeciwpowodziowe. Wszystkie podwody stały w pogotowiu. W szkole urządzono punkt sanitarno-opatrunkowy. Dy-
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żury trwały dzień i noc. Na naszym odcinku nie doszło do
katastrofy, chociaż wszystkie prawie mosty na Wiśle zostały
zniesione. Silne mrozy wyrządziły ogromne szkody wśród
ozimin – 80% wymarzło. Odczuwa się wielki brak zboża.
W mieście nie można kupić chleba.
Na miejsce zmarłego sołtysa wybrano jednogłośnie Kazimierza Hinza, w dowód zaufania, jakim cieszył się jego
śp. ojciec. Wybory przeprowadził wójt gminy Antoni Gregoleit. Święto 1 i 3 maja obchodzono wyłącznie w ramach
szkoły. Ludność nie brała udziału, gdyż na skutek opóźnionych zasiewów starosta powiatowy wezwał ludność, by nie
przerywała pracy.
20 czerwca Podinspektor Szkolny Władysław Bała wizytował tutejszą szkołę, trwała ona od godz 8.30 do 15.00.
28 czerwca zakończył się rok szkolny uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym w Lignowach. Kazanie
wygłosił ks. proboszcz Licznierski. Po mszy dzieci z nauczycielem udały się do szkoły w Lignowach, gdzie wspólnie
zakończono rok szkolny. Z powodu wielkiej suszy tegoroczne żniwa nie dopisały. Wyrządzone szkody dały się odczuć
w zbożu i okopowych.
Rok szkolny 1947/48 rozpoczął się 3 września. Po nabożeństwie uroczystość rozpoczęcia roku odbyła się w szkole
w Lignowach. Do dzieci przemówił kierownik tutejszej
szkoły. Tytułem eksperymentu Inspektorat w Tczewie polecił
utworzyć w tutejszej szkole klasę piątą. W powiecie tczewskim istnieją tylko dwie tego typu szkoły, w których jeden
nauczyciel realizuje pięć klas programowych – w Szprudowie i Kulicach. W trzyletnią rocznicę przeprowadzenia reformy rolnej odbyły się dożynki. Przez wieś przejechały wozy
dożynkowe z wieńcami i tzw. „babą”. Na zakończenie w tutejszej szkole odbyła się zabawa ludowa i trwała do 3 rano.
Zbiórka przeprowadzona 11 października na rzecz PCK
przez koło młodzieży PCK przy tutejszej szkole dała 10
kwintali ziemniaków, 10 kg grochu oraz 1025 zł w gotówce.
Dzięki staraniom oraz pracy uświadamiającej nauczyciela
Lubińskiego jak i przychylnego ustosunkowania Polskiego
Radia zradiofonizowano tutejszą wieś. Aparat typu „Aga”
zainstalowano w mieszkaniu nauczyciela, w poszczególnych
domach głośniki. Nie ma domu w naszej wsi, w którym nie
byłoby głośnika. Instalację wykonano kosztem 92.860 zl.
Podinspektor Szkolny W. Bala wizytował szkołę 21 października 1947 roku od godz. 8.45 do 15.00. Kilka dni później został przeniesiony na stanowisko kierownika Publicznej
Szkoły Powszechnej w Oliwie. Wakacje z okazji świąt Bożego Narodzenia trwały od 23 grudnia do 7 stycznia 1948.
Święto 1 maja tutejsza szkoła obchodziła z całą gminą i miastem w Gniewie. Młodzież i nauczyciel brała udział
w pochodzie. Z okazji dnia lasu odbyły się uroczystości
w Gniewie. Po wysłuchaniu mszy świętej odprawionej przez księdza Tadeusza Bartkowskiego uformował się pochód młodzieży
i udał się do Nicponi. Do zebranej młodzieży przemawiał Bronisław Lubiński oraz leśniczy. Posadzono drzewko pamiątkowe. Z okazji dnia lasu młodzież tutejszej szkoły wzięła udział
w masowym sadzeniu drzewek na górach pod Piasecznem.
28 czerwca zakończył się rok szkolny uroczystym nabożeństwem w kościele w Lignowach. W czasie wakacji przeprowadzono remont szkoły, odmalowano okna sali szkolnej,
drzwi, ściany, pomalowano ławki, stół, szafę. Szkoła otrzymała podwójne oszklenie, portrety, godło oraz oszklone obrazy Stryjeńskiej. Prace wykonał mistrz malarski Weideman
kosztem 38 tys. złotych.
Rok szkolny 1948/49 rozpoczął się 1 września. Nabożeństwo odprawił dla szkół ks. proboszcz Licznierski. Podinspektor Franciszek Sikorski wizytował szkołę 28 października. Wizytowano kl. III i IV na lekcjach języka polskiego,
historii. Klas I i II na lekcjach języka polskiego. Przejrzano
dzienniki lekcyjne i kancelaryjne.
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9 grudnia 1948 roku biegła przez naszą wieś sztafeta
z życzeniami na Kongres Zjednoczeniowy Partii Robotniczych
odbywający się w Warszawie. Wieś przystrojono sztandarami
i bramkami powitalnymi. U wejścia do wsi dziatwa szkolna
wraz z nauczycielem witała klaskaniem i okrzykami zawodników niosących sztafetę. Budynek szkolny przystrojono sztandarem i portretami dostojników państwowych. Dzieci trzymały w rękach czerwone chorągiewki. Do szkoły przyszły dzieci
z Gronowa chcąc zobaczyć sztafetę. Ferie z okazji świąt Bożego Narodzenia trwały od 23 grudnia do 6 stycznia 1949.
22 grudnia 1948 roku odbyła się w Gdyni konferencja
zwołana przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego
celem przedyskutowania spraw związanych z organizacją
szkół. Do prac tych powołany został również nauczyciel tutejszej szkoły Bronisław Lubiński. W dniu 15 grudnia odbył
się w Warszawie Kongres Zjednoczeniowy i z tej okazji odbyły się w tutejszej szkole uroczystości. Dzieci wysłuchały
przy głośniku radiowym przemówienia prezydenta Bolesława Bieruta, wygłoszonego z okazji otwarcia Kongresu.
W szkole odbyła się akademia, budynek szkolny oraz klasy
udekorowane były flagami, portretami dostojników państwowych oraz chorągiewkami. Ferie gwiazdkowe trwały
od 23 grudnia do 6 stycznia 1949 roku.
Dzień 1 maja obchodzono w tym roku uroczyście. Dzieci szkolne i ludność wzięły udział w pochodzie w Gniewie,
dokąd zawiozły podwody. Po południu w Sali szkolnej odbyła się akademia. Rok szkolny zakończył się 28 czerwca.
Do dzieci przemówił nauczyciel Lubiński, następnie dzieci
popisywały się wierszykami i tańcami. W dniu 22 czerwca
dziatwa szkolna z nauczycielem wyruszyła na wycieczkę
do Gdańska i Oliwy. Podróż odbywała się statkiem, który
wyruszył z Gniewu o godz. 3 rano. Razem jechała również
wycieczka ze szkoły w Janowie. Zwiedzano pamiątki polskiego Gdańska, Muzeum, Port, Westerplatte oraz Katedrę
w Oliwie z parkiem, palmiarnią i ogrodem botanicznym.
W wycieczce brało udział 20 dzieci i trwała dwa dni.
Rok szkolny 1949/50. Pismem Inspektora Szkolnego
została mianowana jako druga siła nauczycielska ob. Jadwiga Kowalska przeniesiona z Rudna. Nowo przybyła nauczycielka pracowała w tej szkole w roku 1945. Z dniem
1 września szkoła realizuje program 6-ciu klas przy dwóch
nauczycielach. Nauka odbywa się w oddziałach łączonych.
Do rodziców i dzieci przemawiał Bronisław Lubiński, dzieci
deklamowały wierszyki i śpiewały pieśni. Z ramienia Powiatowej Rady Narodowej i Związków Zawodowych przyjechali Paweł Chudyk i Wodzyński.
Dzień 21 grudnia szkoła obchodziła uroczyście jako dzień
urodzin Józefa Stalina. Szkołę udekorowano na zewnątrz
i wewnątrz. O godz. 12.30 odbyła się akademia, na którą
przybyli przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej Paweł Chudyk oraz Inspektorzy Nagórski i Szumilas Lewiński.
Od 13 do 16 czerwca 1950 roku odbyła się wycieczka do
Poznania. Prowadził ją Bronisław Lubiński oraz Jadwiga Kopytkowska z domu Kowalska. Zwiedzano ogród botaniczny,
zoologiczny, zabytki Poznania. W drodze powrotnej zwiedzano Gniezno z katedrą oraz wykopaliska z X wieku. W Poznaniu
wycieczka była w operze, gdzie grano „Opowieści Hofmanna”. Zwiedzano też solanki w Inowrocławiu. Wycieczkę zorganizowano wspólnie ze szkołą w Janowie. Zakończenie roku
szkolnego odbyło się 28 czerwca. Dzieci deklamowały wiersze
i śpiewały piosenki i tańczyły. Pismem Inspektora Szkolnego
w Tczewie zostaje dotychczasowy kierownik szkoły Bronisław
Lubiński przeniesiony na własną prośbę na stanowisko kierownika szkoły w Janowie z dniem 1 września 1950 roku.
P.S. Jan Makowski, dotychczasowy kierownik szkoły w Janowie,
przeniósł się do szkoły w Subkowach, gdzie pracował do emerytury.
Bronisław Lubiński przez kolejne 11 lat pracował w Janowie jako kierownik szkoły. Od września 1961 roku, aż do emerytury, pracował jako
nauczyciel w Postolinie.
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Jan z Jani
Feudał i wojownik na Kociewiu
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Warte przypomnienia są wydane w latach 1965-1984 przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe zeszyty z serii „Pomorze Gdańskie”. Ukazało się ich 16, a wydawcą był Zakład Narodowy
im. Ossolińskich we Wrocławiu.
My zajmiemy się tomem 13 pt. „Ludzie pomorskiego średniowiecza”, w którym Czytelnik
pozna ówczesne dzieje Pomorza oraz losy jego mieszkańców. Wśród bohaterów tomu są przedstawiciele rodzinnej dynastii książęcej, wybitni reprezentanci ówczesnej administracji książęcej
i kościelnej oraz miejscowi możni. Są to rodowici Pomorzanie, Polacy z innych ziem polskich,
przedstawiciele niszczonych przez Krzyżaków plemion pruskich itd.; wszyscy utożsamiali się
z Pomorzem, reprezentowali jego interesy, pracowali dla tej ziemi i jej polskości.
Jednym z nich był Jan z Jani (ok. 1400-1461), przywódca szlachty w Związku Pruskim, jeden
z organizatorów powstania zbrojnego przeciw zakonowi krzyżackiemu w 1454 roku, pierwszy
wojewoda pomorski z nominacji króla polskiego.
ochodził z Jani, dziedzicznej wsi położonej na południe od Pelplina w dawnym okręgu (powiecie)
nowskim. Był ostatnim męskim przedstawicielem
rodziny Jańskich, potomków żyjącego na przełomie XIII
i XIV wieku Gotszałka z Jani. Na kierunek jego działalności politycznej niewątpliwy wpływ miały więzy pokrewieństwa, jakie łączyły go z najbardziej aktywnymi uczestnikami
wydarzeń z lat 1440-1466 na terenie Pomorza Gdańskiego
i Prus. Był bratem ciotecznym Mikołaja Szarlejskiego, wojewody brzeskiego, starosty bydgoskiego, jednego z głównych rzeczników rewindykacji Pomorza Gdańskiego pośród
szlachty kujawskiej i wielkopolskiej. Ponadto był też spokrewniony z Janem Bażyńskim, wybitnym przywódcą stanów pruskich i gubernatorem Prus po 1454 roku. Cieszył
się też poparciem drobnego i średniego rycerstwa Pomorza
Nadwiślańskiego, zwłaszcza zaś swoich najbliższych sąsiadów z okolic Starogardu i Nowego. Do jego najbardziej
zaufanych współpracowników należeli: Gotszałk, Mikołaj
i Hojko ze Smoląga, Jan z Turzy, Mikołaj z Lipinek, Paszko
ze Świerkocina (Luchowa), Paweł z Kręgu i inni.
Jan występuje w źródłach po raz pierwszy w 1437 roku.
Od 1438 roku uczestniczył stale w zjazdach stanów pruskich,
stopniowo stawał się czołowym reprezentantem szlachty
pomorskiej w walce przeciw wzrastającemu uciskowi panów zakonnych. Jako pasowany rycerz oraz delegat okręgu
tczewskiego i gniewskiego uczestniczył w zjeździe stanów
w Kwidzynie (14 III 1440 r.), na którym powołano do życia
Związek Pruski. Przywiesił też swoją pieczęć na akcie erekcyjnym tej konfederacji miast i szlachty ziem pruskich skierowanej przeciw Zakonowi. Aktywność Jana z Jani wzrosła
szczególnie po 1451 roku. Nie tylko brał udział we wszystkich zjazdach Związku Pruskiego, ale też często uczestniczył w rokowaniach Związku z władzami Zakonu. Bardzo
aktywny był zwłaszcza w trakcie zjazdów w Kwidzynie
(15 VI 1452 r.) i w Chełmnie (2IX 1452 r.), kiedy to stał się
jednym z najbardziej nieprzejednanych przywódców opozycji antykrzyżackiej. W początkach 1453 roku nawiązał
bardzo ożywiony kontakt z Mikołajem Szarlejskim, kore-
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spondował z nim stale i często odwiedzał go w Bydgoszczy.
W tym też czasie został członkiem Tajnej Rady, kierowniczego organu Związku Pruskiego. W sierpniu 1453 roku wziął
udział w obradach Związku w Grudziądzu i Toruniu. Natomiast w grudniu tego roku uczestniczył w przełomowych
obradach Tajnej Rady w Toruniu i w pertraktacjach z Mikołajem Szarlejskim na terenie Kujaw. Można przypuszczać, że
jego dobre stosunki z Szarlejskim i Janem Bażyńskim, przywódcą Tajnej Rady, przyczyniły się w dużym stopniu do powodzenia tych pertraktacji. Bezpośrednim zaś następstwem
rokowań Tajnej Rady z Szarlejskim było wysłanie poselstwa
Związku Pruskiego do Krakowa i poddanie się stanów pruskich królowi polskiemu oraz jednoczesne wypowiedzenie
posłuszeństwa zakonowi krzyżackiemu (luty 1454 r.).

Okładka 13 numeru serii „Pomorze Gdańskie”
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W tym czasie Jan z Jani przygotowywał już powstanie
zbrojne na Pomorzu. Powstanie wybuchło 6 lutego 1454
roku. Jan z pomocą zorganizowanych przez siebie sił zdołał
wyprzeć załogi krzyżackie z Nowego, Gniewa, Starogardu
i Tczewa. Tajna Rada mianowała go (15 II) starostą Pomorza, oddała mu w bezpośredni zarząd opanowane miasta
i zamki wraz z przynależnymi okręgami ziemskimi. Główną
siedzibą Jana stał się zamek gniewski.
W tym czasie ujawnił się bardzo wyraźnie niechętny stosunek Jana do Gdańska. Rada tego miasta, kierująca akcją
zbrojną w północnej części Pomorza, przystąpiła do palenia
i burzenia zamków pokrzyżackich na opanowanych terenach.
Zniszczeniu uległy zamki w Gdańsku, Grabinach, Sobowidzu i Kiszewie. Wywołało to gwałtowny sprzeciw rycerstwa
pomorskiego, które zmierzało do przejęcia większości dóbr
krzyżackich wraz z zamkami i zapewnienia sobie także wpływu na sprawy miast. Jan z Jani był głównym rzecznikiem
takiego stanowiska. Dodatkowym powodem wzajemnej niechęci Jana i gdańskiej Rady było poparcie, jakiego udzielał Gdańsk mieszczanom gniewskim w ich zatargu z Janem
o zwrot wyposażenia zamku gniewskiego. Rada gdańska usiłowała nawet skłonić Radę gniewską do spalenia zamku. Niewątpliwie antagonizm Jana z Jani i Gdańska przyczynił się do
znacznego opóźnienia nominacji na wojewodę pomorskiego,
którą Jan otrzymał od króla dopiero w lipcu 1454 roku.
W końcu kwietnia udał się z oddziałem 500 konnych
rycerzy pomorskich pod Chojnice oblegane przez Mikołaja
Szarlejskiego. Jako dowódca pospolitego ruszenia pomorskiego brał udział w bitwie chojnickiej (18 września 1454 r.).
Dostał się wówczas do niewoli krzyżackiej; przewieziony na
zamek malborski przebywał tam jako jeniec ponad dwa lata.
Majątki ziemskie Jana uległy konfiskacie, a Gniew i Tczew,
pozbawione jego dowództwa, zaledwie w parę tygodni po
bitwie chojnickiej opanowane zostały przez Krzyżaków.
Wypuszczony z niewoli z początkiem 1457 roku, na
interwencję krewnych i przyjaciół, powrócił do życia politycznego i odtąd aktywnie uczestniczył w zjazdach stanów.
W dalszym ciągu piastował godność wojewody pomorskiego, od króla zaś otrzymał dodatkowo starostwo starogardzkie wyodrębnine z dawnego kompleksu gniewskiego.
W 1458 roku na nowo wdał się w spór z Gdańskiem. Jednocześnie coraz rzadziej uczestniczył w życiu politycznym.
Jeszcze w marcu 1459 roku brał udział w pertraktacjach polsko-krzyżackich w Chełmnie i Toruniu, ale już w 1460 roku
nic nie wiadomo o jego działalności; nie wiadomo nawet,
czy jeszcze przebywał w Starogardzie, który był jego główną siedzibą po wyjściu z niewoli. Trudy wojenne, ożywiona działalność polityczna, a przede wszystkim długi pobyt
w niewoli krzyżackiej musiały odbić się na zdrowiu Jana.
Jego śmierć przed 29 marca 1461 roku jeszcze bardziej osłabiła znaczenie szlachty w Związku Pruskim. W wydarzeniach
politycznych następnych lat wojny trzynastoletniej decydujący głos będą miały duże miasta z Gdańskiem na czele.
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Dziennikarz, poeta,
działacz społecznonarodowy Kaszub
i Kociewia
Wśród wybitnych jeżewian, działających na
początku XX wieku poczesne miejsce należy
się Bonifacemu Chmielewskiemu. Ten niestrudzony dziennikarz, poeta, działacz społecznopolityczny bez reszty swoje krótkie życie poświęcił Ojczyźnie. W działalności publicznej
szczególne zasługi oddał Wielkopolanom, Kaszubom i Kociewiakom.
onifacy Chmielewski urodził się 14 maja 1885 roku
w Jeżewie. Jego rodzicami byli: Tomasz Chmielewski i Marianna z domu Zielińska. Niestety, nie udało się ustalić jednoznacznie statusu zawodowego Tomasza
Chmielewskiego, chociaż w akcie urodzin syna figuruje jako
właściciel (najpewniej posiadający kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne), co stawiało jego w grupie uprzywilejowanych obywateli społeczności wiejskiej Jeżewa. Państwo
Chmielewscy byli gorliwymi katolikami, z tego tytułu Tomasz sprawował funkcję członka dozoru kościelnego parafii św. Trójcy w Jeżewie (1876 r.). Młody Bonifacy wzrastał
w patriotycznym i głęboko chrześcijańskim środowisku rodzinnym. Rodzice zadbali o jego wykształcenie posyłając syna
w 1898 roku do Collegium Marianum w Pelplinie, a następnie
do gimnazjum w Chełmnie. W grodzie nad Wisłą został aktywnym członkiem konspiracyjnego Kółka Filomatów.
Po ukończeniu przedostatniej klasy gimnazjum rozpoczął karierę dziennikarską. Pierwsze kroki jako redaktor rozpoczął w Poznaniu pracując w redakcji czasopisma
„ Postęp”1. Szybko powierzono Jemu tworzenie dodatku
„Biesiada”. 16 listopada 1909 roku poślubił w Poznaniu
Franciszkę Teresę Wiśniewską z domu Czyżewską. U progu
rodzącej się Polski młody dziennikarz włączył się w nurt
działań patriotycznych w Poznaniu. 11 listopada 1918 roku
powołano Radę Ludową miasta Poznań, wśród jej członków
znalazł się także Bonifacy Chmielewski.
W 1919 roku, decyzją traktatu wersalskiego, część Pomorza Gdańskiego została przyznana Polsce. Niestety, o przynależności, między innymi Warmii, Mazur i Powiśla miał zadecydować plebiscyt. W tej sytuacji Bonifacy Chmielewski
podjął decyzję o opuszczeniu Poznania i udał się do Grudziądza (1920 r.), gdzie z wielkim zapałem i entuzjazmem organizował polskie działania przedplebiscytowe na rzecz Powiśla.
W tym celu nawiązał bliskie kontakty z Grudziądzką Radą
Pomorską, którą kierował dr Aleksander Majkowski – pisarz
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Jeżewo – plac w centrum wsi w początkach XX stulecia

i działacz kaszubski. Jako dziennikarz współredagował pismo
plebiscytowe w języku niemieckim „Der Weckruf in Osten”
(„Pobudka na Wschodzie”) oraz w Kwidzynie współtworzył
i kierował „Gazetą Polską dla Powiatów Nadwiślańskich”.
Na jej łamach gorliwie i żarliwie przekonywał o konieczności
włączenia ziem plebiscytowych do Polski. Swoje umiłowanie Ojczyzny wyrażał również jako poeta publikując wiersze
przepojone miłością do Polski2.
Od listopada 1921 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz w „Głosie Pomorskim”, organie oddziału pomorskiego
Chrześcijańskiej Demokracji. W Grudziądzu współtworzył
Stowarzyszenie Artystów Pomorskich (SAP).
W 1924 roku przeniósł się do Wejherowa, gdzie aktywnie
wspierał działalność Kaszubów jako członek redakcji „Gazety Kaszubskiej”. Następnie swoje doświadczenia dziennikarskie przekazywał Kociewiakom pracując jako redaktor
pelplińskiego „Pielgrzyma”, gdzie odpowiadał za dodatek
„Przyjaciel Dzieci” (1923-1925). W latach 1929-1930 pracował w stolicy Kociewia – Starogardzie Gdańskim kierując
„Dziennikiem Starogardzkim”.
W 1930 roku objął w Chojnicach, gdzie zamieszkał,
stanowisko redaktora naczelnego trzech miejscowych gazet
„Dziennika Pomorskiego” (dawniej „Dziennik Chojnicki”),
„Ludu Pomorskiego” z dodatkiem niedzielnym „Dzwon Pomorza” i „Konitzer Tageblatt”. Niespożyta energia, zapał
i wielka aktywność zawodowa i społeczna, niestety, niekorzystnie wpływały na stan zdrowia Bonifacego, który od lat
dwudziestych walczył z postępującą gruźlicą. Ponadto zmagał się z dramatami osobistymi jakim były: przedwczesna
śmierć żony Franciszki i syna – pasierba. Wiosną 1933 roku
Bonifacy Chmielewski przybył do ukochanego Pelplina,
gdzie ciężko zachorował. Mimo wysiłków lekarzy zmarł 15
czerwca 1933 roku. W kilka dni później (20.06.1933 r.) spoczął na pelplińskim cmentarzu3.
Redakcja „Pielgrzyma” żegnając swojego byłego pracownika napisała między innymi: Zmarły odznaczał się
wielkimi zdolnościami krasomówczymi, ogromnie oczytany
w literaturze, trochę poeta, mógł był rozsławić swoje nazwisko i zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie gdyby był
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miał dane ku temu, aby stale i wytrwale korzystać z danych
Mu przez Boga właściwości dla okazania ich na zewnątrz,
dla służenia nimi w całej pełni społeczeństwu. Był to człowiek na wskroś dobry, który nikomu niczego nie mógł kiedykolwiek odmówić. (…) Zgasł ku żalowi szczeremu tych,
którzy go znali. („Pielgrzym”, nr 75 z 24.06.1933 r.)
Aktywność i żarliwość, jaką charakteryzował się Bonifacy Chmielewski, zasługuje na nasze wielkie uznanie.
Praca na rzecz dobra publicznego, umiłowanie Ojczyzny,
bezinteresowność to cechy, które wyróżniały wielu Polaków
II Rzeczypospolitej. W 80. rocznicę śmierci warto, szczególnie w środowisku jeżewskim, upowszechnić dokonania tego
nieprzeciętnego człowieka.
Przypisy:

1
„Postęp” – czasopismo katolicko-ludowe poświęcone sprawom
rzemieślniczym, przemysłowym i handlowym; ukazywało się w Poznaniu z przerwami od 1890 r. do wybuchu II wojny światowej.
2
Wiersz B. Chmielewskiego opublikowany w „Gazecie Polskiej
dla Powiatów Nadwiślańskich”, nr 66 z 18.06.1920 r. (bez tytułu):
Czy kochasz Ojczyznę?
Więc ponieś ofiarę,
Więc przyjmij śmierć i bliznę
Za polskość, za wiarę!
O kraj twój chodzi,
O jutro pokoleń!
Więc dąż, niech się zrodzi
Z pragnienia wyzwoleń
Czyn rychły i śmiały!
Niech wróg nasz zdumieje.
3
Z. Stromski w biogramie B. Chmielewskiego błędnie określił
Jego miejsce zgonu: „Zmarł w Chojnicach” (Z. Stromski, „Pamięci
godni…”, s. 86, Bydgoszcz 1986 r.

W artykule wykorzystano, miedzy innymi:

Z. Stromski, „Pamięci Godni. Chojnicki Słownik Biograficzny
1275-1980”, Pomorze. Bydgoszcz 1986 r.
„Pielgrzym” Nr 75 z 24. 06.1933 r.
„www.kwidzynopedia.pl”, „Gazeta Polska dla Powiatów Nadwiślańskich”.

Autor wyraża serdeczne podziękowania Księdzu profesorowi Anastazemu Nadolnemu za udzieloną pomoc w zgromadzeniu informacji o B. Chmielewskim.
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Zygmunt Kułakowski wybitny społecznik
Tczewa i animator kultury
Zygmunt Kułakowski żył w latach 1917-1986. Pochodził z Kresów Wschodnich.
W 1945 roku Tczew stał się jego drugą „Małą Ojczyzną”. Naszemu miastu poświecił ponad 35 lat swojej działalności publicznej. Troszczył się także o upowszechnianie wartości regionu kociewskiego. Największe dokonania Z. Kułakowskiego wiążą się
z 13. letnią prezesurą Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, z utworzeniem Muzeum Wisły w Tczewie (1984) oraz powstaniem „Kociewskiego Kantoru Edytorskiego”.
W życiu osobistym Pan Zygmunt wyróżniał się skromnością, cierpliwością, pracowitością i sumiennością. Umiał też cieszyć się sukcesami i powodzeniem innych ludzi. Był
powszechnie szanowany i lubiany.

Pochodzenie
rodzinie Kułakowskich sporo informacji znajdziemy w internecie i w herbarzach. Najkrócej mówiąc
ród ten herbu „Kociesza” wywodzi się z Kresów
Wschodnich. Pierwsi znani przedstawiciele rodu Kułakowskich pojawiają się na kartach dziejów w XVII wieku.
Przedstawiciele rodu Kułakowskich aktywni są w okresie
Sejmu Wielkiego. W XIX wieku ród Kułakowskich dzielił
dolę i niedolę represjonowanej szlachty polskiej.
Trudno stwierdzić bliższe związki Zygmunta Kułakowskiego ze swoim historycznym rodem. W czasach PRL wręcz
nie wypadało o tym mówić. Wydaje się jednak, że dziedzictwo
historyczne miało swoje znaczenie dla edukacji i późniejszego oddania się Z. Kułakowskiego kulturze i etosowi „Małej
Ojczyzny”.
Jako ekonomista inspirował i popularyzował ważkie kwestie społeczne, kulturalne i regionalne. U schyłku życia intensywnie zabiegał o wydawnictwo i czasopismo kociewskie.
Rodzice jego zamieszkiwali przed I wojną światową na
Kresach Wschodnich, w Pińsku. Terytorium to wchodziło
wtedy w skład Imperium Carskiego. Jego ojciec, Kazimierz,
poślubił Zofię, z domu Jarmołowicz. Kazimierz Kułakowski
jako robotnik miejscowych warsztatów kolejowych (w zawodzie stolarz) zarabiał na utrzymanie rodziny. Matka zajmowała się dziećmi. A trzeba wiedzieć, że rodzina szybko
się powiększała. Zygmunt przyszedł na świat jako dziesiąte
dziecko (!), dnia 1 maja 1917 roku w Unieczy koło Homla,
w okresie ewakuacji rodziny w głąb Rosji, z uwagi na zbliżający się front niemiecko-austriacki. Ze starszego rodzeństwa Zygmunta, które przeżyło lata wojny, należy wymienić
Annę, Włodzimierza, Wiktora, Rajmunda i Lilę. Niestety,
kilkoro rodzeństwa, głównie siostry, przedwcześnie umarły.
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W Polsce międzywojennej

okresie międzywojennym rodzina Kułakowskich mieszkała w Brześciu nad Bugiem. Niestety, w 1921 roku, wskutek
epidemii tyfusu, umarł ojciec Kazimierz. Matka Zofia z 4-let-
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nim Zygmuntem i starszym rodzeństwem w 1921 roku osiedliła się w Brześciu. Można sobie wyobrazić w jak trudnych
i biednych warunkach przyszło żyć wielodzietnej rodzinie.
Brześć nad Bugiem, to niewątpliwie miasto rodzinne
Zygmunta Kułakowskiego. Tutaj się wychowywał, tutaj
uczył się samodzielności i życiowej zaradności. O tamtym okresie życia, później w Tczewie, rozmawiał jedynie
z najbliższymi, których darzył zaufaniem. Do takich osób
zaliczał się (śp.) Roman Klim. Zygmunt Kułakowski – jak
wspomina – kochał Brześć n. Bugiem – miasto swojej młodości. W Brześciu ukończył szkołę powszechną. Zapewne
nieźle sobie radził, skoro mógł potem podjąć naukę w Gimnazjum im. Juliana Ursyn-Niemcewicza. A trzeba wiedzieć,
że wtedy szkoła ponadpodstawowa niemało kosztowała. Jak
wynika z akt personalnych, w lutym 1939 roku zdał egzamin
maturalny w tutejszym Gimnazjum.
Po zdaniu matury miał przed sobą zaledwie pół roku do
wybuchu strasznej i okrutnej II wojny światowej. Zapewne,
jak wielu młodych i zdolnych ludzi, snuł plany o podjęciu
studiów. Ambicja i pracowitość oraz konsekwencja i wytrwałość, to niezwykle ważne cechy charakteru Z. Kułakowskiego, dlatego można domniemywać, że wojna przerwała
jemu ambitne i ciekawe plany na przyszłość. Dodajmy, że
po ukończeniu Gimnazjum pracował jako praktykant w Zarządzie Miejskim (Wydział Finansowy) w Brześciu. Z czasem problematyka finansowa, ekonomiczna stanie się jego
główną domeną zawodową. Początki miały jednak miejsce
w Brześciu n. Bugiem.

D

Okres wojny i okupacji

nia 1 września 1939 roku wojska hitlerowskie napadły
na Polskę. Blisko 5 tygodni wojska polskie stawiały heroiczny opór. Już 17 września 1939 roku rozpoczęła się radziecka
okupacja polskich Kresów Wschodnich. Miasto Brześć znajdowało się na newralgicznej linii. Wskutek porozumienia hitlerowsko-radzieckiego (w konsekwencji Paktu RibbentropMołotow) Brześć został włączony do strefy, a w istocie do
okupacji radzieckiej.
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ZNANI TCZEWIANIE
W chwili wybuchu wojny Zygmunt Kułakowski miał
ukończone 22 lata. Nie dane mu było stanąć w obronie Ojczyzny, bowiem w 1939 roku bardziej brakowało nowoczesnego uzbrojenia niż rekrutów. Po kilku dniach inwazji radzieckiej stał się obywatelem obcego państwa.
Pierwszy okres wojny w biografii Zygmunta Kułakowskiego to 2 lata przynależności do ZSRR. Z kolei po 22 czerwca
1941 roku nastąpił 3-letni okres okupacji hitlerowskiej. Latem
1945 roku Brześć n. Bugiem powrócił w granice ZSRR. Pomimo bliskości geograficznej, daleko stąd było do Polski.
Od października 1939 do lipca 1941 roku Zygmunt
Kułakowski pracował na stanowisku kierownika piekarni
w ramach tzw. „Rajtranstorgipt”. W okresie okupacji hitlerowskiej kontynuował działalność zawodową. W pierwszym
okresie zatrudnił się w firmie budowlanej „Banhof” jako
pracownik umysłowy. Od marca 1944 roku do wyzwolenia
Brześcia przez wojska radzieckie w sierpniu tego roku był
zatrudniony w Zarządzie Gminnym Brześć-Przedmieście
w charakterze sekretarza. Po wyzwoleniu Brześcia blisko
rok pracował w Zarządzie Dróg Publicznych na stanowisku
drogomistrza na odcinku szosy Brześć-Włodawa.
Nic nam nie wiadomo o współpracy Zygmunta Kułakowskiego z ruchem oporu. Młodzież w większości jego
pokolenia zaangażowana była w działalność Armii Krajowej (AK). Naturalnie pewnych form współpracy nie można
wykluczyć. Z reguły takie działania owiane były tajemnicą.
Ich uczestnicy nawet w czasach PRL, z uwagi na bezpieczeństwo rodziny, obawiali się o tym mówić.
Latem 1945 roku Polacy repatriowali się z Kresów Wschodnich. Wybór pomiędzy „nową” Polską (w strefie wpływów
ZSRR) a republiką radziecką nie był trudny, ale z decyzjami
nie można było zwlekać. Niestety, Brześć nad Bugiem pozostał
po stronie granicy radzieckiej. Z. Kułakowski wraz z rodziną,
bez zbędnej zwłoki, ewakuowali się do nowej Polski.

P

Edukacja i życie zawodowe w PRL

od datą 15 listopada 1945 roku Zygmunt Kułakowski
napisał: po przybyciu do Polski osiedliłem się w Tczewie.
Nie wiemy zatem, jak przebiegała droga repatriacyjna na
trasie Brześć-Tczew. Na pewno jechali pociągiem. Z zachowanego dokumentu tzw. „Ewakuacyjny arkusz” (prawo do
ewakuacji), wynika, że droga wiodła przez Bielsk Podlaski.
Niewątpliwie było kilka stacji pośrednich. Generalnie droga
wiodła na tzw. ziemie odzyskane. Co jednak przede wszystkim zaważyło na wyborze i pozostaniu na zawsze w Tczewie? W pierwszych latach po 1945 roku nie było to wcale
takie oczywiste.
Praca zajmuje w życiu każdego człowieka podstawowe
znaczenie. Zygmunt Kułakowski z domu rodzinnego wyniósł
poszanowanie pracy. Wiele też nauczyły go lata wojny i okupacji. Zapewne przekonał się i upewnił, jak ważne miejsce
zajmuje odpowiednie wykształcenie. Postawił na edukację
na poziomie wyższym. Już w roku akademickim 1946/1947
rozpoczął studia w Akademii Nauk Politycznych w Sopocie,
ale na Wydziale Administracji Publicznej. W kolejnym roku
akademickim studiował w Wyższej Szkole Handlu Morskiego (WSzHM). Kontynuował poprzednią edukację na tzw.
Wyższym Studium Administracyjno-Gospodarczym. Studia
na WSzHM ukończył w 1948 roku. Z kolei dnia 21 października 1949 roku zdał egzamin dyplomowy.
W listopadzie 1949 roku Zygmunt Kułakowski podjął
pracę w Gdańsku, w Ekspozyturze Wojewódzkiej Centrali
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Spożywczej. Do kwietnia 1952 roku pracował tutaj jako kierownik Działu Organizacji, Zatrudnienia i Płac. Naturalnie
w tym okresie dojeżdżał do pracy z Tczewa.
Wiosną 1952 roku nastąpiło pewne załamanie zdrowotne w 35-letnim organizmie Zygmunta Kułakowskiego.
Niezbędna okazała się operacja żołądka. Kilka kolejnych
tygodni trwała rekonwalescencja. Szczęśliwie powrócił do
zdrowia i pełni sił.
W lipcu 1952 roku został zatrudniony w Wojewódzkim
Zarządzie MHD w Gdańsku. Analogicznie, jak uprzednio,
pracował na stanowisku kierownika Działu Organizacji, Zatrudnienia i Płac. W firmie tej będzie pracował 3 lata.
Jak wspomniano Zygmunt Kułakowski w wieku 3 lat
stracił ojca. Praktycznie wychowywała go matka. Wiele jej
zawdzięczał, o czym nigdy nie zapominał. Tytułem uzupełnienia faktografii dodajmy, że matka Zofia zmarła po wojnie
w Tczewie, w 1953 roku.
Od pewnego czasu Zygmunt Kułakowski poszukiwał
zatrudnienia w „Grodzie Sambora”. W lutym 1955 roku na
własną prośbę został przeniesiony służbowo do Tczewa, do
Zakładów Mięsnych. Początkowo pracował na stanowisku
kierownika Sekcji Planowania i Statystyki. Z czasem został
kierownikiem bliższego sobie – Działu Ekonomicznego.
W sumie w tczewskich Zakładach Mięsnych przepracował
blisko 14 lat. Z tą firmą rozstał się dopiero w czerwcu 1969
roku. Miał wtedy 52 lata.
W okresie zatrudnienia w Zakładach Mięsnych w Tczewie Zygmunt Kułakowski nie zaniedbywał sprawy podnoszenia swoich kwalifikacji. W istocie rzeczy w latach 50. minionego wieku legitymował się wykształceniem niepełnym
wyższym. Ukończenie studiów i uzyskanie magisterium stało się zatem celem podstawowym. Dlatego w latach 19591961 odbywał eksternistyczne studia II stopnia na Wydziale
Morskim (w Katedrze Planowania i Polityki Ekonomicznej)
Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE) w Sopocie. Studia
zakończył dyplomem magisterskim – magister ekonomii.
Temat jego pracy był ściśle związany z „Małą Ojczyzną”.
A mianowicie: „Rozwój gospodarczy powiatu tczewskiego”. Praca została napisana w 1960 roku w Katedrze Planowania i Polityki Ekonomicznej WSE. Praca wyróżnia się
pod względem analizy i obfitości wykorzystanych źródeł,
w której wyeksponował rolę Tczewa jako „ośrodka regionalnego posiadającego również swój obszar ciążenia”.
W czerwcu 1969 roku Zygmunt Kułakowski na stałe związał się z zatrudnieniem w administracji miejskiej. Naturalnie
oznaczało to wejście w tryby lokalnej polityki i władzy. Pierwsze cztery lata (1969-1973) pracował etatowo jako zastępca
przewodniczącego Prezydium MRN w Tczewie. Dzisiaj można by to porównać z pracą wiceprezydenta miasta. Po upływie
kadencji Kułakowski został zatrudniony w Urzędzie Miejskim na stanowiskach kierowniczych. Początkowo kierował
Wydziałem Handlu, Przemysłu i Usług Urzędu Miejskiego
w Tczewie. W 1975 roku był zastępcą kierownika Wydziału
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Od 1 lipca 1976 roku, aż do przejścia na emeryturę kierował Wydziałem Komunikacji Urzędu Miejskiego
w Tczewie. Z jak najlepszej strony dał się poznać tutejszym
urzędnikom. Z tego czasu (sześciu lat) jego podwładny
(późniejszy wiceprezydent Tczewa), Krzysztof Witosiński,
zapamiętał go jako bardzo dobrego i skromnego szefa, przy
tym życzliwego ludziom. Naturalnie Z. Kułakowski ciągle
był zabiegany… stale coś robił. Teresa Chyła doskonale
zapamiętała swojego kierownika, a zarazem wspaniałego
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człowieka. Pana Zygmunta określiłabym tak – mała postać,
duży człowiek, skromny, pracowity, uczciwy, pomocny, pełen godności i kultury osobistej. Największy podziw budził
w Pani Teresie tym, że umiłował ziemię tczewską nie będąc
rodowitym tczewianinem. Barbara Szwindowska podobnie
wspomina Pana Zygmunta jako spokojnego, opanowanego,
pogodnego i sprawiedliwego człowieka, umiejącego dojrzeć
piękno i dobro w drugim człowieku. Po latach poświeciła też
jemu swój interesujący i wymowny wiersz:
Panie Zygmuncie!
Życie jest jakby jedną chwilą
Pochylając się nad mogiłą
Myślę – życie godnie przeżyłeś
Za wzór innym nieraz służyłeś
Cierpliwość, to Twoja domena
Nie każdy człowiek ją w sobie ma
Byłeś nad wyraz bardzo skromny
Dar to charakteru ogromny
Cóż ja mogę dla Ciebie zrobić
Tylko już teraz znicz postawić
Na Twym pomniku, Twoim grobie
I tylko westchnąć mogę sobie
I wspomnieć …
Jak problemami Tczewa żyłeś
Kronikę miasta założyłeś.
W 1982 roku w wieku 65 lat Zygmunt Kułakowski przeszedł na emeryturę. Od tamtego czasu, pomimo upływu
ponad 30 lat, pracownicy b. Wydziału Komunikacji Urzędu
Miejskiego w Tczewie wspominają go wciąż bardzo ciepło
i przyjaźnie.
Na emeryturze Zygmunt Kułakowski mógł całkowicie
oddać się swoim pasjom społecznym, chociaż klimat stanu
wojennego raczej mało temu sprzyjał. Jednak Pan Zygmunt
stawiał sobie coraz to nowe cele i zadania. I w gruncie rzeczy mało skorzystał z emerytury jako prawo do wypoczynku
i regeneracji zdrowia. Niestety, tych sił zabrakło Z. Kułakowskiemu w 1986 roku.

W

Na obrzeżach polityki

czasach PRL ten kto nie należał do organizacji politycznej nie miał możliwości kształtowania rzeczywistości.
Zarówno aktywność publiczna w szerszym wymiarze, jak
i obejmowanie kierowniczych stanowisk zawodowych, wiązało się z koniecznością uzyskania rekomendacji politycznej. Naturalnie wybór polityczny ograniczony był do partii
rządzącej PZPR w PRL i będących z nią w sojuszu Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym (ZSL) oraz Stronnictwem
Demokratycznym (SD). Dodajmy, że nie tylko dla „tczewiaków”, zachodziła istotna różnica w przynależności do
PZPR, a członkowstwem w ZSL i SD. Naturalnie w ośrodkach miejskich realną alternatywą dla PZPR było SD.
Trzeba jednak wyjaśnić, że pierwsze doświadczenia
w działalności publicznej zdobył Zygmunt Kułakowski
w związkach zawodowych. Już w latach 1950-1955 udzielał
się w związkach zawodowych w Gdańsku na terenie przed-
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siębiorstw, w których pracował. Ta jego aktywność społeczna
wzrosła w Zakładach Mięsnych w Tczewie. Przewodniczył
tutaj Radzie Robotniczej, był także przewodniczącym Komisji Odwoławczej. Niejako „przy okazji” w latach 19601970 pełnił rolę ławnika w Sądzie Powiatowym w Tczewie.
Zygmunt Kułakowski mocno związał się z Tczewem
i Kociewiem. Dlatego chciał mieć realny i konkretny wpływ
na losy swojej „Małej Ojczyzny”. Postanowił związać się ze
Stronnictwem Demokratycznym. Z dostępnych akt wynika,
że z dniem 1 stycznia 1965 roku przystąpił do tej partii. Miał
wtedy 48 lat. Jego rosnące zaangażowanie polityczne zostało dostrzeżone przez kolegów. W latach 1967-1973 sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego Koła SD. Od 1973
roku kierował Kołem SD w Tczewie.
Aktywność w SD otwierała możliwości kandydowania
Zygmunta Kułakowskiego do władz miejskich i wyższego
stopnia. Na kandydowanie usilnie namawiał go doświadczony działacz polityczny i b. przewodniczący Prezydium MRN
w Tczewie, Bronisław Goździelewski. Nie przypadkiem rozmowy w tej kwestii odbywały się w domu Pana Zygmunta.
Z czasem okazały się skuteczne. W 1969 roku Zygmunt Kułakowski został po raz pierwszy wybrany radnym Miejskiej
Rady Narodowej (MRN) w Tczewie. Do końca swojego żywota będzie sprawował mandat radnego miejskiego lub radnego PRN (Powiatowej Rady Narodowej). Trzeba wyraźnie
podkreślić, że w przypadku Kułakowskiego mandat radnego
służył realizacji ważnych celów społecznych i kulturowych.
W 1969 roku Kułakowski miał już znaczącą pozycję
polityczną w Tczewie. Należał do ścisłego środowiska liderów SD w „Grodzie Sambora”. Nic zatem dziwnego,
że na pierwszej uroczystej sesji MRN w Tczewie (nowej
kadencji), w dniu 10 czerwca 1969 roku, powierzono mu
zaszczytną funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, jak skonstatował ten fakt w swoich dokumentach osobistych. Oczywiście, wcześniej wniosek
taki został zatwierdzony przez Komitet Powiatowy PZPR.
W źródłach zachowała się pozytywna rekomendacja tej instancji politycznej. Takie były bowiem wtedy realia polityczne. Ta funkcja sprawiła, że znalazł się w lokalnej elicie władzy
miasta Tczewa. Trzeba dodać, że z roku na rok jego pozycja
społeczno-polityczna wzrastała. Od 1973 roku zasiadał stale
w terenowych radach narodowych. Niewątpliwie przez blisko
17 lat należał do kierowniczej grupy zarządzającej naszym
miastem. Z tym jednakże, że od 1973 roku skoncentrował
swoje zainteresowania na sferze społecznej i kulturalnej.
W tym zakresie zasadniczym faktem był wybór Z. Kułakowskiego na stanowisko prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, z dniem 14 grudnia 1973 roku.
Władze miejskie i polityczne wysoko ceniły kompetencje i zaangażowanie społeczne Zygmunta Kułakowskiego.
Zachowała się opinia pierwszego prezydenta Tczewa z 5 lipca 1976 roku. Kazimierz Deja tak go scharakteryzował: Posiada dobre przygotowanie zawodowe. Cechuje go poczucie
obowiązkowości i odpowiedzialności. Jest zdyscyplinowany, zrównoważony i potrafi stworzyć prawidłową atmosferę
w pracy. Udziela się aktywnie w pracach społeczno-politycznych. Strona etyczno-moralna nie budzi zastrzeżeń. Drugi
Prezydent Tczewa, Czesław Glinkowski, zwraca uwagę, że
jego pasją było upamiętnianie miejsc pamięci, ochrona zabytków oraz popularyzacja wiedzy o Tczewie. W uznaniu licznych zasług Z. Kułakowskiego, to właśnie Cz. Glinkowski
w 1982 roku wystąpił z wnioskiem do władz państwowych
o nadanie jemu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia
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Polski. Formalności w tej ważkiej i prestiżowej kwestii wcale
nie trwały tak krótko, jak mogłoby się wydawać.

Z

Pasje i marzenia społeczne

doświadczenia wiem, że do dojrzałego, prawdziwego
społecznikostwa dorasta się latami. Tak też rzecz się miała
w biografii Zygmunta Kułakowskiego. Począwszy od 1969
roku wyrobił sobie mocną pozycję w „Grodzie Sambora”.
Na początku 1970 roku zaangażował się w powołanie i działalność dużej rodzimej organizacji społecznej o ambicjach
regionalnych.
Zygmunt Kułakowski wśród głównych inicjatorów
i współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
(TMZT). Osobiście angażował się w proces jego rejestracji.
Funkcja zastępcy przewodniczącego Prezydium MRN dawała
w tym względzie określone i konkretne możliwości. Zauważmy, że już z dniem 25 kwietnia 1970 roku TMZT zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Gdańsku. W pierwszej kadencji (1970-1973)
Z. Kułakowski, obok Józefa Dylkiewicza, został wybrany do
rady TMZT, odpowiednika zarządu. Z roku na rok angażował
się coraz bardziej w działalność Towarzystwa.
14 grudnia 1973 roku Zygmunt Kułakowski bezapelacyjnie został wybrany prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej. Spędzi w nim, aż do śmierci, swoich najlepszych
13 lat życia. Zadziwiał wszystkich swoim talentem organizacyjnym, podkreśla Roman Landowski, oraz umiejętnościami
zjednywania animatorów ruchu regionalnego. Miał wizję
i jasne priorytety działalności TMZT. Z. Kułakowski postawił
na rozwój członkowski i organizacyjny Towarzystwa. Osobiście zabiegał o powoływanie nowych kół TMZT w szkołach,
zakładach pracy, a nawet wśród służb mundurowych. W 1980
roku liczba członków Towarzystwa wynosiła około 250 osób.
Za jego prezesury TMZT było inicjatorem wielu inicjatyw
i cennych działań. Z dużym rozmachem popularyzowano historię i dziedzictwo kulturowe Tczewa. Prezes kładł silny nacisk na akcję odczytową wśród młodzieży. Kierował się przy
tym hasłem i przekonaniem, że to: Ziemio najbliższa, miłości

uczysz nas najtrwalszej. Jednakże starania Z. Kułakowskiego o monografię Tczewa utknęły, w dużym stopniu z powodów finansowych, w martwym punkcie. Z dobrym skutkiem
odbywała się popularyzacja wiedzy o regionie, o Kociewiu.
W 1980 roku TMZT miało poważny udział w obchodach
60-lecia szkolnictwa morskiego. Prezes dokumentował i wraz
z partnerami społecznymi (w tym LO im. Marii SkłodowskiejCurie) upamiętniał działalność Szkoły Morskiej w Tczewie
w latach 1920-1930 oraz powstanie w Tczewie w 1924 roku
Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ). Od 1985 roku funkcjonował już Kociewski Kantor Edytorski, a w roku kolejnym
ukazał się pierwszy zeszyt „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Postulowane przez wiele lat w Tczewie i w Starogardzie Gdańskim czasopismo regionalne o tematyce kulturalno-oświatowej stało się faktem. Ukazanie się pierwszego
numeru „Magazynu” (w grudniu 1986 roku), był to już pośredni i pośmiertny sukces Z. Kułakowskiego, który zmarł pół roku
wcześniej. Naturalnie głównym organizatorem i redaktorem
naczelnym „Magazynu” był Roman Landowski. Jak pokazała
przyszłość, był to sukces niezwykle trwały. Dzisiaj, po upływie
ponad 25 lat, „Kociewski Magazyn Regionalny” jest wiodącym czasopismem społeczno-kulturalnym na Kociewiu.
Jedną z pasji Zygmunta Kułakowskiego było kronikarstwo. Z czasem, on ekonomista, coraz bardziej wcielał się
w rolę dziejopisa i historyka miasta. W 1975 roku zespół fachowców pod przewodnictwem Pana Zygmunta wykonał
ogromne dzieło – przygotowania, napisania i ozdobienia trzech
opasłych tomów dziejów Tczewa w formie „Kroniki miasta”.
Pierwszy tom zawiera obrazy i zwięzłe opisy z historii Tczewa,
od jego zarania aż do 1945 roku. Z kolei w tomie II (dwie księgi) przedstawiono XXX-lecie PRL, a w szczególności obiekty
i zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej,
budynki i osiedla mieszkaniowe oraz parki i skwery. Nawet
dzisiaj, po wielu latach, lektura „Kronik Miasta Tczewa” skłania do wielu inspirujących refleksji. Naturalnie redaktorem
naczelnym tego wielkiego i bardzo użytecznego przedsięwzięcia był Z. Kułakowski. Centralne Jury Konkursu na najlepsze
kroniki terenowe, ogłoszonego przez dwutygodnik pt. „Rada
Narodowa – Gospodarka – Administracja”, pismem z 7 stycz-

Prezes Zygmunt Kułakowski (z lewej) wręcza wyróżnienie
Czerwonego Gryfa Jackowi Klińskiemu
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„Kroniki Miasta Tczewa” oraz „Wyciąg ważniejszych
wydarzeń z dziejów Tczewa”, nie wyczerpały inwencji
i przedsiębiorczości humanistycznej Zygmunta Kułakowskiego. Podejmował nowe inicjatywy i działania. I tak
powstawały kolejne kroniki i albumy pod jego redakcją.
W 1975 roku zainicjował on pisanie „Kroniki Towarzystwa
Miłośników Ziemi Tczewskiej”. W dalszych latach 70. i 80.
minionego wieku powstały następujące opracowania kronikarskie:
• „Muzeum Wisły w Tczewie”
• „Mosty tczewskie”
• „60-lecie Szkolnictwa Morskiego”
• „60-lecie chóru męskiego Echo”
• „Miejsca pamięci” (dwa albumy)
• „Widokówki Tczewa”.

Podziękowanie ówczesnego prezydenta Tczewa,
Czesława Glinkowskiego, za ufunowanie nagrody
Czerwony Gryf

nia 1977 roku wyróżniło i nagrodziło „Kroniki Miasta Tczewa”. Przy okazji dodajmy, że od tego samego roku udzielał się
Z. Kułakowski w Radzie Obywatelskiego Miejskiego Komitetu Ochrony Pomników i Miejsc Pamięci. Był nie tylko aktywnym członkiem Komitetu, ale również przewodniczył jego
sekcji historycznej.
Zainteresowania historyczne Kułakowskiego rozwijały się i nabierały coraz wyższej jakości i dojrzałości. Przy
pracy nad „Kronikami Miasta Tczewa” bardzo dobrze rozpoznał on liczne źródła, jak również solidnie zgłębił literaturę przedmiotu. W konsekwencji w roku 1978 opracował
osobiście „Wyciąg ważniejszych wydarzeń z dziejów Tczewa (od powstania miasta do 1945 roku)”. Ta swoista synteza
dziejów Tczewa liczy 31 stron i ma wymiar pracy profesjonalnej. Warto odnotować zaproponowaną (i wypełnioną treścią) periodyzację dziejów Tczewa: I. Czasy najdawniejsze,
II. Po nadaniu praw miejskich, III. Tczew w rękach Zakonu Krzyżackiego, IV. Okres wojny trzynastoletniej (14541466), V. Okres pokoju i odbudowy po powrocie do Polski,
VI. W okresie wojen szwedzkich, VII. Miasto wraca do
Polski, VIII. Po Pokoju Oliwskim, IX. W zaborze pruskim,
X. Lata międzywojenne, XI. Okupacja hitlerowska. „Wyciąg
ważniejszych wydarzeń” kończy się datą wyzwolenia Tczewa spod okupacji hitlerowskiej w dniu 12 marca 1945 roku.
Polecam Państwu tę lekturę. Pomimo upływu 35 lat zasługuje ona na uwagę i szacunek. Warto przy okazji dostrzec
oraz docenić intencje i przesłanie ideowe autora „Wyciągu
ważniejszych wydarzeń z dziejów Tczewa”. Pan Zygmunt
myślał przede wszystkim o przyszłości, o młodym pokoleniu. Dlatego liczył on na spopularyzowanie wiedzy o swoim
ukochanym mieście, szczególnie wśród młodzieży. Następnie
dzielił się głęboką refleksją, a mianowicie: Umiłowanie swej
Ziemi – Miasta, Wsi – to najpiękniejszy przejaw postawy
obywatelskiej.
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Te opracowania stanowią niezwykle cenne źródło do dziejów naszego miasta i jego dokonań cywilizacyjnych. Wiadomo nam, że w planach Z. Kułakowskiego znajdowały się
kolejne projekty, jak np.: „Poczet Ojców Miasta”, „Powódź
1980 roku”, „Pożar wieży Fary” oraz „Dęby XXX-lecia”.
Zygmunt Kułakowski nie zaniedbywał również promocji Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej na zewnątrz,
o ile istniała ku temu okazja. Jak zwykle najlepiej temu służą jubileusze i okrągłe rocznice. W 15-tym roku istnienia
Towarzystwa Pan Zygmunt opublikował syntetyczną i wyrazistą informację o jego działalności w biuletynie-kwartalniku Koła Przyjaciół Pomorza, tj. w czasopiśmie „Pomorze
Gdańskie” (1984, rok II, nr 1). Na kilku stronach nakreślił
genezę i zaprezentował główne formy aktywności Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej. Uczyć umiłowania tego
małego zakątka ziemi ojczystej, wyzwalanie poczucia patriotyzmu lokalnego, to podkreślał Z. Kułakowski, podstawowe, zasadnicze zadanie Towarzystwa. Niejako przy okazji
dodał, że obecnie Towarzystwo liczy 390 członków (w tym
60 Koło w Pelplinie). W kwintesencji artykułu dał wyraz
przekonaniu, że miasto nasze, ukochana Ziemia Tczewska
potrzebuje dalszego wysiłku i zaangażowania Towarzystwa
na rzecz jego pomyślności. Jakże to wszystko ważne i aktualne, pomimo upływu blisko 30 lat od tej konstatacji.
W 1985 roku Zygmunt Kułakowski zorganizował jubileusz 15-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej. Nie uległ jednak pokusie celebry i prozaicznego świętowania. Wręcz przeciwnie. W Tczewskim Domu
Kultury (TDK) jubileusz obchodzono w postaci sesji popularnonaukowej. Wygłoszono na niej następujące ambitne
i interesujące referaty: 1. Wybrane zagadnienia z 725 lat
dziejów Tczewa, 2. 65-lecie powrotu Tczewa do Macierzy,
3. Perspektywy rozwoju Muzeum Wisły, 4. Zarys przemian
Tczewa w 40-leciu PRL. Sesji towarzyszyły dwie wystawy:
I. „Tczew na fotografii” Stanisława Zaczyńskiego, II. „Sztuka ludowa Kociewia”. Jak się później okazało jubileusz
15-lecia TMZT zbiegł się z ostatnim rokiem życia i twórczości Z. Kułakowskiego.
Być może pasją kronikarstwa „zaraził się” Zygmunt
Kułakowski od znanego poety i dziejopisa Tczewa, nieco
starszego Józefa Dylkiewicza (1906-1989). Zresztą obaj
pochodzili z Kresów Wschodnich. Dzieliła ich różnica zaledwie 11 lat życia. „Kroniki” J. Dylkiewicza, szczególnie
z obchodów 700-lecia Tczewa, były niewątpliwie inspiracją dla Pana Zygmunta. Przedstawiciele obu rodzin, córka
Pana Józefa, Krystyna Łatasiewicz i córka Pana Zygmunta, Ewa Kułakowska, zgodnie podkreślają, że obaj panowie
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wzajemnie szanowali i cenili się. Często również odwiedzali się w swoich mieszkaniach. W 1976 roku J. Dylkiewicz
z okazji imienin Pana Zygmunta, przyjaznej sobie duszy,
w sercu szczerym i oddanym właśnie Panu, dedykował jemu
okolicznościowy wiersz pt. „Zacnemu Miłośnikowi Miasta
Tczewa, Panu Magistrowi Zygmuntowi Kułakowskiemu,
w Dniu Imienin”. W roku następnym kolejny wiersz w darze
– w „Dniu Imienin” – Panu Magistrowi, Zygmuntowi Kułakowskiemu, Prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej. Zacytujmy ten wiersz w całości, z uwagi na jego
piękno i pewną życiową mądrość:
Drogi Panie Zygmuncie,
Zacny Przyjacielu!
Takich zapaleńców,
jak Pan, jest niewielu,
którzy by bez reszty,
z pełnym poświęceniem
dali miastu serce,
stojąc skromnie w cieniu.
Niech więc moje słowa
będą tą osłodą,
która Panu jeszcze
dalszych bodźców doda,
by rosła kronika
dziejów miasta Tczewa,
a Pan osobistą
satysfakcję miewał
.....................................
Wiersz ten składa Panu,
jak laurowy wieniec,
pokrewny uczuciem
drugi zapaleniec.
Tczew, dnia 2 maja 1977 r.

Trzeba dodać, że J. Dylkiewicz jeszcze dwukrotnie
wspominał Z. Kułakowskiego w kilku strofach w swoich
późniejszych wierszach. W 1979 roku pisał: Lecz dla mnie
jest bliski szczególnie dlatego, że jest miłośnikiem regionu
tczewskiego. Analogicznie w roku 1982 roku konstatował no
i Pan Zygmunt, człowiek wspaniały, sprawom regionu oddany cały. Nade wszystko J. Dylkiewicza i Z. Kułakowskiego łączyła wspólna pasja w sferze kultury i aktywizowania
mieszkańców Tczewa. Dobro Tczewa bardzo leżało im na
sercu. Nie da się ukryć, że w trudnych i skomplikowanych
czasach PRL, właśnie dla Tczewa najwięcej dobrego uczynili tacy zapaleńcy jak J. Dylkiewicz i Z. Kułakowski. Każdy
z nich zasługuje na swoją oddzielną monografię. Ponieważ
obaj lubili i umieli współpracować z młodzieżą, to chyba
jest szansa, że w nieodległej przyszłości powstaną o J. Dylkiewiczu i Z. Kułakowskim interesujące i wartościowe prace magisterskie.
Od wielu lat Zygmunt Kułakowski dostrzegał potrzebę przeprowadzenia szerszych badań archeologicznych na
tczewskiej „Starówce”. Z powodów finansowych sprawa
wciąż się oddalała. Wreszcie 3 lipca 1981 roku Kułakowski
podpisał, jako prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, wraz z jego skarbnikiem Józefem Szwabe, stosowną
umowę z Dyrekcją Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Umowa w „przedmiocie przeprowadzenia badań archeolo-
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gicznych” została zawarta na 5 lat. W istocie rzeczy badania
archeologiczne na terenie Tczewa trwały do 1986 roku. Ich
rezultaty zostały ogłoszone przez Mieczysława Haftkę na łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” (1987, zeszyt
nr 3) w publikacji pt. „Przeszłość wykopana z ziemi”. Niejako
równolegle Z. Kułakowski upominał się o opiekę i ochronę
najstarszych zabytków Tczewa. W konsekwencji m.in. doprowadził do rekonstrukcji fragmentów średniowiecznych murów obronnych przy ul. Podmurnej.
Muzeum Wisły, to kolejne dokonanie, swoiste „trofeum”
w życiu Zygmunta Kułakowskiego. Od końca lat 70. ubiegłego wieku grupa społeczników pod jego przywództwem
zabiegała o utworzenie Muzeum Wisły w Tczewie. Prezydent Tczewa (1977-1990), Czesław Glinkowski, podkreślił,
że był on jednym z inicjatorów i propagatorów powstania
w Tczewie Muzeum Wisły. Batalia o tczewską lokalizację muzeum trwała kilka lat. Wspólnymi siłami władz miasta, w tym
prezydenta Cz. Glinkowskiego, społeczników i umiejętnym
wyeksponowaniem walorów oferty Tczewa, odniesiono kapitalnej wagi sukces. Dnia 10 grudnia 1979 roku Ministerstwo
Kultury i Sztuki powołało Muzeum Wisły w Tczewie. Tczew
wygrał z takimi miastami nadwiślańskimi jak: Sandomierz,
Kazimierz Dolny, Wyszogród, Włocławek, Toruń i Gniew.
W połowie 1980 roku rozpoczęto proces organizacji Muzeum
Wisły. Jego kustoszem został Roman Klim – znakomity fachowiec, regionalista, pasjonat. Z kolei dnia 13 kwietnia 1984
roku nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Wisły w Tczewie, podkreślmy jako filii Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Z. Kułakowski zadbał należycie o uhonorowanie dyrektora Centralnego Muzeum, a zarazem orędownika
tzw. opcji tczewskiej. Przemysław Smolarek już w 1983 roku
otrzymał godność Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej. Z kolei dnia 8 października 1984
roku prezes tczewskiego Towarzystwa wręczył P. Smolarkowi
puchar z sympatycznym napisem: „Za Muzeum – wdzięczni Tczewianie”. Znany i wysoko ceniony pisarz oraz regionalista, Roman Landowski, nie ma wątpliwości co do zasług
i starań Z. Kułakowskiego na rzecz Muzeum Wisły w Tczewie.
Stwierdza jednoznacznie: Dzięki Jego mozolnym staraniom ta
nieliczna w świecie placówka muzealna właśnie w tym mieście
znalazła swoją siedzibę.
Zapewne marzył Zygmunt Kułakowski o piękniejszym
i zasobniejszym Tczewie. Ma też on spore zasługi na rzecz
„upiększania i zazieleniania miasta”. Mawiał, że trzeba coś
wreszcie zrobić z bulwarem nad Wisłą. Dużą wagę przykładał
do wizerunku miasta, jak byśmy to dzisiaj powiedzieli, do jego
promocji. Przyszłość Tczewa widział, jak się wydaje, i bardzo
słusznie, w pryzmacie rozwoju regionu, Kociewia i Pomorza.
Ostatnim sukcesem, którym mógł się cieszyć Zygmunt
Kułakowski, było uroczyste otwarcie w marcu 1986 roku (na
2 miesiące przed śmiercią) Miejskiej Biblioteki Publicznej jako
głównej książnicy, w budynku po byłym Sądzie Powiatowym.
Miał on zresztą znaczący udział w pozyskaniu nowej siedziby
i przeprowadzonym kapitalnym remoncie wyeksploatowanego budynku. Uroczystość ta zbiegła się z 40-leciem działalności biblioteki. Jeszcze w kwietniu 1986 roku uczestniczył
Z. Kułakowski w posiedzeniu Społecznej Rady Kultury. Właśnie kultura i pomyślność Tczewa były dla niego najwyższą
wartością, stałym dążeniem i szlachetnym marzeniem. Szczęśliwie marzenie o „własnym” wydawnictwie i czasopiśmie regionalnym spełniło się, jak wspomniano, w końcu 1986 roku.
W bieżącym roku (2013) „Kociewski Magazyn Regionalny”
obchodzi jubileusz 25-lecia stałej edycji.
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Rodzina

ak wspomniano, Zygmunt Kułakowski pochodził ze
skromnej robotniczej rodziny. Do czasu ewakuacji (I wojna
światowa) jego rodzice zamieszkiwali w Pińsku. W Polsce
międzywojennej miastem rodzinnym pozostawał Brześć nad
Bugiem. Zatem Kresy Wschodnie, to niejako zimie rodzinne,
związane z pochodzeniem i okresem młodości Z. Kułakowskiego. To zawsze wiele znaczy w każdej biografii. Naturalnie w czasach PRL niełatwo było o tym mówić publicznie.
I w istocie rzeczy zachowało się niewiele wspomnień Z. Kułakowskiego związanych z Brześciem n. Bugiem.
Dnia 21 kwietnia 1945 roku Zygmunt Kułakowski ożenił się z Heleną Kołodziej, młodszą od niego o blisko 7 lat
panną. Założył zatem rodzinę w wieku dojrzałym, mając
blisko 28 lat. Latem 1945 roku rodzina Kułakowskich repatriowała się do Polski. Bowiem ich Kresy Wschodnie
weszły w skład radzieckiej republiki Białorusi. Z dniem
15 listopada 1945 roku, jak wynika z dokumentów, rodzina Kułakowskich osiedliła się w Tczewie, podkreślmy, na
stałe i na zawsze. Z czasem Tczew stał się ulubioną „Małą
Ojczyzną”. Pan Zygmunt uznał za stosowne odwdzięczyć
się Jej – zarówno za gościnność oraz za przyjazne warunki
do życia i działalności. Stąd wzięła się pasja i niezwykła
aktywność społeczna Z. Kułakowskiego dla dobra i rozwoju Tczewa.
Żona, Helena Kułakowska (ur. 16.03.1924) również
legitymowała się skromnym pochodzeniem społecznym.
W zakresie edukacji miała niepełne wykształcenie średnie.
Swoje życie zawodowe spędziła w Spółdzielni Inwalidów
„Wisła” w Tczewie. Często pracowała w systemie chałupniczym, ażeby jak najwięcej czasu być w domu i zajmować się dziećmi oraz ciągle… zabieganym mężem. Wiele
wskazuje na to, że przy dużym obciążeniu zawodowym
i społecznym męża, właśnie Pani Helena stanowiła dla niego
solidne i pewne oparcie. W ciszy i skromności własnej, odciążała małżonka od wielu obowiązków domowych. Helena
Kułakowska okazała się przy tym żoną zaradną i gospodarną. Dała się też zapamiętać jako gospodyni bardzo życzliwa
i gościnna, jak wspomina przyjaciółka rodziny Lidia Meller.
Pani Helena dbała i dogadzała swojemu mężowi (szczupły,
niemal drobny), szczególnie z uwagi na jego dolegliwości
chorobowe i konieczność przestrzegania określonej diety.
Helena Kułakowska dożyła szczęśliwie 2003 roku. Przez
ostatnie 17 lat życia pozostawała skromną wdową.
Małżeństwo Zygmunta i Heleny Kułakowskich okazało
się udane i szczęśliwe. Jednakże przez pierwsze 5 lat pozostawali małżeństwem bezdzietnym. Szczęśliwie w 1951
roku urodził się syn Bogdan, a w roku 1953 córka Ewa.
Dzieci wykształciły się i zdobyły konkretne zawody. Jednak
życie nie rozpieszczało najbliższej rodziny Pana Zygmunta.
Niestety, Bogdan Kułakowski (z zawodu technik protetyk)
z powodu choroby nowotworowej nie żyje od 19 lat. Pani
Ewa (technik analityk) wiele lat przepracowała w tczewskim
Sanepidzie. Ewa Kułakowska, pomimo ustawowego wieku
emerytalnego, wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Zapewne, po ojcu, pozostała jej cecha pracowitości. Obecnie,
w wieku dorosłym już są wnuki Z. Kułakowskiego. Pierwszego z nich, Macieja Kułakowskiego, doczekał się Pan
Zygmunt za swojego życia. Nie krył radości i miłości do
swojego wnuka.
Najbliższa rodzina śp. Zygmunta Kułakowskiego mieszka przy ul. Sobieskiego 23. Jego córka Ewa, w tymże miesz-
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kaniu, wspomina dawne czasy rodzinne. Jak zauważa Pani
Ewa, chociaż często ojca nie było w domu, to dodaje, dla
nas był bardzo dobry, dbał o nas. Starał się możliwie dobrze
wypełniać obowiązki ojca i gospodarza domu. Po powrocie
z Urzędu Miejskiego, zauważa, zakładał dres i oddawał się
zajęciom domowym. Pomagał też swoim dzieciom w nauce!
Z kolei latem były wspólne wyjazdy na wczasy, stosunkowo
często nad jezioro, do ulubionego Ocypla. Pan Zygmunt lubił
także zabawy taneczne. Szczególnie w okresie zatrudnienia
w Zakładach Mięsnych, państwo Kułakowscy mieli swoje towarzystwo do zabawy. A wiedzieć trzeba, że Pan Zygmunt lubił
tańczyć. W jednym z konkursów zabawowych wygrał nawet
nagrodę. Pani Ewa ma również w pamięci wizerunek ojca kochającego i szanującego mamę. Z. Kułakowski miał również
swoje bardziej osobiste pasje i zainteresowania. Mało kto na
przykład wie, że lubił grać na gitarze. Lubił też teatr, szczególnie operetkę. Nie stronił od dobrego kina. Podczas wyjazdów
służbowych do Warszawy chętnie chodził po muzeach. Latem
lubił także zasiąść przy ognisku harcerskim i oddać się wspólnej atmosferze życiowej radości. Tak właśnie postępował
Z. Kułakowski, który, co znamienne, nie pił, nie palił, nie klął.
Czasem nawet znamiennie dodawał, że przecież można też
bawić się bez alkoholu.
Rozmawiając z Ewą Kułakowską, nie sposób nie zauważyć śladów dawnej rozbudowanej i pięknej biblioteki.
Dopowiedzmy zatem, Zygmunt Kułakowski dużo i chętnie
czytał. Rozwijał konsekwentnie swoje liczne zainteresowania. W rodzinnej bibliotece królowała literatura, opracowania historyczne oraz publikacje związane z miastem i regionem. Z literatury klasycznej warto wymienić komplety dzieł
Juliusza Słowackiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Bolesława
Prusa, Aleksandra Fredro itp. Bibliotekę uzupełniały 12-tomowa „Encyklopedia”, „Atlas świata” oraz inne publikacje
geograficzne. Dodajmy, że wiele woluminów z dawnej dużej
biblioteki Pana Zygmunta trafiło na cele społeczne.
Zapytałem Ewę Kułakowską, co było najważniejsze w życiu jej ojca, jakie wartości preferował w rodzinie i w życiu?
Odpowiedziała z miejsca i zdecydowanie: przede wszystkim
uczciwość! Zygmunt Kułakowski mawiał: trzeba iść drogą
prostą i uczciwą. Był również bardzo pracowity. W sferze
życia publicznego ujmująco Pan Zygmunt zaznaczał, i tak
też czynił: zawsze trzeba być człowiekiem. Cierpliwie i długo wysłuchiwał mieszkańców. Z wielkim oddaniem pracował
w cichości dla Tczewa i jego mieszkańców, zauważa Pani Ewa,
gdy w tym czasie inni zbierali laury. Dodajmy, że w życiu prywatnym, rodzinnym, Z. Kułakowski pozostawał katolikiem
i chodził normalnie do kościoła, w swojej parafii. Naturalnie
w okresie PRL, a taka była epoka życia Pana Zygmunta, nie
było to dobrze widziane przez władze polityczne. Z. Kułakowski od końca lat 60. zaliczał się to tczewskiej elity władzy.
Pozostawał jednak sobą. Dlatego też nie odbywał praktyk religijnych, jak wielu jego kolegów z kręgów władzy, np. w Kończewicach, za Wisłą, gdzie już było wtedy inne województwo.
Z racji zasług i dokonań ojca Zygmunta, rodzina Kułakowskich cieszy się w Tczewie szacunkiem i uznaniem.
Obecnie dorasta już w „Grodzie Sambora” pokolenie wnuków Pana Zygmunta.
Zygmunt Kułakowski wiele lat chorował na wrzody żołądka. Na początku lat 50. minionego wieku, jak wspomina
córka Ewa Kułakowska, prawie cudem odratował go znany
i ceniony tczewski lekarz, Mieczysław Węglewski. W końcu
roku 1985, choroba gwałtownie i nieubłaganie zaatakowała.
Blisko półroczne leczenie w Akademii Medycznej w Gdań-
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sku (m.in. u prof. Wajdy), nie dało pozytywnych rezultatów.
Życie Z. Kułakowskiego dobiegało końca.
Zygmunt Kułakowski zmarł 3 maja 1986 roku. Rodzina
była przygotowywana na ten najtrudniejszy czas. Jednakże
dla mieszkańców Tczewa, śmierć Pana Zygmunta była dużym zaskoczeniem. W powszechnym odczuciu zmarł zdecydowanie za szybko. Znany był przecież z prowadzenia
skromnego, i jak byśmy dzisiaj powiedzieli, prozdrowotnego trybu życia, przecież nie pił i nie palił. Z. Kułakowski
zażyczył sobie, aby mieć „cichy pogrzeb”. Tak się też stało,
dlatego między innymi nie zagrała na jego pogrzebie Harcerska Orkiestra Dęta, chociaż w tej sprawie osobiście dzwonił
kapelmistrz hm. Jerzy Kubicki. Na pogrzeb przyszło jednak
wiele osób, chyba najwięcej z Urzędu Miejskiego. Józef
Dylkiewicz odczytał piękny i wzruszający wiersz. Zrobiło
się bardzo smutno. Żal ściskał serca setki osób, bowiem odszedł ktoś bardzo bliski.
Niewątpliwie społeczną rodziną Zygmunta Kułakowskiego było umiłowane przez niego Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej. Był przecież jego współzałożycielem
i głównym architektem idei i działań przez blisko 13 lat. Roman Klim celnie spuentował rolę i znaczenie Z. Kułakowskiego w Towarzystwie. Pisząc mianowicie: Był on duszą Towarzystwa, jego motorem i przewodnikiem duchowym wielu
cennych dokonań regionalnych i kulturalnych na terenie miasta i ziemi tczewskiej. W Towarzystwie pamięć o życiu i wielorakich dokonaniach Z. Kułakowskiego pozostaje wciąż żywa.
Przyszłemu biografowi i autorowi pracy magisterskiej o życiu
i działalności Zygmunta Kułakowskiego polecam bogatą i interesującą dokumentację zaprezentowaną społeczności lokalnej
(w cyklu spotkań „Tczewskie zaduszki”) przez Towarzystwo
– w dwudziestą rocznicę jego śmierci. Spotkaniu (29.11.2006)
nadano piękny i bardzo czytelny tytuł: „Pozostaną czyny
i pamięć”. Trafnie też przywołano nadrzędną dewizę życiową
Z. Kułakowskiego: „Umiłowanie swej Ziemi – Miasta, Wsi,
to najpiękniejszy przejaw postawy obywatelskiej”. Naturalnie głównym organizatorem takiej niezwykle wartościowej
prezentacji biografii Z. Kułakowskiego była ówczesna prezes
Towarzystwa, Antonina Witosińska. Przy okazji, dodajmy, że
obecna prezes TMZT Eleonora Lewandowska godnie i szlachetnie kontynuuje te tradycje.

W

Znaczenie

sumie Z. Kułakowski przeżył jedynie 69 lat. Historycznie rzecz ujmując, żył w dwóch epokach, tj. w Polsce
międzywojennej i w okresie PRL. Szczęśliwie przeżył okres
wojny i okupacji. Ponad 40 lat biografii Z. Kułakowskiego
związana jest z Tczewem.
W trudnym roku 1945 Zygmunt Kułakowski jako rodowity Zabużanin znalazł schronienie oraz „port życiowy”
w Tczewie. W „Grodzie Sambora” mając zaledwie 28 lat,
życie układał sobie od nowa. Na intensywnej edukacji i początkach pracy zawodowej minęły jemu najtrudniejsze lata
stalinowskie. Po 1956 roku otworzyły się możliwości legalnego i autonomicznego działania na niwie kultury i aktywności społecznej.
W Tczewie Zygmund Kułakowski zapewnił byt i otoczył
staranną opieką swoją rodzinę. Tutaj rozwinęły się jego zainteresowania społeczne i kulturalne. W „Grodzie Sambora”
napotkał społeczników i pasjonatów, a z czasem przyjaciół.
Niejako zawarto wspólnotę działań, tych z Wilna, zza Buga
i tych z samego „Grodu Sambora” – na rzecz dobra i rozwo-
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ju Tczewa oraz Kociewia. Zgodnie zaakceptowano jego społecznikowskie credo: Ziemio najbliższa, miłości uczysz najtrwalej. Z kolei, z poczucia realizmu politycznego wynikła
przynależność i spora aktywność Z. Kułakowskiego w Komitecie Miejskim SD. M.in. dzięki temu jako radny miejski
i Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, realnie
wpływał na kształt i kierunek rozwoju „Grodu Sambora”.
Dał się także przekonać do połączenia starań i wysiłków na
rzecz regionalizmu kociewskiego. W konsekwencji powstał
Kociewski Kantor Edytorski i czasopismo wysokiej klasy
pt. „Kociewski Magazyn Regionalny”.
Zygmunt Kułakowski z dużą pracowitością i oddaniem
odwdzięczył się swojej „Małej Ojczyźnie”. Pokochał Tczew
całym sercem i pozostał jemu wierny. Niewątpliwie, w latach 60., 70. i 80. (do połowy 1986 r.) Z. Kułakowski zaliczał się do twórczej elity Tczewa. Właśnie tacy społecznicy
i pasjonaci jak: Witold Bielecki, Józef Dylkiewicz, Stanisław Gniewosz, Alfons Guziński, Władysław i Jadwiga
Jędruchowie, Piotr Kleina, Zygmunt Kułakowski, Roman
Landowski, Mieczysław Polewicz, Edwin Rozenkranz, Albin Stangenberg, Romuald Wentowski i Antoni Tomczyk,
bezinteresownie wykuwali lepszą i ciekawszą przyszłość
Tczewa oraz z przekonaniem kształtowali, edukowali kolejne pokolenia rodzimej inteligencji.
13-letnia owocna prezesura Towarzystwa Miłośników
Ziemi Tczewskiej i skuteczne zabiegi oraz starania na rzecz
powstania Muzeum Wisły w Tczewie, to największe dokonania w biografii Zygmunta Kułakowskiego. Zapewne
na trzecim i porównywalnym miejscu należałoby postawić
pewien prospołecznikowski, uczciwy i szlachetny styl pracy dla idei pro publico bono. Naturalnie towarzyszyły temu
wysokie odznaczenia państwowe i regionalne, jak np.: medal 700-lecia Miasta Tczewa, Złoty Krzyż Zasługi, medal
30-lecia Polski Ludowej, wyróżnienie „Zasłużony Ziemi
Gdańskiej”, wyróżnienie Prezydenta Miasta „Panorama
Tczewa”, Srebrny Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
przyznany (dopiero) na kilka miesięcy przed śmiercią.
Po ludzku żal i szkoda, że Zygmunt Kułakowski zmarł
tak przedwcześnie. Zaledwie 3 lata dzieliły go od narodzin
wolnej i demokratycznej Polski. Szczęśliwie idea regionalizmu, którą konsekwentnie popularyzował, już wcześniej
zaczęła wydawać pierwsze owoce. Możemy zatem śmiało
skonstatować, że Z. Kułakowski dobrze i chwalebnie zasłużył się Tczewowi i regionowi Kociewie.

Wybór źródeł:
Archiwum Urzędu Miejskiego w Tczewie, Czesław Glinkowski,
„Przywróćmy pamięć …”, Tczew 2008, Roman Klim, „Zygmunt Kułakowski” (portret biograficzny, w zbiorach TMZT), Julita KnopikWenta, „Dwudziestolecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
(1970-1990)”, Gdańsk 1991, praca magisterska napisana w Uniwersytecie Gdańskim, „Kociewski Magazyn Regionalny” 1986, zeszyt nr 1,
„Kronika Tczewa” tom I i tom II, Tczew 1975, Zygmunt Kułakowski,
„Rozwój gospodarczy powiatu tczewskiego” praca magisterska WSE
Sopot 1960, Zygmunt Kułakowski, „Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tczewskiej” w: „Pomorze Gdańskie. Biuletyn –kwartalnik Koła Przyjaciół Pomorza” 1984, rok II, nr 1, Roman Landowski, „Nowy bedeker kociewski”, Gdańsk 2002, Roman Landowski, „35 lat dla Tczewa
i regionu”, Tczew 2004, Rozmowa z córką Ewą Kułakowską (8, 14
i 23 kwietnia 2013 r.), rozmowa z Krystyną Łatasiewicz (córką Józefa
Dylkiewicza) oraz rozmowy z Antoniną i Krzysztofem Witosińskimi,
Teresą Chyła, Lidią Meller, Barbarą Szwindowską. Za te dobre i mądre
rozmowy bardzo dziękuję. Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, „Tczewskie Zaduszki. Zygmunt Kułakowski – Pozostaną czyny
i pamięć” (dokumentacja) Tczew 29.11.2006 roku.
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Afera Piechockiego
i braci Haftków
Z działalności wywiadu w okresie II Rzeczypospolitej

iemiecki wywiad usiłując zdobyć informacje dotyczące wojska polskiego
starał się wciągnąć do szpiegowskiej roboty osoby z różnych środowisk,
w tym również Polaków osiadłych w Gdańsku. Jaskrawym tego przykładem
była działalność Maksymiliana Piechockiego na rzecz wywiadu niemieckiego.
Piechocki po odbyciu służby wojskowej w Toruniu wyjechał w kwietniu 1928
roku do WM Gdańska i tam otworzył laboratorium dentystyczne1. Pół roku później
zawarł znajomość z dentystą gdańskim, Aulichem, który po pewnym czasie przedstawił mu się jako agent niemieckiego wywiadu i złożył mu propozycję prowadzenia
działalności szpiegowskiej na rzecz Niemiec – oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem. Piechocki ofertę przyjął. Nie mając jednak bezpośredniego dojścia do
wojska polskiego postanowił skontaktować się ze swym szkolnym kolegą, Leonem
Haftke, zamieszkałym w Toruniu, który był zatrudniony w charakterze litografa
w Szkole Podchorążych Artylerii2. Piechocki po rozmowie z Haftkiem nakłonił go do
współpracy z Abwehrą, obiecując godziwą zapłatę za wykonywanie powierzonych
zadań. Należy podkreślić, iż Haftke w oczach Piechockiego był cennym pomocnikiem, albowiem miał nie tylko dostęp do materiałów wojskowych ale znał też oficerów z garnizonu toruńskiego. Na początku dostarczył Piechockiemu dwa podręczniki
wojskowe „Batalistyka artylerii” oraz „Schemat działka piechoty”. Niemcy ocenili je
jednak jako bezwartościowe i zażądali ciekawszych materiałów, wręczając Piechockiemu kwestionariusz w jaki sposób ma zbierać informacje3.
Haftke, któremu zbieranie materiałów szło początkowo opornie w końcu dostarczył Piechockiemu kilka, jak sądził, ciekawych dokumentów, między innymi
tajne rozkazy DOKVIII oraz parę skryptów dotyczących organizacji piechoty, kawalerii i samochodów pancernych. Był on jednak w błędzie, albowiem niemieccy
zleceniodawcy nie byli z tych materiałów zadowoleni. Na spotkaniu w Gdańsku
porucznik Wittig zażądał od swych szpiegów, aby dostarczyli plany osłony i instrukcje mobilizacyjne DOK Toruń, za które oferował 10 tysięcy dolarów4. Haftke
podjął się zadania. Ustalono, że Haftke zabierze wykradzione materiały do swojego domu, a Piechocki przyjedzie do Torunia i zrobi fotokopie.
W kwietniu 1929 roku Haftke wezwał Piechockiego do Torunia informując go
w umówiony sposób, że zdobył plany mobilizacji. W mieszkaniu Haftkiego obaj
szpiedzy, a także brat Haftkiego, Paweł, wtajemniczony w cały proceder sfotografowali w ciągu kilku godzin kilkudziesięciostronicowy zestaw dokumentów. Po opuszczeniu mieszkania wszyscy zostali aresztowani przez służby polskiego kontrwywiadu
wraz z obciążającymi ich materiałami5.
Rozprawa odbyła się 5 listopada 1929 roku przed Sądem Okręgowym w Toruniu.
Maksymilian Piechocki został skazany na 6 lat ciężkiego więzienia, Leona Haftkę na
5 lat ciężkiego więzienia i Pawła Haftkę na 1,5 roku ciężkiego więzienia6. Wszyscy
oskarżeni wnieśli odwołanie do Sądu Apelacyjnego. W lutym 1930 roku sąd zmniejszył im wymiar kary. Piechockiemu z 6 lat na 2,5 roku, a Leonowi Haftce z 5 na
3 lata więzienia. Paweł Haftke został uniewinniony. Obniżając wymiar kary sąd zapewne wziął pod uwagę młody wiek oskarżonych (Piechocki 25 lat, Leon Haftke 26,
Paweł 24), jak również całkowite przyznanie się do winy, a także ujawnienie przez
nich szczegółów, które były istotne dla polskiego kontrwywiadu7.
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DANUTA MURAWSKA

Idzie jesień
idzie z daleka
jej suknie zmienne
brunatno-jesienne
w parku tyle szmaragdowej zieleni
akacje kwiaty pogubiły
szeleszczą potrącone wiatrem
jarzębiny bogate
ozdobiły jej szaty
nad jeziorem zawisła
w gęstych mgłach cisza
idzie muzyką przelotnych burz
słychać jej nokturn
w lasach
w echu o zmierzchu
wita ją ostatni krzyk żurawi
lecą kluczem
otwierają drzwi
wróble rozweselone witają
wierzby nucą smętne scherzo
nad polami krzyczą kruki wrony
słońce promienie rozrzuca
rozświetla drogi
idzie
a wszyscy spali w półśnie
kołysanki nuconej
odchodzącego lata

Jesienna miłość

Przypisy:

ziemia cała w złocieniach
wszędzie wszędzie
ścieli złoto-brązowe kobierce
w alejce
drzewa słoneczno złote
gałęzie chylą dziękując
za ten ogrom szczodrości
który gubi z wiatrem

H. Kopczyk, Niemiecka działalność na Pomorzu 1920-1933, Gdańsk 1970, s. 153.
H. Ćwięk, Przeciw Abwehrze, Warszawa 2001, s. 109.
W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Niemiec 1918-1939, Warszawa
1997, s. 195.
H. Ćwięk, dz. cyt., s. 109.
W. Kozaczuk, dz. cyt., s. 196.
H. Kopczyk, dz. cyt., s. 155.
H. Ćwięk, dz. cyt., s. 110.

wieje i gra na strunach gałęzi
spadają gwałtownym deszczem
to znów cichym refrenem
jeszcze jeszcze
jak na mandolinie
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LITERACKIE ŁAMY
srebrzystych promieni babiego lata
grajek wodnik płynie nurtem
szemrze po fali ciszej ciszej
niebo chmury przeplata
oświetla astry marcinki niebiesko-fioletowe
mrugają oczkiem niby słoneczka małe
chryzantemy dostojne
ozdoba ogrodów
gdy gwiazda zajrzy w okno
wpada promień ognisty
w miłosne nasze sploty
jesiennej tkliwej
czule patrzysz w oczy
rankiem szepczesz
pachniesz latem

Podaj dłoń aniołom
na progu lasu
uklęknijmy w pokorze
słyszysz – modlą się drzewa
idziemy ścieżkami najciszej
nie spłoszymy pszczelego roju gwary
chlebem żytnim pachnie na miedzy
mech stopy chłodzi
uklęknijmy
słońce w obłokoch oblicze ukryło
rażąc światłem
kontury rozproszyło w białe meduzy
niebo sine zmienia odcienie
horyzont zapłonie czerwienią
i zgaśnie

Nasze promocje
WIESŁAW JERSZYŃSKI

Motto:
Kamienie skruszeją. Narody wyginą.
Pozostanie pamięć, wiara i szacunek.

Utrwalić w pamięci
Zostały ślady po przodkach.
Starsi wiekiem je przekażą.
Słowa gwary. Etniczność. Kulturę...
Zostawią pod regionalizmu strażą.
Haft – rękodzieła. Kultura. Tradycja.
To najpiękniejsze Kociewia wartości.
Czy decydenci docenią starania?
Takiej wspaniałej Społeczności?!
Polska to Kraj znad rzeki Wisły.
Ojczyzną – kolebką wielu narzeczy.
To Regionalizm. „Ojczyzny Małe”.
O ich istnieniu nikt nie zaprzeczy.
Polakom, jedna rada.
Starajcie się wszystko utrwalić w pamięci.
Bo po Was Historia Ojczyźnie się kłania.
Patronem Pan Bóg i wszyscy Święci...

podaj dłoń
porzuć gwarne tłumy
kamienne bruki
w które uderzały buty ciężkim dudnieniem
tłumiły mowę
los niesie ból
wielu nie zaznało cierpienia
słowa
śladem krwawym
w poezji śpiewanej
nawet płacz nie zmyje prawdy
milczenie wypowie
to czego szukał w kamiennych brukach
anioł boleści
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WIESŁAW JERSZYŃSKI – autor poezji
o zróżnicowanej tematyce. Wydał m.in. dwa
tomiki wierszy. Pierwszy „Podręczny tomik
poezji”, Gniew 2007 oraz wspólnie z Dawidem
Winiarskim kolejny tomik „Kawiarenka pod
gwiazdami”, Starogard Gdański 2012.
Za pisanie zabrał się w 1995 roku, mając
38 lat. Od 2004 roku mieszka w Domu Pomocy
Społecznej w Gniewie, gdzie znalazł prawdziwe
ukojenie po około 20 latach tułaczki, nie tylko
po kraju ale i po całym świecie.
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ALOJZY KOSECKI
RAFAŁ KOSECKI

Od autorów
Krótka recenzja albumu pt. U Wszystkich Świętych
nspiracją do powstania publikacji U Wszystkich Świętych były prace konserwatorskie wykonywane w latach
2009-2012 przy siedmiu zabytkach ruchomych, stanowiących główne wyposażenie kościoła parafialnego w Skórczu. Uznaliśmy, iż doskonałą kontynuacją tego dzieła będzie
utrwalenie w postaci książki ogromnego wysiłku jaki został
włożony, w celu przywrócenia piękna wyposażenia naszej
parafialnej świątyni.
Przystępując do pracy nad niniejszą książką uznaliśmy,
iż wydawnictwo to będzie również odpowiednią formą
wyrażenia szacunku osobom i instytucjom, które w dziele
renowacji zabytków miały swój udział. Nie sposób w tym
miejscu wymienić ich wszystkich, ale dwóm z nich należą
się szczególne słowa uznania. Są to: ks. prałat Eugeniusz
Stencel, proboszcz skórzeckiej parafii, inicjator i gorący
orędownik procesu konserwacji tych zabytków oraz Pani
Aleksandra Banach, konserwator z Wojewódzkiego Urzędu

I

Ochrony Zabytków w Gdańsku, która z dużą determinacją
i profesjonalizmem wspierała skórzeckiego kapłana w trudnym dziele renowacji.
U Wszystkich Świętych jest książką nietypową, zawierającą w sobie różne formy pisarskie, począwszy od literatury historycznej, poprzez bogaty album, aż po literaturę
faktu.
Pierwszy rozdział jest rysem historycznym skórzeckiego kościoła. Uznaliśmy, że Czytelnikowi należy się solidne,
poparte materiałami źródłowymi, wprowadzenie w temat
wyglądu i wyposażenia, na przestrzeni wieków, kościoła parafialnego w Skórczu.
Drugi rozdział poświęciliśmy na album, który zawiera piękne fotografie poszczególnych obiektów sakralnych
oraz ich detali architektonicznych, wykonane przez profesjonalnych fotografów ze Skórcza: Marka Tymińskiego
(ojca) i Radosława Tymińskiego (syna). Dzięki tym licz-

TADEUSZ LINKNER

Podania i legendy
pomorskie
aki tytuł dano zebranym przez ks. Romualda Frydrychowicza w latach 1914-1922 tekstom, które
dzisiaj okazują się cenną lekturą dla każdego,
a nie tylko dla folklorysty czy historyka literatury. Dokonały tego dwie osoby – Patrycja Frenkiel (Hamerska),
która wszystko zredagowała i opracowała oraz Magdalena
Madeja-Grzyb, która wiele z tych legend z niemieckiego
przetłumaczyła. Trzeba wszak wiedzieć, że „Legendy zachodniopruskie” Frydrychowicza ukazały się w Pelplinie
w roku 1914 po niemiecku, a dopiero jego „Podania ludowe na Pomorzu z czasów wojen napoleońskich” w roku
1922 po polsku, wszak wtedy Prusak przestał nam już pluć
w twarz.
Jeżeli gwoli zapowiedzi tej książki miałbym rzec coś
jeszcze, to przede wszystkim pochwalić umiejętny „Wstęp”
P. Frenkiel i literacko udaną translację M. Madei-Grzyb; widać, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. A ponieważ Frydrychowicz niemal każdej legendzie przydał własne omówienie, więc tym ciekawsza ich lektura, nad którą czuwa
duch Andrzeja Grzyba, bo za jego sprawą tymi tekstami się
zainteresowano.

T
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R. Frydrychowicz, Podania i legendy pomorskie zebrane
w latach 1914-1922, Redakcja i opracowanie Patrycja Frenkiel,
Pelplin 2013.
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Alojzy Kosecki, Rafał Kosecki, U Wszystkich Świętych,
Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej, 2012, str. 96,
opr. twarda, il.

nym i jednocześnie oryginalnym fotografiom, rozdział ten
stanowi nietuzinkowy dokument zmian, jakie zaszły w kościele. Ponadto dołączyliśmy do nich liczne opisy. Zależało nam, aby przedstawić w nich nie tylko wygląd poszczególnych elementów wyposażenia, ale przede wszystkim
pokazać ich znaczenie oraz symbolikę w sztuce chrześcijańskiej.
Trzecia część nazwana aneksem, jest tak naprawdę
ostatnim rozdziałem. Treści w niej zawarte przedstawiliśmy
w formie literatury faktu. Na przestrzeni 4 lat na łamach
„Tygodnika Parafialnego” mogliśmy śledzić przebieg prac
konserwatorskich przy wszystkich zabytkach ruchomych.
Artykuły z ilustracjami, które się w nim ukazywały, bardzo
często uwidaczniały trud, włożony przez konserwatorów
oraz osoby z nimi współpracujące, w renowację wyposażenia skórzeckiej świątyni.
Prezentowana publikacja nie może rościć sobie prawa
do uwzględnienia wszystkich aspektów wyposażenia kościoła w Skórczu. Na potrzeby tej książki uwzględniliśmy
więc to, co najważniejsze dla obrazu wyposażenia. Zrezygnowaliśmy z obiektów czy rzeczy mniej istotnych, ale
przecież przez to jednostkowo wcale nie mniej ciekawych.
Rzecz jasna, gdy na jednym polu istnieje konieczność dokonania selekcji materiału, na innym zawsze historyk będzie odczuwał niedosyt. Uznaliśmy, że publikacja ta spełni
swoją funkcję nie tylko wówczas, gdy zaspokoi ciekawość
Czytelnika, ale również wtedy, kiedy przyczyni się do pobudzenia jego zainteresowania całkowitym wyposażeniem
skórzeckiej świątyni.

TADEUSZ LINKNER

O poetce z Pinczyna książka

Z

blewskie okolice mają szczęście do poetów. Blisko
Pinczyna mieszkała ongiś Małgorzata Hillar, znana
w Polsce poetka, zaś w Pinczynie żyła do 1970 roku
Franciszka Powalska, autorka wierszowanego „Pamiętnika”
pełnego ludowej poezji. To właśnie o niej jest wydana ostatnio książka „Jeszcze zaświeci słoneczko…”. A ponieważ
podtytuł każe wiedzieć, że „wokół” tego „Pamiętnika” zebrało się za sprawą Katarzyny Sturmowskiej wiele tekstów,
więc od nich trzeba lekturę rozpocząć.
Najpierw dowiemy się, gdzie i kiedy autorka tej książki
z Franciszką Powalską pierwszy raz się spotkała, potem poznamy tej kociewskiej poetki biogram, następnie ile Kociewia w jej wierszach, piosenkach, legendach i pamiętnikarskim słowie, z którym mamy wreszcie okazję się zapoznać.
Ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy to „Babcię Powalską w Radiu Gdańsk” i trzy z nią audycje, dalej wywiad
z wnukiem, wspomnienia listonosza, a także o samym Pinczynie wiele, i wreszcie, jako że to ludowa poetka, o jej kociewskiej gwarze oraz o religijnym życiu też.
Wiele tego, ale czyta się to dobrze, bo dłużyzn w treści nie ma. Zaś dlatego godne uwagi wszystko, że jeszcze
można babci Powalskiej posłuchać, ponieważ przydano do
tej książki płytkę z jej radiowym wywiadem. Tak więc na
przyszłą monografię materiału tu dość wiele. Zaś w tych
trudnych czasach o finansowym wsparciu senatora Andrzeja
Grzyba i Wójta Gminy Zblewo zapomnieć też nie można.

K. Sturmowska, Jeszcze zaświeci słoneczko… Wokół pamiętnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna, Pelplin 2013.
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