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Od redakcji

– Zróbkaj Jeziusiku cud, bo ja usz nie moga. Niech sklepowa da jaki drek, bo mój lontrus ukacza  sie od pytków 
po glaca.

– A niech bu ka do spokój. Samo wyschnie.
Babcia, mo e prababcia (bu ka) mia a ponad 80 lat, wnuk lub prawnuk (lontrus) lat pi  mo e z miesi cznym

ok adem.
Tak  scenk  zobaczy em, taki dialog us ysza em niedawno, pod koniec pa dziernika 2013 roku w Pinczynie. 

Tego dnia otwierano pinczy sk  Fili  Biblioteki Gminnej w Zblewie, przy okazji nadaj c jej imi  Franciszki Powal-
skiej, kociewskiej poetki.

„Brzady”, zespó  folklorystyczny z pinczy skiej szko y, za piewa y, zata czy y i przedstawi y scenk  opart  o pa-
mi tnik, wiersze i legendy Babci Powalskiej. Wszystko z wyczuciem, bez przesady, z talentem i co najwa niejsze
– z u miechem. Nim pogratulowa em nadania imienia Babci Powalskiej, poetki z Pinczyna, bibliotece w Pinczynie, 
spyta em siedz c  obok pani  profesor od dialektologii, Mari  Paj kowsk -Kensik, autork  s owników gwary ko-
ciewskiej, czy zna s owo „ukaczany”. Okaza o si , e nie. Siedz cy dalej profesor Tadeusz Linkner, przys uchuj cy
si  rozmowie, kiwn  g ow  i potwierdzi , e zna z dzieci stwa, które sp dzi  w Odrach na pograniczu Kociewia 
i Kaszub. Scenki ze sklepu spo ywczego nie opowiedzia em, bo przecie  „Brzadom”, a i licznym go ciom, niegrzecznie 
by oby przeszkadza .

Mia em szcz cie, e tego dnia, prócz gwary w piosenkach i scenicznej adaptacji fragmentów pami tnika Babci 
Powalskiej, us ysza em u omek mowy domowej, ywej kociewskiej gwary w sklepie spo ywczym. Coraz rzadziej nasz
gwar  mo na us ysze . Nie wiem, czy ten „lontrus, co sie ukacza ”, b dzie mówi  kiedykolwiek na co dzie  gwar . Czy 
wstydzi  si  b dzie jej u ywa . A mo e zrozumie, e ta mowa domowa wyró nia go, jest jego domowym, rodzinnym, 
regionalnym skarbem. Nikt go nie b dzie targa  za uszy w szkole za u ywanie mowy domowej, nikt go nie b dzie kara
z  ocen , lecz wyt umaczy mu, e gwara jest odmian  naszego ojczystego j zyka polskiego. e gwara ta wyró nia
go pozytywnie, wiadczy o szacunku dla tradycji, dowodzi w czasach post puj cej unifikacji, e jego mowa domowa 
jest jego bogactwem.

To, co zrelacjonowa em powy ej, pozwala patrze  w nie tylko gwarow  kociewsk  przysz o  optymistycznie, bo 
j zyki i gwary umieraj  w domu, w rodzinie, kiedy s abnie mi dzypokoleniowy przekaz tradycji regionalnej.

Je li nazwa Kociewie pojawi a si  na pocz tku XIX wieku, a region ukszta towa  si  w wieku XVIII, to nasza 
mowa domowa, gwara, której pi kny, ywy przyk ad us ysza em w sklepie spo ywczym w Pinczynie, cho  d ugo nie-
zapisywana, trwa ju  od co najmniej 250 lat.

Czy gwary zanikaj ? Czy spotka je los ma ych, plemiennych i regionalnych j zyków, których pono  dzisiaj ist-
nieje jeszcze oko o 5000, cho  niektórzy twierdz , e na wiecie u ywa si  jeszcze 7100 j zyków, z których w Europe 
49 j zyków jest zagro onych i 48 wymieraj cych, a przypuszcza si , e do ko ca XXI wieku z ogólnej ich ilo ci zanik-
nie co najmniej po owa z powodu wymierania, „ucywilizowania” i wyparcia poprzez j zyki dominuj ce, silniejsze 
i modne.

Warto pyta . Warto szuka  odpowiedzi. Nawet je li pytania s  dra liwe, a odpowiedzi niepewne.
Czy gwar  nale y tylko askawie tolerowa , czy dba  o ni , utrwala , rozwija ? Czy dbaj c o kultur  narodow

i j zyk dominuj cy, warto równie wiadomie dba  o kultur  regionaln  i gwar .
Czy je li gwara regionalna os abnie, wyjdzie z codziennego u ycia, to zniknie te  region, regionalna to samo ?

Zniknie ca a kultura regionu, zwyczaje, obyczaje, literatura, pami , poczucie humoru, swoisty sposób my lenia
i opisywania wiata.

Czy wystarczy wiadome samookre lenie: jest Kociewie, bo ja czuj  si  Kociewiakiem, bez innych konstytutywnych 
dla regionu sk adników, takich, jak cho by gwara, zwyczaje i obyczaje regionalne?

Czy wystarczy od wi tne, lepsze lub gorsze, wietlicowe i plenerowe prezentowanie folkloru? Czy nie nale y, co na 
szcz cie coraz lepiej rozumiej  samorz dy, wzmocni  i upowszechni  edukacj  regionaln .

Czy wszystko, co regionalne, stanie si mieszne, archaiczne, niemodne? Czy racj  maj  ci, którzy twierdz , e
kultura regionalna, w tym gwara, ogranicza rozwój intelektualny i stanowi przeszkod  do awansu spo ecznego?

A mo e w kulturze regionu tkwi  inspiruj ce moce, naturalne substancje czynne zdolne leczy  post puj ce sza-
le stwo zerojedynkowych, zunifikowanych, zglobalizowanych ludzi.

Andrzej Grzyb

P.S. Mo e wystarczy dobrze si  przyjrze  kryteriom okre laj cym j zyk regionalny. Czy gwary ywe, spe -
niaj c wi kszo  z owych kryteriów, nie powinny by  podniesione do rangi j zyków regionalnych. Tak czy 
inaczej, je li s  s abe i nikt o nie dba  nie b dzie, to umr , a je li s  silne i rozwijaj  si , to tak czy inaczej 
b d  trwa y.
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 Skórcz, 13 wrze nia
W Miejskim O rodku Kultury w Skórczu mia a miejsce 

prezentacja albumu Marka K osa pt. „Skórcz w fotografii”. 
Autor  uchwyci  w nim miasto Skórcz, mieszka ców, przy-
rod  oraz zabytki. 

 Skarszewy, 13 wrze nia
W nocy, z 13 na 14 wrze nia 2013 r., przy ul. Ko cier-

skiej o pó nocy rozpocz a si  budowa ko cio a w 24 godzi-
ny. Prace trwa y nieprzerwanie, w godzinach wieczornych 
trwa y ju  roboty wewn trz obiektu. O 23:48 rekord Guin-
nessa zosta  pobity. Sama wi tynia b dzie s u y a przez ko-
lejne lata nie tylko w formie promocji, ale tak e jako miejsce 
organizowania ró nych wydarze .

 Gmina Czersk, 14 wrze nia
Na jeziorze Skrzynki Ma e mia y miejsce zawody w d-

karskie. O Puchar Senatora RP Andrzeja Grzyba walczy o
7 trzyosobowych dru yn z kó  w dkarskich z Pinczyna, 
Czerska, Kalisk, Czarnej Wody, Skarszew, Starogardu Gda -
skiego oraz SSR Czarna Woda. Pierwsze miejsce zaj o ko o
z Pinczyna. Na kolejnych miejscach uplasowa y si : Ko o
Czersk, ko o Kaliska, ko o Starogard Gda ski, SSR Czarna 
Woda, ko o Skarszewy oraz ko o Czarna Woda. Indywidual-
nie zawody wygra  Andrzej Po om z Pinczyna. 

 Pelplin, 3 pa dziernika
W Miejskim O rodku Kultury w Pelplinie zorganizowa-

no „Biesiad  nad Wierzyc ”. By a to okazja do podsumo-
wania kilkumiesi cznego projektu realizowanego przez Ko-
ciewskie Forum Kobiet z pobliskich Lignów Szlacheckich. 
Stowarzyszeniem kieruje Krystyna Gierszewska. 

W ramach tych dzia a  pod nazw  „Na cztery fajerki...” 
odby y si  kursy dekorowania potraw, warsztaty oraz pokazy 
kulinarne i florystyczne. Zwie czeniem projektu by a pel-
pli ska impreza, a na niej premiera i promocja wydawnictwa 
pod tytu em „Kociewie na talerzu”, którego opracowanie 
i wydanie by o dope nieniem ca o ci projektu. Publikacja po-
wsta a przy wspó pracy Kociewskiego Forum Kobiet z Lo-
kaln  Organizacj  Turystyczn  „Kociewie” z Tczewa.

 Starogard Gda ski, 14 pa dziernika
Ten dzie  by  dla uczniów oraz nauczycieli I Liceum 

Ogólnokszta c cego im. Marii Sk odowskiej-Curie podwój-
nym wi tem. Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej 
zosta y po czone z ods oni ciem portretu Noblisty – Prezy-
denta Lecha Wa sy. Ze wzgl du na stan zdrowia Prezydent 
nie móg  uczestniczy  w spotkaniu, reprezentowa  go pose
Jerzy Borowczak.

 Gniew, 21 pa dziernika
W sali kameralnej Biblioteki w Gniewie mia  miejsce wer-

nisa  wystawy senatora Andrzeja Grzyba zatytu owany „Uro-
da Kociewia”. Spotkanie otworzy a Jadwiga Mielke – dyrek-
tor gniewskiej biblioteki. 

Nast pnie uczniowie ogniska muzycznego oraz gniew-
skiego gimnazjum przygotowali cz  artystyczn  prezentu-
j c utwory fortepianowe, a tak e wiersze autorstwa Andrzeja 
Grzyba. Mówi c zebranym o jednej ze swoich pasji senator 

podkre li , jakie znaczenie ma ona dla niego mówi c, e fo-
tografia daje mu szans , aby to, co szczególne w krajobrazie, 
przyrodzie czy te  w yciu spo ecznym, zachowa  na przy-
sz o .

 Czarna Woda, 28 pa dziernika
W sali konferencyjnej Urz du Miasta w Czarnej Wo-

dzie odby a si  XIX Biesiada Literacka. Spotkanie zorga-
nizowa o Towarzystwo Przyjació  Czarnej Wody, któremu 
przewodniczy senator Andrzej Grzyb – poeta i pisarz. Na 
Biesiad  przyby o wielu znakomitych twórców, pasjonatów 
kociewskiej literatury oraz mi o ników Kociewia.

Tczew, 27 pa dziernika
W niedziel  odby  si  II Bieg Nadwi la ski Szlakiem 

Doliny Dolnej Wis y – Pó maraton. Organizatorem Biegu 
by o Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie we wspó pracy
ze Starostwem Powiatowym w Tczewie, Stowarzyszeniem 
„Biegaj cy Tczew” oraz samorz dami powiatu tczewskiego. 
O godz. 11 z Ma ych Walichnów na tras  II Biegu wyruszy o
ponad 300 osób z ca ego kraju i zagranicy. Do pokonania 
mieli dystans pó maratonu (21,097 km) wiod cy przez Mi -
dzy , Rybaki, Gorz dziej i Ba dowo do mety na dziedzi -
cu Zespo u Szkó  Budowlanych i Odzie owych w Tczewie. 
Ka dy z uczestników otrzyma  pami tkowy medal i koszul-
k  techniczn . Ufundowano nagrody pieni ne w wysoko-
ci:  I miejsce – 800 z , II – 600 z , III – 400 z  w klasyfikacji 

generalnej kobiet i m czyzn, puchary w kategoriach wie-
kowych oraz 50 nagród rzeczowych rozlosowanych w ród
wszystkich, którzy uko cz  Bieg. 

 Bietowo, 9 listopada
Z okazji Narodowego wi ta Niepodleg o ci, odby y si

zawody strzeleckie pod patronatem prezydenta Starogardu 
Gda skiego Edmunda Stachowicza. W zawodach rywalizo-
wa o 52 uczestników, w tym uczniowie z klasy mundurowej 
Liceum Ogólnokszta c cego im. Wincentego Pola z Czer-
ska. Turniej otworzy  prezydent Edmund Stachowicz odda-
j c pierwszy strza  do tarczy. 

 Tczew, 13 listopada
W dniach 13-14 odby  sie ju  VI Kociewski Konkurs Li-

teracki im. Romana Landowskiego. Jego organizatorem jest 
Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej we wspó pracy
z Centrum Kultury i Sztuki, Miejsk  Bibliotek  Publiczn
i Fabryk  Sztuk. Konkurs adresowany jest do reprezentan-
tów przedszkoli, szkó  podstawowych, gimnazjów, szkó
ponadgimnazjalnych a tak e domów kultury, rodowisko-
wych domów pomocy spo ecznej, ró nych form pracy po-
zaszkolnej oraz mieszka ców Kociewia i innych regionów 
Polski.

 Tczew, 17 listopada
Uroczyste obchody 90-lecia dzia alno ci Chóru M skie-

go „Echo rozpocz y si  w ko ciele pw. wi tego Krzy a
msz w. w intencji chóru oraz po wi ceniem sztandaru 
przez ks. infu ata Stanis awa Grunta. Nast pnie w Sali Kon-
certowej Centrum Kultury i Sztuki nast pi o uroczyste prze-
kazanie sztandaru oraz koncert jubileuszowy. 

Wydarzy o si  na Kociewiu...
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Z PRZESZ O CI REGIONU

Losy wsi i osad, szczególnie tych najmniejszych, by-
waj  bardzo ró ne. Jedne z nich rozwijaj  si , na-
bieraj  znaczenia, a te najwi ksze przekszta caj  si

w miasta. Tak na przyk ad sta o si  z niewielk  kociewsk
wsi  Czarna Woda, która dzi  jest kilkutysi cznym miastem. 
Inne, jak tytu owa wie  Po om, w pewnym momencie trac
swoje znaczenie i zamieraj . Wp yw na taki rozwój sytuacji 
maj  ró ne wydarzenia. Wzrostowi znaczenia wsi towarzy-
szy rozwój handlu czy przemys u. Inne za  s  losy, gdy wie
straci swoje znaczenie i upada, np. w zwi zku ze zmian
szlaku komunikacyjnego. Tak zapewne mia o to miejsce 
w przypadku opisywanej tu wsi Po om.

Tytu owa nieistniej ca ju  kociewska osada Po om
znajdowa a na terenie dzisiejszej gminy Lubichowo w po-
wiecie starogardzkim w województwie pomorskim. Po o-
ona by a w lesie, 2 km na po udnie od budynku szko y

w Ocyplu, przy skrzy owaniu obecnych traktów le nych
Ocypel – Mermet i liwice – Kr pki, nad rzeczk wi ta
Struga. Jeszcze sto lat temu przez osad  Po om prowadzi
g ówny trakt wiod cy ze liwic do Starogardu. Przebie-
gaj ca w cz ci równolegle do traktu droga z Lubichowa 
by a podrz dnym le nym duktem i prowadzi a równolegle 
do obecnych torów kolejowych po ich pó nocnej stronie, 
aby nast pnie w okolicy Kr pek (Krampken), zostawiwszy 
je na pó nocy przekroczy  tory i prowadzi  na po udnie
od le niczówki Kr pki (Forst Krampken) prosto do osady 
Po om (Pollum) i dalej lasem przez obod  (Labodda) do 

liwic (Gr. Sliewitz)1.
Nazw  Po om nosi dzi  w Polsce 6 wsi i osad2. Józef 

Milewski nazw  opisywanej osady wywodzi od wyrazu 
pole lub od nazwiska dawnego w a ciciela folwarku3. Po-
dobnie Jerzy Dygda a pisze, e nazwa mog a pochodzi
od nazwiska w a cicieli karczmy – Po omów, so tysów
w Osiecznie4. Wi cej informacji na temat nazwy podaje Hu-
bert Górnowicz, który pisze: Po om obocznie Szyszkowie, 
niegdy  osada m y ska i le na nad rzek wi t . „Tawerna 
Szyszkowie sev Po om” 1750 WK 188. Wizytacja dekana-
tu starogardzkiego Augustyna Kli skiego z lat 1740-1750. 
Nazwa dzier awczo prymarna od nazwy osobowej Po om.
W osadzie tej yli Mateusz Po om, Józef Po om i Kazimierz 
Po om 1770 ISB5. Z zapisu tego wynika, e w 1770 roku 
w osadzie Po om mieszka y trzy rodziny, wszystkie o na-
zwisku Po om. Jeszcze starsze informacje o nazwisku Po-
om pochodz  z 1749 roku. W ksi dze chrztów parafii Zble-

wo wymieniani s Bartholomei Po om i jego ona Barbara, 
którzy w dniu 29 marca 1749 roku ochrzcili swoj  córk
Mariann . Nie zapisano jednak z jakiej wsi pochodzili. Wia-
domo, e rodzice chrzestni Marianny – Dawid Gosti i Bar-
bara Drozdowska byli mieszka cami Radziejewa6. Kolejna 
informacja o nazwisku Po om pochodzi z 1746 roku. Alfons 
Ma kowski pisa , e jeden z cz onków licznej rodziny Po o-
mów by  w 1746 r. so tysem w Osiecznie ko o liwic7.

Trudno powiedzie  kiedy powsta a osada Po om zwa-
na pocz tkowo Szyszkowy. Pierwsza informacja o osadzie 
Szyszkowy, nale cej do parafii Lubichowo, pochodzi 
z wizytacji tej parafii przeprowadzonej 19 pa dziernika
1686 roku8. Ponownie osada Szyszkowy wymieniane jest 
podczas wizytacji parafii Lubichowo przeprowadzonej 21 
marca 1703 roku9. Jednak ju  w 1733 roku nazw  osady 
w ksi dze chrztów parafii Zblewo zapisano jako Po om.
Wówczas to odnotowano chrzest Jakuba, którego rodzica-
mi byli Adam Kanabay i Dorota, mieszka cy osady Po om.
Rodzicami chrzestnymi Jakuba byli Jakub Guz i Marianna 
Boberka z Ocypla10. By  mo e ju  wtedy istnia a karczma, 
ale brak informacji o jej w a cicielu, czy dzier awcy. Praw-
dopodobnie karczmarzem by  Antoni Szarmach, gdy  7 lip-
ca 1748 roku w ksi dze chrztów parafii Zblewo zapisano, e
ojcem chrzestnym Mariany Czubkowskiej urodzonej w Pili
Czubek (dzi  przysió ek Czubek w gminie Kaliska) by  An-
toni Szarmach Tabernatot de taberna Pazda ud Poulem, co 
oznacza, e wspomniany Antoni Szarmach by  w a cicielem
b d  dzier awc  dwóch karczem, jednej w osadzie Pazda 
i drugiej w interesuj cej nas osadzie Po om11. Po raz kolejny 
istnienie osady Po om, nazwanej wówczas Szyszkowie po-
twierdzone zosta o w 1750 roku. Wymieniana jest wówczas 
nowa kolonia Szyszkowy w parafii Lubichowo12. Natomiast 
w wizytacji archidiakonatu pomorskiego przeprowadzonej 
w Lubichowie 28 listopada 1765 roku zapisano, e do pa-
rafii nale y m.in. Karczma zwana Szyszkowie, czyli Po un13.
Chodzi tu zapewne o osad  Po om. W lustracji tej zapisano, 
e w karczmie po omskiej sprzedawano rocznie 37 beczek 

piwa. Osada karczmarska z czasem przekszta ci a si  w osa-
d  m y sk , zwan  te  Szyszkowie14. Józef Milewski pisze, 
e: W akcie nadawczym starosty borzechowskiego, Hilare-

go Potulickiego, z 1767 r. by  wzmiankowany m yn królew-
ski (przy wi tej Strudze) z prawem prowadzenia karczmy. 
Do m yna nale a y trzy morgi ziemi uprawnej15.

Sporz dzony w latach 1772-1773, na polecenie kró-
la Prus Fryderyka II Wielkiego, Kataster kontrybucji Prus 
Królewskich pozwala nam pozna  nazwiska wszystkich 
wówczas mieszkaj cych w pustkowiu Po om (Pollum),
ich dobytek itp. W pustkowiu Po om mieszka y wówczas 
4 rodziny, razem 27 osób: w tym 4 m czyzn, 4 kobiety, 
3 ch opców maj cych wi cej ni  12 lat, 6 ch opców maj -
cych mniej ni  12 lat, 1 dziewczyna maj ca wi cej ni  12 lat 
oraz 9 maj cych mniej ni  12 lat. W osadzie istnia a karczma 
prowadzona przez Wawrzy ca Kamratowskiego.

W spisie mieszka ców jako pierwsze zosta y wymienio-
ne dwie rodziny okre lone jako Eigenthümer. Mieszka cami
tymi byli:

1. Christ. Rotzack, onaty, maj cy jednego syna (ponad 
12 lat) i 1 syna m odszego ni  12 lat oraz 5 córek 
m odszych ni  12 lat. Nie posiada  ziemi, ani ywego
inwentarza.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Po om, zaginiona wie  na Kociewiu



5KMR

Z PRZESZ O CI REGIONU

2. Karczmarz (Krüger) Wawrz. Kamratowski, onaty, 
mieszkaj cy z synem maj cym ponad 12 lat, 3 sy-
nami m odszymi ni  12 lat i córk  maj c  wi cej ni
12 lat. Kamratowski mia  2 konie, 2 krowy, 1 ja ów-
k  i 2 winie.

Cha upnikami (Dessen Käthner), którzy nie u ytkowali
adnych gruntów byli:

1. Andreas Zielmann onaty, z 2 synami maj cy-
mi mniej ni  12 lat i 2 córkami tak e poni ej tego 
wieku. Nie u ytkowa  ziemi, mia  2 wo y, 2 krowy 
i 1 ja ówk .

2. Jacob Zielmann onaty, mieszkaj cy z synem maj -
cym ponad 12 lat, z synem maj cym mniej ni  12 lat 
i 2 córkami tak e poni ej tego wieku. Nie u ytkowa
ziemi, mia  2 wo y i 1 krow 16.

W 1780 roku Po om by  osad  szlacheck  (folwarkiem?) 
nale c  do szlachcica Cichockiego. Mieszka o tu 3 ko-
munikowanych katolików i 3 akatolików. Mieszka cy wsi 
na utrzymanie proboszcza dawali mesznego 1 korzec yta
i tyle  owsa17. Wymieniani tu akatolicy to prawdopodobnie 
niemieccy ewangelicy. Natomiast podana ilo  katolików 
i akatolików, jak wynika z powy szego katastru, dotyczy a
osób doros ych.

Na mapie Schroettera z lat 1796-1806 pokazana jest osa-
da Pollum, przez któr  przechodzi  g ówny trakt cz cy li-
wice ze Starogardem. Na po udnie od osady Pollum znajduje 
si  napis Mu.SM, co oznacza m yn i tartak18. Mieszka cami
osady Po om, jak zosta o to zapisane w ksi dze lubów, byli 
mi dzy innymi Christianum Glewenagen i Ewa Marszow-
na, którzy dnia 22 lipca 1805 r. w Zblewie zawarli zwi zek
ma e ski. Kolejny lub mieszka ców tej osady odby  si
20 stycznia 1811 r. pomi dzy Maciejem Glaz  z Osieczna 
i Maryanny  Maszown  z Ocypla19.

Józef Milewski w swej pracy pisze, e w pierwszej po o-
wie XIX w. by  tu folwark, jak wynika z mapy 1861 r., rozpar-
celowany, przy czym dzia ki rolne le a y wokó  jezior Czar-
nel i Firek ( cznie 376 ha)20. Dodatkowe informacje podaje 
Andrzej Kosecki, który pisze, e na pocz tku XIX wieku 
w osadzie Po om mieszkali jego przodkowie Maciej Marks 
i jego ona Ma gorzata Bobkowska pochodz ca z Ocypla. 
To Marks mia  by  wed ug przekazów rodzinnych w a ci-
cielem jeziora Ocypel Wielki. Nie wiadomo sk d przybyli 
Marksowie do Po oma, ale ju  pod koniec XVII w. Markso-
wie mieszkali we Wdzie21.

W 1848 roku w osadzie Polom mieszka o 33 katolików22,
a w 1867 roku 48 katolików23. Schematyzm nie podaje licz-
by ewangelików, ale zapewne jeden ewangelik mieszka  na 
pewno, o czym poni ej. W 1869 roku osiedle mia o 4 domy, 

Wandkarte des Kreises Pr. Stargard orfennach den neuesten Hilfsquellen von Paul Baron Legnitz i. Schl. 
Edgar Schultz Verlag in Pr. Stargard. Ok. 1911-1912.
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w których mieszka y 52 osoby, w tym 1 ewangelik24. Te 
cztery domy to by y zapewne tak zwane czworaki, st d tak 
du a ilo  osób mieszkaj ca tylko w 4 domach. Tak  sam
liczb  52 mieszka ców (katolików i ewangelików) podaje 
kolejne ród o, jakim jest Topographisc-statistisches had-
buch für den Regierungsbezirk z 1869 r. Ponadto we wspo-
mnianej ksi dze podano dodatkowe informacje. Obszar osa-
dy Poluum Mühle wynosi  1128,70 mórg i znajdowa y si
w niej 2 gospodarstwa gburskie (bäuerliche) i 1 gospodar-
stwo zagrodnika (Käthnerbesitzungen)25.

W 1877 roku mieszka cy osady Po om byli wiadkami
donios ego, jak na tamte czasy, wydarzenia. To tu 28 maja 
tego roku uroczy cie witano ks. sufragana diecezji che mi -
skiej obje d aj cego poszczególne diecezje. Tak opisano to 
wydarzenie w Pielgrzymie: Z tej przyczyny ju  o 2 godzi-
nie po po udniu wyjecha o 26 je d ców, ustrojonych w bia e
i liliowe szerpy do Po oma, wioski le cej na granicy pa-
rafii Lubichowskiej, aby przywita  wysokiego Dostojnika 
Ko cio a naszego i potem towarzyszy  Mu do Lubichowa26.
Wspomnianym sufraganem by  ks. biskup Jerzy Jeschke. 

Johannes Mühlradt, pastor w P ocicznie (dzi  wie
w gminie Kaliska) pisze, e w 1880 roku powsta o le nictwo
Po om (Pollum) nale ce do nadle nictwa Osieczna (Hage-
nort)27. Potwierdza to Handbuch des Grundbesitzes z 1880 
roku, gdzie zapisano, e do Forstgutsbezirk Hagenort, czyli 
do Maj tku ziemskiego Nadle nictwa Osieczna, którego ad-
ministratorem by Oberföster Heinrich Dühring, nale a Fi-
scalische Sägemühle (Pollum) (verpachtet)28. Oznacza to, e
tartak w osadzie Po om by  w asno ci  królewsk , nale c
do nadle nictwa Osieczna i w 1880 roku by  wydzier awio-
ny. Brak jednak informacji kto by  dzier awc  tego tartaku.

Natomiast w s owniku geograficznym wydanym w 1887 
roku zapisano, e Po om (Pollum) by  wsi  z wodnym m y-
nem nad Strug wi t , p yn c  przez jezioro Ocepel, D ugie

i Babsk. Mieszka cy mieli swe parafie w Lubichowie (kato-
licy) i w Borzechowie (ewangelicy). We wsi by y dwa gbur-
stwa i jedna zagroda. Obszar wsi wynosi  11287 morgów29.
Prawdopodobnie nast pi  tu b d w podaniu powierzchni 
wsi i by o to 1128,7 mórg. Potwierdzeniem by aby informa-
cja Milewskiego, który pisze: w 1886 r. do Po oma nale a y
ogó em 282 ha gruntów (a  po Lubic  i Jagielnic ). Do 1912 
r. istnia y tam: le niczówka, m yn wodny, tartak i 2 gospodar-
stwa rolne30. Trudno powiedzie  jak by o naprawd  z tymi 
gospodarstwami rolnymi, skoro w 1904 roku schematyzm 
diecezji che mi skiej wymienia jedynie Forsterei Pollum, 
w której mieszkali tylko ewangelicy o nieznanej dzi  ilo ci31.
Podobnie w 1906 roku wymieniana jest osada Pollum, ale je-
dynie jako le niczówka. Co ciekawe, mieszka cy le niczów-
ki korespondencj  pocztow  otrzymywali za po rednictwem
poczty we Wdzie, a nie poczty w Ossowie, która dostarcza a
korespondencj  do Ocypla i le niczówki Reu berg32.

W 1921 roku le nictwo Po om nale a o administracyjnie 
do nadle nictwa Osieczna. Mieszka y tu 3 osoby – m czy-
zna i 2 kobiety (prawdopodobnie ona i córka le niczego).
Byli to Polacy wyznania katolickiego. Nale y tu doda , e
nazw  wsi cytowany tu spis podaje jako Osieczno33.

Trudno powiedzie , kiedy z osady Po om wyprowadzili 
si  ostatni mieszka cy i kiedy zlikwidowano le niczówk
Po om. Józef Milewski pisze, e w latach 30. Po om zosta
zalesiony, a po zabudowaniach nie by o ju ladu34. Czy jed-
nak na pewno? Jeszcze w 1951 roku wymieniana jest wie
Po om nale ca do gromady Ocypel35. Na pewno nie by o
ju  w tym czasie le niczówki. Po omowie mieszkali jednak 
w Ocyplu a  do wybuchu II Wojny wiatowej. Stanis aw
Guz w swoich wspomnieniach wymienia osoby o tym na-
zwisku36. Czy byli potomkami w a cicieli osady Po om?

Dzi  po dawnej osadzie pozosta a jedynie nazwa topo-
graficzna.
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Pochodzenie nazw miejscowych od lat nurtuje j zy-
koznawców i historyków. Dotyczy to w szczególno-
ci etymologii niejasnych, podejrzanych, itp. Jedn

z takich w a nie jest nazwa nadwi la skiej wsi Tymawa 
w gminie Gniew. Po raz pierwszy nazwa ta wyst puje w do-
kumencie Sambora II z 1224 (raczej 1227) roku jako: Thy-
maua1. W nast pnym zapisie z roku 1230 jako: Thimow2,
a w dokumentach pomorskich z lat 1274-1284 (w odniesie-
niu tak e do obszaru ziemskiego) wielokrotnie jako: Thy-
mav, Thymauiensi, territorio Timauiensi, terra Thimavie,
granitzam Tymow, metam Tymoue, oraz Tymowe, Timava,
granicam Tymove, Tymove, Timove3. W nast pnych stule-
ciach m.in. w dokumentach krzy ackich (z lat 1326-1444) 
jako: Tymovia, Tymau – dokument lokacyjny wsi z 1351 r.,
i Tymov oraz Tymow i Thymaw4. Nast pnie w wieku XVI 
w wizytacjach biskupich i lustracjach dóbr królewskich 
nazwa ta wyst puje jako: Thimaua, Timaui, Thimawa5.
A w XVII-XVIII w. jako: Tymawa(!) do 1772 r.6. Nast p-
nie Thimau do 1920 roku7, od którego to powróci a nazwa 
Tymawa obowi zuj ca, za wyj tkiem okupacji hitlerowskiej 
(1939-1945), do dzi .

Reasumuj c, zauwa y  trzeba, e w pierwszym zapisie 
z 1224 (1227) roku wyst puje w nazwie tej sufiks: aua (Thy-
m|aua). A w sufiksach nast pnych zapisów m.in. literka – u
– zostaje zamieniona na literk  – v, st d przyrostki: av i ava,
np. Thym|av, Tim|ava, jak równie cz sto (w przewadze) 
wyst puj  sufiksy na – ow – owe, np.: Tym|ow, Tym|owe.
Z czego zdaje ukszta towa a si  ostatecznie nazwa Tymawa
(1624 r.). O ile jednak pó niejsze wzmianki (z XVIII-XX 
w. ) dotycz ce zapisu tej wsi i zachodz ce w nich zmiany 
j zykowe nie b d  nam a  tak potrzebne, o tyle intereso-
wa  nas b dzie w celu uwypuklenia jej etymologii, pierw-
sza znana nam forma ród owego zapisu tej miejscowo ci
tj.: Thymaua (PU 28). 

J zykoznawca, ksi dz Stanis aw Kozierowski, na amach
czasopisma „Slavia Occidentalis”, opowiedzia  si  na temat 
etymologii nazwy Tymawa w sposób nast puj cy. Miano-
wicie dopatrzy  si  podobie stwa nazewniczego pomorskiej 
Tymawy z niewielk  rzeczk Timavus wpadaj c  do Morza 
Adriatyckiego we w oskiej prowincji Triest8. Warto doda ,
e wspó cze nie rzeczka ta ma tylko 2 km oraz posiada 

4 ród a w San Giovanni di Duino ko o miasta Monfalco-
ne, poza tym wymieniaj  j  – ju  staro ytni pisarze rzymscy 
(m.in. poeta Wergiliusz9). Niezwyk e jest to, e w j zyku s o-
we skim nazwa rzeki Timavus brzmi Timava(!)10. Zauwa y
bowiem trzeba, e historyczna (te  spolonizowana) nazwa 
pomorskiej Tymawy: Thimow, Timawa czy Thimaua jest 
przecie  analogiczna do nazwy wspomnianej rzeki Tima-
vus. Z t  ró nic , e w rdzeniu nazwy pomorskiej Thim|ow
(z 1230 r.) czy Thim|aua (z 1582 r.) w przeciwie stwie do 
aci skiej nazwy rzeki Timavus wpada przed literk  – i – li-

terka – h – T(h)im|aua – Tim|avus11. Natomiast porównuj c
form  zapisu Timava – widniej c  w dokumencie M ciwo-
ja II z roku 1283 oraz pó niejsz Timawa z lustracji 1565 
roku12, to w pierwszym przypadku mamy nazw  identyczn
co s owe ska nazwa rzeki, a w drugim minimaln  tylko ró -
nic  polegaj c  na zamianie literek („v” na „w”). Poza tym 
ks. Kozierowski w swym opracowaniu stwierdzi  powo u-
j c si  na S ownik geograficzny Królestwa Polskiego…, e
w 1355 roku w dokumencie komtura gniewskiego Jana von 
Falkenstein dla Piotra z Braunswaldu (Go ciszewa) daj ce-
mu mu wie  Ja wiska w opisie granic nadania wzmiankowa-
na jest jaka  rzeczka Tymawka13.

Badania nad etymologi  nazwy wsi Tymawa, rozwin a
pod koniec XX w. Halina Bugalska w swej pracy o toponimii 
by ych powiatów: gda skiego i tczewskiego14. Powo uj c si
w niej najpierw na ks. Kozierowskiego, o wypatrzeniu przez 

GRZEGORZ WOLI SKI

Etymologia nazwy wsi Tymawa*

Siostrze

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

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

[w:] https://en.wikipedia.org/wiki/Timawo, op. cit.
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tego  nazwy rzeki Timavus, a tak e rzeczki Tymawki pisze 
[…] a wi c mo e nazwa Tymawa jak Verissa (dzi  Wierzyca) 
nale y do nazw, które wed ug terminologii T. Milewskiego
zamilczymy do „podejrzanych o pochodzenie wenetyjskie”15.
Jest to niezwykle wa ne twierdzenie. Poza tym wspomnia-
na badaczka napisa a, e niemiecki j zykoznawca Jürgen 
Udolph (którego opracowanie wymieni a w przypisie16),
zaliczy  rdze  nazwy Tymawa (Tym), do hydronimicznych 
baz s owia skich, które cz  S owia szczyzn  zachodni
i po udniow , a tak e zaliczy  j  (ow  baz ) do podstaw ty-
powych dla praojczyzny S owian.

Zaznaczy  chcia bym, e jedna z teorii historycznych 
g osi, e wspomniane przez Bugalsk  plemi  Wenedów ule-
g o m.in. slawizacji. Poza tym twierdzi a, i  sufiksy na: ava,
awa (Tym|awa), sugerowa  mog , e mog a to by  kiedy
nazwa rzeki17. Je eli przypuszczenie to jest trafne (a jest), to 
wynika oby z tego, e pierwotna znana nam ze róde  nazwa 
miejscowa Thymaua, po wiadczona w dokumencie Sambo-
ra II z 1224 (1227) roku, mog a si  wzi  od pobliskiej p y-
n cej tam rzeki. Czy jednak wzmiankowana w nast pnym
wieku w dokumencie komtura gniewskiego wspomniana 
rzeczka Tymawka, to ta pierwotna rzeka, od której powsta a
nazwa miejscowa Tymawa? W tpliwe, ale niewykluczone. 
Osobi cie uwa am, e zlokalizowanie rzeczki Tymawki wy-
maga odr bnego, dog bnego studium w oparciu o ród a
historyczne, tak pisane jak i kartograficzne, które mog yby
zweryfikowa  ten problem. Raczej w tpliwe jest, e wzmian-
kowana rzeczka Tymawka w dokumencie z 1355 r. by aby
tym pierwotnym ciekiem wodnym, od którego wzi a si  na-
zwa miejscowa Thymaua (Thymawa). Zreszt  w tpliwo ci
w tym kontek cie zdaje si , przejawia  ju  wydawca kodek-
su XIV-wiecznych dokumentów Klaus Conrad18.

Ponadto H. Bugalska dodaje, e nazwa Tymawa jest na-
zw  niejasn , a w Polsce odosobnion . Z tym, e nazwa ta 
jest niejasna bym si  zgodzi 19, ale e jest nazw  odosobnio-
n  ju  nie, bo np. w województwie warmi sko-mazurskim
wyst puj : w powiecie ostródzkim (gminie Grunwald) wie
Tymawa, po o ona nad jeziorami: Tymawskim i Mielno 
oraz Wielka Tymawa w powiecie nowomiejskim (gminie 
Biskupiec)20. Pierwsza miejscowo  po o ona jest na obsza-
rze historycznych Prus (ziemi plemienia Sasinów), druga na 
pograniczu pruskiej Pomezanii i ziemi che mi skiej21.

Reasumuj c, jaka jest wi c etymologia Naszej uro-
czej nadwi la skiej Tymawy? Odwo am si  do powy szych
ustale , dodaj c przy okazji swoje. Skoro, jak wykaza  to 
ks. Kozierowski, nazwa Thymaua jest analogiczna do na-
zwy rzeki Timavus – wpadaj cej do Adriatyku w prowin-
cji Triest, to przyjmuj c hipotez  postawion  przez Bugal-
sk , która zaliczy a nazw  Tymawa do nazw podejrzanych 
o pochodzenie Wenetyjskie (podobnie jak Verisse – Wierzyc )
mo na by oby przyj  (maj c na uwadze równie  to, e rdze
nazwy Tymawa [Tym] zosta  zaliczony przez Udolpha do baz
typowych dla praojczyzny s owia skiej), e nazwa naszej Ty-
mawy jest staro ytnym reliktem nazewniczym po Wenedach. 

Mo na by oby tak e pokusi  si  o stwierdzenie, e w tym 
wypadku nazwa miejscowa Tymawa urobi aby si  ewentu-
alnie od nazwy rzeki. Przypuszczenie takie mo e wynika
z tego, e antyczne plemi  Wenedów pozostawi o po sobie 
w spadku (m.in. na terenie Polski) wiele swych rodzimych 
nazw wodnych. wiadczy o tym, nie tylko wielokrotnie 
przytaczana tu nazwa pi knej i bliskiej Nam rzeki Wierzycy 
(Verissa), ale i nazwy innych rzek np. Odra (*Adra), Note
(*Natisis)22, a mo e i pierwotna nazwa Kwidzyna (Quidin,

*Kvid|in por. z nazw l skiej rzeki Kwisa) – co s dz c po 
po o eniu geograficznym tego miasta (i nie tylko), nie jest 
bynajmniej wykluczone. 

Co wiemy o plemieniu Wenedów? Wiemy, e by  to sta-
ro ytny lud indoeuropejski pokrewnym najbardziej Ilirom 
i Latynom23. ród a pisane na temat Wenedów s  mo e nie 
na tyle sk pe, ile do  enigmatyczne, a wzmianki – lako-
niczne. Pierwsz  wzmiank  o Wenedach mamy ju  w ho-
merowej Iliadzie (VII w. p.n.e.). Nast pnie wzmiankuj
ich m.in.: Herodot w V w. p.n.e., Klaudiusz Ptolemeusz 
w swym dziele pt.: Geographike Hyphegesis umieszczaj c
ich na pó nocy Europy nad Zatok  Wenedzk  (identyfikowa-
n  z Zatok  Gda sk ) pomi dzy siedzibami: Gotów i Galin-
dów24. W I wieku n.e. Wenedów wymieniaj  w tym samym 
mniej wi cej czasie, pisarze rzymscy, tj.: Pliniusz Starszy 
i Publius Tacyt, ten pierwszy wzmiankowa  Wenedów jako lud 
zamieszkuj cy nad Wis  (habitari ad Vistlam). Tacyt nato-
miast w swojej Germanii, wyliczy  ich w ród plemion „barba-
rzy skich” zamieszkuj cych pomi dzy: Germanami a Sarma-
tami25. Poza tym Wenedów wymienia na obszarze Imperium 
Rzymskiego wielu innych rzymskich pisarzy, np. G. J. Cezar 
w swym pami tniku Wojna galijska wspomina o nich na tere-
nie Bretanii. Profesor Piotr Kaczanowski precyzuje lokalizacj
zamieszkania plemienia Wenedów na podstawie wspomnianej 
ptolemeuszowskiej Geografii nad doln  Wis  na prawym jej 
brzegu, wzd u  ca ej Zatoki Wenedzkiej (tj. Gda skiej). Przy-
puszcza tak e, e siedliska Wenedów rozci ga y si  wzd u
po udniowo-wschodniego wybrze a Ba tyku26.

ycie Wenedów, na obszarze staro ytnej Europy, ulega-
o przemieszczeniom. Nie uda o im si  stworzy  jakiego

trwalszego organizmu politycznego, o lokalizacji ich pier-
wotnej siedziby napisano ca e rega y monografii i opraco-
wa , w szczególno ci j zykowych a tak e historycznych. 
Studiów i teorii na temat ich pierwotnej siedziby i migracji 
powsta o równie  niema o. Gerard Labuda uzna  za wybit-
nymi j zykoznawcami (m.in. Tadeuszem Milewskim), któ-
rzy dopatrzyli si  w rodzimych onomastycznych nazwach 
Wenedów nawi zania do dialektów germa skich, e ich 
pierwotna siedziba mog a znajdowa  si  w rejonie Turyn-
gii z o rodkiem oko o Jeziora Bode skiego27. Sk d Wene-
dowie wyemigrowali w XI w. p.n.e. w dolin  Padu (gdzie 
w znacznie pó niejszych stuleciach stali si  po rednikami
w handlu bursztynem ba tyckim), a tak e do nadadriatyckiej 
Ilirii(!) oraz w inne rejony Europy (zob. ryc. II). Na teryto-
rium dzisiejszej Polski – Wenedzi mogli si  pojawi  w VI 
wieku p.n.e., w czasie trwania kultury wschodniopomorskiej 
stanowi c  archeologiczny pó nocno-wschodni od am kul-
tury u yckiej28. W pó niejszych wiekach Wenedów zali-
czymy do kultury: przeworskiej, oksywskiej i wielbarskiej 
w dawniejszej literaturze przedmiotu nazywanych cznie
– kultur  wenedzk . Wendowie zasiedlali m.in. Pomorze 
Gda skie i Wielkopolsk . Fakt ich istnienia zdradzaj  nam 
pozosta e po ich yciu na Pomorzu i nie tylko – nazwy to-
ponimiczne, np.: Verissa, (Werene – nazwa miejscowa) oraz
inne przytoczone powy ej nazwy rzek na terenie wspó cze-
snego kraju, oraz wykopaliska archeologiczne. 

Wed ug Franciszka S awskiego etymologia nazwy ple-
mienia Wenedów pochodzi od italo – celtyckiego mianow-
nika liczby mnogiej: ven – e – to (z pierwiastkiem vén), co 
oznacza: yczy  sobie, lubi , kocha , czyli Wenedowie to 
lud kochaj cy swój ród29.

Ciekaw  informacj  na temat Wenedów zawar  G. La-
buda w S owniku staro ytno ci s owia skich… Mianowi-
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cie powo uj c na przekaz Pliniusza Starszego opiewaj cy
o pewnym rzymskim ekwicie, który z polecenia prokuratora 
Julianusa (odpowiedzialnego za u wietnianie igrzysk gla-
diatorskich w czasie panowania cesarza Nerona w latach 60. 
I w. n.e.) wyprawia  si  w intratn  ekspedycj  po bursztyn ku 
dalekiemu Ba tyckiemu Morzu… Historyk ten przypuszcza ,
e jest ca kiem prawdopodobne by w celu porozumienia si

z miejscow  ludno ci  odno nie zakupu bursztynu, wspo-
mniany ekwita zabra  ze sob  kliku Wenedów znad Padu30.

Wiadomo jest bowiem z przekazu Pliniusza, e ekspe-
dycja po bursztyn si  uda a, a przywieziony surowiec by
tak obfity, e nawet siatki na arenie gladiatorskiej s u ce
do powstrzymywania zwierz t i os ony podium posiada-
y w ka dym swym w ze ku bursztyn. Natomiast wszelka 

bro  gladiatorów i ca y u ywany przez nich sprz t przez 
1 dzie  igrzysk by  wykonany z bursztynu. Warto doda , e
najwi ksza, przywieziona do Rzymu, bry a jantaru wa y a
4,257 kg31. Niemniej interesuj ce jest spostrze enie – jak 
– rzymski ekwita porozumia  si  z lokaln  ludno ci  miesz-
kaj c  u wybrze y Ba tyku w celu zakupu od nich tak bar-
dzo dla niego cennego bursztynu? – g ównego celu dalekiej 
i niebezpiecznej zarazem wyprawy? Prawdopodobne jest tu 
wi c przypuszczenie Labudy, mówi ce o tym, e wspomnia-
ny ekwita móg  zabra  ze sob  w ekspedycj  w a nie kilku 
Wenedów znad Padu, by móc dokona  intratnego zakupu 
lub wymiany (wzgl dnie porozumie  si ). Mo emy mie  tu 
wi c wiadectwo tego samego lub podobnego j zyka, któ-
rego u ywano po ród Wenedów zamieszka ych nad Padem 
i Wenedów zamieszkuj cych u wybrze y Zatoki Gda skiej
i Zalewu Wi lanego oraz rejonów nad doln  Wis . Fakt ten 
mo e mie  niebagatelne znaczenie w odniesieniu ukazania 
etymologii nazwy miejscowej Tymawa. Zreszt  istnienie 

Wenedów na Pomorzu jest dowiedzione 
i wi e si  ogólnie z kultur  przeworsk ,
zw aszcza oksywsk  i mo e te  cz ciowo
wielbarsk , o których by a ju  wcze niej
mowa.

Wenedzi zamieszkuj cy obszar dzisiej-
szej Polski mogli ulec na przestrzeni III-
VI wieku slawizacji (podobnie jak ulegali 
hellenizacji czy celtyzacji) pod wp ywem
ludno ci pras owia skiej. W VI w. kro-
nikarz gocki, Jordanes, podawa  w czasie 
tera niejszym, e [...] pochodz cy z jedne-
go pnia (etnicznego) Wenetowie wyst pu-
j  dzisiaj pod trzema nawami: Wenetów, 
Antów i Sklawenów32. Jedna z hipotez hi-
storycznych mówi, e pod nazwami wspo-
mnianych plemion kryj  si  ju  S owia-
nie… Gerard Labuda nie wykluczy , e na 
obszarach zamieszkanych przez Wenedów, 
kiedy ulegali oni slawizacji, przez pewien 
okres czasu mog a istnie  faza dwuj zycz-
no ci (bilingwizmu)33.

Podsumowuj c powy szy artyku  od-
no nie pochodzenia nazwy miejscowej Ty-
mawa, stwierdzi  mo na w pierwszej kolej-
no ci, e: jej etymologia jest niejasna jak 
równie  podejrzana, ale bynajmniej nazwa 
wsi nie jest odosobniona. Mamy bowiem 
wyst powanie to  samych nazw miejsco-
wych w województwie warmi sko-mazur-
skim (tj. Tymawa k. Grunwaldu i Wielka 

Tymawa na pó nocnym pograniczu ziemi che mi skiej
z Pomezani ), a wi c ogólnie na historycznym terenie Prus, 
mo e to by  swoisty „trop” przybli aj cy do wyja nienia
nazwy pomorskiej – Tymawa, patrz c przez pryzmat etymo-
logii wspomnianych miejscowo ci34.

Nazwa miejscowa Tymawa nie jest nazw  prymarn (?)
i jak dotychczas nie zosta a przez j zykoznawców dosta-
tecznie wyja niona. Halina Bugalska, s usznie twierdzi, e
sufiks – awa – sugeruje, e mog a to by  kiedy  nazwa rze-
ki35. Wynika oby st d, e nazwa Tymawa pochodzi aby od 
nazwy rzeki36 (poza tym podejrzewa j , podobnie jak Wie-
rzyc , o pochodzenie wenetyjskie). Etymologi  nazwy Ty-
mawa – od rzeki, zdaje si  potwierdza  równie  niemiecki 
onomasta J. Udolph, zaliczaj cy rdze  – Tym – m.in. do 
hydronimicznych baz, które s  typowe dla praojczyzny 
s owia skiej37. Wynika oby wiec z tego, e nazwa Tymawa 
w sensie historycznym jest bardzo, bardzo odleg a. Mo na
tak e powiedzie  ogólnie o zgodno ci przypuszcze  po-
wy szych badaczy. I w ko cu warto zwie czy  ciekawym 
spostrze eniem ks. Kozierowskiego, który zauwa y  ana-
logiczn  wzgl dem pomorskiej nazwy Tymawa niewielk
rzeczk  o nazwie Timavus (która wg j. s owe skiego brzmi 
Timava!) w iliryjskiej prowincji Triest, w której to osie-
dlili si  antyczni Wenedowie, podobnie jak i w pó nocnej
Europie nad doln  Wis 38. Mo na by oby wi c postawi
hipotez , e w tym wypadku nazwa Tymawa jest staro yt-
nym reliktem nazewniczym po wspomnianych Wenedach, 
którzy mogli zamieszkiwa  i nadwi la skie tymawskie te-
reny. Nie bez kozery rozpisywa em si  tak o nich, oraz ich 
ewentualnym po rednictwie i handlu cennych bursztynem, 
czy ich slawizacji. Niemniej uwa am, e artyku  nie wy-
czerpuje tematu39.

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

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

kultury S owian od czasów najdawniejszych do ko ca XIII wieku, t. VI, pod 
red. G. Labudy i Z. Stiebera, 

Ossolineum 1977, op. cit., s. 375.
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Przypisy:
* Niniejszy artyku  stanowi poprawienie i uzupe nienie pier-

wodruku pt.: Etymologia nazwy wsi Tymawa, opublikowanego 
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”(dalej: KMR), nr 2 (81), 
2013, na s. 16-19. Jego autor, chcia by w tym miejscu podzi kowa
redakcji powy szego kwartalnika za mo liwo  jego powtórnego 
opublikowania. Szerzej o etymologii nazwy wsi Tymawa pisz
w obszernym artykule, wys anym do redakcji rocznika muzealnego 
„Rydwan”. 

1 Zob. Pommerellisches Urkundenbuch (dalej: PU), hrsg. von 
M. Perlbach, Danzig 1882, nr 28. W sprawie jego datowania G. Wo-
li ski, Jeszcze o Kalatrawensach z Tymawy… [w:] KMR, nr 1 (72) 
2011, s. 7 i n., w którym m.in. ustalenia: G. Labudy i E. Rymara. 

2 Preussisches Urkundenbuch (dalej: PrU), Bd. I, hrsg. v. R. Philippi, 
A. Seraphin, Königsberg 1882, nr 74.

3 PU numery: 43, 260, 261, 262, 277, 278, 336, 354, 357, 367, 376 i 634. 
4  PrU, Bd. II, hrsg. M. Hein, E. Maschke, 1962, nr 556; PrU, Bd. 

IV, hrsg. M. Koeppen, Marburg 1961, nr 681; PrU, Bd. V, hrsg. 
K. Conrad, Marburg 1969, nr 35. Zob. Ksi gi czynszowe Zakonu 
krzy ackiego oprac. P.G. Thielen, Das Grosse Zinsbuch des Deut-
schen Ritterordens (1414-1438), Marburg – Lahn 1958, s. 114; 
M. Grzegorz, Ksi ga czynszowa Komturstwa gniewskiego z 1444 
roku, [w:] Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Pedagogicznej w Byd-
goszczy, Studia Historyczne, 1993, z. 3., s. 130. Kserokopie róde
w posiadaniu biblioteki gniewskiej. 

5 Zob. Visitationes 1582, wyd. Kujot, s. 69; por. Lustracja 1565 r., s. 144. 
6  Zob. Lustracje, 1624 r., s. 132; 1660 r., s. 32; 1765 r., s. 107, por. 

map  Schroettera z ko ca XVIII wieku.
7 Por. liczne ród a tak kartograficzne jak i drukowane oraz r kopi-

mienne z XIX i pocz. XX w., w których wyst puje nazwa Tymawa. 
8 S. Kozierowski, Nazwy rzeczne w Lechji przyba tyckiej i w przyleg ych

cz ciach S owia szczyzny pó nocno-zachodniej, cz. 2., [w:] „Slavia 
Occidentalis”, pod red. M. Rudnickiego, t. X, Pozna  1931, s. 216.

9  Zob. Wergiliusz, Eneida, w przek . ks. T. Kary owskiego, wyd. II, 
Wroc aw 1950, ks. I, s. 13 przyp. 244 por. P. Vergilius Maro, Aeneis,
ks. I i II, wyd. R. Ganyszyniec, Lwów 1937, s. 12 

10 Zob. The Timavo River [w:] wikipedia, the free encyclopedia.
11  Zob. PrU, Bd. I, nr 74 [1230 r.] por. Visitationes 1582, s. 69. Rdze

– T(h)ym – szczególnie z literk  „h”, np.: Thym|aua czy Thim|ow, 
mo na by oby uzna  za form  zgermanizowan ? Natomiast aci -
ski zapis rzeki Tim|avus w swym sufiksie – avus, ró ni si  ze s o-
we sk  i polsk  nazw  Timava odpadni ciem aci skiej ko cówki
– us i zast pieniem jej literk „a” st d – ava – Timava. (sic!).

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

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

14  H. Bugalska, Toponimia by ych powiatów gda skiego i tczewskie-
go, Ossolineum 1985.

15 H. Bugalska, op.cit., 105. 
16  H. Bugalska, Toponimia…, s. 105, przyp. 74.
17 Por. S. Kozierowski, Nazwy…, s. 241.
18 Zob. PrU, Bd. V, nr 355, przyp. 3. Por. SGKP, t. XII, s. 705. Profesor 

M. Grzegorz w swoim S owniku historyczno-geograficznym kom-
turstwa gniewskiego…, Gniew 2009, has o: Ja wiska na s. 46 i n., 
uto sami  zapis […] wa er Tymauke z dokumentu Falkensteina (zob. 
PrU, Bd. V, nr 355; powy ej przyp. 13) z Jeziorem Tymawskim, a nie 
z rzeczk  Tymawk  zapewne za K. Conradem. Tylko, e Conrad nie 
by  pewien, czy chodzi tu rzeczywi cie o Jezioro Tymawskie (zob. 
ten e, PrU, Bd V, nr 355, przyp. 3). Romuald Frydrychowicz nato-
miast w SGKP, t. XII, na s. 705, twierdzi , e zapis wa er Tymauke
odnosi si  do strugi Tymawki a nie jeziora. Warto doda , e we wspo-
mnianym dokumencie Falkensteina, nie pojawia si  zapis, e chodzi 
w nim o Jezioro Tymawskie (See), tylko ogólnie widnieje […] wa er
Tymauke, wody Tymawke – Tymawskie. I Conrad i Grzegorz, zda-
je si  nie wzi li pod uwag  has a Frydrychowicza z SGKP, t. XII, 
s. 705, bo go w swych opracowaniach odno nie analizy dokumentu 
Falkensteina dla Ja wisk z 15.08.1355 r. nie wymieniaj . Dlatego te
w tym kontek cie, bardziej daj  tu wiar  ks. Frydrychowiczowi, a to 
dlatego, e pisz c do SKGP has o: Tymawka jako struga, pod koniec 
XIX w., podejrzewam, e musia  on korzysta  z XVII-wiecznego 
cysterskiego odpisu dokumentu Falkensteina, bo jego orygina  si
nie zachowa ; zob. komentarz K. Conrada PrU, Bd. V, nr 355. 

19 Najnowsze moje ustalenia zawarte w artykule: O pochodzeniu na-
zwy wsi Tymawa ko o Gniewa (zob. przyp.*) obalaj  t  niejasno .

20  Por. Wykaz urz dowych nazw miejscowo ci w Polsce, t. 3., War-
szawa 1982, s. 488; SGKP, t. XIII, s. 705. Zob. map  Polski na: 
http://www.targeo.pl/

21 Niezwyk e jest to, e obie te miejscowo ci le  na tej samej szeroko-
ci geograficznej. Tymawa Wielka 53° 30`6.09``. Tymawa w gminie 

Grunwald natomiast 53° 29`30.11``, czyli ró nica wynosi 1 minut .
22 A tak e wiele innych nazw toponimicznych. 
23 G. Labuda, Wenedowie, [w:] S ownik staro ytno ci s owia skich:

encyklopedyczny zarys kultury S owian od czasów najdawniejszych 

do ko ca XIII wieku, (dalej cyt. SSS), t. VI, pod red. G. Labudy 
i Z. Stiebera, Ossolineum 1977, op. cit., s. 373. 

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

25  G. Labuda, Wenedowie, s. 373.
26 P. Kaczanowski, Barbaricum w wietle róde  historycznych, [w:] 

Wielka historia Polski, t. I, cz.1.: Najdawniejsze dzieje ziem pol-
skich do VII wieku, oprac. P. Koczanowski, J. K. Koz owski, Kra-
ków 2003, op.cit., s. 265. 

27  G.Labuda, Wenedowie, s. 374 i n. 
28 G. Labuda, Wenedowie, op cit., s. 376, mapka s. 375, por. 

L. J. uka, Kultura wschodniopomorska [w:] SSS, t. II, pod red. 
W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehra – Sp awi skiego, Ossolineum 
1964, op. cit., s. 564, s. 565, por. P. Kaczanowski, Tablica chrono-
logiczna epoki elaza, [w:] Wielka historia Polski, t. I, cz.1., s. 172, 
por. G. Jagodzi ski, Zagadkowy lud – Wenetowie, [w:] http://grze-
gorj.w.interia.pl/lingwpl/wenetowie1.html

29 F. S awski, Wenedowie [w:] SSS, op.cit., 373. 
30  G. Labuda, Wenedowie, s. 377.
31  J. Kolendo, Wyprawa po bursztyn ba tycki za Nerona, [w:] Pomora-

nia Antiqua, t. X, 1981, op. cit., s. 26.
32 Zob. Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów, [w:] Historia goc-

ka, czyli scytyjska Europa, t um. i oprac. E. Zwolski, Lublin 1984. 
[119], s. 111. 

33  G. Labuda, Wenedowie, op. cit., s. 377. Badacz ten przyjmowa  za 
rzecz pewn , e plemiona: Atów i Sklawenów by y ju  w relacji 
kronikarza Jordanesa plemionami s owia skimi. Odno nie We-
nedów i przekazu Jordanesa zob. te : J. Powierski, Wenedowie,
[w:] Prussica, t. 1., s. 11 przyp. 11. 

34 Georg Gerullis w swej pracy pt.: Die altpreu ischen Ortsnamen, 
Berlin – Leipzig 1922, nie uwzgl dni  Tymawy, wi c chyba nie po-
dejrzewa  jej o prusk  proweniencj . Doda  mo na, e w Tymawie 
Wielkiej w gminie Bisukpiec, zlokalizowano wczesno redniowieczne
grodzisko datowane na X-XI w., a wi c s owia skie! Podobnie w Ty-
mawie w gminie Grunwald zlokalizowano grodzisko we wschodniej 
stronie wsi, na cyplu wychodz cym na tamtejsze jezioro Mielno, któ-
ry od po udnia oddzielony jest bagnist  dolin  jakiego  nieznanego 
strumienia(!). Spostrzec trzeba w tym kontek cie analogi  z Tymaw
k. Gniewa, gdzie równie  znajdowa a si  (wg SGKP, t. XII, s. 705) ja-
ka  struga zwana Tymawk . Doda  chcia bym, e i w nadwi la skiej
Tymawie – Wybudowaniu, znajduje si  nad brzegiem skarpy jakie
niezlokalizowane (nie przebadane archeologicznie) wczesno rednio-
wieczne grodzisko, opisane przez Stanis awa Mielczarskiego (zob. 
Kociewie II, Ossolineum 1992, s. 61, nr 46). Niemniej wg bada  ar-
cheologicznych, grodzisko w Tymawaie w gminie Grunwald, posiada 
o dziwo pó n  metryk , bo krzy ack  (datowan  na XIV w.). Niewy-
kluczone jest jednak, e mog o by  ono (owe grodzisko) zamieszka e
we wcze niejszych epokach, przez Prusów, a tak e mo e i przez staro-
ytnych Wenedów? – a potem i S owian? Dlaczego tak przypuszczam. 

Dlatego, e podczas lokacji tej wsi po 1328 r. musia a si  przecie
sk d  wzi  jej nazwa! – tj. Tymawa. Zachodz  wi c w tym kontek-
cie nast puj ce przypuszczenia. 1. Albo nazwa wspomnianej wsi 

zosta a skopiowana od nazwy innej Tymawy, np. tej z ziemi che mi -
skiej (diecezji pomeza skiej), co uwa am za ma o prawdopodobnie 
(cho  nie wykluczone), w tym wypadku nieprawdziwe by oby moje 
powy sze twierdzenie jakoby miejsce to by o zasiedlone w okresie 
przed krzy ackim, przez Prusów, Wenedów i mo e S owian. 2. Albo 
po prostu miejsce to nazywa o si  tak z dawien dawna jako Tymawa 
i wzi o sw  nazw  od tamtejszego wspomnianego strumienia o nie-
znanej wspó cze nie nazwie, lub innego tamtejszego cieku wodnego. 
Nast pi o wi c ponowienie nazwy hydronimicznej na naw  miejsco-
w . Podobnie mog o by  i z Tymaw  k. Gniewa, twierdzenie takie 
w przypadku obydwu tych nazw topograficznych potwierdza ich su-
fiks (awa). Utwierdza oby to wi c hipotez  o wenetyjskiej etymologii 
nazwy Tymawa w gminie Grunwald i tym samym ich ewentualnej 
obecno ci na po udniowo-zachodnim kra cu Pojezierza Olszty skie-
go… Zagadnienie to wymaga jednak, moim zdaniem, szerszego opra-
cowania porównawczego. Odno nie grodziska w Tymawie w gminie 
Grunwald, zob. M. J. Hoffmann, A. Mackiewicz, redniowieczne za-
o enia obronne powiatu ostródzkiego, Ostróda 2004. 

35 Por. S. Kozierowski, Nazwy…, s. 241-242. 
36 W tym wypadku nazwa Tymawa by aby nazw  topograficzn

prymarn  ponowion  od nazwy rzeki b d  strumienia, podob-
nie jak Szp gawa(!).

37 J. Udolph, Zum Stand der Diskussion um die Urheimat der Slaven, 
Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge, Bd. 14, H. 1., 1979, s. 18. 

38 Zob. powy ej, passim.
39 Nazwa Tymawa jest niejasna i niewyja niona, a s usznie podejrzana 

o pochodzenie wenetyjskie. Mo na zatem za o y , maj c na uwa-
dze wyst powanie niemal takiej samej nazwy wzgl dem Tymawy 
w Ilirii (tj. rzeczka Timavus, Timava w nadadriatyckiej prowincji 
Triest) historycznym terenie, na którym yli od XI w p.n.e. We-
nedowie, podobnie jak yli w okresie pó niejszym na Pomorzu 
Gda skim (rejon dolnej Wis y), e nazwa Tymawa jest raczej we-
netyjskiego pochodzenia. Bynajmniej wszystko na to wskazuje. 
Twierdzenie to mo e by  adekwatne tak e w odniesieniu do dwóch 
pozosta ych Tymaw w województwie warmi sko-mazurskim.
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Poj cie krajoznawstwa i turystyki

Wymienione poj cia wywo uj  niejasno ci wobec ich 
rozleg ego zakresu znaczeniowego. Dla potrzeb tego arty-
ku u terminem krajoznawstwa b dziemy pos ugiwa  si
w znaczeniu: holistycznej, zintegrowanej, pog bionej
(w kontek cie wielu dyscyplin nauki), a zarazem popular-
nonaukowej wiedzy o kraju ojczystym. Chodzi o wiedz
o kraju w aspekcie: przed (przesz o ci), teraz (wspó czesno-
ci), potem (przysz o ci). Trudno zrozumie  bytno  teraz 

bez odniesienia do tego, co by o i co b dzie. Krajoznawstwo 
du  wag  przywi zuje do tradycji, przekazywania i uczenia 
tego, co z pokolenia na pokolenia by  powinno: warto ci,
przekona , umiej tno ci zachowa , zwyczajów i obyczajów. 
Tradycja strze e naszej to samo ci: narodowej, kulturowej, 
j zykowej, terytorialnej. Dzi ki jej mo emy okre li  zarów-
no nasz  swoisto  jak równie  odr bno . Wyzbywanie si
tradycji grozi nihilizmem i brakiem zakorzenienia.

Natomiast turystyka to ogó  zjawisk zwi zanych z czaso-
w  zmian rodowiska, wynikaj ca z motywów poznawczych, 
rekreacyjnych lub turystycznych, dokonywana w czasie wol-
nym2. Nadrz dno  krajoznawstwa w edukacji, w stosunku do 
turystyki, ma swe uzasadnienie w pe nionych przez nie funk-
cjach, czynno ciach i zadaniach w procesie dydaktyczno-wy-
chowawczym, zw aszcza m odego pokolenia Polaków.

Relacje krajoznawstwa i turystyki

Krajoznawstwo3 i turystyka to poj cia nieto same. Istniej
obok siebie jak asymptoty. Ci gle si  zbli aj  do siebie, ale 
nigdy si  nie spotykaj . Stanowisko to nie jest równoznacz-
ne z twierdzeniem, e s  to dwa ró ne poj cia, mieszcz ce
si  w odmiennych p aszczyznach, zarówno tre ciowych jak 
i formalnych. Nazwy te okre laj  jednak warto ci odmien-
ne, zaz biaj ce i dope niaj ce si  w pracy oraz ci le wspó -
dzia aj ce ze sob . Gdyby tak nie by o, nie wymieniano by 
tych terminów równocze nie. wiadczy o tym powszechne 
pos ugiwanie si  poj ciem szkolny (akademicki) ruch krajo-
znawczo-turystyczny. Podstawowym jego zadaniem jest kra-
joznawstwo a turystyka stanowi rodek do jego osi gni cia.

Dwucz onowo  nazwy podkre la wag  obu jej elemen-
tów. Uprawianie krajoznawstwa bez kontaktu z terenem, jak 
równie  pozbawianie turystyki tre ci krajoznawczych jest 
zaprzeczeniem okazji, niepe nym wykorzystaniem mo -
liwo ci, jakie stwarza ta forma aktywno ci. W szkolnym 
i studenckim ruchu krajoznawczo-turystycznym naj atwiej
dostrzec konieczno  symbiozy krajoznawstwa i turystyki 
jako dziedzin wzajemnie si  uzupe niaj cych i nieroz cz-
nie z sob  zwi zanych. O kolejno ci tych poj  przes dzaj
edukacyjne cele, którym s u y krajoznawstwo i turystyka4.
Chodzi o takie krajoznawstwo i turystyk , które ucz  i wy-
chowuj .

Oblicze krajoznawstwa i turystyki w szkole i uczelni 
kszta tuj  przede wszystkim: Szkolne Ko a Krajoznawczo-
Turystyczne (SKKT), Szkolne i Akademickie (Studenckie) 
Ko a (Kluby) Krajoznawczo-Turystyczne Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), ko a (klu-
by) turystyczne Zwi zku Harcerstwa Polskiego, Zwi zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Polskiego Towarzystwa 
Schronisk M odzie owych (PTSM). S  one wraz z ró nymi
poziomami systemu edukacji powo ane do utrzymywania 
ci g o ci historyczno-kulturowej narodu, kreowania za-
chowa  zgodnych z warto ciami uniwersalnymi (ogólno-
ludzkimi, ponadczasowymi)5 oraz postaw patriotycznych 
i obywatelskich, kszta towania wiat ych, m drych Pola-
ków, oddanych swojej Ojczy nie oraz dbaj cych o jej dzie-
dzictwo i to samo  narodow .

Credo krajoznawstwa i turystyki

Krajoznawstwo rozwija aktywne postawy w s u bie spo-
ecznej i pracy dla Ojczyzny, która jest dla niego podstawo-

w , autoteliczn  warto ci 6. Ojczyzna wyrasta z potrzeby 
zakorzenienia cz owieka – poprzez przywi zanie – w kon-
kretnej ziemi.

 Ma e Ojczyzny to miejsca, które odwiedza si  szczegól-
nie ch tnie, nawet je eli nie zawsze wi  si  z nimi jedynie 
sympatyczne, mi e reminiscencje. Ojczyzna ma równie  wy-
miar ponadczasowy i uniwersalny, nawet gdy trzeba si  ni

KAZIMIERZ DENEK

Krajoznawstwo i turystyka 
w kontek cie edukacji

Jesteśmy świadkami intensywnych poszukiwań źródeł autentycznej i efektywnej działalno-
ści dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej oraz dorosłych. 
Edukację na szczeblu: przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, uniwersyte-
tu, studiów podyplomowych, doktoranckich i trzeciego wieku oraz działalność pozalekcyjną 
i pozaszkolną może znacznie wspomóc i uatrakcyjnić krajoznawstwo i turystyka. 

Należą one do istotnych czynników wychowania oraz zintegrowanego i wielostronnego kształ-
cenia1. Stanowią katalizator edukacji. Dlatego aktywność w tym zakresie leży w interesie nie tylko 
dzieci, młodzieży i dorosłych, lecz całego społeczeństwa, zmierzającego do cywilizacji wiedzy.
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podzieli  mi dzy nacjami czy te  mi dzy narodami, czego 
dowodem s  skomplikowane niekiedy pozaprzesz e dzieje 
tej Ojczyzny, jaka dana jest nam tu i teraz. 

 Ojczyzna to przede wszystkim dom rodzinny. Od niego 
rozpoczyna i ko czy si  wszystko7. St d te  bierze swój po-
cz tek ma a Ojczyzna. Wyrasta ona z dzieci stwa, z miejsc 
gdzie wychowywali my si , z etosu szko y, dziedzictwa na-
rodowego, tradycji religijnych, Ko cio a, regionalnych to-
warzystw kultury, harcerstwa, szkolnego ruchu krajoznaw-
czo-turystycznego.

Dla ka dego z nas ma a Ojczyzna to przede wszystkim 
miejsce urodzenia, Stefan eromski w Przedwio niu pisa :
ka dy z nas ma swoje miejsce ulubione w dzieci stwie. To 
jest Ojczyzna duszy.

Jakkolwiek na co dzie  dzieciom, m odzie y i doros ym
bli sza jest ma a Ojczyzna. Nie nale y jednak przeciwsta-
wia  jej Polsce, czyli du ej Ojczy nie, jako duchowej ca-
o ci integruj cej wszystkich Polaków. Jest to zrozumia e

skoro pami ta si , e aby uczestniczy  w yciu Ojczyzny 
trzeba by  zakorzenionym w ojcowi nie, która si  zaczyna 
od ulicy, wioski, ogarnia najbli sze miasto, powiat, woje-
wództwo i Polsk , Europ  i wiat.

My l c o kraju lat dziecinnych nie mo na zapomina , e
my jako Polacy mamy Ojczyzn  jedn , jedyn , niepodzieln ,
niepokawa kowan 8. Nie powinno si  w niej d y  do obda-
rzania autonomi  jej regionów, dzieli  na cian  wschodni ,
centrum i zachodnie województwa i traktowa , e jest ona 
sum  ma ych Ojczyzn.

Desygnatem Ojczyzny jest j zyk. Ka dy z nas jest zobo-
wi zany do piel gnowania kultury j zyka przez wiadom  dys-
pozycj  j zykow , na któr  sk adaj  si : znajomo  norm gra-
matycznych i obowi zuj cych zasad poprawno ciowych oraz 
nawyk konsekwentnego stosowania ich w mowie i pi mie9.

Dlatego niepokoi ustawiczne zmienianie programu na-
uczania j zyka polskiego metod salami, wycinania z niego 
tych pozycji z kanonu lektur, które przez ponad dwa wieki 
tworzy y podstaw  duchowej Ojczyzny, narodu pozbawio-
nego pa stwowo ci. Nie zrozumia e jest to, e innego: wpro-
wadzenie w wiat wy szych uczu , wyobra ni, refleksji, 
empatii wobec ludzkich, pogmatwanych losów. Troszczmy 
si  o te pozycje lektur, w których yje niedzisiejsze warto ci
z dobrem, prawd , pi knem i pami ci  na czele.

Post puj ca poprawno  polityczna spowodowa a jednak 
w wielu umys ach pewien swoisty strach przed mi o ci  do 
Ojczyzny, która rzekomo prowadzi do konfliktów. U innych 
– zwyk a mimikra, l k przed o mieszeniem i pot pieniem.
U niektórych tak e obawa przed patosem, wzgl dnie powa -
nym traktowaniem poj , których – w wiecie opanowanym 
przez cyników i prze miewców – nie mo na traktowa  serio.

W wiecie odwróconych poj  polsko  zaczyna by
przedstawiana jako zacofana, za ciankowa, prowincjonalna 
i uboga. Staje si  te  to samo ci  wstydliw . Ponadto zaczy-
na by  tak , od której najlepiej uciec w obj cia innej, lepszej. 
Z kolei w pedagogice wstydu na li cie lektur Agatha Christie, 
Artur Conan Doyle, J. R. R. Tolkien, Andrzej Sapkowski, Ur-
sula Le Guin zast puj  Adama Mickiewicza i Henryka Sien-
kiewicza. To przede wszystkim skutek obni enia wymaga
wobec uczniów, podyktowanych kolejnym etapem wdra a-
nia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej podstawy 
programowej dla gimnazjów i liceów. Argumentuje si  to te
tym, e m ode pokolenie Polaków ma k opot ze zrozumieniem 
s ownictwa i z czytaniem poezji. Zatem najpro ciej je od tej 
trudno ci uwolni  i nie forsowa  m ode umys y (sic !).

Pan Tadeusz jest dla nas tym czym Iliada i Odyseja Ho-
mera dla Greków, Eneida Publiusa Wergiliusza dla Rzymian 
a Boska Komedia Alighieri Dantego dla W ochów. Jak mo na

skre li  z polonistycznego kanonu lektur dla uczniów gimna-
zjów Pana Tadeusza? W jego inwokacji zawarto jak e wy-
mowne i trafne s owa: Ojczyzno moja! Ty jeste  jak zdrowie. 
Ile ci  trzeba ceni , ten tylko si  dowie, kto ci  straci . Jak 
dotkliwa to strata ukazuje Henryk Sienkiewicz w Latarniku.
To samo ci nie da si  jednak wymieni  na nowszy model. Czy 
wykluczenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Pana
Tadeusza z obowi zuj cego kanonu lektur szkolnych na po-
ziomie gimnazjalnym nie jest zaprzeczeniem jego powinno ci
i misji? Czy nie dowodzi, e wyznaje ono wiat odwróconych
poj  i nie uznaje zasady niesprzeczno ci takich poj , jak: 
edukacja i narodowa jako podstawy poznania i komunikowa-
nia si . Wycofanie Pana Tadeusza z kanonu lektur to wia-
domy dowód na to, e w adze szkolne opuszczaj  m odzie ,
pozbawiaj c j  intelektualnych podstaw. Czy mo na rozma-
wia  z uczniami o kulturze, historii i tradycji, je eli nie ma ona 
punktów odniesienia? Czy nie jest to ostrze enie i wyzwanie 
dla nas wszystkich? Nie dajmy si  wyobcowa  w swoim w a-
snym kraju! Nie pozwólmy eby nasi uczniowie byli wiedzeni 
kulturo liberalnym i bezrefleksyjnym przekazem, zamiast so-
lidnej edukacji opartej na wielostronnym rozwijaniu jej oso-
bowo ci. Nie mo e jej zast pi  komputer w pracowni infor-
matycznej, traktowany jako klucz do edukacji.

Patriotyzm

Z Ojczyzn  nieroz cznie wi e si  patriotyzm. Wyra a on 
widzenie warto ci we w asnej Ojczy nie, szacunek dla niej, 
oddanie si  Ojczy nie, duma z niej, jej obrona (niekoniecznie 
zbrojna), udzia  w jej rozwoju, piel gnacja tradycji w asnej
Ojczyzny. Patriotyzm zak ada silne poczucie przynale no ci
do wspólnoty narodowej, rozumienie konieczno ci swego 
bycia w Ojczy nie, wpisanie w jej przesz o , tera niejszo
i przysz o . Oznacza te  sprzeciw wobec wszystkiego co 
zagra a racji stanu Ojczyzny, przedk adanie jej dobra nad in-
teresy innych pa stw. Nie ma ono nic wspólnego z nacjona-
lizmem. Patriota jest dumny z tego, e jest Polakiem. Kreuje 
zawsze i w ka dych okoliczno ciach pozytywny obraz swej 
Ojczyzny i jej mieszka ców. Jest jednak cz owiekiem nowo-
czesnym, otwartym na wiat. Nie zgadza si  na to, by pod 
pozorem nowoczesno ci niszczy  to, co kocha, bo to stano-
wi dziedzictwo i to samo  Ojczyzny. Protestuje gdy kto
w imi  patriotyzmu o miesza nasz kraj i godzi w jego y-
wotne interesy. Tak poj ty patriotyzm jest pomocny w walce 
z postawami ksenofobicznymi i nacjonalistycznymi. 

W poczuciu odpowiedzialno ci za edukacj  i jej uczest-
ników na ka dym nauczycielu i pracowniku naukowo-dy-
daktycznym spoczywa obowi zek wychowania patriotycz-
nego m odego pokolenia Polaków. Chodzi o kszta towanie
w ród dzieci m odzie y szkolnej i studenckiej oraz doros ych
postaw emocjonalnego przywi zania do kraju ojczystego, 
o wytworzenie poczucia wspólnoty ze wszystkim, co si
w nim dzieje i co dotyczy Polski.. Takie rozumienie wspól-
noty nast puje w drodze rozwijania poczucia polskich kra-
jobrazów, rodzinnego folkloru, poznawania dzie  kultury 
i sztuki oraz uczestnictwa we wszystkim, co stanowi trosk
o to, eby w naszym kraju dzia o si  coraz lepiej wraz z za-
chowaniem jego dziedzictwa i to samo ci narodowej. U pod-
staw tych przedsi wzi  znajduje si  teza, e kto jest oboj tny
na pi kno ziemi, na której si  urodzi , kto go nie dostrzega, 
ten prawdziwie nie kocha Ojczyzny. T  prawd  najlepiej po-
twierdza twórczo  naszych malarzy, pisarzy i poetów, któ-
rzy z ró nych przyczyn znale li si  na obczy nie.

Kto kocha Polsk , temu trudno y  z ni  w rozstaniu. Istot-
n  rol  w rozbudzaniu tak pojmowanego wychowania patrio-
tycznego odgrywa edukacja, udzia  dzieci i m odzie y szkolnej 
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w zaj ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zw aszcza tym, 
którym przy wiecaj  cele krajoznawstwa i turystyki10.

Niezrozumia e staje si  ocenzurowanie historii w szko-
ach ponadpodstawowych. Zmiany programowe nauczania 

historii, które kilka lat temu wesz y do gimnazjów, a teraz 
wchodz  do liceów, gro  os abieniem poczucia patrio-
tyzmu w ród m odego pokolenia Polaków. St d na uwag
zas uguje inicjowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
program edukacji patriotycznej11. Stwarza on szans  dla ka -
dego z uczniów gimnazjów i liceów do odwiedzenia jednego 
z 54 miejsc ka ni rozsianych po ca ej Polsce. Program ten 
jest oparty o zaj cia poza awk  szkoln 12. Daje on m odzie-
y mo liwo  oddania ho du polskim patriotom, którzy byli 

prze ladowani za to, e byli Polakami. 
Konieczny i mo liwy jest wci  konsensus spo ecze -

stwa w sprawach edukacji na gruncie; odrodzenia krajo-
znawstwa i turystyki we wszystkich ogniwach systemu 
edukacji narodowej; przywrócenia pe nego kursu historii 
w szko ach rednich; znacznego zwi kszenia liczby przed-
szkoli; dojrza o ci szkolnej dzieci i ich gotowo ci do nauki; 
demokratyzacji o wiaty; edukacyjnego wyrównywania ró -
nic; odbudowy czteroletnich liceów ogólnokszta c cych;
solidnego kszta cenia ogólnego, przygotowuj cego do 
studiów; sprzeciwu wobec likwidacji szkó  i ideologizacji 
programów wychowawczych w duchu genderowym i mniej-
szo ci seksualnych; podniesienia poziomu matur. Spraw 
o wiaty, nauki i szkolnictwa wy szego nie nale y pozosta-
wia  tylko ekspertom. Niestety, przygotowywane przez nich 
reformy cz sto zawodz  i generuj  wiele bol czek. Trzeba je 
te  uczyni  przedmiotem dobrze przygotowanej ogólnopol-
skiej dyskusji z udzia em nauczycieli. 

Integralne ogniwa edukacji

Krajoznawstwo i turystyka stanowi integraln  cz
systemu edukacji narodowej, pocz wszy od przedszkola 
a sko czywszy na uniwersytecie trzeciego wieku. Aktywno
w tym zakresie oznacza nie tylko wzorow  organizacj
i warto ciowe sp dzanie wolnego czasu, lecz przede wszyst-
kim ku ni  charakteru i sposób na ycie, swoist  jego filo-
zofi 13, opart  na takie warto ci, jak: prawda, dobro, pi kno,
umi owanie Ojczyzny, patriotyzm, dba o  o zdrowie, samo-
doskonalenie, pracowito , pomoc, przyja , wspó praca,
samodzielno . Jednym z podstawowych zada  krajoznaw-
stwa i turystyki jest troska o sprawno  fizyczn  i psychicz-
n  m odzie y szkolnej i studenckiej oraz o jej zdrowie.

Organizowanie i prowadzenie szkolnego i studenckiego 
ruchu krajoznawczo-turystycznego wymaga od ich leade-
rów poza kompetencjami pedagogiczno-psychologiczny-
mi mistrzowskiego opanowania podstaw wiedzy z zakresu 
nauk o kulturze fizycznej (wychowania fizycznego, sportu, 
krajoznawstwa, turystyki, rekreacji, racjonalnej organizacji 
i sp dzania wolnego czasu s u cemu wielostronnemu roz-
wojowi osobowo ci) i zdrowia. Najwa niejsz  w nim jest re-
lacja nauczyciel (pracownik naukowo-dydaktyczny) – ucze
(student), bo tylko w bezpo rednim kontakcie mo na poka-
za  pasj , zarazi  entuzjazmem, zaciekawi , zainteresowa ,
nawet zaintrygowa  tak, by ucze  (student) sam chcia , jak 
najwi cej: wiedzie , rozumie  i umie 14. W relacjach tych 
obowi zuje nas poszanowanie dla indywidualno ci pod-
opiecznych, przy równoczesnym wyrabianiu umiej tno ci
wspó dzia ania, zach ta do samodzielno ci, kreatywno ci,
wydobywanie talentów.

W a ciwie poj ta dzia alno  krajoznawczo-turystyczna 
prowadzona w ród m odego pokolenia Polaków w szko-
le i uczelni jest podstaw  tej sfery aktywno ci w ogóle, 

a zw aszcza w spo ecze stwie, regionalnych towarzystwach 
kultury15, PTTK, PTSM, ZHP, ZHR. 

Zjawiska, które niepokoj

Jeste my wiadkami niepokoj cych zjawisk w szkolnym 
i studenckim ruchu krajoznawczo-turystycznym. Znikaj  ma-
sowo ze szkó  podstawowych, gimnazjów i liceów SKKT, 
SKKT – PTTK, dru yny ZHP i ZHRP o profilu krajoznaw-
czo-turystycznym i ko a PTSM. Maleje ilo  szkolnych 
wycieczek przedmiotowych i kompleksowych (zintegrowa-
nych). Coraz mniej widzi si  m odzie y szkolnej i studentów 
na szlakach turystycznych oraz wakacyjnych w drówkach po 
trasach typowych PTSM. Zanika tradycja wycieczek weeken-
dowych, organizowanych w popo udnia pi tkowe oraz soboty 
i niedziele w najbli sze okolice szkó . Z zaskoczeniem i jesz-
cze wi kszym niepokojem obserwuj , jak drastycznie spada 
w ród m odego pokolenia zapotrzebowanie na autentyczn
przygod , trapersk  niewygod , nieprzewidywalno  co do 
noclegu, po ywienia i trasy na kolejne dni w drówki.

Zjawiskom nie przeciwstawiaj  si  w wystarczaj cy spo-
sób Ministerstwa: Edukacji Narodowej; Nauki i Szkolnictwa 
Wy szego; Sportu i Turystyki oraz Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Czy brak zainteresowania przez te resorty kra-
joznawstwem i turystyk  nie sygnalizuje, e chc  one abdy-
kacji pa stwa z tej sfery aktywno ci? Czy nie dostrzegaj
roli krajoznawstwa w kreowaniu warto ci uniwersalnych, 
symbolicznych i mentalnych oraz funkcji dydaktyczno-wy-
chowawczych s u cych zwi kszaniu jako ci ycia. Obec-
ny stan zaanga owania tych Ministerstw w krajoznawstwo 
i turystyk  jest zawstydzaj cy. Skazuj  one krajoznawstwo 
i turystyk  ze szkó  i uczelni na banicj . W rezultacie czy 
nie staj  si  one syndykatem masy upad o ciowej, zamiast 
w zgodzie ze swoj  misj  by  kreatorem krajoznawstwa 
i turystyki?

Uwa am, e wi cej ni  liczby ubytku osób bior cych
udzia  w ró nych formach aktywno ci krajoznawczo-tury-
stycznej wskazuj  jako ciowe trendy w tym zakresie. Po in-
doktrynacji komunistycznej w czasach PRL, która poci ga a
za sob  sztucznie rozbudowane struktury krajoznawstwa 
i turystyki w szkole i poza ni , zainteresowanie tymi forma-
mi aktywno ci by o w znacznym stopniu traktowaniem ich 
jako pewnego rodzaju instytucj , która mia a s u y  wiado-
memu wychowaniu. W wolnej Polsce krajoznawstwo i tury-
styka wracaj  do naturalnych proporcji. czy si  z tym ich 
naturalny, jako ciowy powrót do swych korzeni. Obie formy 
dzia alno ci, tak jak w swym zaraniu, zaczynaj  koncentro-
wa  si  na grupy spo eczne o charakterze nie masowym, 
lecz skupionych na jasno okre lonych ideach, postawach 
i warto ciach.

Czy krajoznawstwo i turystyka s  atrakcyjne 
dla m odego pokolenia Polaków?

Czy wymienione w tym ródtytule formy aktywno ci
w dobie smartfonów, Internetu, gier komputerowych i wy-
cieczek all inclusive s  wci  atrakcyjne dla m odego poko-
lenia Polaków? Z obserwacji i wst pnych bada  przeprowa-
dzonych w ród m odzie y szkolnej i studenckiej wynika, e
interesuj ce nas tu formy organizacji i sp dzania przez ni
w ten sposób wolnego czasu staj  si  mniej popularne. I to 
nie dlatego, e jest du o nauki, ale tak e bo m ode pokolenie 
jest coraz mniej ruchliwe, a nawet dlatego, e nie widzi ono 
sensu brania udzia u w zaj ciach, które w jego mniemaniu 
nie daj  wi kszego po ytku w przysz ym yciu i nie stano-
wi  pomocy w uzyskiwaniu pracy. Oznacza to, e trzeba tym 
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KU CYWILIZACJI WIEDZY

bardziej przypomina , e krajoznawstwo i turystyka w szko-
le i poza ni  czy uczelni to nie tylko organizacja i sp dzanie
wolnego czasu, lecz przede wszystkim warto ciowy, dbaj -
cy o zdrowie styl ycia. St d bardzo wa ne staje si  pozosta-
wienie SKKT wi kszej swobody ruchów. Ich samodzielno
i rzutko  we w asnym swym zakresie ma du e znaczenie 
wychowawcze, pobudza bowiem do czynu i samodzielno ci
inicjatywy, a to tak wa ne, gdy chodzi o wyrobienie poczu-
cia konieczno ci dobrej znajomo ci najbli szego otoczenia 
zamieszkania, regionu, Polski, Europy i wiata.

Erozji masowego charakteru krajoznawstwa i turystyki 
sprzyjaj  zmiany cywilizacyjne, w tym wyra ny odwrót od 
tradycyjnych warto ci. Nie zagra a to jednak istocie kra-
joznawstwa i turystyki w ród m odzie y i doros ych. Mam 
nadziej , e aksjologiczny charakter obu sfer aktywno ci za-
wsze b dzie ywy w ród tych, którzy b d  odczuwa  potrze-
b  samorealizacji w krajoznawstwie i turystyce. Odnosi si  to 
szczególnie do m odzie y szkolnej i studenckiej, zwi zanej
silnymi wi zami z tradycj , histori , postaw  patriotyczn . Ta 
zawsze do krajoznawstwa i turystyki znajdzie drog .

W ród licznych zagro e 16 wspó czesnej cywilizacji 
zwraca uwag  zjawisko fragmentaryzacji wiedzy, co wyra-
a si  w skim ogl dem rzeczywisto ci realnej. Obserwuje 

si  malej ce w ród dzieci, m odzie y szkolnej i studentów 
zainteresowanie miejscem w asnego zamieszkania, najbli -
szego otoczenia przy jednoczesnej atwo ci poruszania si
w rzeczywisto ci wirtualnej, znanej z medialnych etykietek.
St d edukacja, od przedszkola po uczelni , wymaga odby-
wania znacznego odsetka zaj  dydaktyczno-wychowaw-
czych poza awk  szkoln  oraz krajoznawczego podej cia
do nich17. eby zbli y  edukacj  do ycia trzeba 30% zaj
szkolnych i uczelnianych odbywa  w rodowisku przyrody, 
spo ecze stwa, kultury i techniki. Wymaga to zintensyfiko-
wania organizacji ze strony szkó , uczelni, PTTK, harcer-
stwa, zaj  pozalekcyjnych i pozaszkolnych18, zw aszcza
wycieczek19, kolonii i obozów, rajdów, z azów, sp ywów
i rejsów. O zaj ciach tych mo na powiedzie , e nie s  one 
sformalizowane, werbalne, zachowawcze, pami ciowe, me-
chaniczne, lecz bezpo rednie, naturalne, radosne, zintegro-
wane, oparte na dzia aniu, twórczym my leniu i prze ywa-
niu. Odbywaj  si  w mi ej atmosferze ich uczestników, co 
czyni je spontanicznymi, przyjemnymi, ywymi, samodziel-

nymi, problemowymi, interesuj cymi, atwiejszymi i wcale 
nie mniej efektywnymi od konwencjonalnej nauki szkolnej.

Konkluzje

Mo liwo ci krajoznawstwa w zakresie edukacji s  znacz-
nie wi ksze ni  ich wykorzystanie w szkole i poza ni . Sta-
y rozwój ruchu krajoznawczo-turystycznego w ród dzieci, 

m odzie y i doros ych ze wzgl du na jego liczne i bezsporne 
walory powinien by  na równi z realizacj  zada  dydak-
tyczno-wychowawczych miernikiem jako ci pracy ca ego
systemu edukacji narodowej. St d potrzebny jest renesans 
krajoznawstwa w polskiej szkole20.

Czy b dziemy wiadkami renesansu i rozwoju krajo-
znawstwa i turystyki w szko ach i uczelniach? Zale y to od 
innowacyjnych nauczycieli i pracowników naukowo-dy-
daktycznych; m odzie y szkolnej i studenckiej kieruj cej si
zasad poznaj swój kraj, Ojczy nie s u ; jej rodziców; w adz
o wiatowych i samorz dowych; harcerstwa; PTTK i PTSM 
wspó odpowiedzialnych za prowadzenie edukacji szkolnej 
i pozaszkolnej w tych formach. Chodzi o to, eby wykonywa-
ne przez nich w edukacji funkcje, czynno ci i zadania zbli a-
y si  do pracy organicznej. Jej znaczenie i charakter trafnie 

uj  Boles aw Prus. Jego zdaniem jest ni : praca rozumna 
i wytrwa a, która nie my li o zbieraniu owoców tydzie  po 
posiewie, lecz umie dzia a  bodajby przez kilka pokole ,
przebija góry, nad przepa ciami rzuca mosty, wydobywa 
z gruntów ja owych urodzaj, a w duszy spo ecznej hodu-
je wielkie przymioty21. Tylko taka praca mo e liczy  na wy-
ra ny post p w wykorzystaniu krajoznawstwa i turystyki 
w kszta ceniu i wychowywaniu dzieci, m odzie y i doros ych.

Dbajmy o post p: nieustanny, nieust pliwy przed ni-
czym, ci le wiadomy swego rozwoju i biegu, post p, który 
si  zacz  w naszej Ojczy nie z chwil  wyzwolenia jej z obcej 
niewoli. Ma o go jeszcze, jak ma o szczerego z ota w skarbcu 
polskim (…). Post p nie mo e si  zamkn  w adnej doktry-
nie, wyrywa si  z obj  ka dej, szukaj c w swych przemia-
nach formy coraz doskonalszej, a zu ywszy poprzedni  prze-
istacza si  w inn  bardziej zbli on  do wzorca wy nionego.
(…) Post p ma w asno wiat a, biegn cego w dal wieku-
i cie i ma miar  linii prostej, która w swym niepowstrzyma-
nym rzucie naprzód nigdy i nigdzie nie ma ko ca22.
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Wielu z nas nie zadaje sobie pytania Kim jestem?
z bardzo prostego powodu. Otó  odpowied  na to 
pytanie wydaje si  oczywista: jestem Polakiem. 

Jednak e ka dy z nas, wiadomie lub nie, nale y do pewnej 
mniejszo ci kraju, np. mniejszo ci narodowej, kulturowej 
czy etnicznej. Poj cie mniejszo ci etnicznej oraz odnalezie-
nie jej to samo ci stanowi  g ówny cel niniejszego artyku u.
Odnalezienie to samo ci w ród mieszka ców okre lonego
regionu jest trudn  kwesti , natomiast wyznaczenie to sa-
mo ci dla mieszka ców pogranicza tego regionu sprawia ju
nie lada problem. To zagadnienie postanowi am spróbowa
wyja ni , badaj c teren pogranicza kaszubsko-kociewskie-
go na terenie gmin Stara Kiszewa i Liniewo. 

Czuje si  Pan bardziej Kociewiakiem czy Kaszub ? Tak 
brzmia o ostatnie pytanie w przygotowanej przeze mnie an-
kiecie. Przeprowadzaj c badania, chcia am przede wszyst-
kim pozna  to samo  mieszka ców, a tak e jej wyznacz-
niki, które stanowi  istot  samoidentyfikacji, np. miejsce 
urodzenia, j zyk, zwyczaje. Za cel bada  przyj am te
sprawdzenie, czy gminy Liniewo i Stara Kiszewa rzeczywi-
cie s  pograniczne, czy by  mo e nale a oby je zaliczy  do 

Kaszub lub Kociewia, to samo  kaszubska i kociewska s
bowiem dwiema najsilniejszymi na Pomorzu, w dodatku ze 
sob  s siaduj cymi. Pod wzgl dem obyczajowo ci Kaszubi 
i Kociewiacy wraz z Borowiakami i Krajniakami stanowi
jedn  rodzin . Ankietowani, których zadaniem by o uto sa-
mienie si  z Kaszubami lub Kociewiem, s  mieszka cami
Chwarzenka, Garczyna, I ownicy, Kobyla, Konarzyn, Linie-
wa, Nowego Bukowca, Starej Kiszewy, Starych Polaszek oraz 
Wysina. Wszystkie miejscowo ci administracyjnie nale  do 
powiatu ko cierskiego, który zalicza si  do Kaszub. Z drugiej 
strony wszystkie le  poza zasi giem dialektu kaszubskiego, 
obejmuje je zasi g gwar kociewskich, wi c pod wzgl dem
j zykowym uznaje si  je za miejscowo ci kociewskie. Czy 
zatem kwestia geograficzna rozwi e ten dylemat?

Wa nym punktem tego artyku u jest wyja nienie istoty 
pogranicza. Bior c pod uwag  aspekt terytorialny, pograni-
czem nazwiemy obszar, gdzie nast puje zetkni cie lub prze-
mieszanie si  przynajmniej dwóch lub wi cej grup kulturo-
wych, cz sto etnicznych lub j zykowych. Pod poj ciem grupy 
etnicznej rozumie si  „zespó  ludzi zamieszkuj cych okre lo-
ne terytorium geograficzne, wyró niaj cych si  od s siadów
pewnymi cechami kulturowymi i posiadaj cych poczucie swej 
przynale no ci grupowej, opartej na wiadomo ci w asnych
odr bno ci kulturowych”2. Kiedy dwie grupy si  zetkn  lub 
na o  na siebie, powstaje specyficzny obszar pomi dzy cen-
trami. W tym przypadku centrami nazwiemy powiat ko cierski
i starogardzki. Z miejsca wyra nie okre lonego, zamkni tego
wchodzimy na teren, gdzie mo na odkrywa , szuka , nego-
cjowa . Na takim terenie cz sto wyst puje mieszanka j zy-
kowo-etniczna, która jest spowodowana blisko ci  obu regio-
nów i która uniemo liwia przeprowadzenie dok adnej granicy 

mi dzy kulturami. Zaciera si  tu ostro  podzia u ze wzgl du
na proces wzajemnego oddzia ywania. Mo na jedynie stwier-
dzi  nasilanie si  cech jednej b d  drugiej kultury. Owa bli-
sko  dwóch regionów mo e integrowa  lub dezintegrowa
spo eczno  pogranicza, a wzajemne oddzia ywanie dwóch 
kultur rodzi ró ne postawy w ród mieszka ców. Pojawia si
nieporozumienie, walka, zazdro , nag a deklaracja lokalnego 
patriotyzmu. Zdarza si  równie  przyj cie postawy neutralnej, 
która nie uto samia cz owieka z adn  z kultur, w tym przy-
padku ani kaszubsk , ani kociewsk . Powinna tu zachodzi
wspó praca mi dzykulturowa, która piel gnowa aby dialog 
kultur, jednocze nie chroni aby przed globalizacj . Zamiast 
walk i nieporozumie  pojawi aby si  otwarto , tolerancja 
oraz dba o  o dziedzictwo kulturowe. 

ycie na skrzy owaniu kultur utrudnia okre lenie w asnej
to samo ci etnicznej. Mo na powiedzie  o sobie: „Jestem 
cz owiekiem pogranicza”3. Cz owiek pogranicza nie identy-
fikuje si  z adn  z kultur, próbuje z boku si  im przyjrze .
Samo poj cie to samo ci kulturowej wi e si  z d eniem do 
zachowania istnienia i dziedzictwa przodków. Kszta towanie
to samo ci kulturowej w regionach o wysokim stopniu homo-
geniczno ci etnicznej odbywa si  sprawniej ni  na terenach 

cz cych przynajmniej dwie grupy etniczne. Jak zauwa a
Dorota Simonides, „ma o kto bowiem zdaje sobie spraw
z tego, e na terenach pogranicza narodowo  si  wybiera, e
si  do niej dojrzewa, e nie jest ona darem danym wraz z uro-
dzeniem, lecz owocem trudnego i wiadomego wyboru i pracy 
nad w asn  samowiedz ”4. W zwi zku z tym zawsze pojawi 
si  ryzyko ró nych przejawów to samo ci w ród jednej grupy, 
a co za tym idzie – wspomniana walka i zazdro .

Cz sto powodem nieporozumie  na pograniczu dwóch 
kultur staje si  jeden z podstawowych wyznaczników to sa-
mo ci, czyli j zyk. Ka da z kultur pragnie swoim j zykiem
czy te  jego odmian  zdominowa  t  drug . Za przyk ad
mo e pos u y  nam konflikt na pograniczu polsko-litew-
skim, gdzie oba j zyki nale  do ró nych systemów. Jak 
sytuacja ta ma si  do pogranicza kaszubsko-kociewskiego? 
Otó  ró nica polega na tym, e na pograniczu kaszubsko-ko-
ciewskim rzadko s yszy si  naturaln  mow  Kaszubów albo 
w ogóle si  jej nie s yszy. Jednak e jest ona piel gnowana
podczas wyst pów kaszubskich zespo ów folklorystycznych 
oraz w szko ach podczas zaj  nauki j zyka kaszubskiego. 
Inaczej rzecz ma si  z gwar  kociewsk , której cechy fone-
tyczne, fleksyjne, a tak e leksykalne s  zauwa alne szcze-
gólnie w mowie rdzennych mieszka ców, co potwierdza-
oby przynale no  tego terenu do regionu Kociewia. Tutaj 

nale y zwróci  uwag  na to, e obj ty badaniem teren le y
poza zasi giem dialektu kaszubskiego. Zarówno Bernard 
Sychta, wybitny j zykoznawca, etnograf, autor 7-tomowe-
go S ownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, jak 
i obecni naukowcy z Uniwersytetu Gda skiego nie wliczaj
gmin Stara Kiszewa i Liniewo w poczet gmin kaszubskich.  

KATARZYNA STURMOWSKA

Kim jestem? Dylemat wspó czesnych
mieszka ców pogranicza Kaszub i Kociewia1
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„Omawiany teren to cz  powiatów: ko cierskie-
go, chojnickiego, tucholskiego i bytowskiego oraz 
cz uchowskiego. Graniczne jednostki administracyjne 
wyznaczaj ce po udniowy kres Kaszub to: Tuchomie, 
Lipnica, Przechlewo, Konarzyny, Brusy, Karsin, Ko-
cierzyna. W obr b Kaszub Po udniowych wchodz

dwie krainy: Zabory i Gochy. Na po udniu le  Chojni-
ce, miasto nazywane Bram  Kaszub”6.

Uwag  przykuwa fakt, i  autorzy powy szego tekstu nie 
wspominaj  o gminach Stara Kiszewa i Liniewo nawet jako 
gminach pogranicznych. Nieco innego zdania s  ankietowani, 
mieszka cy pogranicza kaszubsko-kociewskiego, przedstawi-
ciele ró nych rodowisk, od których odpowiedzi uzyska am na 

Wyst powanie grup lokalnych na obszarze dialektów kaszubskich 
wed ug Bernarda Sychty5.

Map  sporz dzono na podstawie: Polskie i kaszubskie 
nazwy miejscowo ci w regionie, [w:] J. Borzyszkowski, 

J. Mordawski, J. Treder,  Historia, geografia, 
j zyk i pi miennictwo Kaszubów, Gda sk 1999, s. 190.

podstawie przeprowadzonej ankiety i bada
terenowych. W ród 50 ankietowanych znala-
z y si  osoby czynne zawodowo, emeryci oraz 
uczniowie. Wi kszo  mieszka ców uwa a,
e bli szy jest im j zyk kaszubski (42,9%) 

ni  kociewski (35,7%), czego nie potwierdza 
znajomo  s ów danego dialektu. Zdecydowa-
na wi kszo  ankietowanych zna lepiej gwar
kociewsk , nieliczni potrafi  poda  znacze-
nie pojedynczych s ów kaszubskich. Kilka 
osób poda o, e aden z dialektów nie jest im 
znany, przy czym wype niona lista s ów ko-
ciewskich potwierdza a znajomo  tej gwary. 
W codziennej rozmowie oprócz standardowe-
go j zyka polskiego ankietowani przyznali, i
najcz ciej rozmawiaj  z rodzicami w j zyku
ogólnopolskim i gwarze kociewskiej (12,5%), 
z dziadkami w j zyku kaszubskim (12,5%), 
z rodze stwem, znajomymi oraz s siadami
w j zyku ogólnopolskim i gwarze kociewskiej 
(11,9 %) i w pracy równie  w j zyku ogólno-
polskim oraz gwarze kociewskiej (5%). Mo -
na zatem stwierdzi , i  cz  mieszka ców
gmin Stara Kiszewa i Liniewo nie jest wia-
doma znajomo ci gwary kociewskiej, która w 
porównaniu z j zykiem kaszubskim znacznie 
mniej odró nia si  od standardowej polszczy-
zny. Niewiele osób czyta te  literatur  regio-
naln , tylko 9,4% mieszka ców czyta ksi ki
w dialekcie kaszubskim i 7,2% w dialekcie 
kociewskim. Podobnie wygl da sytuacja ze 
znajomo ci  gazet i czasopism lokalnych. 
Najwi cej osób czyta „Dziennik Ba tycki”
z wk adk  „Gryf Ko cierski” (59,5%), „Ga-
zet  Kociewsk ” czytuje zaledwie 19% 
mieszka ców, co naturalnie spowodowane 
jest wp ywem administracyjnym. Tylko jedna 
osoba zna kwartalnik „Kociewski Magazyn 
Regionalny”, co i tak jest sporym sukcesem, 
maj c na uwadze fakt, i  magazyn ten nie jest 
dystrybuowany nawet w powiecie starogardz-
kim. Zadziwiaj ce jest równie , i  na tere-
nie gmin Stara Kiszewa i Liniewo a  40,5% 
mieszka ców nie posiada ksi ek o tematyce 
regionalnej. 35,7% ankietowanych wspo-
mnia o o posiadaniu kaszubskich ksi ek,
a o kociewskich tylko 4,8%. Ponadto 19% 
mieszka ców potwierdzi o posiadanie równej 
ilo ci kaszubskich i kociewskich ksi ek.

W regionie zró nicowanym pod wzgl -
dem kulturowym ka dy mieszkaniec ma pra-
wo uczestnictwa równocze nie w ro nych

przedsi wzi ciach oraz powinien mie  mo liwo  wyboru ko-
rzystania z dziedzictwa kulturowego. 30,9% ankietowanych 
przyzna o, e uczestniczy w kaszubskich imprezach kultural-
nych, 7,2% w kociewskich i 28,6% zarówno kaszubskich, jak 
i kociewskich. Pozostali (33,3%) nie uczestnicz  w imprezach 
kulturowych. A  76,2% mieszka ców nie potrafi wskaza
osób, które dzia aj  na rzecz regionu i przyczyniaj  si  do jego 
rozwoju kulturalnego b d  gospodarczego. Pozosta e 19% 
mówi o dzia aczach na rzecz kultury kaszubskiej, a 4,8% na 
rzecz kultury kociewskiej. Mieszka cy sami te  w wi kszo-
ci nie nale  do jakichkolwiek organizacji czy stowarzysze

(83,3%), pozostali s  cz onkami kó , które w wi kszej mie-
rze nie realizuj  za o e  kultury kaszubskiej lub kociewskiej. 
Mieszka cy badanego terenu rzadko te  odwiedzaj  strony in-
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ternetowe po wi cone tematyce kaszubskiej lub kociewskiej. 
Oprócz ogólnopolskich stron internetowych ankietowani naj-
cz ciej odwiedzaj  kaszubskie (14,3%) lub adne (14,3%). 
Strony internetowe po wi cone kociewskiej tematyce odwie-
dzaj  tylko dwie osoby.  

Zanim mieszka cy mogli odpowiedzie  na pytanie Kim
jestem?, nale a oby spyta  siebie Gdzie mieszkam? Na Kaszu-
bach czy na Kociewiu? Trzeba zatem znale  granic  pomi -
dzy Kaszubami a Kociewiem. Jeden z mieszka ców gminy 
Liniewo w bardzo ciekawy sposób wyja nia kwesti  zamiesz-
kiwania ziem przez Kaszubów i Kociewiaków: Moim zdaniem, 
oba regiony ró ni y si  warunkami do ycia, a szczególnie 
gospodarowania. Chodzi mi w szczególno ci o klasy gleb, na 
których przysz o y  i pracowa . Kaszubów nale y szuka  tam, 
gdzie gleby by y s abe i lekkie, a to determinowa o ich do szu-
kania dodatkowych róde  dochodów. Dlatego w a nie stawali 
si  bardzo dobrymi rzemie lnikami, tak te  cz sto zajmowali 
si  handlem. Kociewie cechuj  lepsze ziemie, z których mo na
by o wy ywi  rodzin . Kociewie mia o te  zawsze nieco inne 
zasoby le ne, bogatsze w drzewostan li ciasty (…). Granic
wyznaczy bym na tzw. „Orlewskim lesie”, czyli jeszcze przed 
drog  powiatow  mi dzy Orlem a Starymi Polaszkami. Miesz-
ka cy Starej Kiszewy umown  granic  pomi dzy Kaszubami 
a Kociewiem wyznaczaj  na rzece Wierzyca, która dzieli wie
na kaszubsk  i kociewsk . Dalej granica biegnie drog  ze Sta-
rej Kiszewy do Liniewa, zostawiaj c Garczyn po kociewskiej, 
a Orle po kaszubskiej stronie. 

Zwró my uwag  na fakt, i  j zyk jest jednym z podsta-
wowych wyznaczników to samo ci regionalnej. Czy mo liwe
jest zatem, aby mieszka cy, nie rozumiej c j zyka kaszub-
skiego, czuli si  Kaszubami? Je li tak si  zdarzy, to mo na
przypuszcza , e mamy do czynienia z ch ci  identyfikacji 
z regionem bardziej popularnym, znanym. Dlaczego mamy 
mówi  o gminach Liniewo i Stara Kiszewa jako gminach ka-
szubskich, skoro brakuje tu tego tak bardzo wa nego wyznacz-
nika to samo ci? Mieszka cy czuj  si  w wi kszo ci Kaszuba-
mi (42,9%), Kociewiakami czuje si  21,4%, tyle samo osób nie 
potrafi o wybra  to samo ci, a 14,3% mieszka ców nie uwa a
si  ani za Kaszub , ani za Kociewiaka. Wi kszo  mieszka -
ców badanych gmin identyfikuje si  z Kaszubami, mimo i
najcz ciej oboje rodziców pochodzi z miejscowo ci oficjalnie 
uznanych za pogranicze kaszubsko-kociewskie (31,7%) lub 
z Kociewia i pogranicza (24,4%), 12,2% mieszka ców ma ko-
rzenie tylko kociewskie. I tu pojawia si  pewna sprzeczno ,
bowiem 44,1% mieszka ców uwa a, e bycie Kaszub  lub 
Kociewiakiem to urodzenie si  w rodzinie w a nie kaszubskie-
go lub kociewskiego pochodzenia. Zwró my uwag , e 68,3% 
mieszka ców jest pochodzenia kociewskiego przynajmniej od 
jednego z rodziców, natomiast kaszubskie korzenie równie
przynajmniej od jednego z rodziców ma tylko 19,5% miesz-
ka ców. Dlaczego zatem w wi kszo ci czuj  si  Kaszubami? 
Odpowiedzi mo e by  wiele, np. tradycja kaszubska jest bar-
dziej znana i piel gnowana, odgórnie wprowadzono kaszubsk
edukacj  regionaln  ze wzgl du na przynale no  obu gmin do 
powiatu ko cierskiego. Jednak e sam teren nale y wed ug et-
nografów i historyków do Kociewia i o tym nale y pami ta .

Wielu mieszka ców ma problem z identyfikacj  regio-
nu, co jednak nie wp ywa negatywnie na przywi zanie do 
tego miejsca. Zdecydowana wi kszo  (80%) jest zwi zana
ze swoim miejscem zamieszkania, s  to szczególnie osoby 
mieszkaj ce od ponad 20 lat w danej wiosce. Chocia  zda-
rzaj  si  wyj tki, jeden z mieszka ców o wiadczy : Prosz
pani, postawi  wiatraki, to sprzedaj  dom i si  wyprowa-
dzam. Swoje miejsce zamieszkania ankietowani uto samiaj
w wi kszo ci z Kaszubami (48,8%), do Kociewia przyznaje 
si  tylko 24,4%, a 26,8% mieszka ców nie potrafi o odpowie-

dzie  na to pytanie. Jak zatem nale y oceni  te wyniki, skoro 
a  25% ankietowanych le przyporz dkowa o miejscowo ci
pochodzenia swoich rodziców do poszczególnych regionów?

Jak do przedstawionego problemu odnosz  si  w adze
gminne i jakie podejmuj  dzia ania, czy s  one ukierunko-
wane w stron  Kaszub czy Kociewia? Zajrzyjmy na stron
internetow  interesuj cych nas gmin. Gmina Stara Kiszewa 
otwarta jest na wspó prac , zarówno z instytucjami kociew-
skimi jak i kaszubskimi, odby  si  tu np. Kociewsko-boro-
wiacki rajd rowerowy, a w planach jest np. Plener krajo-
brazowy „Kaszuby”. Podobnie sytuacja wygl da w gminie 
Liniewo, nawi zano tutaj wspó prac  z Lokaln  Grup  Dzia-
ania „Chata Kociewia”, a nierzadko pojawiaj  si  akcenty 

kaszubskie, np. w formie wyst pów kaszubskich zespo ów
folklorystycznych. Mo na zatem stwierdzi , e stanowisko 
w adz obu gmin jest adekwatne i w a ciwe dzia aniom obo-
wi zuj cym na terenie pogranicza.

Przyjrzyjmy si  bli ej jednej z ciekawszych miejsco-
wo ci badanego terenu, Garczynowi. Wie  ta le y poza 
zasi giem dialektów kaszubskich, mieszka cy nie znaj  ka-
szubskiego, a w du ej mierze rozumiej  gwar  kociewsk
i po cz ci si  ni  pos uguj . Garczyn nie nale y do Kaszub 
równie  pod wzgl dem geograficznym, o czym wiadczy
wcze niejsza wypowied  mieszka ca wsi, któr  mo na
uzna  za wiarygodn . Swój pogl d argumentuje dodatkowo 
w nast puj cy sposób: Garczyn le y na Kociewiu, nie mam 
w tpliwo ci. Jego okolice cechuj  si  dobrymi glebami, 
z przewag  klasy IV. Mamy tak e przewag  lasów li ciastych.
Rolnictwo od wielu pokole  stanowi o podstaw  utrzymania 
tutejszych mieszka ców, oczywi cie maj c na uwadze ró ne
uwarunkowania w asno ciowe.

 Równie  kwestia parafii nale cej do dekanatu skarszew-
skiego przekonuje o kociewsko ci Garczyna. Jedynym czyn-
nikiem przemawiaj cym za przynale no ci  tej wsi do Ka-
szub by aby administracja, która jako wyznacznik to samo ci
regionalnej ma znikome znaczenie, a odgrywa ogromn  rol
w jej rozbudzaniu. We my za przyk ad szko . W ramach 
edukacji wpajane s  m.in. warto ci kulturowe, a istotn  rol
odgrywa proces wychowania, tak e w aspekcie regionalnym. 
Skoro Garczyn uznajemy za wie  kociewsk , dlaczego w tu-
tejszej szkole wprowadzono nauk  j zyka kaszubskiego? Za 
jedyn  sensown  odpowied  mo na uzna  s owa jednego
 z mieszka ców Garczyna: Mo e wprowadzono kaszubski jako 
nauk  j zyka obcego, jako j zyka naszego s siada, tak jak my 
uczymy si  j zyka niemieckiego. Natomiast je li j zyk kaszub-
ski zosta  wprowadzony w ramach edukacji regionalnej, to 

Granice Kociewia wg prof. Haliny Kara 7
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mamy tu do czynienia z prób  wylansowania Garczyna 
na miejscowo  kaszubsk . Mo na zatem przypusz-
cza , e rozwin  si  proces uto samiania mieszka ców
z kultur  bardziej popularn , czyli kaszubsk , a eduka-
cja ewidentnie egzekwuje warto ci tej kultury. Powinno 
si  jednak podtrzymywa  swoiste cechy regionu w za-
kresie j zyka i kultury, a j zykiem bli szym mieszka -
com Garczyna jest, jak wynika z przeprowadzonych 
bada , zdecydowanie kociewski. W zwi zku z tym na-
le y zada  pytanie, czy gmina Liniewo w ogóle le y na 
pograniczu, czy by  mo e jest to gmina kociewska?

Wiele wskazuje na kociewsko  gminy Liniewo, 
wie  Garczyn niew tpliwie le y na Kociewiu, ale ad-
ministracja ma wi ksz  si . Niektórzy mieszka cy
wykorzystuj  przynale no  swojej miejscowo ci do 
powiatu ko cierskiego i próbuj  „pod czy  si ” do 
Kaszub, chocia by z powodów czysto marketingo-
wych, jak bowiem wyt umaczy , e kociewska farma 
strusi afryka skich po o ona jest na przepi knych Ka-
szubach? Otó  kultura kaszubska jest dla rozwoju tu-
rystyki du o bardziej atrakcyjna ni  kociewska, przede 
wszystkim jest bardziej znana i rozpowszechniana. 
Wi kszo  mieszka ców Garczyna jednak e nie uto -
samia si  na si  z Kaszubami tak jak np. inni miesz-
ka cy gminy Liniewo. Jeden z nich z wrogim nasta-
wieniem do Kociewia na pro b  o wyznaczenie pi ciu
kociewskich miejscowo ci zareagowa : Nie interesuje 
mnie to. Mieszka cy tutejszej wsi sami okre laj : Tu 
chyba jest Kociewie, ale s wiadomi tego, e cz ciej
wybieraj  si  na Kaszuby, co zreszt  jest zrozumia e ze 
wzgl dów ekonomicznych i administracyjnych: my po 
wszystko je dzimy do Ko cierzyny, tam za atwiamy sprawy.

Czynnik administracyjny wp ywa na poczucie to sa-
mo ci równie  na terenie s siedniej gminy Stara Kiszewa. 
Ruszy  tutaj projekt „Kaszubska szko a” wspó finansowany
ze rodków Unii Europejskiej. Celem projektu jest pog bie-
nie wiedzy z zakresu j zyka kaszubskiego i kultury kaszub-
skiej, a w konsekwencji podtrzymanie kaszubskiej to samo ci
u uczniów szkó  podstawowych z terenu powiatu ko cierskie-
go poprzez ich udzia  w zaj ciach Kaszubskiej Szko y8. Nie 
by oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, i  gmina Stara 
Kiszewa, a tak e Liniewo jako jedyne z powiatu ko cierskie-
go, nie le  na Kaszubach. Spójrzmy na mapk  sporz dzon
przez Kaszubów:

Interesuj ce nas gminy nie zosta y uwzgl dnione w ob-
szarze regionu Kaszub. B d  to zatem gminy kociewskie lub 
pograniczne. Okre lony teren jest terenem pogranicznym, 
je li nie uda si  wyznaczy  granicy pomi dzy kulturami. 

Na pograniczu kaszubsko-kociewskim t  granic  uda o si
wyznaczy . Mo na zatem stwierdzi , e obie gminy, Stara 
Kiszewa i Liniewo, w wi kszo ci le  na terenie Kociewia. 
O tym wiadczy te  wa ny wyznacznik to samo ci regional-
nej – j zyk. Gminy te nie s  obj te zasi giem dialektu ka-
szubskiego. Pod wzgl dem geograficznym równie  nale  do 
Kociewia, o czym wiadczy wspomniany rodzaj gleb i zasoby 
le ne. Wszystkie parafie gminy Stara Kiszewa s  cz ci  de-
kanatu zblewskiego, a parafie gminy Liniewo nale  do deka-
natu skarszewskiego. Oba dekanaty le  na terenie Kociewia. 
Jedynym wyznacznikiem kaszubskiej to samo ci tych gmin 
mog aby by  administracja pa stwowa, która w dodatku jest 
znacznie m odsza od administracji parafialnej. W zwi zku
z tym, czynnik administracji pa stwowej nie powinien by
znacz cy w celu odnalezienia to samo ci, jednak e ma 
ogromny wp yw na jej poczucie i z tego wzgl du cz  miesz-
ka ców terenu kociewskiego czuje si  Kaszubami.

Mapa Kaszub. http://www.e-kaszuby.pl/mapa-kaszub.html.
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Pisz c przed laty o 25-leciu piaseckiego zespo u za-
mkn em jego jubileuszow  dzia alno  z ko cem
2009 roku1. W ci gu tego roku zespó  wyst pi  m.in. 

w tczewskim Gimnazjum nr 1, uczestniczy  w Przegl dzie Pie-
ni Maryjnych w Piasecznie (maj 2010), w Jarmarku na Kocie-

wiu w wieciu 29 maja 2010 roku2. W dniach 2-6 sierpnia 2010 
roku „Piaseccy Kociewiacy” przebywali na obozie w Swarze-
wie ko o Pucka, gdzie wyst pili ze specjalnym koncertem dla 
wczasowiczów3. Jako laureaci XVI Przegl du Kociewskich 
Zespo ów Folklorystycznych uczestniczyli w XVII Przegl -
dzie Pomorskich Przegl dów Folklorystycznych w Piasecznie, 
zdobywaj c wraz z „Kujawami” z Radziejewa „br z”4.

A oto sk ad osobowy szóstej grupy: Ma gorzata Dzióbek, 
Katarzyna Kliszczewska, Beata Kuba , Karolina Meyer, Mar-
ta O wiecimska, Paulina Reptowska, Celina Ru a a, Justyna 
Urban, Sandra Wieczorek, Jakub Czajka, Marcin Ru a a, Ma-
ciek wirbutowicz, Mateusz wirbutowicz.

Na prze omie marca i czerwca 2010 roku zacz a si  two-
rzy  siódma grupa „Piaseckich Kociewiaków”. Zg osi o si
10 dziewcz t i 2 ch opców. Ci ostatni, po krótkim pobycie, 
wyst pili z zespo u. Pierwsze próby zacz y si  w czerwcu 
2010 roku, a regularnie co sobot , od pa dziernika 2010 roku. 
Choreografi  zaj y si  dwie kuzynki, by e cz onkinie szóstej 
grupy: Beata Kuba  i Celina Ru a a.

Oto sk ad osobowy zespo u, który z dniem 1 stycznia 2011 
roku zacz  autentycznie funkcjonowa : Natalia Gretkowska, 
Wioleta Labuda, Ida Ma olepsza, Joanna Szyfka, Karolina Saj-
dowska, Patrycja Siemiona, Patrycja Szramka, Anna Tarnow-
ska, Angela Wypycha i Antoni Ma olepszy, brat Idy.

Ostatecznie choreografi  zaj a si  i czyni to po dzie
dzisiejszy Beata Kuba  – studentka Politechniki Gda skiej.
Dzi ki jej twórczej i systematycznej pracy zespó  nauczy  si
10 kociewskich ta ców, s  to walczyki i polki. A w trakcie 
przygotowania jest 5 nast pnych ta ców.

Wa n  rol  – oprócz sobotnich prób – spe niaj  w ka dym
roku obozy szkolno-wypoczynkowe, które w latach 2011-2013 
odby y si  w Zakopanem (11-20.07.2011) i dwa razy w Swa-

rzewie ko o Pucka (2-10.2012 i 8-14.07.2013). W wymienio-
nych obozach uczestniczy a Beata Kuba , która pe ni a dwie 
funkcje: opiekunki i choreografki5. W br. zespó  przebywa  po 
raz drugi na obozie w Osinach ko o Nowego, gdzie pod kierun-
kiem naszej akordeonistki, Jadwigi Mielke, przygotowywano 
program na XX Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklory-
stycznych6. To wszystko sta o si  mo liwe dzi ki yczliwym
sponsorom: „FAMA” (p. Kazimierz Pozna ski), „Alarm-
tech” (Olgierd Krauze), spó ka „Zamek” (Krzysztof Lisiecki) 
w Gniewie. Wspar o nas finansowo (3 tys. z ) ma e stwo Gra-
yna i Waldemar Sandelscy z Piotrkowa Trybunalskiego7.

W trzecim roku dzia alno ci zespo u do wcze niej podane-
go sk adu osobowego doszli: Pawe  Szefka, brat Joanny, Filip 
Zieli ski i Marcin Splitt.

Pierwszy wyst p nowej siódmej grupy odby  si  7 czerwca 
2011 roku w piaseckim muzeum w dniu otwarcia wystawy po-
wi conej yciu i twórczo ci Stanis awa i Wandy Warcho ow-

skich, wybitnych dzia aczy polonijnych w Brazylii. Nast pnie
zespó  uczestniczy  w Festiwalu Dziedzictwa Regionalnego 
„Krzy acy kontra Kociewiacy”. Impreza odby a si  w dniach. 
30-31 lipca 2011 roku na rynku w Gniewie8. „Piaseccy Kocie-
wiacy” byli wspó organizatorami tej wielkiej imprezy. Dziew-
cz ta wyst pi y w nowych, kociewskich strojach.

Nast pny sukces odnie li w XVIII Przegl dzie Kociew-
skich Zespo ów Folklorystycznych, który odby  si  w sobot
20 sierpnia 2011 roku w Piasecznie, gdzie nasz zespó  zaj
drugie miejsce9.

W roku 2012 „Piaseccy Kociewiacy” uczestniczyli 
w otwarciu kolejnych wystaw w piaseckim muzeum. W XIX 
Kociewskim Przegl dzie zaj li trzecie miejsce. Wyst pili tak-
e dla piaseckich seniorów w dniu ich wi ta. By y i inne wy-

st py. 
Rok 2013 to dalsza stabilizacja zespo u i nast pne sukcesy 

na polu krzewienia kociewskiej tradycji poprzez nasz ludowy 
piew, dowcipne gadki i wspania e tó ce naszego ludu. Znacz-

nie zwi kszy a si  liczba wyst pów i to poza Piasecznem. Wy-
st pili m.in. w Lipiej Górze, Lalkowach, Nowem i Gniewie10.

Czyni  to wspaniale z my l  o zbli aj cym si  30-leciu 
wspólnej dzia alno ci. Ta uroczysto  ma si  odby  6 grudnia 
2014 roku w gniewskim zamku poprzedzona Msz w. w pia-
seckiej wi tyni.

M odzi ciesz  si , e nale  do zespo u, o tak d ugim sta u.
Dlatego staraj  si , by o Kociewiu by o g o niej nie tylko na 
Pomorzu, lecz w ca ym kraju.

JAN EJANKOWSKI

Przed 30-leciem Piaseckich Kociewiaków

Przypisy:
1 J. Ejankowski, 25-lecie „Piaseckich Kociewiaków” (1984-2009),

Pelplin 2009, s. 94.
2  Zaproszenie i podzi kowanie (w zbiorach autora).
3  Pisemne sprawozdanie z pobytu na ww. obozie.
4  Widowisko na ludowo, „Dziennik Tczewski” z dnia 27.08.2010, 

s. 8.
5  Dokumentacja dotycz ca ww. obozów.
6 Próby odbywa y si  codziennie z udzia em kierownika o rodka

i autora.
7  Pa stwo G. i W. Sandelscy uczynili to na moj  pisemn  pro b .
8  Nowiny Gniewskie nr 6/2011, s.12.
9  „G os Powiatowy” nr 6/2011, s.12.
10  Relacje prasowe z 2013 (w zbiorach autora).

Wyst p „Piaseckich Kociewiaków” podczas 
otwarcia wystawy pn. Polacy w Argentynie

w piaseckim muzeum w lutym br.
Fot. ze zbiorów „Nowin Gniewskich”
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

Ani si  spostrzegli my, a ju wier  wieku min o,
odk d w panoramie ycia kulturalnego na Kociewiu 
trwa prasowy organ jego rodowiska regionalnego. 

Nic dziwnego zatem, i  z tej okazji – niejako w urodzino-
wym charakterze – wrze niowym popo udniem spotkali si
w Tczewie bardzo licznie wspó twórcy Kociewskiego Ma-
gazynu Regionalnego, jego wspó pracownicy i przyjaciele. 
Dopiero tam okaza o si , jak wielka to rzesza ludzi napraw-
d  g boko zwi zanych z tym kwartalnikiem przez ca y ten 
czas jego obecno ci na rynku prasy.

Spotkanie jubileuszowe by o niew tpliwie konieczne, 
chocia by po to w a nie, eby uzmys owi  sobie (tak e in-
nym, komu nale y) ogrom tej wspólnej rodziny redakcyj-
nej, zró nicowanej pokoleniowo, ale zespolonej siln  wi zi
spo ecznej pracy, ba, nawet swoistej s u by dobrej sprawie. 
Tak e i po to, by wi zi te o ywi  poprzez osobiste spotkanie 
tych konkretnych przecie  autorów, znanych sobie niekiedy 
tylko z plonów ich pióra na amach magazynu. Obie intencje 
równie wa ne, zwa ywszy na ci gle istotn  potrzeb  inte-
gracji rodowiska regionalistów, rozproszonego na ogó  i za-
absorbowanego swoimi obszarami dzia a  a  nadto. I trzeba 
tu stwierdzi , i  ten cel znakomicie si  powiód . Sala p ka a
w szwach, a na urodziny magazynu stawili si  pewnie wszy-
scy, do których zaproszenie wystosowano.

Jak przysta o na jubileuszow  gal , po serdecznym po-
witaniu przyby ych, w tym i oficjalnych przedstawicieli 
w adz lokalnych województwa, powiatu, miasta i gminy 
oraz takich e notabli z s siednich powiatów kociewskich, 
potoczy y si  najpierw wyst pienia go ci. Gratulacje op y-
wa y superlatywami, rzecz jasna, kwiecist  aur  zas ug ludzi 
tworz cych pismo i jego roli we wspó czesnym krajobrazie 
kulturowym regionu, nawet anegdotami, aby ton tych oracji 
trafi  prosto do serc s uchaczy. Pi knym mowom towarzy-
szy y bukiety i upominki, pisane laudacje i ozdobne adresy 
pochwalne – s owem zupe na gala. Spó niony umiarkowanie 
(powiedzmy) wicemarsza ek Ryszard wilski nie mia  g o-
wy do drobiazgów (pono  mia  przyzna  i wr czy  stosow-
ne dowody uznania), za to uraczy  obecnych emocjonaln ,
p yn c  z serca i rozczulaj c  mow , nagrodzon  oklaskami. 
Inni mówcy te  zdobyli odwzajemniony aplauz. 

Powa na impreza jubileuszowa nie oby a si  bez cz ci
refleksyjnej, a do takich wspomnie  i przemy le  sk ania-
y kolejne wyst pienia – wcale nie naukowe, czy nawet po-

pularnonaukowe, ale w a nie swobodne w tonie i uk adzie,
nieobci one teoretyzowaniem i manier  profesjonalizmu po-
szczególnych mówców. I dobrze. Takie by o bowiem za o enie
organizatorów, jako e zobiektywizowane wywody na zada-
ne z wyprzedzeniem tematy uj to w artyku ach opublikowa-
nych w okoliczno ciowym wydaniu Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego (2013 nr 3) – wspania omy lnie darowanym 
wszystkim uczestnikom jubileuszu w formie sympatycznego 
upominku. Wraz z nim wszyscy otrzymali te  niezwykle cenne 
specjalne wydawnictwo jubileuszowe – spor  obj to ciowo Bi-

bliografi  zawarto ci Kociewskiego Magazynu Regionalnego 
1986-2012. Trudno przeceni  warto  u ytkow  tego wydaw-
nictwa1. Doceni  je musi ka dy, kto interesuje si  dorobkiem 
regionalnym opisanym na amach magazynu, tak e ka dy po-
tencjalny autor podejmuj cy si  pisania o regionie, zobowi za-
ny do poznania dotychczasowego pi miennictwa (jak e t  nie-
znajomo ci  grzesz  autorzy dyplomowych prac licencjackich 
i magisterskich, to temat osobny) – to oczywiste.

Miód sp ywa  do serca, gdy wertuj c z ciekawo ci
bez ma a stustronicow  bibliografi , konfrontowa o si  co 
wa niejsze tytu y z ich zapami tan  tre ci , przypomina o
co niektóre „mocne” artyku y, ich autorów i okoliczno ci,
w których si  pojawi y na amach kwartalnika. W t  po-
spieszn  (nieuniknion ) lektur  co raz ws cza a si  niebanal-
na artystyczna propozycja muzyczna p yn ca ze sceny, albo 
wkraczanie na ni  osób proszonych do przyj cia gratulacji. 
Pogrupowani – a jak e – z racji niema ej ilo ci tych e, za-
s uguj cy na publiczne zaprezentowanie i nagrodzenie dy-
plomem, gad etami, u ciskiem d oni. Dopiero w tej chwili 
mo na by o niejako ogarn  liczebno  tego zast pu ludzi 
pióra, którzy na przestrzeni wier wiecza z am magazynu 
przemawiali do wiadomo ci czytelników tre ci  swoich 
tekstów. Ogromny potencja , co by nie mówi , dobrze wy-
korzystany dla edukacji regionalnej. Pewnie i satysfakcja, 
e co  dobrego z tego trudu i spo ecznej misji przetrwa o,

owocuje… Zakulisowo (i dyskretnie ze sceny) organizatorzy 
jubileuszu wyjawili tak e swój niedosyt i poniek d rozczaro-
wanie, i  ich starania o gest stosownego podzi kowania od 
w adz wojewódzkich zosta y zignorowane. No ale czy to a
tak dziwi? 

Wiele autentycznej rado ci z jubileuszu kwartalnika do-
wiadcza o si  w kuluarach. Chyba tam w a nie najserdecz-

niej wybrzmiewa a atmosfera „rodzinnego” spotkania wiel-
kiej familii redakcyjnej. Spo ród osób, które wspó tworzy y
zr by przysz ego magazynu na d ugo przed ukazaniem si
pierwszego numeru, obecny by  ju  tylko ni ej podpisany. 
Zas u enie wi c ze wzruszeniem i uznaniem wspominano 
twórc  i d ugoletniego redaktora naczelnego Kociewskie-
go Magazynu Regionalnego, dusz  Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego, p. Romana Landowskiego2. Dzi ki jego de-
terminacji i staraniom magazyn nie tylko powsta , ale i wzra-
sta  przez d ugie lata, by doczeka  si  pe nej dojrza o ci. No 
i powinien rozwija  si  nadal, gdy  w odarze miasta Tczewa 
zaprosili ju  wszystkich na trzydzieste jego urodziny. 

RYSZARD SZWOCH

Jubileusz wier wiecza
Kociewskiego Magazynu Regionalnego

Przypisy:
1    Trud rozszyfrowania autorów pos uguj cych si  kryptonimem 

zas uguje na uznanie, chocia  tu wkrad y si  pomy ki: np. E.S. to 
El bieta Szwoch, podobnie Paw-ela odnosi si  do El biety Pawlik-
Szwoch, nie jak podano do ni ej podpisanego. W tpliwo  budzi 
te  T.K. (Tadeusz Kubiszewski).

2    Znakomitym pomys em upami tnienia tego zas u onego dla Tcze-
wa literata, dzia acza kultury i przyjaciela artystów by o umiesz-
czenie niedawno symbolicznej awki z jego sylwetk  (rze by prze-
strzennej) w centrum miasta.



Wicemarsza ek Woj. Pomorskiego 
Ryszard wilski wr cza prezent 

Urszuli Wierycho
Prezydent Miros aw Pob ocki i Urszula Wierycho wr czaj
dyplomy osobom, którzy od lat wzbogacaj amy „KMR”  

Kazimierz Ickiewicz i Urszula Wierycho dzi kuj  Zycie 
Myszce i Czes awowi Glinkowskiemu oraz prezydentom 

Miros awowi Pob ockiemu i Zenonowi Drewie 
za wspieranie dzia a  Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 

Od lewej: 
przewodnicz cy

Rady Programowej 
KKE Kazimierz 

Ickiewicz
oraz cz onkowie:

Jerzy Cisewski 
i Jan Kulas

Od lewej: 
przewodnicz cy
Rady Miejskiej 
Tczewa Miros aw
Augustyn,
prezydent Miasta 
Tczewa Miros aw
Pob ocki,
Halina Rudko, 
prof. Maria 
Paj kowska-Kensik
oraz Ryszard 
Szwoch

Senatorowie: Andrzej Grzyb i Andrzej Kobiak
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Z OTY JUBILEUSZ 

Niecodziennie zdarza si  tak wspania e obcowanie 
z literatur  kociewsk . Mam na my li Konkurs Lite-
racki im. Romana Landowskiego. Za nami ju  kolej-

na, szósta edycja. Regulamin konkursu przez lata nie uleg
wi kszym zmianom. W tym roku powi kszy o si  grono 
twórców, z których spu cizny skorzystali m odzi Kociewia-
cy. Obok utworów Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba 
i ks. Franciszka Kameckiego mo na by o zasmakowa
w twórczo ci ks. Janusza St. Pasierba i Zygmunta Bukow-
skiego. Konkurs zosta  pomy lany jako dwudniowa impre-
za. Trzynastego listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Tczewie oceniani byli m odzi recytatorzy, a w Centrum Kul-
tury i Sztuki jury ogl da o programy sceniczne. Tego samego 
dnia w Fabryce Sztyk odby  si  wernisa  prac plastycznych 
oraz juweniliów literackich. Tym razem og oszenie wyników 
i wr czenie nagród nast pi o w dniu eliminacji. Rankiem 
nast pnego dnia Kociewiacy zgromadzili si  na Starówce 
przy ul. J. D browskiego, by z niecierpliwo ci  oczekiwa
ods oni cia „ aweczki Romana Landowskiego”, wykonanej 
przez artyst  rze biarza Czes awa Gajd . Kolejnym punktem 
programu VI KKL by a uroczysta gala fina owa, która rozpo-
cz a si  spektaklem „STOP” w wykonaniu podopiecznych 

rodowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego O rodka
Pomocy Spo ecznej w Tczewie pod kierunkiem Piotra We-
intza. Niesztampow  interpretacj  wierszy aktorzy ukazali 
problem braku tolerancji, zachwycaj c nie tylko widzów, ale 
jurorów, którzy przyznali im Grand Prix. Na scenie zaprezen-
towali si  równie  nagrodzeni recytatorzy: Jakub Wichmann, 
Zuzanna Macuk, Bart omiej Norkowski, Jakub Lewandowski, 
Sandra Krajnik, Michalina Jó wiak i Marian Graczyk. Gratk
dla mi o ników poezji piewanej by  wyst p uczniów z Col-
legium Marianum w Pelplinie. Doda  nale y, e Agata Sowa 
go cinnie wykona a „Piosenk  o Tczewie” do s ów Romana 
Landowskiego, a go ciem specjalnym gali by  zespó  folklo-

rystyczny „Frantówka”, który niemal e poderwa  publiczno
do kociewskich pl sów. S owem o twórcach, z którego dorob-
ku czerpali uczestnicy konkursu, podzieli a si  dr hab. prof. 
Maria Paj kowska-Kensik. Imprez  prowadzi a Jolanta Jank. 
Oczywi cie nie zabrak o podzi kowa  dla w adz samorz -
dowych, innych sponsorów i wspó organizatorów konkursu, 
a po cz ci oficjalnej mo na by o skosztowa  pysznego tortu 
oraz podyskutowa  w kuluarach.

By  mo e teraz, gdy jeszcze nie zd yli my och on  po 
szóstej edycji, jest odpowiedni moment, by zastanowi  si
nad celowo ci  konkursu, by zada  sobie proste pytanie: dla 
kogo jest konkurs? Z ca  pewno ci , jest on dla uczestni-
ków. Dla niektórych z nich – to by  mo e pierwszy kontakt 
z dorobkiem pi mienniczym naszej ma ej Ojczyzny. Mo e po 
raz pierwszy poczuli te  parali uj cy strach przed wyst pem.
By  mo e zasmakowali pierwszej pora ki. Z pewno ci  wiele 
godzin sp dzili na próbach, doskonal c swoje umiej tno ci,
poszukuj c tej najw a ciwszej ich zdaniem interpretacji. 

Dla nauczycieli, którzy w o yli sw  prac  w zach ceniu
podopiecznych do konkursu, udzielali pomocy w doborze re-
pertuaru, a potem z zaci ni tym gard em ogl dali ich wyst -
pienia.

Dla literatów, którzy do wiadczyli niesamowitej rado ci,
s ysz c swoje utwory w ujmuj cym wykonaniu.

Dla jurorów, którzy poczuli na swych barkach odpowie-
dzialno  i w pe nym skupieniu oceniali uczestników.

Dla organizatorów, którzy ciesz  si  z nies abn cego za-
interesowania i zanim sko czy si  jedna edycja, ju  my l
o kolejnej, o tym, jak j  udoskonali , jak uatrakcyjni  formu .

Wreszcie dla publiczno ci, dla której gala konkursowa 
jest prawdziw  uczt  duchow , w tym roku okraszon  wyst -
pem zespo u folklorystycznego.

My l , e liczne jest grono osób, którzy z niecierpliwo-
ci  oczekuj  kolejnej edycji.

MA GORZATA KRUK

O obcowaniu z kociewsk  literatur
Echa VI Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego

Organizatorzy: Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Aleksandra Skulteta w Tczewie, Fabryka Sztuk w Tczewie.

Patronat Honorowy: Andrzej Grzyb – Senator RP, Przewodnicz cy Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego, Miros aw Pob ocki – Pre-
zydent Miasta Tczewa, Edmund Stachowicz – Prezydent Starogardu Gda skiego, Tadeusz Pogoda – Burmistrz wiecia, Józef Puczy ski
– Starosta Tczewski, Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki, Marzena Kempi ska – Starosta wiecki.

Uczestnicy: 258 osób (pod kierunkiem 84 opiekunów) z powiatów: tczewskiego (198 osób), starogardzkiego (57 osób), wieckiego
(93 osoby) reprezentuj cych 35 placówek, w tym: 3 przedszkola, 13 szkó  podstawowych, 6 gimnazjów, 9 szkó  ponadgimnazjalnych, 
4 placówki pozaszkolne, 8 zg osze  indywidualnych.

Jurorzy oceniali: 32 m odzie cze prace literackie, 85 recytacji, 1 program poetycko-muzyczny, 8 inscenizacji, 61 prac plastycznych.
Sk ad jury:
w kategorii recytacje: prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner, (pracownik naukowy Uniwersytetu Gda skiego, regionalista) dr hab. prof. 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Maria Paj kowska-Kensik (regionalistka), Alicja Górecka (re yser teatru dzieci i m o-
dzie y), Magdalena Riebandt (polonistka, animator kultury), Bogdan Wi niewski (polonista), Marek Biedrzycki (poeta)

w kategorii programy sceniczne: Florian Staniewski (aktor i re yser teatralny), Miros awa Möller (choreograf), Malwina Ba dowska
(absolwentka studiów teatralnych)

w kategorii juwenilia literackie: Anna Wilczewska (poetka), dr Danuta Lica (j zykoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Gda -
skiego), Zdzis aw Czy  (nauczyciel bibliotekarz)

w kategorii plastyka: Stefan Kukowski (historyk sztuki), Joanna Czarnecka (instruktor zaj  plastycznych dla dzieci i m odzie y),
Kamila Gillmeister (specjalista ds. wystawienniczych i warsztatów plastycznych), Katarzyna Kaffka (plastyk), Katarzyna Szczodrowska
(nauczyciel rysunku i malarstwa).

Fundatorzy nagród: Urz d Miejski w Tczewie, Urz d Miasta Starogard Gda ski, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powia-
towe w Starogardzie Gda skim, Senator RP Andrzej Grzyb, Janusz Landowski.

Wspomogli organizacj  konkursu: Bank Spó dzielczy w Tczewie, Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego, Zespó  Szkó
Ekonomicznych w Tczewie, Leszek Meler – Piekarnia i Ciastkarnia w Pelplinie, Stefan Kukowski – Pracownia Us ug Plastycznych 



23KMR

VI KOCIEWSKI KONKURS LITERACKI 

c
24-25

RECYTACJE:
przedszkola

kategoria: proza i poezja
I miejsce: Jakub Wichmann, Przedszkole nr 8 w Tczewie
II miejsce: Julia Madeja, Przedszkole nr 8 w Tczewie
Wyró nienia: Dominika Zar ba, Kacper Jab onka, Dorota 
Plombon (wszyscy z Miejskiego Przedszkola Publicznego 
„Bajeczka” w Starogardzie Gda skim)

szko y podstawowe kl. 1-3
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Zuzanna Macuk, Zespó  Szkó  nr 2 w Pelplinie
II miejsce: Kornelia Krysiak, Gminny O rodek Kultury 
w Lubichowie
III miejsce: Pawe  Dietrich, Szko a Podstawowa nr 10 
w Tczewie
Wyró nienia:
Aleksandra Jaczy ska, Szko a Podstawowa nr 12 w Tczewie
Kornelia Kowalewska, Zespó  Szkó  nr 2 w Pelplinie
Ksenia Iwanowska, Publiczna Szko a Podstawowa nr 3 
w Starogardzie Gda skim

szko y podstawowe kl. 4-6
kategoria: poezja
I miejsce: Jakub Lewandowski, Szko a Podstawowa nr 12 
w Tczewie
II miejsce: Marcel Czerwi ski, Zespó  Szkó  w Subkowach
III miejsce: Urszula Nitkowska, Szko a Podstawowa nr 10 
w Tczewie
Wyró nienia:
Aleksandra Go u ska, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie
Zofia Szweda, Szko a Podstawowa nr 11 w Tczewie
Aleksandra Kuraszewicz, Publiczna Szko a Podstawowa nr 3 
w Starogardzie Gda skim
kategoria: proza
I miejsce: Bart omiej Norkowski, Szko a Podstawowa nr 12 
w Tczewie
II miejsce: Oliwia Mieliwek, Szko a Podstawowa w Mi ob dzu
III miejsce: Agata Cejer, Szko a Podstawowa nr 12 w Tczewie
Wyró nienie:
Julia Wierzchowska, Szko a Podstawowa nr 8 w Tczewie

gimnazja:
kategoria: poezja i proza
I miejsce: Sandra Krajnik, Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Starogardzie Gda skim
II miejsce: Sara Szczuka, Publiczne Katolickie Gimnazjum 
w Tczewie
III miejsce: Olga Krzy y ska, Starogardzkie Centrum Kultury 
w Starogardzie Gda skim
Wyró nienia:
Klaudia Rzóska, Gminny O rodek Kultury w Lubichowie
Nicole Hartun, Gimnazjum Nr 2 w Tczewie
Wiktoria D browska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Starogardzie Gda skim

szko y ponadgimnazjalne:
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Michalina Jó wiak, Uniwersyteckie Katolickie Liceum 
Ogólnokszta c ce w Tczewie
II miejsce: Daniela Paw owska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Starogardzie Gda skim
III miejsce: Aleksandra Go u ska, II Liceum Ogólnokszta c ce
w Starogardzie Gda skim
Wyró nienia:
Mi osz wiatczy ski, Collegium Marianum Liceum Katolickie 
w Pelplinie
Agata Kowalewska, Uniwersyteckie Katolickie Liceum 
Ogólnokszta c ce w Tczewie
Kajetan Wuttkowski, Zespó  Szkó  Ekonomicznych w Tczewie

rodowiskowe Domy Samopomocy:
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Marian Graczyk, Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej,

rodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, ul. Chopina

II miejsce: Karol Niewiedzia , Miejski O rodek Pomocy 
Spo ecznej, rodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 
ul. Chopina
III miejsce: Danuta Bojarska, Miejski O rodek Pomocy 
Spo ecznej, rodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 
ul. Nowowiejska

PROGRAMY SCENICZNE
Grand Prix: Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej, rodowiskowe
Domy Samopomocy w Tczewie
I miejsce: Internat Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie
II miejsce: Collegium Marianum w Pelplinie
III miejsce: Szko a Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gda skim
Wyró nienie: Szko a Podstawowa nr 5 w Tczewie

oraz:
Nagrody Senatora RP Andrzeja Grzyba:
Anna Swoboda, Szko a Podstawowa nr 5 w Tczewie
Wiktoria Cieplak, Szko a Podstawowa nr 5 w Tczewie
Martyna Bronowiecka, Szko a Podstawowa nr 7 w Tczewie
Szymon Kamaszewski, Szko a Podstawowa nr 7 w Tczewie
Nagroda Janusza Landowskiego dla Szko y Podstawowej nr 4 
w Starogardzie Gda skim

JUWENILIA LITERACKIE
Grupa wiekowa do lat 12:

I miejsce: Oliwia Orlikowska, Szko a Podstawowa nr 4 
w Starogardzie Gda skim, utwór Jestem drzewem
II miejsce: Anna Szmydy ska, Szko a Podstawowa nr 11 
w Tczewie, utwór Dziedzictwo
III miejsce: Filip Maliszewski, Szko a Podstawowa nr 10 
w Tczewie, utwór Notatka z pami tnika
Wyró nienia: Aleksandra Go u ska, Szko a Podstawowa nr 10 
w Tczewie, utwór Gryf
Klaudia Rogosz, Szko a Podstawowa w Lubiszewie, utwór
Lubiszewo

Grupa wiekowa powy ej lat 12:
I miejsce: Maria Dietrich, Kociewska kraina
II miejsce: Wiktoria Muza, Gimnazjum nr 2 w Tczewie, utwór 
Tczew – moja ma a ojczyzna
III miejsce: Marieta Domachowska, Zespó  Szkó  Publicznych 
w Suminie, utwór Z ote zbo a…
Wyró nienie: ukasz Jasionowski, Zespó  Szkó  Budowlanych 
i Odzie owych w Tczewie, utwór T sknota emigranta, czyli 
szneka z glancem
kategoria proza
I miejsce: Jakub Miczek, Starogardzkie Centrum Kultury, utwór 
Bunia
II miejsce: Aleksandra Kuraszewicz, Szko a Podstawowa nr 3 
w Starogardzie Gda skim, utwór Pi kna kraina
III miejsce: Agata Kowalewska, Uniwersyteckie Liceum 
Katolickie w Tczewie, utwór Czarty z Pelplina
Wyró nienie: Micha  Grod , Szko a Podstawowa nr 10 
w Tczewie, utwór Legenda o Wa mierzu

KONKURS PLASTYCZNY
przedszkola, szko y podstawowe kl. 1-3:

I miejsce: Zuzanna Sawczak, Szko a Podstawowa nr 7 w Tczewie
II miejsce: Jakub Kosmacz, Przedszkole nr 8 z Oddzia ami
Integracyjnymi w Tczewie
III miejsce:  Zuzanna M drzejewska, Zespó  Szkó  nr 2 
w Pelplinie
Marta Wierzbowska, Szko a Podstawowa w Lubiszewie
Wyró nienia: Emilia Podjacka, Przedszkole nr 8 z Oddzia ami
Integracyjnymi w Tczewie
Julia Morus, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie
Julia Mazella, Szko a Podstawowa nr 12 w Tczewie
Ida Kiedrowska, Przedszkole nr 8 z Oddzia ami Integracyjnymi 
w Tczewie

WYNIKI:



Nagrod  Grant Prix otrzyma y rodowiskowe Domy Sampomocy MOPS w Tczewie za spektakl pt. „Stop”

Grupa najm odszych uczestników Konkursu. W ród nich (u do u drugi z lewej) Jakub Wichmann 
z Przedszkola nr 8 w Tczewie, który zdoby  I miejsce w kategorii proza i poezja

szko y podstawowe kl. 4-6:
I miejsce: Agata Tia owska ze Starogardu Gda skiego
II miejsce:  Robert Tia owski ze Starogardu Gda skiego
III miejsce: Aleksandra Kuraszewicz, Publiczna Szko a Podsta-
wowa nr 3 w Starogardzie Gda skim
Wyró nienia: Jakub Miczek, Starogardzkie Centrum Kultury 
w Starogardzie Gda skim
Iga Diller, Szko a Podstawowa w Lubiszewie
Ma gorzata Cholc, Szko a Podstawowa nr 11 w Tczewie
Miko aj Eron, Szko a Podstawowa nr 11 w Tczewie

gimnazja, szko y ponadgimnazjalne:
I miejsce: Artur Hausmann z Tczewa
II miejsce: Alina Haftka, Zespó  Szkó  Rzemie lniczych
i Kupieckich w Tczewie 
III miejsce: Justyna Kuszy ska, II Liceum Ogólnokszta c ce
w Tczewie
Wyró nienie: Marzena Paw owska, Zespó  Szkó  Budowlanych 
i Odzie owych w Tczewie



Sandra Krajnik 

Bart omiej Norkowski Michalina Jó wiak Marian Graczyk Jakub Lewandowski 

Julia Madeja 

W dniu eliminacji VI Konkursu ods oni cia „ aweczki
Romana Landowskiego” dokonali: prezydent 

Miasta Tczewa Miros aw Pob ocki oraz syn pisarza, 
poety i wielkiego regionalisty – Janusz Landowski

dzieci i m odzie , wychowankowie wietlic terapeutycznych, 
o rodków terapii zaj ciowej

oraz o rodków szkolno-wychowawczych,
zainteresowani mieszka cy Kociewia 

i innych regionów Polski
I miejsce: Danuta Puchowska,  Miejski O rodek Pomocy 
Spo ecznej, rodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 
ul. Nowowiejska
II miejsce: Piotr W ostowski, Miejski O rodek Pomocy Spo-

ecznej, rodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 
ul. Armii Krajowej
III miejsce: Czes aw Gajewski, Miejski O rodek Pomocy 
Spo ecznej, rodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 
ul. Nowowiejska
Wyró nienie: Bogus aw Reszka, Miejski O rodek Pomocy 
Spo ecznej, rodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 
ul. Niepodleg o ci
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Wernisa  prac plastycznych 
i juweniliów literackich

Obie fot. Jerzy Cyganowski
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PALENISKO NIE WYGA NIE

Jak co roku, 1 wrze nia, odby y si  oficjal-
ne uroczysto ci zwi zane z wybuchem 
II wojny wiatowej. Zdaniem niektó-

rych historyków wojna rozpocz a si  w a nie
w naszym mie cie, a nie na Westerplatte, st d
szczególny charakter lokalnych obchodów. Sa-
morz dowcy uczcili pami  zamordowanych 
kolejarzy i mieszka ców, zarówno w Tczewie, 
Malborku jak i w Szymankowie.

Uroczysto ci rozpocz to w malborskim 
Ka dowie przed Pomnikiem Celników Polskich. 
Ponad 70 lat temu w tym miejscu, gdzie obecnie 
stoi pomnik, znajdowa o si  przej cie graniczne. 
Po ostrzelaniu i spaleniu placówki celnej polscy 
inspektorzy celni nie wycofali si , a kontynu-
owali swoj  s u b  w wagonach kolejowych. Po 
zaj ciu Pomorza przez niemieckich hitlerowców 
polscy celnicy zostali w wi kszo ci aresztowa-
ni, a nast pnie rozstrzelani. 

Nast pnie uczestnicy wyruszyli do Szy-
mankowa, by uczci  pami  pomordowanych 
kolejarzy.  

Szymankowo jest bardzo wa nym miej-
scem dla celników i pracowników kolei. Przy-
jechali z ca ej Polski, by wzi  udzia  w uro-
czysto ciach w intencji pomordowanych tutaj 
1 wrze nia 1939 roku inspektorów celnych 
i kolejarzy. Najpierw odby a si  msza wi ta
celebrowana przez biskupa elbl skiego, a po-
tem przemarsz i obchody pod pomnikiem. 

Trzecia cz  uroczysto ci mia a miejsce 
na Bulwarze nad Wis  w Tczewie przy kamie-
niu upami tniaj cym Obro ców Mostu Tczew-
skiego. Jak co roku odby y si  one przed tam-
tejszym zabytkowym mostem nad Wis . To 
w a nie ten obiekt (11 minut wcze niej przed 
Westerplatte) zosta  zaatakowany przez nie-
mieckie wojsko. 

W obchodach uczestniczyli:
Bogdan Borusewicz, marsza ek Senatu RP, 

S awomir Nowak (by y minister transportu), 
Jacek Kapica, szef S u by Celnej, wiceminister 
finansów, a tak e wielu innych go ci.

Honorowy patronat:
Marsza ka Sejmu RP, Marsza ka Senatu 

RP, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedli-
wo ci, Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, Zwi zku Pracodawców 
Kolejowych.

H.R.

Uroczysto ci upami tniaj ce
74. rocznic  wybuchu II wojny wiatowej

Go ci przywita i histori wybuchuGo ci przywita  i histori  wybuchu 
II wojny wiatowej przedstawi PrezydentII wojny wiatowej przedstawi  Prezydent 
Miasta Tczewa Miros aw Pob ockiMiasta Tczewa Miros aw Pob ocki

By y minister transportuBy y minister transportu 
S awomir Nowak. Na drugimS awomir Nowak. Na drugim 
planie pierwszy z lewejplanie pierwszy z lewej 
syn Macieja P a y skiegosyn Macieja P a y skiego

Marsza ek Senatu Bogdan Borusewicz 
i senator RP Andrzej Grzyb (z lewej)
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WOKÓ  REGIONALIZMU

Nieco wcze niej, ni  przypada w 
kalendarzu, uczniowie naszej 
szko y uczcili Narodowe wi -

to Niepodleg o ci. W szkole królowa y
kolory bia o-czerwone; korytarz ton
w balonach, zawis y pi kne plakaty 
o tre ciach patriotycznych, uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy szko y ubra-
ni byli w stroje o barwach narodowych 
oraz przyozdobili si  kotylionami.

Ju  od rana czu  by o podekscy-
towanie w ród uczniów gimnazjum, 
którzy uczestniczyli w grze terenowej 
„Droga do niepodleg o ci”. Reprezen-
tacje klas, walcz c o punkty, musia y
wykaza  si  wszechstronn  wiedz
historyczn , dotycz c  zw aszcza bio-
grafii Marsza ka Józefa Pi sudskiego,
wiedz  muzyczn  oraz sprawno ci
fizyczn . Jedno z zada  przebiega o
pod okiem szkolnej piel gniarki, która 
ocenia a umiej tno  zak adania chusty 
na rami . M odzi ludzie mieli okazj
wczu  si  w trudy i znoje wojenne oraz 
udzieli  pomocy medycznej. 

Uzyskane podczas gry terenowej 
punkty, zasili y konta klas w cz ci tur-
niejowej. Wszystkie klasy gimnazjalne 
wraz z wychowawcami przygotowa y
si  solidnie, wiedz c e konkurencja 
jest du a. Prze ciga y si  w pomys o-
wo ci ubiorów; oprócz bia o-czerwo-
nych, m odzie  ubrana by a w stroje 
harcerskie i o nierskie. Równie  ozdo-
by, stroiki niepodleg o ciowe zachwy-
ca y oryginalno ci . Jury w osobach 
wicedyrektor Barbary Nabakowskiej 
i Barbary Lisewskiej – nauczycielki 
historii, mia o trudne zadanie wybiera-
j c w ró norodno ci muszek, kokard, 
kotylionów, szarf, serduszek, bransolet 
– a to wszystko w barwach narodowych. 
Inwencj  twórcz  naszej m odzie y
mogli my pozna  przy prezentacji ha-
se  promuj cych Polsk , które przed-
stawiane by y na papierze, w piewie,
recytacji. Najwi cej emocji wzbudzi
konkurs na wykonanie piosenki patrio-
tycznej. Podczas prezentacji by o wiele 

MA GORZATA PAUCH

WOLNY=RADOSNY
Radosne obchody wi ta Niepodleg o ci

w pelpli skiej Dwójce

c
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rado ci o czym wiadczy  aplauz i ener-
giczne reakcje m odzie y. Wielu wyst -
pom towarzyszy y instrumenty ywe,
a jedna z klas zaprezentowa a ca kowi-
cie autorski utwór przygotowany spe-
cjalnie na t  okazj  przez ucznia klasy 
III b Eryka Zaborowskiego. 

Uczniowie ca ym sercem zaanga-
owali si  w jak najlepsz  prezentacj

swoich zada , dlatego trudne okaza o
si  wy onienie zwyci zców. Turniej 
zwyci y a klasa II b, której wycho-
wawczyni  jest Ewelina Ma lanka. Dy-
rekcja wr czy a dyplomy i podzi kowa-
nia dla klas i wychowawców, a laureaci 
otrzymali s odk  nagrod  – tort, który 
musia  by , rzecz oczywista – w bar-
wach narodowych. Sponsorem tortu 
by  p. Jacek Zywert, w a ciciel Pie-
karni Sambor. Pani Ewelina Ma lanka
– wychowawczyni zwyci skiej klasy 
– zosta a zaproszona na wizyt  przez 
Salon Fryzjerski La Treppa. Naszym 
sponsorom serdecznie dzi kujemy!

Turniej klas by  równie  okazj  do 
wr czenia nagród i dyplomów laure-
atom konkursu plastycznego na plakat 
patriotyczny. Rado ci  napawa nas, 
i  uczniowie tak ch tnie bior  udzia
w ró nych formach rywalizacji, prezen-
tuj c swoje ró norodne uzdolnienia.

Najlepsze prace przygotowali 
uczniowie: I m-ce Wiktoria Grzebi -
ska i Julia Zieli ska – kl. III a; II m-ce 
Patrycja Pielecka – kl. III c; III m-ce 
Laura Latecka – kl. III b. 

Wyró nienia otrzymali: Dawid 
Gajkowski i Oskar Bradtke – kl. I b; 
Zuzanna Kluczewska – kl. Ia; Laura 
Latecka – kl. III b; Karolina Pielecka 
– kl. I b,  Alicja Krzy y ska – kl. I a; 
Alicja Rulewska – kl. I a i Szymon Nie-
rzwicki – kl. III c.

W nastrój zadumy wprowadzi  nas 
wyst p wokalny Parasolek, które wy-
piewa y nam zapomniane nieco pie ni:

Jesienny deszcz oraz Gdzie s  ch opcy
z tamtych lat? piew tych e utalen-
towanych dziewcz t, laureatek wielu 
konkursów, które prowadzi Katarzyna 
Bembenek, wywo a  poruszenie i za-
chwyt wszystkich zebranych.

Po takiej dawce strawy duchowej 
mogli my zako czy  radosne potyczki 
klas, przypominaj c, e patriot  mo e
by  ka dy z nas i to na co dzie ; wy-
pe niaj c swoje powinno ci, ucz c
si , dbaj c o mow  ojczyst , szanuj c
przyrod  i ludzi. 

My limy, e warto wi towa  na-
sz  Niepodleg o  w taki w a nie nie-
codzienny, radosny sposób!

Kuranty w wykonaniu klasy III a
Fot. Grzegorz Ichniowski
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Dzielne wychowawczynie

Klasa I b. Chwa a Wielkiej Polsce!

Klasa II b w barwach narodowych

G ówna nagroda od Piekarni Sambor

Przybyli u ani z II b 
pod okienko....

Uczniowie klasy I a



29KMR

Na pocz tku pa -
dziernika Od-
dzia  Kociewski 

Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Tczewie 
zorganizowa  Nadwi la -
skie Spotkania Regional-
ne – cykliczn  imprez ,
której pierwsza edycja 
odby a si  w 2007 roku. 
Ju  od kilku lat w pro-
gramie znajduj  si  sta e
punkty, takie jak: prelek-
cje w szko ach, debata dla 
mieszka ców Tczewa, 
spotkanie z podró nikiem
oraz konferencja. Oficjal-

na inauguracja odby a si  3 pa dziernika w Fabryce Sztuk 
spotkaniem z Andrzejem Netkowskim, który latem tego roku 
przep yn  Wis  z O wi cimia do Tczewa. By  to nie lada 
wyczyn, który wymaga  w a ciwego przygotowania, dobrej 
kondycji fizycznej i przede wszystkim wielkiego hartu ducha. 
Pan Andrzej opowiada  o przygodach, trudno ciach, spoty-
kaniu yczliwych ludzi oraz nadwi la skich krajobrazach. 
Spotkanie poprowadzi  dr Krzysztof Korda, który wspomnia
równie  o tradycjach rodzinnych Netkowskich, którzy od lat 
zwi zani s  z królow  polskich rzek. 

Pi tkowy wieczór zgromadzi  przede wszystkim mi o ni-
ków historii Tczewa, którzy wzi li udzia  w debacie „Ochrona 
zabytków architektury miejskiej i przemys owej (w kontek-
cie remontu mostu wi lanego w Tczewie)”. G osy wprowa-

dzaj ce nale a y do: muzealnika, historyka sztuki Katarzyny 
Piotrowskiej i dra nauk humanistycznych Micha a Kargula. 
Podkre lano fakt, e cz sto nadu ywa si  terminu „rewitaliza-
cja”, okre laj c nim tylko remont czy modernizacj  jakiego
obiektu. Wskazywano równie  uwag  na to, e rewitalizacja 
to przede wszystkim o ywienie w sferze spo ecznej, w której 
najwa niejsz  rol  odgrywa cz owiek. Debatowano o wyko-
rzystaniu mostów tczewskich i knybawskiego jako produktu 
turystycznego, plusach i minusach dotychczasowej rewitali-
zacji Starego Miasta, zw aszcza o o ywieniu placu Hallera. 
Podawano przyk ady udanej rewitalizacji w innych miastach, 
np. odzi, Toruniu. W dyskusji wzi li udzia  m.in. ukasz
Brz dkowski – przedstawiciel forum „Dawny Tczew”, dzien-
nikarz Janusz Cze nik, archeolog Karolina Czonstke, Alicja 
Gajewska – dyrektor Fabryki Sztuk, slawistka Magdalena 
Kargul, Feliks Lewandowski – d ugoletni pracownik admi-
nistracyjny. Temat debaty nie pojawi  si  przypadkowo, al-
bowiem Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie obra o patronem 
2013 roku ks. Janusza St. Pasierba – nie tylko wybitnego ka-
znodziej , eseist , ale równie  historyka sztuki.

Na ostatni dzie  Siódmych Nadwi la skich Spotka
Regionalnych zaplanowano sesj  popularnonaukow , któ-
ra odby a si  w Domu Kultury w Opaleniu. Prelegenci 
w sposób ciekawy i wyczerpuj cy przybli yli elementy hi-

storii, architektury, kultury i gospodarki ziem nadwi la -
skich, skupiaj c si  rzecz jasna na odcinku Dolnej Wis y. 
Referaty wyg osili historycy z wi kszo ci o rodków znad 
Dolnej Wis y, m.in. z Towarzystwa Mi o ników Ziemi Kwi-
dzy skiej i Towarzystwa Mi o ników Ziemi Sztumskiej oraz 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Tego typu spotkania s
równie  okazj  do wymiany do wiadcze  i podtrzymywania 
wzajemnych kontaktów pomi dzy regionalistami. We wspo-
mnianej sesji uczestniczyli m.in.: senator RP Andrzej Grzyb, 
starosta tczewski dr Józef Puczy ski, burmistrz Gniewu Ma-
ria Taraszkiewicz-Gurzy ska, prezes LGD „Wst ga Kocie-
wia” Bogdan Badzi g, nestor kociewskich regionalistów Jan 
Ejankowski i niestrudzony or downik o ywienia eglugi
ródl dowej na Dolnej Wi le Tadeusz Wrycza. 

Spotkania adresowane s  równie  do uczniów szkó  pod-
stawowych i rednich. Z my l  o nich odbywa y si  pokazy 
sprz tu Pa stwowej Stra y owieckiej w Gda sku, prelek-
cje na temat rewitalizacji prowadzone przez Katarzyn  Pio-
trowsk  i Karolin  Czosntke oraz spotkania z podró niczk
i dzia aczk  spo eczn  – Magdalen  Roglewsk .

Siódme Nadwi la skie Spotkania Regionalne, w których 
wzi o udzia  ponad 600 osób, odby y si  dzi ki wsparciu fi-
nansowemu Samorz du Miasta Tczewa, Samorz du Miasta 
i Gminy Gniew, Zarz du G ównego Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego oraz Banku Spó dzielczego w Tczewie. Part-
nerami projektu byli: Fabryka Sztuk w Tczewie, Pa stwo-
wa Stra owiecka w Gda sku, Szko a Podstawowa nr 7 
w Tczewie, Zespó  Szkó  Ekonomicznych w Tczewie, Ze-
spó  Szkó  Katolickich w Tczewie, Zespó  Szkó  w Suchym 
D bie. Wymiernym efektem imprezy b dzie wydany dru-
kiem i dost pny online siódmy zeszyt „Tek kociewskich”, 
który uka e si  pod koniec 2013 roku.

Ju  trwaj  pierwsze ustalenia dotycz ce programu kolej-
nej, ósmej edycji Spotka .

MA GORZATA KRUK

VII Nadwi la skie Spotkania Regionalne 

Uczestnicy konferencji w Opaleniu
Fot. Jacek Cherek

Podró nik Andrzej Netkowski
Fot. Jacek Cherek
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WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

Od pocz tku wrze nia 1956 roku by em kierowni-
kiem „jednoklasówki” (kl. I-IV) w Piaseckim Polu. 
Po pi ciu latach zosta em kierownikiem Szko y

Podstawowej w Piasecznie, gdzie pracowa em do wrze nia
1974 roku. Wymienione miejscowo ci na trwa e zapisa y si
w mojej pami ci. To w a nie w Piasecznie pozna em prze-
bogat  histori  wsi, o czym mo na si  przekona  zwiedza-
j c piaseckie muzeum, które powsta o dzi ki tzw. lekcjom 
wychowania regionalnego, które z mojej inicjatywy w ww. 
szkole zacz to wdra a .

Przed wojn  do piaseckiej parafii nale a y nast puj ce
miejscowo ci: Piaseczno, Piaseckie Pole, Jele , Jelenica, 
Milanowo, Wyr bki, Wyr by i Bielsk1. Publiczne szko y po-
wszechne dzia a y w ni ej wymienionych miejscowo ciach:
w Piasecznie – 3 klasy, 3 nauczycieli, 118 uczniów; w Pia-
seckim Polu – 3 klasy, 3 nauczycieli i 115 uczniów; w Jeleniu 
– 1 klasa, 1 nauczyciel, 45 uczniów i w Bielsku – 1 klasa, 
1 nauczyciel, 45 uczniów (dane z 1929 roku). Rakowiec 
w owym czasie nale a  do tymawskiej parafii.

O tym, e wojna si  zbli a, cz sto mówiono w rodzinnych 
domach i na ró norakich spotkaniach. Starzy cz sto prze-
powiadali, e wojna wisi w powietrzu. Mieli racj . Mia em
wtedy 10 lat, wi c sporo pami tam o 1939 roku. W czwartek 
24 sierpnia 1939 roku og oszono powszechn  mobilizacj ,
tzw. „kolorow ”. Rezerwi ci i poborowi natychmiast musie-
li si  stawi  we wskazanych jednost-
kach wojskowych, m.in. w Gniewie, 
Tczewie, Gdyni2. W rodzinach trwa-
y smutne po egnania ojców, synów, 

braci, cz sto ostatnie w yciu…
W wyniku tej mobilizacji do 

wojska zostali powo ani: Jan Brzó-
ska, urodzony 26 grudnia 1904 roku 
w Wierzbinach (powiat starogardzki). 
Po zawarciu zwi zku ma e skiego
z Franciszk  Sucheck  z Piaseckiego 
Pola zamieszkali w Piasecznie, gdzie 
Jan prowadzi  warsztat rymarski. 
Wcielony do 2 Batalionu Strzelców 
w Tczewie, poleg  w godzinach po u-
dniowych w pi tek 1 wrze nia 1939 
roku i zosta  pochowany na starym 
tczewskim cmentarzu3. By  pierw-
szym poleg ym o nierzem wrze nia
z Piaseczna4.

Drugim poleg ym z Piaseczna by
kapral Marian Libiszewski, urodzony 
10 stycznia 1913 roku w Piasecznie. 
W okresie od 30 wrze nia 1936 do 

JAN EJANKOWSKI

Piasecka parafia w latach drugiej 
wojny wiatowej

c z   p i e r w s z a

Franciszek Klein w Stalagu (w drugim rz dzie trzeci z lewej)

Jan Brzóska
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12 marca 1937 roku przebywa  w szkole podoficerskiej Pierw-
szej Kompanii Strzeleckiej 65 pu ku piechoty w Grudzi dzu,
któr  uko czy  z wynikiem dobrym5. Poleg  na K pie Oksyw-
skiej we wrze niu 1939 roku. Osieroci on  i syna6.

Do 2 Batalionu Piechoty w Gniewie zosta  powo any re-
zerwista Franciszek Klein, który urodzi  si  21 stycznia 1916 
roku w Piasecznie. Poniewa  gniewski batalion w wyniku 
„kolorowej mobilizacji” osi gn  stan oko o 1200 o nie-
rzy, cz  wcielonych zosta a zakwaterowana w gniewskim 
gimnazjum, a w ród nich wy ej wymieniony, który autorowi 
z o y  nast puj c  pisemn  relacj : „Latem 1939 roku jako re-
zerwista zosta em wcielony do gniewskiego batalionu na wi-
czenia. Zbli a  si  koniec sierpnia 1939 roku. Major Artur Gu-
dera zarz dzi  zbiórk  batalionu i wyda  rozkaz: »Ochotnicy, 
kawalerowie wyst p!« Wyst pi em. A potem noc  przeprowa-
dzali my rewizj  niemieckich mieszka  w mie cie. Znale li-
my bro , amunicj , materia y propagandowe. Dlatego ba em

si  ze stalagu wróci  do Piaseczna7”.
W wojnie obronnej 1939 roku brali tak e udzia  Roman 

Ernist, o nierz Batalionu Obrony Narodowej „Starogard”, 
kapral W adys aw Czerwi ski, o nierz 98 Dywizjonu Arty-
lerii Ci kiej we W odawie, Bernard Suchecki, który walczy
w rejonie Torunia i wielu innych parafian. Wszyscy godnie 
stan li w obronie Ojczyzny, przepojeni patriotyzmem, który 
wynie li z rodzinnych domów. Po latach cz sto wspominali, 
e takiego patriotyzmu, który dominowa  w ród wi kszo ci

Polaków lat 1939-1945 chyba ju  nie b dzie. Mieli racj 8.

1.   Druga po owa pa dziernika 1939 roku pocz tkiem
zbli aj cych si  dni grozy.

Wrzesie  1939 roku min  tutejszym parafianom w miar
spokojnie. Ksi dz proboszcz Augustyn Bukolt dalej sprawo-
wa  codzienne i niedzielne msze. Z ksi gi chrztów wynika, 
e po raz ostatni ochrzci  w niedziel  10 wrze nia 1939 roku 

W adys awa Henryka Jaskowskiego9, a jak mówi ksi ga zgo-
nów w czwartek 19 pa dziernika 1939 roku pochowa  nagle 
zmar ego 75-letniego Ignacego Gda ca z Piaseckiego Pola10.
Do dnia aresztowania ksi dz proboszcz Augustyn Bukolt 
wszystkich wpisów dokonywa  w  j. polskim.

Organista Ksawery Pozorski dalej gra  w piaseckiej wi -
tyni i uprawia  ziemi . W por  uda o mu si  ukry  na wie y
ko cio a sztandar miejscowego ko a Towarzystwa Powsta -
ców i Wojaków, a jego ona na akt erekcyjny ww. sztandaru 
na o y a obraz Naj wi tszego Serca Pana Jezusa. Jak o wiad-
czy a ona, a potwierdza to córka, Halina Klein, zamieszka a
w Gniewie, na ich oczach torturowany i zbroczony krwi  nie 
zdradzi  miejsca ukrycia sztandaru11.

Kazimierz Machali ski wraz z matk , wdow  Aureli ,
prowadzi  piekarni  i sklep z pieczywem w Piasecznie, a jego 
brat Zygfryd z on  Helen  prowadzi  sklep wielobran owy
w Rakowcu.

Rolnik, Józef Kubat, dalej zajmowa  si  upraw  ziemi 
w Jeleniu, a ziemianin Jan Kowalski – by y wójt gminy Mo-
rzeszczyn dalej mieszka  w Bielsku. Jego s siad, kierownik 
bielskiej szko y, Boles aw Woszewski, dalej mieszka  w bu-
dynku szkolnym.

Zapewne nikt z wy ej wymienionych nie spodziewa  si
tego, co im Niemcy zgotuj … Nast pi y nag e aresztowania 
i tortury w gniewskich kazamatach, ko cz ce si  m cze sk
drog  krzy ow  do Szp gawska, sk d nie by o powrotu12. Po 
tych nag ych, tragicznych wydarzeniach w tutejszej parafii za-
panowa  strach i niepewno  jutra.

Nast pny etap niemieckiego terroru to masowe niszcze-
nie przydro nych krzy y i kapliczek. By y one i s  ozdob
naszego regionu i zewn trznymi znakami wiary, o których 
ksi dz Henryk Mross tak napisa : „Kapliczki, krzy e i fi-
gury s  poezj  naszych dróg, pól, ogrodów i cmentarzy, 
a zarazem drogi krzy owej pracuj cego ludu i jego ziem-
sk  niedol  uci nionego serca”.

Od 1889 roku na rozwidleniu dróg ku Piaseckiemu 
Polu i Gogolewa sta  okaza y elazny krzy , który zapew-
ne mia  strzec Piaseczna przed wszelkimi zagro eniami.
Prawdopodobnie w 1940 roku, chyba przy pomocy koni, 
zosta  przez Niemców wyrwany z ziemi, nast pnie prze-
wieziony do fabryki maszyn do Gniewu, gdzie mia  by
przetopiony na cele wojenne. Pracownicy fabryki, ryzyku-
j c w asnym yciem, ukryli go pod p otem w mieciach
i dzi ki ich bohaterskiej postawie zosta  uratowany. 
W 1946 roku wróci  na swoje miejsce13.

Oprawcy zniszczyli tak e Bo  M k , usytuowan
przy wje dzie do Piaseczna od strony pó nocnej. Znisz-
czyli tak e kapliczk wi tej Tekli, któr  piaseccy para-
fianie postawili w 1906 roku tu  przy dworskim parku 
w Piasecznie. Figur w. Tekli przed zniszczeniem urato-
wa a Leokadia Lorbiecka, ukrywaj c j  na poddaszu w a-
snego domu14. Równie  w Ma ych Wyr bach, na rozkaz 
zarz dcy miejscowego maj tku, Niemca Dika, próbowano 
zniszczy  Bo  M k . Figur  uda o si  uratowa  rodzinie 
Domachowskich15. Niemcy zamierzali tak e zniszczy
okaza  kapliczk  przy Studzience, gdzie od stuleci od-
bywaj  si  s ynne piaseckie odpusty wrze niowe. O tym, 
dlaczego im si  to nie uda o, pisz  w  aneksie I do przygo-
towywanej do druku ksi ki.

2.   Wywózki, przesiedlenia, prace przymusowe.

Wywózki na terenie piaseckiej parafii rozpocz y si
w 1940 roku. Polskie rodziny wywo ono do Pucka, Jab o-
nowa, do tzw. „Szmalcówki” w Toruniu oraz do najwi k-
szego na Pomorzu i najci szego obozu przesiedle czego
w Potulicach ko o Nak a nad Noteci . Wywózki odbywa y
si  przewa nie noc . W ci gu 15-30 minut ze skromnym 
15-30 kg baga em ludzie musieli opu ci  w asne domo-
stwo. Nie przera a  Niemców p acz ma ych dzieci, którym 
oprawcy sen przerwali i lament b agaj cych o lito  rodzi-
ców, dziadków… Bezprawnie wywo eni czy przesiedlani 
musieli pozostawi  ca y swój dobytek, który przez kilka-
dziesi t lat w pocie czo a tworzyli16.

Po zamordowaniu wspomnianego ju  Jana Kowalskie-
go Niemcy wysiedlili jego rodzin  z Bielska, a najstarsz
córk , Halin , studentk  Uniwersytetu Warszawskiego, 
wywie li do Dachau, a nast pnie do Ravensbrück, gdzie 
przebywa a do ko ca wojny17.

Taki sam los spotka  rodzin  Piotra Nicy (Nitzy) z Je-
lenia. Wcze niej oprawcy zamordowali trzech jego braci: 
Franciszka (1908), który do dnia aresztowania prowa-
dzi  pi ciohektarowe gospodarstwo w Widlicach, Leona 
(1917), alumna Seminarium Duchownego w Pelplinie 
i Jana (1920), studenta medycyny na Uniwersytecie Po-
zna skim.

Piotr Nica by  te  przez Niemców aresztowany 
i przetrzymywany w gda skim wi zieniu. Po zwolnieniu 
przebywa  na pracach przymusowych przy budowie KZ 
Stutthof. Pod koniec 1939 roku wróci  do ony Marii w 
Jeleniu. Za odmow  podpisu (III grupa) zosta  wraz z on
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i dzie mi wywieziony do obozu w Toruniu do tzw. „Szmal-
cówki”, gdzie z g odu umar  ich najstarszy syn, Edward. Na-
st pnie zostali umieszczeni w Potulicach, gdzie przebywali 
do ko ca wojny18. Podobnie post piono z rodzin  Francisz-
ka i Franciszki Sucheckich z Piaseckiego Pola i ich córk ,
wdow  Franciszk  Brzósk  z Piaseczna. Umieszczono ich 
tak e w Potulicach, gdzie przebywali do ko ca wojny. By a
to zemsta Niemców za to, e ich syn Bernard, otrzymawszy 
powo anie do Wehrmachtu, nie stawi  si  w jednostce. Zde-
zerterowa  i ukrywa  si  u przysz ej ony, Marty Kru y19.
W Potulicach przebywa y tak e inne rodziny, m.in.: rodzina 
Stanis awa Banacha z Piaseczna, rodzina Rajskich z Piasec-
kiego Pola i wiele innych.

Oprócz wywózek by y i przesiedlenia z w asnych gospo-
darstw we wskazane przez Niemców miejsce (miejscowo )
lub do krewnych, znajomych. Rodzin  rolnika Feliksa He-
rolda z Piaseckiego Pola przesiedlono do Gogolewa, a na jej 
posiad o  sprowadzono Niemca Mixa. Na maj tku Czes awa
Raabe w Piasecznie osiedlono Niemca Dinglera, a na gospo-
darstwo Aleksego Olszewskiego osiedlono rodzin  Seka20.

Inaczej post piono z rodzin  Aleksego K osa w Piasec-
kim Polu, gdzie jej gospodarstwo przej  Niemiec z Estonii, 
Erik Schwartz, a oni – prawowici w a ciciele – stali si  jego 
robotnikami.

Na gospodarstwa wysiedlonych i przesiedlonych Po-
laków sprowadzano niemieckie rodziny ze Wschodu, tzw. 
Baltendeutsche i Besarabendeutsche, które w wi kszo ci nie 
by y wrogo nastawione do s siadów Polaków, za wyj tkiem
wspomnianego ju  Erika Schwartza, który cz sto paradowa
w czarnym mundurze SS. Cz sto si  upija , a wtedy – jak 
po latach zezna  pisz cemu by y jego wo nica – stawa  si
osob  nieobliczaln . Biada temu, kto po godzinie policyjnej 
by  poza domem. Goni  i strzela …21.

Niektórzy parafianie przebywali w obozach koncentra-
cyjnych: KZ Stutthof, KZ Auschwitz-Birkenau. W pierw-
szym obozie zostali zamordowani:
– Pawe  Banicki z Rakowca, zgin  7 pa dziernika 1941 

roku;
– marynarz Antoni Kisicki z Piaseckiego Pola, zgin

4 kwietnia 1940 roku;
– Antoni Kalinowski z Piaseckiego Pola, zgin  10 stycz-

nia 1943 roku;
– Alfons Lisewski z Piaseczna, zgin  17 lipca 1942 

roku22.
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Pod zaborem pruskim
Alfons Franciszek Guzi ski urodzi  si  21 lipca 1894 

w Morzeszczynie. By  synem Jana i Amelii z domu Szarmach. 
Ociec z zawodu by  murarzem. Z czasem wyrobi  sobie mark
solidnego pracownika budowlanego. Wielodzietna (o mioro
dzieci) rodzina Jana i Amelii Guzi skich y a skromnie. Po-
cz tkowo (do 1900 r.) zamieszkiwali w Morzeszczynie, a na-
st pnie w Dzier nie i Kulicach. W roku 1904 przenie li si
na sta e do Pelplina. Zwa my, e pod zaborem pruskim sp dzi
m ody Alfons ponad wier  wieku ycia. Jego pokolenie by o
te  pokoleniem do wiadczonym przez trudy i niebezpiecze -
stwa I wojny wiatowej.

Alfons wychowywa  si  w rodzinie, gdzie du  wag  przy-
k adano do pracy i porz dnego wychowania. Matce zawdzi -
cza  wychowanie patriotyczne i wyzwolenie jego aspiracji edu-
kacyjnych. Rodzice mówili do niego zdrobniale „Alek”. Imi
Alek przyj o si  w ród najbli szych i kole e stwa niemal na 
sta e. W roku 1906 Alek uko czy  prusk  szko  powszechn
w Pelplinie. Ju  w tej szkole ujawni y si  jego wybitne zdol-
no ci edukacyjne. Nast pnie Alek podj  nauk  w opromie-
nionym s aw  i zas ugami Collegium Marianum w Pelplinie. 
Pieni dzy z domu starczy o na op at  czesnego za I kwarta , ale 
jako bardzo dobry ucze  korzysta  na przestrzeni 6 lat edukacji 
ze stypendium. Collegium Marianum by o ogniskiem polsko-
ci i g ównie ku ni  duchowie stwa, z racji ogranicze  pa -

stwa pruskiego (niemieckiego), nie mia a jednak uprawnie
pe nej szko y redniej. Alek Guzi ski bardzo dobrze opanowa
nauk  j zyka polskiego i niemieckiego. W pelpli skim pro-
gimnazjum po kn  te  bakcyla sportowego. 

W tamtych czasach wiadectwo dojrza o ci i przepustk
na studia uzyskiwa o si  po uko czeniu Gimnazjum. W istocie 
rzeczy Gimnazjum kszta ci o ju  kadry inteligencji. Jednak e
gimnazja mia y elitarny charakter. Do wiadczy  tego osobi cie
Alfons Guzi ski. Nie zosta  przyj ty do adnego z trzech re-
nomowanych gimnazjów katolickich w Che mnie, Chojnicach 
i Wejherowie. W pó niejszych wspomnieniach oceni  rzecz 
nast puj co: „Wsz dzie mi odmówiono, bo by em niezamo ny
 i Polakiem”. 

Po wielu staraniach, Alfons Guzi ski zosta  przyj ty do 
Gimnazjum ewangelickiego w wieciu. Tutaj szcz liwie tra-
fi  na rodaków. Jako najlepszy ucze  zwróci  na siebie uwag .
Bowiem w wieciu mia  okazj  przyst pi  do patriotycznego 
Towarzystwa Tomasza Zana (TTZ). Na tym jednak nie poprze-
stawa . Jego indywidualno  i aktywno  zosta a doceniona 
przez najbli sze rodowisko. Wybrano go skarbnikiem TTZ. 
Swobodne kontynuowanie nauki w gimnazjum przez Alka Gu-
zi skiego by o mo liwe dzi ki udzielanym korepetycjom.

W wieciu, kiedy  jednej ze stolic Pomorza Wschodniego 
(Pomorza Gda skiego), napotka  Alek na jedno z pierwszych 
ognisk narodzin skautingu (polskiego harcerstwa). Ju  w 1912 r. 
nale a  do szkolnego skautingu. Z uwagi na w adze niemieckie 
wszystko dzia o si  na pó  leganie. Tutaj nale y przypomnie ,
e pocz tki skautingu mia y miejsce na ziemiach polskich, 

w wolno ciowej Galicji, w roku 1911. Dlatego te  Gimnazjum 
w wieciu pi knie s u y o bardzo wczesnemu upowszechnia-
niu skautingu w Prusach Zachodnich. Zatem mo na i trzeba 
zaliczy  druha A. Guzi skiego do prekursorów harcerstwa na 
Pomorzu. Córka, Halina, zapami ta a zdj cie ojca w mundu-
rze harcerskim. Dodajmy, e skauting, harcerstwo, sta o si
ide  przewodni  polskiej m odzie y. W pó niejszych latach 
twórca wiatowego skautingu genera  Robert Baden-Powell 
(1857-1941) mawia , skauting najbardziej sprawdzi  si  w ród
m odzie y angielskiej i polskiej. Wszystko wskazuje na to, e
w wieciu, w skautingu, ukszta towa a si  ostatecznie – du a
i bogata indywidualno  A. Guzi skiego. Zreszt  harcerski 
styl ycia, szczególnie zwi zany ze sportem, pozosta  mu bli-
ski przez ca e ycie.

W okresie nauki w Gimnazjum w wieciu Alfonsa spotka-
o bolesne do wiadczenie rodzinne. Pos uchajmy jego wspo-

mnie : „W kwietniu 1913 roku spotka  mnie straszliwy cios, 
umar a moja ukochana matka”. Mia a wtedy zaledwie 41 lat. 
Jej zawdzi cza  Alek osobiste wywy szenie poprzez umo li-
wienie nauki w szkole redniej. Zawsze wierzy a w zdolno ci
i pracowito  swojego ulubionego syna. 

W 1915 roku Alfons Guzi ski powinien uzyska wiadec-
two dojrza o ci w Gimnazjum w wieciu. Uczy  si  bardzo do-

JAN KULAS

Legenda sportu Tczewa

W dziejach Tczewa, znajdziemy niewielu tak wybitnych i zas u onych nauczycieli jak Alfons Guzi ski (1894-1982). 
Urodzi  si  i wychowywa  w okresie niewoli zaboru pruskiego. Opatrzno  obdarzy a go d ugim, dobrym i ciekawym 
yciem. Jego charakter ukszta towa  si  w skautingu. A. Guzi ski by  nauczycielem i wychowawc  dwóch pokole

tczewian. Pi kne karty zapisa  te  w tajnym nauczaniu podczas okupacji hitlerowskiej. W „Grodzie Sambora” przez 
ponad pó  wieku promowa  i wspiera  rozwój sportu i kultury fizycznej. Odszed  od nas 30 lat temu.

Nie jest atwo pisa  o Alfonsie Franciszku Guzi skim, autorytecie i legendzie tczewskiego rodowiska pedagogicznego 
i sportowego. Tym bardziej, e y  w trzech ró nych epokach historycznych. Na szcz cie yje jeszcze córka Profesora, 
a i wnuki ch tnie odwo uj  si  do s awnego i zas u onego dziadka. Pisa  o prof. A. Guzi skim to du e wyzwanie 
i zaszczyt. Bowiem chlub  i niejako skarbem ywym naszej ziemi s  jego wybitni i oddanie idei pro publico bono
obywatele. Tak si  równie  dobrze z o y o, e Profesor urodzi  si , wychowa , dzia a  i tworzy  na Ziemi Tczewskiej. 
Z 88. lat ycia, jedynie lat pi , po wi ci  lubelszczy nie podczas okupacji hitlerowskiej. 

Alfons Guzi ski
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brze. Wcze niej dojrzewa o w nim powo anie do zawodu na-
uczycielskiego. Wydawa o si , e jasna i przyjazna przysz o
sta a przed nim otworem. 

Niestety, w pierwszych dniach sierpnia 1914 wybuch a
I wojna wiatowa. Pomorze jako integralna cz , wtedy Cesar-
stwa Niemieckiego (cesarz Wilhelm II), podlega o surowemu 
prawu wojennemu. Niemcy prowadz ce wojn  na froncie za-
chodnim i wschodnim, przeprowadzi y powszechn , masow
mobilizacj . Jak wiadomo I wojna wiatowa trwa a pe ne 4 lata 
i ponad 3 miesi ce. Poch on a oko o 10 milionów ofiar. Na 
wszystkich frontach wojny, zgin o kilkaset tysi cy Polaków. 
Ostatecznie wojna zako czy a si  niemal jednoczesn  kl sk
wszystkich 3 mocarstw zaborczych. 

W po owie pa dziernika 1914 r. zaledwie 20. letni wów-
czas Alfons Guzi ski zosta  przymusowo wcielony do wojska 
niemieckiego. Pocz tkowo zosta  skierowany na szkolenie 
rekruckie do Grudzi dza. Na pocz tku stycznia 1915 r. zosta
wys any na front wschodni. Wojna mia a tutaj stosunkowo 
spokojny przebieg, dlatego te  3.07.1915 r. A. Guzi ski zda
matur  w szkole redniej w Toruniu. Nast pnie odby  równie
pi ciomiesi czne szkolenie oficerskie, chocia  mianowania na 
stopie  oficerski sie nie doczeka .

W listopadzie 1915 roku sier ant Alfons Guzi ski zosta
wys any na g ówny front dzia a  wojennych, czyli na front za-
chodni, we Francji. Bra  udzia  w zasadniczych i niezmiernie 
krwawych bataliach pod Verdun, nad Somm  i pod Champa-
gne. Wtedy w walkach na froncie francusko-niemieckim gi-
n y setki tysi cy ludzi ka dego roku. Na pocz tku 1916 roku 
zosta  ci ko ranny w r k  (prawe rami ), co wykluczy o jego 
dalszy udzia  w wojnie. Ta rana, jak wspomina  w pó niejszych
latach, uniemo liwia a mu aktywne uprawianie sportu.

Okres rekonwalescencji przeznaczy  na dalsz  edukacj .
Du o czyta , uczy  si  i pog bia  swoje zainteresowania. Na-
biera  te , jakby my dzi  powiedzieli, dojrza o ci spo ecznej
i obywatelskiej. 

Na pocz tku listopada 1918 roku rewolucja opanowa a
Berlin i pozosta e cz ci Niemiec. Upad o Cesarstwo Niemiec-
kie. Powstawa a socjaldemokratyczna republika niemiecka. 
W okresie przej ciowym w adz  sprawowa y Rady Delegatów 
Robotniczych i o nierskich. Na ziemiach polskich zaboru 
pruskiego powstawa y Rady Ludowe.

W czasach II Rzeczypospolitej
Od pa dziernika 1918 r. przebywa  w szpitalu w Gda sku,

w stolicy prowincji Prusy Zachodnie. Jako m ody o nierz,
zaanga owa  si  w dzia alno  Rady o nierskiej w Gda sku,
szczególnie w Radzie o nierzy Polaków. Nasz rodak stan
po stronie zmaga  polskich na rzecz powrotu Gda ska do Pol-
ski. Niestety, i w tutejszych radach, jak i w samym Gda sku,
dominowa ywio  niemiecki. Z woli mocarstw zachodnich, 
z Gda ska i najbli szych kilku powiatów, utworzono twór pa -
stwowy pod nazw  „Wolne Miasto Gda sk”. Z kolei na War-
mii, Mazurach i Powi lu oraz na l sku o przynale no ci do 
Polski lub Niemiec mia y zadecydowa  plebiscyty. 

Dnia 2 stycznia 1919 r. Alfons Guzi ski zosta  ca kowicie
zwolniony z wojska. Postanowi  jednak ca ym sercem zaanga-
owa  si  na rzecz powrotu kresów zachodnich i pó nocnych

do Polski. Od pocz tku stycznia do 15 maja 1919 r. pracowa
w polskoj zycznej i zas u onej „Gazecie Gda skiej”, która 
w pó niejszych latach by a or downikiem Polonii w Wolnym 
Mie cie Gda sku.

W maju 1919 r. Alfons Guzi ski rozpocz  studia na Uni-
wersytecie Pozna skim. Studiowa  filologi  klasyczn  i jed-
nocze nie dorabia  na w asne utrzymanie. Spo ecznie udziela
si  w zwi zku studentów. Latem 1920 r. wraz z ochotnikami 
studentami z Poznania, dzia a  na rzecz Polski podczas Plebi-

scytu na Warmii, Mazurach i Powi lu. Uprawia  propolsk  agi-
tacj . Nast pnie wzi  udzia  w propolskiej akcji informacyjnej 
w czasie plebiscytu na l sku. Uczestniczy  równie  w ochot-
niczym zaci gu Polaków do III Powstania l skiego. W ci gu
3 tygodni bra  udzia w kilku walkach i potyczkach. Wkrót-
ce powróci  na dalsze studia do Poznania, które uko czy
28 sierpnia 1921 r.

Poszukiwa  pracy. W Kuratorium O wiaty w Toruniu 
otrzyma  w 1921 r. skierowanie jako nauczyciel j zyka a-
ci skiego i j. niemieckiego do Humanistycznego Gimnazjum 
M skiego w Tczewie. Z potrzeby szko y okresowo uczy  tak e
wychowania fizycznego. W szkole tej pracowa  pe ne 4 lata. 
Warto doda , e do tradycji tej Szko y nawi zywa  b dzie po 
1945 roku Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta c ce, pó niej LO 
im. A. Mickiewicza. 

Od jesieni 1925 r., a  do wybuchu II wojny wiatowej
(14 lat), uczy  Alfons Guzi ski „swoich przedmiotów” w Hu-
manistycznym Gimnazjum e skim w Tczewie. Na Pomorzu 
wci  brakowa o polskich kadr o wiatowych. Faktem jest, 
e A. Guzi ski z „Grodem Sambora” zwi za  si  zawodowo 

i z potrzeby serca, na zawsze. Jak si  podkre la by  lubiany 
przez m odzie  i umia  „znale  drog  do serc m odzie y”.
W tym okresie Guzi ski zadba  o podniesienie swoich kwalifi-
kacji. W roku 1929 r. zdawa  egzaminy przed Pa stwow  Ko-
misj  Egzaminacyjn  w Poznaniu. Uzyska  „Dyplom nauczy-
ciela szkó rednich”, który upowa nia  do nauczania j zyka
aci skiego w szko ach rednich ogólnokszta c cych i semina-

riach nauczycielskich z j zykiem wyk adowym polskim. 
W wieku 27 lat rozpocz  swoj  d ug  i pi kn  karier

pedagogiczn  w „Grodzie Sambora”. Potrwa ona blisko pó
wieku. Guzi ski czy  prac  nauczyciela z podnoszeniem 
w asnych kwalifikacji.

W Polsce mi dzywojennej bardzo dobrze realizowa  si
jako nauczyciel i dzia acz spo eczny. Przez 18 lat kszta ci
i wychowywa  kolejne roczniki tczewian. Uczy aciny i j zyka
niemieckiego. Wcze nie odkry  w sobie powo anie do zwodu 
nauczycielskiego.

Drug  pasj  Alfonsa Guzi skiego sta  si  sport. Wi kszo
dawnych tczewian kojarzy go ze szko  i w a nie ze sportem. 
W istocie rzeczy, tym dwóm muzom po wieci  swoje ycie.
W swoich pó niejszych wspomnieniach wyra nie podkre li ,
e „do polityki si  nie wtr ca em”.

W 1924 r. odnajdujemy Alfonsa Guzi skiego w ród za o-
ycieli Klubu Sportowego „Wis a” w Tczewie. Od pocz tku

anga owa  si  w konkretn  dzia alno . Jeszcze w 1924 zak a-
da  z przyjació mi klub kr glarski. Jednak g ówn  jego pasj
sportow  by a pi ka no na. W 1927 r. powo a  wraz z Wudar-
skim i Miko ajczykiem sekcj  pi ki no nej. W kolejnych latach 
istotnie przyczyni  si  do za o enia sekcji tenisa ziemnego, 
sekcji szachowej i hokeja na lodzie. W 1931 r. zosta  prezesem 
Klubu Sportowego „Wis a” Tczew, którym b dzie kierowa  z
do 1939 r. ycie dzielone pomi dzy Gimnazjum, sportem, klu-
bem, sprawia o, e niewiele czasu zostawa o dla rodziny. 

Nieoboj tne by y Alfonsowi Guzi skiemu inne sfery ycia
spo ecznego. W a ciwie prawie wszystko go w Tczewie inte-
resowa o. Z przekonaniem te  wspó uczestniczy  w powo aniu
Chóru M skiego „Echo”. 

Lata okupacji hitlerowskiej
Wybuch wojny polsko-niemieckiej dnia 1 wrze nia 1939 

roku przerwa  dynamiczny i harmonijny rozwój Tczewa, jak 
i ca ej Polski. Rozp tana przez Hitlera i Stalina II wojna wia-
towa zmieni a los, a cz sto i ycie milionów ludzi. Tak by o
i w przypadku Alfonsa Guzi skiego. Z racji wysokiej aktyw-
no ci spo ecznej i cenzusu wykszta cenia, musia  liczy  si
z konsekwencjami zbrodniczej machiny hitlerowskiej. 
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Jesieni  1939 roku rozpocz y si  wysiedlenia i wyjazdy 
ludno ci polskiej, g ównie inteligencji, z miast pomorskich. 
Guzi ski nie zwleka  z ewakuacj . Czu  si  odpowiedzialny 
za rodzin . Wyjechali do Generalnej Guberni, gdzie szukali 
schronienia u krewnych ony w Warszawie. Po wielu dalszych 
perypetiach (Luboml, ucieczka przed Rosjanami) i staraniach, 
udali si  do Che ma Lubelskiego. W tym mie cie sp dzili prak-
tycznie ca y okres okupacji. 

Naturalnie dusza Alfonsa Guzi skiego nie mog a poprze-
sta  jedynie na egzystencji. Nie by a te  dla niego ujm  praca 
fizyczna. Do  szybko jednak zosta  zatrudniony jako t umacz
polsko-niemiecki przez dyrektora spó dzielczo ci „Spo em”,
Piotra Frankowskiego. Istotnie pomóg  tutaj rodak, redaktor 
pelpli skiego „Pielgrzyma”, Józef Mat osz. A. Guzi ski re-
alizowa  si  równie  w tajnym nauczaniu. Uczy  matematyki, 
historii, j. polskiego i aciny. Zapewne wtedy te  nawi za  bli-
sk  wspó prac  z podziemn  Armi  Krajow  (AK). Z pewnych 
przekazów wynika, e pe ni  tem kierownicze stanowisko. 
Nie budzi to zdziwienia, wzi wszy pod uwag  jego harcerski, 
kombatancki i nauczycieli okres do wiadczenia yciowego.
Jednak e ryzyko w dzia alno ci podziemnej by o ogromne. 

Dnia 5 listopada 1943 roku zosta  aresztowany przez ge-
stapo w Che mie Lubelskim. Szcz liwie unikn mierci i ze-
s ania do obozu koncentracyjnego. Pomog a mu w tym s u ba
w armii niemieckiej podczas I wojny wiatowej. Interwenio-
wali przyjaciele, nie a owali te  pieni dzy. W marcu 1944 r. 
zosta  zwolniony z wi zienia. Pó  roku pó niej wojska radziec-
kie wyzwoli y lubelszczyzn . Od 1 wrze nia 1944 r. A. Guzi -
ski zajmowa  si  organizacj  szkolnictwa na terenie Che ma
Lubelskiego. W roku szkolnym 1944/1945 pracowa  jako na-
uczyciel w miejscowym gimnazjum. 

Z uwagi na gro ce niebezpiecze stwo ze strony komuni-
stów, A. Guzi ski nie skorzysta  z mo liwo ci (po 1945 roku) 
tzw. ujawnienia si , które cz sto ko czy o si  represjami. 
Jednak e nieujawnienie w adzom dzia alno ci w AK, w razie 
donosu lub dekonspiracji, wi za o si  z ryzykiem nawet kilku-
letniego wi zienia w Polsce stalinowskiej. Z tym ci arem lub 
tajemnic , y  A. Guzi ski przez wiele lat. Zapewne w trud-
nych latach 1948-1953, nie oby o si  bez stresów i napi .

W latach PRL
Wiosn  1945 roku Pomorze zosta o wyzwolone spod oku-

pacji hitlerowskiej. W po owie czerwca 1945 r. Alfons Guzi -
ski wraz z rodzin  powróci  do Tczewa. Tu bowiem by a jego 
„Ma a Ojczyzna”. Postanowi  odda  si  odbudowie miasta 
i pracy pedagogicznej. 

Latem 1945 roku nie by o tradycyjnych wakacji. Z dniem 
1 lipca Alfons Guzi ski rozpocz  prac  w Pa stwowym Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokszta c cym. W krótkim czasie szko a
ta przesz a do historii jako Liceum Ogólnokszta c ce im. Ada-
ma Mickiewicza. Profesor A. Guzi ski uczy  w niej j zyka a-
ci skiego i j zyka niemieckiego. Przez pewien okres uczy  te
logiki.

Z uwagi na wielkie niedobory kadry pedagogicznej w okre-
sie powojennym, prof. Guzi ski uczy  równie  w miejscowym 
Liceum Ogólnokszta c cym im. Marii Sk odowskiej-Curie
(powsta e w 1948 r.). Naucza  równie aciny i j. niemieckie-
go. G ównym jednak jego miejscem pracy pozostawa o LO im. 
A. Mickiewicza. Z „Koniki szkolnej” dowiadujemy si  np., e
w roku szkolnym 1950/1951 uczy  j. aci skiego, j. niemiec-
kiego i logiki, mia  te  wychowawstwo w klasie XI a. W su-
mie uczy  w tym legendarnym liceum a  do lata 1967 r., czy-
li do czasu likwidacji szko y, formalnie po czenia z LO im. 
M. Sk odowskiej-Curie.

W LO im. A. Mickiewcza ceniono bardzo wysoko prof. 
Alfonsa Guzi skiego. Doceniano fakt, e obok swoich podsta-

wowych przedmiotów nauczania, anga owa  si  w ycie spo-
eczne szko y, m.in. w ramach „organizacji m odzie owych”

opiekowa  si  Spó dzielni  Uczniowsk . Z naturalnych powo-
dów pomaga  w organizacji imprez sportowych. Jako wycho-
wawca mia  swoje klasy. W 1955 r. by  jednym z g ównych or-
ganizatorów Zjazdu Absolwentów s awnego przedwojennego 
Gimnazjum. Dnia 22 wrze nia 1957 r. u wietnia  uroczysto
wr czenia sztandaru i nadania imienia Adama Mickiewicza. 
A. Guzi ski stanowi  bowiem pomost pomi dzy ró nymi po-
koleniami absolwentów. 

Alfons Guzi ski by  pedagogiem i spo ecznikiem z po-
wo ania. Naturalnie, e nie mog o go zabrakn  przy obcho-
dach 700-lecia miasta Tczewa. Znajdowa  si  w pierwszej 
dziesi tce cz onków Spo ecznego Komitetu Obchodu 700-le-
cia Tczewa. Przy jego nazwisku odnotowano: „Radny MRN, 
profesor Liceum Ogólnokszta c cego im. A. Mickiewicza”. 
Dnia 31 grudnia 1959 r. zainaugurowano obchody Tysi cle-
cia Polski i 700-lecia Tczewa. W kronice obchodów jubileuszu 
(„Miasto-Jubilat”) czytamy: „Otó  przed mikrofonem sta-
n  senior radnych miejskich i nestor nauczycielstwa tczew-
skiego, nauczyciel szkó rednich Alfons Guzi ski, któremu 
przypad o w udziale odczytanie odezwy okoliczno ciowej do 
mieszka ców Tczewa”. Przypomnijmy, e ca y rok 1960 mia
charakter roku jubileuszowego. Dla Alfonsa Guzi skiego jed-
n  z najwa niejszych imprez by  Zjazd Absolwentów Szko y, 
z okazji 40-lecia jej powstania i dla u wietnienia historycznego 
Jubileuszu Tczewa. To kultywowanie tradycji przedwojennego 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta c cego mia o patriotyczny 
i wychowawczy wymiar. Otwarcia Zjazdu Absolwentów Szko-
y dokona  „nestor nauczycieli tczewskich Alfons Guzi ski”.

Zaiste wymowny to symbol i pi kny gest ze strony dyrektora 
LO im. A. Mickiewicza, Antoniego Tomczyka. Tytu em uzu-
pe nienia dodajmy, e w roku szkolnym 1961/1962 w gronie 
pedagogicznym tej szko y powitano nowego matematyka 
w osobie Haliny Szpakowskiej, córki prof. A. Guzi skiego.

Alfons Guzi ski, jak wspomniano, ch tnie i cz sto udziela
si  spo ecznie w yciu szko y. Nie stroni  tak e od rekreacji 
i udzia u w yciu towarzyskim. Lubi  przebywa  z m odzie .
Mia  opini  dobrej duszy towarzyskiej. Znane m.in. by o jego 
zami owanie to ta ca towarzyskiego. Opanowa  równie  ta ce
wspó czesnego pokolenia. W jednym z wywiadów wspomnia ,
e „nie opuszczam ani jednego ta ca na adnej zabawie”. 

Dnia 13 wrze nia 1966 r. dyrektor LO im. A. Mickiewicza, 
Antoni Tomczyk, wraz z m odzie , zorganizowali uroczysto
45-lecia pracy pedagogicznej prof. Alfonsa Guzi skiego. Po-
dzi kowaniom, s owom uznania, wydawa o si  nie by  ko ca.
W lokalnej prasie lokalnej pisano o nim zwi le i wymownie: 
„Pedagog z powo ania”.

Jednak e w 1967 r. los LO im. A. Mickiewicza w Tczewie 
dobieg  ko ca. Dla wielu jego absolwentów po czenie z LO 
im. Marii Sk odowskiej-Curie by o po prostu likwidacj  tej 
elitarnej szko y. Praktycznie prof. A. Guzi ski odszed , jak si
wydaje, solidarnie razem z legendarnym dyrektorem Antonim 
Tomczykiem. Odszed  na emerytur , jako e mia  ju  73 lata. 
Potem jeszcze krótko uczy  j. aci skiego w tczewskim Liceum 
Medycznym. Na emeryturze udziela  si  spo ecznie. Nauczy-
cielem i pedagogiem pozosta  do ko ca ycia.

W 1946 r. Alfons Guzi ski powróci  do sportu, i to nie tylko 
w skali Tczewa. Wi cej, by  jednym z organizatorów powojen-
nego ycia sportowego na Pomorzu. Najbardziej w tym zakre-
sie udziela  si  na niwie pi ki no nej i boksu. Z kronikarskich 
zapisów wynika, e w latach 1945-1952 bra  spo eczny udzia
w pracach Okr gowego Zwi zku Pi ki No nej w Gda sku.
Pocz tkowo zasiada  w jego Komisji Rewizyjnej. Nast pnie
pe ni  funkcj  cz onka w S dzie Kole e skim tego  Zwi zku.
Jak wida , darzono go i w tym zakresie du ym zaufaniem. 
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Jeszcze w 1946 r. Alfons Guzi ski wraz z tczewskimi 
przyjació mi reaktywowa  Klub Sportowy „Wis a”. Zgodzi
si  te  zosta  jego prezesem. W latach 1946-1952 ponownie 
kierowa  swoim ulubionym klubem sportowym. Troszczy  si
o równomierny rozwój poszczególnych sekcji sportowych. 
W roku 1952 moc  uchwa y Walnego Zebrania nadano A. Gu-
zi skiemu tytu  – „Honorowy Prezes Klubu”. Jak podkre la
znany dzia acz sportowy, Bronis aw Drewa, w okresie jego 
dzia alno ci, „poszczególne sekcje osi ga y dobre wyniki spor-
towe, w szczególno ci hokej na lodzie, pi ka no na i boks”. 
W latach nast pnych Honorowy Prezes Klubu interesowa  si
yciem zawodników i dzia aczy sportowych. Stara  si  pomóc 

w ich problemach socjalnych i organizacyjnych. Kiedy zasz a
potrzeba, pomaga  równie  w znalezieniu zatrudnienia. M o-
dzie  usportowion  zach ca  do dalszej nauki. Do ko ca ycia
interesowa  si  wydarzeniami sportowymi w kraju i na arenie 
mi dzynarodowej. Jako emeryt Alfons Guzi ski lubi  zacho-
dzi  do klubu MKS „Wis a” Tczew. Wci y  sportem. 

Udziela  si  te  w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. In-
teresowa o go dziedzictwo o wiaty tczewskiej. W 1972 r. po-
wo ano Komisj  Historyczn  przy Oddziale Powiatowym ZNP 
w Tczewie. W jej sk ad weszli najwybitniejsi i zas u eni tczew-
scy nauczyciele: Stanis aw Gniewosz, Boles aw Grzywacz, 
Alfons Guzi ski, Piotr Kleina i Antoni Stangenberg. Komisji 
przewodniczy  A. Stangenberg, ojciec wybitnych tczewskich 
harcerzy (Albin i Hubert). 

Aktywno , dzia alno  Alfonsa Guzi skiego mia a
wszechstronny i wielowymiarowy charakter. Mo na by ni
obdarzy  kilka biografii. Umia  zapala  tczewskie rodowisko
do wa nych celów i inicjatyw. Tak np. by o z ide  odbudowy 
Zamku Królewskiego w Warszawie na pocz tku lat 70. minio-
nego wieku. Inicjowa  i przeprowadzi  zbiórk  pieni dzy na 
ten szlachetny cel.

Nie sposób pomin  dzia alno ci spo eczno-politycznej
Alfonsa Guzi skiego. Naturalnie w czasach PRL jej ramy by y
reglamentowane. Realizm polityczny oscylowa  u niego po-
mi dzy prac  zawodow , sportem i utrzymaniem rodziny. Jak 
si  wydaje, Guzi ski znalaz  dobry sposób polityczny, który 
zawiera  si  w pragmatycznym kompromisie pomi dzy dzia-
alno ci  publiczn , a zachowaniem w asnej to samo ci.

Dzia alno  publiczn  zaczyna  w PSS „Spo em” w Tcze-
wie. Szybko wyspecjalizowa  si  w spó dzielczo ci. W krót-
kim czasie zosta  cz onkiem rady nadzorczej PSS „Spo em”.
Sta  si  uznanym fachowcem, cenionym dzia aczem w ruchu 
spó dzielczym przez ponad 20 lat.

Autorytet pedagogiczny i sportowy Alfonsa Guzi skiego
sprawia , e tak e m ode koncesjonowane partie polityczne, 
stara y si  go pozyska . Ca kiem wiadomie, w brzemiennym 
1948 roku, A. Guzi ski przyst pi  do Stronnictwa Demokra-
tycznego (SD). Z t  organizacja zwi za  si  czynnie na wiele 
lat, praktycznie na sta e. Z up ywem czasu by  coraz bardziej 
doceniany i rozumiany. Bez trudno ci awansowa  w hierarchii 
partyjnej. Blisko 10 lat wspó uczestniczy  w gremiach kierow-
niczych miejskiej i powiatowej struktury SD. Od 28 marca 1956 
do 15 listopada 1959 r. by  przewodnicz cym SD w Tczewie. 
M odzie  zawsze by a bliska A. Guzi skiemu. Dlatego te  14 
kwietnia 1960 roku podj  si  roli opiekuna nowo powsta ego
Ko a M odych przy Powiatowym Komitecie SD. Okresowo za-
siada  on równie  w Wojewódzkim Komitecie SD w Gda sku.
W 1980 roku w adze krajowe SD przyzna y A. Guzi skiemu
tytu  „Zas u ony Cz onek SD”. Do ko ca te ycia bra  udzia
w spotkaniach dzia aczy-seniorów SD w Tczewie. 

Z poparcia SD i ZNP, w latach 50. i 60. minionego wieku, 
Alfons Guzi ski piastowa  mandat radnego Miejskiej Rady Na-
rodowej (MRN) w Tczewie. Z regu y przewodniczy  Komisji 
O wiaty i Kultury. Jako nestor tczewskich nauczycieli cieszy
si  du  sympati  i popularno ci . Nie przypadkiem w 1972 r. 
zosta  odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Aktu dekoracji dokona  Zygmunt Ku akowski, wice-
przewodnicz cy Prezydium MRN. 

Rodzina
Alfons Guzi ski mia  szcz cie mie  dobr  i kochaj c  ro-

dzin . ona Olga Koim, urodzona w 1901 roku, pochodzi a
z Lwowa i do wiadczy a trudnego dzieci stwa. Dzi ki wytrwa-
o ci i sile woli uko czy a we Lwowie Seminarium Nauczy-

cielskie. W 1924 roku podj a prac  w szkole powszechnej, 
w pobliskim Swaro ynie. Pani Olga uczy a tutaj j. polskiego, 
historii i geografii. Uzupe nijmy faktografi . W tamtych latach 
na Pomorzu bardzo brakowa o wykwalifikowanych polskich 
nauczycieli. Dawna Galicja sta a si  naturalnym zapleczem 
polskich kadr dla Pomorza. Takim te  sposobem Olga Koim, 
jako m odziutka (23 lata) nauczycielka, trafi a na Pomorze.

Pa stwo Guzi scy pobrali si  14 wrze nia 1925 r. w Tcze-
wie. Sp dz  razem w zgodnym ma e stwie 57 lat ycia!
Z uwagi na stan rodzinny, Pani Olga podj a prac  w „Grodzie 
Sambora”, w Szkole Powszechnej nr 4 przy ul. Czy ykow-
skiej. Po pewnym czasie z uwagi na narodziny kolejnych dzieci 
(w sumie 6), zawiesi a aktywno  zawodow  na okres 20. lat. 

Z relacji przyjació  wiadomo, e Alfons Guzi ski „bar-
dzo wysoko ceni  ma onk ”. Cz sto zwraca  si  do niej czu-
le „Ole ka”. Zas u y a sobie na mi o  i szacunek, bowiem 
na niej spoczywa o utrzymanie domu i wychowanie sporej 
gromadki dzieci. Dodajmy, e Pani Olga pracowa a równie
w tczewskich szko ach po 1945 roku, po odchowaniu dzieci. 
Po przej ciu na emerytur  udziela a si  spo ecznie. Dzia a a
w Sekcji Emerytów ZNP w Tczewie. Mi dzy innymi w 1962 
roku zosta a wybrana sekretarzem zarz du sekcji, przewodni-
cz cym zosta  Antoni Stangenberg. Olga Guzi ska jako na-
uczycielka i spo ecznik by a lubiana i doceniana. 

Jak wspomina córka, Halina Szpakowska, ojciec poza 
prac  zawodow  ci gle „ y  sportem”. Osobi cie uprawia
jedn  dziedzin  sportu, tj. tenis ziemny. Na korcie pi eczki
podawa a ojcu Halina. Jako kibic najbardziej pasjonowa  si
pi k  no n . Z kolei dla relaksu lubi  gra  w bryd a. Czasami 
z dzie mi chodzi  te  na kr gielni . Od czasu do czasu, ca a
familia wybiera a si  na strzelnic . „Ojciec”, podkre la córka 
Halina, „mia  du e poczucie humoru”. Lubi  kawa y, dowcipy. 
Jako ojciec by  pogodny i tolerancyjny. W niedziel  rodzina 
udawa a si  na msz wi t  do fary. W (nielicznych) wolnych 
chwilach ch tnie spacerowano nad Wis . W latach 1935-1939 

50-lecie Klubu – 1974 rok. Wr czenie odznacze  Kultury 
Fizycznej przez przedstawiciela Zwi zków Sortowych 

dla d ugoletnich prezesów. Od lewej: 
prof. Alfons Guzi ski, Bronis aw Drewa, Boles aw Hajdasz

Fot. archiwum ZNP w Tczewie
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urz dzano rodzinne wycieczki do Gda ska i jeszcze cz ciej
do Gdyni. Z relacji córki Haliny wynika te , e Alfons Guzi -
ski „nie przywi zywa  wagi do jedzenia”. Warto doda , e do 
1939 roku pa stwo Guzi scy mieszkali w Tczewie przy ul. Pa-
derewskiego. Po roku 1946, po okresie przej ciowym, na sta e
zamieszkali przy ul. Wyzwolenia 3. 

W rodzinie Alfonsa i Olgi Guzi skich przysz o na wiat
trzech synów i trzy córki. Do 1939 roku pa stwo Guzi scy za-
trudniali u siebie pomoc domow . Niestety, w okresie okupacji 
zmar  najstarszy syn Jan i córka Terenia. Rodzice prze yli to 
bardzo bole nie. Bez reszty oddali si  pozosta ym pociechom. 
W wychowaniu dzieci, pa stwo Guzi scy na pierwszym miej-
scu stawiali uczciwo . Zadbali o wychowanie religijne swo-
ich dzieci. Stworzyli równie  taki klimat rodzinny, e wszyscy 
chcieli si  uczy . Ca a czwórka dzieci uko czy a tczewskie LO 
im. A. Mickiewicza. W sumie, pa stwo Guzi scy zapewnili 
swoim dzieciom w a ciwe wychowanie i solidne wykszta ce-
nie, i to na poziomie wy szym.

Alfons Guzinski mia  szcz liw  rodzin . Kapitalnym 
dla niego oparciem by a ona Olga. We wspomnieniu po-
miertnym trafnie napisano o niej, e „przez ca e ycie by a

serdecznym i nieodst pnym towarzyszem w yciu m a”.
Nie tylko stanowi a g ówne oparcie dla rodziny, ale jesz-
cze podziela a pasje sportowe swojego m a. Razem te
udzielali si  w yciu towarzyskim. Sama Pani Olga mia a
du e uzdolnienia w zakresie gry w szachy. Jak wspominaj
jej bliscy, maj c 67 lat zdoby a wicemistrzostwo (1972 r.) 
w szachach w gda skim okr gu ZNP. W pewnym okresie 
oboje ma onkowie Guzi scy, wyst powali jako duet w bry-
d u sportowym. W rodowisku o wiatowym osi gn li klas
mistrzowsk . Pa stwo Guzi scy nie tylko byli szanowani i lu-
biani, ale mieli równie  prawdziwych przyjació . Do ich wy-
próbowanych i wiernych przyjació  zaliczali si  animatorzy 
ruchu zwi zkowego (ZNP) w Tczewie, tj. Józef Dylkiewicz 
(1906-1989), Maria (1912-1981) i Stanis aw (1903-1981) 
Gniewoszowie, Jadwiga (1911-1988) i W adys aw J dru-
chowie (1914-1985) oraz Piotr Kleina (1904-1978). Znajdo-
wali te  czas na relaks i rozrywk , a i zapewne na dyskusj
o ówczesnej rzeczywisto ci. W tczewskim klubie ZNP umi-
lali sobie czas gr  w szachy i bryd a sportowego. W obu tych 
dyscyplinach, wspomniany kr g przyjació , gdzie seniorem 
zawsze pozostawa  A. Guzi ski, wyró nia  si  osi gni cia-
mi w skali ca ego okr gu gda skiego. Dopowiedzmy, e
w trudnych czasach PRL, prawdziwa przyja  kosztowa a
niema o i dlatego te  by a bezcenna. W takim kr gu przyja -

ni i autonomii zwi zkowej mo na by o w miar  normalnie 
y , nie ulegaj c presji totalitarnego systemu, jakim niew t-

pliwie pozostawa  realny socjalizm czasów PRL. 
Ostatnie lata ycia up ywa y Guzi skim pogodnie i w nie-

z ym zdrowiu. Cieszyli si  szacunkiem i uznaniem. 24 marca 
1972 r. „zosta  wreszcie” A. Guzi ski odznaczony Krzy em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcze niejsze wnio-
ski w tej sprawie w adze odrzuca y z powodu jego religijnej 
postawy. Z kolei dnia 15 wrze nia 1975 r. Alfons i Olga Guzi -
scy obchodzili Z oty Jubileusz Ma e stwa. Na ta niezwyk
okazj  Józef Dylkiewicz napisa  wiersz pt. „Dostojnym Jubila-
tom, Pa stwu Oldze i Alfonsowi Guzi ski z okazji Z otych Go-
dów”. Pi knym jubileuszem radowa a si  wraz z nimi rodzina, 
przyjaciele oraz liczni nauczyciele i sportowcy.

 Wiadomo, e w ostatnich latach ycia Alfons Guzi ski
napisa  kilka wierszy. Nic w tym dziwnego, mia  bowiem hu-
manistyczne i pogodne usposobienie. Bardziej znany w rodo-
wisku o wiatowym by  jego wiersz pt. „Czwartki Seniorów”. 
Z okazji za  imienin swoich kole anek w ZNP napisa  wiersz 
pt. „Drogim Jadwigom”. Wierszem równie  odpowiedzia  Gu-
zi ski „Panu Koledze Dylkiewiczowi podzi kowanie”, z oka-
zji Z otych Godów. 

Warto kila s ów po wi ci  najbli szej rodzinie Alfonsa 
i Olgi Guzi skich. Córki, to po prostu Halina (po m u Szpa-
kowska) i Maria Guzi ska. Obie najbardziej realizowa y si
w szkolnictwie. Halina Szpakowska kontynuowa a równie
pasje sportowe swojego ojca. Jej ulubionym zaj ciem by y
szachy. Pani Halina by a w tej dziedzinie trzykrotn  wicemi-
strzyni , a w 1960 roku mistrzyni  Polski! Jej siostr  Mari ,
pami tamy te  z pracy o wiatowej w Urz dzie Miejskim w 
Tczewie. Z kolei, pierwszy syn, Andrzej Guzi ski, zapracowa
sobie na porz dn  mark  profesora Politechniki Gda skiej.
W m odo ci by  tak e d ugoletnim zawodnikiem sekcji szacho-
wej i pi ki no nej. Niestety, od kilku lat ju  nie yje. W 2010 
r. zmar a córka Maria Guzi ska. M odszy syn, Wojciech, po 
uko czeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, sta  si
cenionym informatykiem. Wiele lat pracowa  w O rodku Ba-
da  J drowych w wierku. Od pewnego jednak czasu realizuje 
si  na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Dzisiaj wspomina Alfonsa Guzi skiego pokolenie jego 
wnuków. Bowiem legenda dziadka pozostaje wci ywa.
Jedn  z jego wnuczek jest Iwona Malmur, b. nauczycielka LO 
im. Marii Sk odowskiej-Curie w Tczewie, radna tutejszej Rady 
Miejskiej (1990-1994) oraz wspó za o ycielka i wieloletnia 
dyrektor Centrum Edukacji Doros ych (1992-2012) w Tcze-
wie. Wnuk, Maciej Guzi ski, realizuje si  w stolicy jako dok-
tor elektroniki. Inna wnuczka, Katarzyna Ostrowska, pracuje 
jako architekt w Atlancie, w USA. 

Podsumowanie
Alfons Guzi ski zmar  nagle, dnia 22 sierpnia 1982 roku, 

w Tczewie. Tydzie  wcze niej by  na meczu pi ki no nej.
egna o go wielu rodaków, szczególnie nauczycieli i spor-

towców. Nad grobem wyg oszono cztery mowy po egnalne.
W siedem miesi cy pó niej odesz a z tego wiata (12.03.1983 
r.) jego ukochana ona Olga. W sumie Alfons Guzi ski prze y
pe ne 88 lat. Jak mawia , swoj ywotno  czerpie ze „sta ego
przebywania w ród m odzie y”.

Niew tpliwie Alfons Guzi ski zalicza si  do najwybit-
niejszych tczewian minionego wieku. Trafnie mówi si  o nim 
jako o nestorze tczewskich nauczycieli. Nade wszystko by
pedagogiem z powo ania. W istocie rzeczy blisko pó  wieku 
uczy , wychowa  co najmniej dwa pokolenia tczewian. Trzeba 
pami ta  o jego odwadze i szlachetno ci w tajnym nauczaniu. 
By  oddanym patriot . Z przekona  i postawy pozostawa  de-
mokrat .

Nadanie Stadionowi Miejskiemu im. Alfonsa Guzi skiego
w 1992 roku. W rodku syn Prof. Andrzej Guzi ski,

z lewej prezydent Tczewa Ferdynand Motas
Fot. archiwum ZNP w Tczewie
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Poni ej prezentujemy Czytelnikom dwa referaty, 
Ryszarda Szwocha i prof. Tadeusza Linknera, 

wyg oszone podczas Biesiady Literackiej 
w Czarnej Wodzie w dniu 28 wrze nia 2013 roku

RYSZARD SZWOCH

O nowo ciach
wydawniczych z Kociewia 

Nie atwo zorientowa  si  co do aktywno ci literackiej, za-
równo miejscowego rodowiska jak i twórców spoza Kociewia. 
Zasadniczy brak bie cej informacji o nowo ciach edytor-
skich i k cików z publikacjami regionalnymi w ksi garniach
utrudnia dost p do nich, a wi c tak e bie c  orientacj  co 
do pi miennictwa kociewskiego. Usprawiedliwia zatem i te 
pomini cia, które dopuszcza si  w tym omówieniu1.

Skoncentrujemy si  tu na pi miennictwie z zakresu litera-
tury pi knej, publicystyki, regionalistyki i sztuki. Porz dkuj c
to omówienie wed ug kryterium odpowiadaj cego tym dzie-
dzinom, na wst pie wypada zaznaczy , i  nie zawsze da si
je przeprowadzi  konsekwentnie, w niektórych przypadkach 
wr cz by aby konieczno  odr bnego i bardziej szczegó owe-
go omówienia dorobku pewnych autorów czy nawet inicja-
tyw edytorskich. I tak np. ze wzgl du na bogaty i ró norodny
gatunkowo dorobek pisarski Andrzeja Grzyba – obejmuj cy
chocia by za ostatni tylko okres wiele pozycji2 – nale a oby
po wi ci  mu obszerniejsze omówienie poza tym artyku em.

Proza literacka

Si gaj c po najciekawsze z ró nych wzgl dów debiuty literackie, wypada 
z uznaniem odnie  si  do nowego objawienia na tym polu, jakim jest nie-
zwykle m ody adept pióra, Kornel Machnikowski, 15-letni autor powie ci

obyczajowej Albinos, wydanej w 2013 roku3. O prozaiku (rocznik 1996) wiemy 
tyle, i  jest pelplinianinem – „uczniem i marzycielem”, który „próbuje swych si
jako muzyk i tek ciarz w m odzie owym zespole rockowym”, a „w przysz o ci
mo e zostanie pisarzem, mo e dziennikarzem, a mo e basist ” – jak zaznaczono 
na skrzyde ku ok adki jego powie ci.

Sporym echem – zw aszcza w ród internautów (czytaj: m odych) – odbi  si
ciekawy debiut powie ciowy Wojciecha Ragini. Powie  pt. Ci ki kawa ek nie-
ba4, spora co do obj to ci (blisko pó  tysi ca stron), wzbudzi a zachwyt czytelni-
ków, co prze o y o si  na internetowe g osy mi o ników fantasy. Ten m ody sta-
rogardzianin z pó nego wyboru5 – mocno i pewnie zaw adn  nowym dla siebie 
rzemios em (jest zawodowym stra akiem). Znakomicie w ada tworzywem s ow-
nym, brawurowo kre li sytuacje powie ciowe i z niebywa  lekko ci  snuje przed 
czytelnikiem obrazy literackiego wiata fantazji. Debiutancka powie  Wojciecha 
Ragini zdaje si  rokowa  autorowi trwalsze miejsce na rynku czytelniczym. 

W drodze do obszerniejszych powie ciowych utworów atwiej prozaikom 
zdoby  si  na formy krótsze. 

Na amach kwartalnika „Prowincja” – interesuj cego periodyku s siednie-
go regionu u awsko-powi la skiego6, zadebiutowa  Micha  Majewski7 nowelk
pt. Zieli ski, niewielkim tekstem opowiadaj cym o ch opskim bohaterze, ukazanym 
w anegdotycznym rysie jego nieposkromionej fantazji. Ten niedu y obrazek (no-
welka) pozwala dostrzec predyspozycje pisarskie (pow ci gliwo  i oszcz dno

To równie  wielka indywidualno
tczewskiego sportu. W latach 1931-
1939 oraz 1945-1952, jako prezes kie-
rowa  Klubem Sportowym „Wis a”
Tczew. Cieszy y go sukcesy tczewskie-
go sportu, jak równie  indywidualne do-
konania poszczególnych zawodników, 
a m odzie y w szczególno ci. Dlatego 
dobrze te  si  sta o, e dnia 7 listopada 
1992 r., w wolnej i samorz dnej Polsce, 
nadano Stadionowi Miejskiemu w Tcze-
wie „imi  Alfonsa Guzi skiego”.

W monografii „Zjazd Absolwentów 
Liceów” (Tczew, 2002) pod redakcj
Bo eny Deja-Ga eckiej, celnie spu-
entowano yciorys prof. Alfonsa Gu-
zi skiego: „Kocha  m odzie  i zawód 
nauczycielski, ponadto jego pasj  by
sport”. Z kolei Bronis aw Drewa, pre-
zes MKS Wis a (1969-1993), w ksi ce
pt. „Z boisk i ringów”, przywo uje m.in. 
spotkania z Prezesem Honorowym 
i jego cenne rady. W opracowaniu autor-
skim pt. „80 lat KS Wis a Tczew 1924-
2004”, B. Drewa cytuje w ca o ci „Od
do sportowców” (31 zwrotek), Alfonsa 
Guzi skiego, czyli literack  zadum  nad 
dziejami tczewskiego sportu. 

Niewiele mamy w Tczewie tak bo-
gatych i ró norodnych indywidualno ci
w najnowszych dziejach „Grodu Sambo-
ra”, jak w a nie Alfons Guzi ski. Swoim 
yciem, prac  pedagogiczn , realizacj

pasji spo ecznych i sportowych, wyrobi
sobie ogromny autorytet. Zas u y  sobie 
w naturalny sposób na pami , wdzi cz-
no  i uznanie. Niejako przy okazji, za 
ycia doczeka  si  wysokich odznacze ,

medali, wyró nie  oraz licznych dyplo-
mów uznania. Ich pe na lista liczy ponad 
50 pozycji, na czele ze Z otym Krzy em
Zas ugi i Krzy em Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

P. S. Za pomoc w uzyskaniu materia ów
do tej biografii serdecznie dzi kuj  córce Pro-
fesora mgr Halinie Szpakowskiej (rozmowa 
30.01.2013 r.), znanemu dzia aczowi sportowe-
mu MKS „Wis a” Tczew, Bronis awowi Dre-
wie, Ma gorzacie Kruk, spo ecznikowi Roma-
nowi Ormianinowi, Jerzemu Waruszewskiemu 
– Prezesowi ZNP w Tczewie, dr Wies awowi
Wika, mgr Markowi Ja d ewskiemu i oczywi-
cie Dyrekcji LO im. Marii Sk odowskiej-Curie

w Tczewie. 

Wybór róde :
Archiwum ZNP w Tczewie, biogram Alfonsa 

Franciszka Guzi skiego, w: „Ocali  od zapo-
mnienia. Zjazd Trzech Liceów”. Praca zbiorowa 
pod red. Bo eny Deja-Ga eckiej, Tczew 2002, 

Bronis aw Drewa, „Z boisk i ringów”, 
Tczew 

…Dyplom Nauczyciela Szkó rednich
z 8.02.1929 roku w Poznaniu, 

Alfons Guzi ski „Wspomnienia z mego y-
cia” (MBP w Tczewie), 

„Kronika Liceum Ogólnokszta c cego im. 
Adama Mickiewicza w Tczewie”, 

„Kroniki Sekcji Emerytów ZNP w Tczewie”,
Rozmowy osobiste z Bronis awem Drew

i Halin  Szpakowsk .
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Kot owska wyda a zbiorek wierszy pt. Anio y16, pokazuj c
swoje nowe niejako oblicze, jako e da a si  ju  pozna
w roli publicystki i mi o niczki najbli szych jej stron. 

Wspomniany wy ej Marek Biegalski zadebiutowa  tomi-
kiem wierszy pt. Godzina smutku, który zosta  nominowany 
do nagrody „Kociewskiego Pióra 2012”. Autor zapewne 
wzbogaci swój dorobek kolejnymi propozycjami17. To samo 
da si  powiedzie  o Jolancie Steppun, autorce zbioru wierszy 
Szkice z drugiego brzegu18, okraszonych w asnymi pracami 
plastycznymi. Kazimierz Kujawski wyda  gar  nowych 
wierszy pt. Fatum Odysa, o których napisano we wst pie,
i  s  konsekwencj  wnikliwej obserwacji ycia i osobistych 
do wiadcze  autora, nierzadko traumatycznych19.

Wierno  poezji potwierdzili w minionym okresie tak e
znani i uznani poeci z Kociewia. W jubileusz 50-lecia pra-
cy twórczej w roku 2011 ks. Franciszek Kamecki wszed
z dwoma nowymi tomikami wierszy: Kuglarz i wiadek
– wybór z lat 1961-2011, oraz drugim tomem Borowiackiego 
j zykowania20. Przypomnia a si  czytelnikom warszawian-
ka Anna Basara, córka starogardzkich pedagogów lat powo-
jennych, niewielkim zbiorkiem wierszy Galeria werbalna21,
w którym dzieli si  swoimi „zamy leniami nad s owami”,
jako e w tomiku znalaz y si  „portreciki przypadkowych 
wyrazów oraz odczu  i skojarze  zupe nie indywidualnych, 
jakie powsta y pod wp ywem nie tylko znacze  tych s ów
czy nawet ich brzmienia, ale te  sytuacji, nastrojów i emocji 
towarzysz cych podczas ich wypowiadania”. 

Publicystyka literacka

Znany ju  w kraju ze swych sukcesów literackich 
Remigiusz Grzela22 – dziennikarz i pisarz rodem ze 
Starogardu Gd., do swojego dotychczasowego do-

robku publicystycznego ostatnio dorzuci  tom zatytu owany
Wolne23, z oficyny Krytyki Politycznej. W ród rozmówczy
dziennikarza znalaz o si  dwana cie kobiet znanych mniej 
lub bardziej w kraju i poza nim, jednak bez reprezentantki 
Kociewia, st d odnotowujemy t  publikacj  (jak te  pozo-
sta e ksi ki autora) ze wzgl du na osob  by ego starogardz-
kiego stypendysty.

narracji) oraz zmys  obserwacji wiata z pogodn  nut  no-
stalgii za odleg ym dzieci stwem. Jeszcze wyra niej osobi-
ste do wiadczenia autora z okresu jego morskich zatrudnie
na o y y si  na opowie  pt. Galabija8 z umiej tnie zastoso-
wan  sekwencj  retrospektywy i oszcz dn  narracj . Autor 
– mieszkaniec Starogardu Gd. – z zawodu mechanik okr to-
wy, z talentu niepo ledni rze biarz – pokaza  si  zatem ostat-
nio tak e w nowej roli prozaika i publicysty9.

Marek Biegalski ze Starogardu10 obdarzy  czytelni-
ków swoim niedu ym tomikiem prozy pt. Bardzo rzadkie 
nieporozumienie11, z oficyny „Black Unicorn”. To literacki 
reporta , nasycony osobistymi refleksjami autora z podró-
y po Bu garii w roku 1989, a tytu owe nieporozumienie to 

konstatacja narratora na zako czenie utworu, i  rzadko tam 
w sezonie turystycznym pojawia si  deszcz. 

Poezja

Potwierdzenie niewyczerpanej listy nowych nazwisk 
w gronie pisz cych wiersze znajdujemy nie tylko 
w rosn cej popularno ci starogardzkiej „Kawiarenki 

Pod Gwiazdami”, jest ni  te  wybór juweniliów zapropono-
wany przez wydawc  – Fundacj  OKO-LICE KULTURY12.
Skoro mowa o wydawcy – promotorze m odych talentów, na 
jakiego pragnie wyrosn  zblewska Fundacja, godzi si  przy-
pomnie  jej poprzedni tomik (stosuje ich jednolit  form  edy-
torsk ) wierszy Mateusza Bruckiego pt. Wybrane, zawieraj cy
22 utwory tego autora, jak sugeruje tytu , pochodz ce g ównie
z poprzednich tomików Bruckiego, z dodatkiem 8 nowych 
wierszy13. Tomik ciekawie zilustrowany zosta  25 fotografiami 
autorstwa Lecha Zdrojewskiego, pomys odawcy serii.

Dorobek wierszopisarski pokolenia starszego proponu-
je tczewski almanach poezji Po drugiej stronie horyzontu14.   
Dokonuj cy wyboru utworów Kazimierz Bagnucki zgroma-
dzi  w nim po dziesi  wierszy z dorobku pi ciorga twór-
ców: Julianny Cejrowskiej, Magdy Malinowskiej, Macieja 
Olszewskiego, Andrzeja Peicherta i Artura Wirkusa. 

Mieczys awa Krzywi ska podzieli a si  swoimi subtel-
nymi refleksjami w zbiorku pt. Nuta zmierzchu15, wchodz c
tym samym w kr g poetycki autorów debiutuj cych. Regina 

O nowo ciach wydawniczych mówi Ryszard Szwoch (pierwszy z lewej)



40 KMR

BIESIADA LITERACKA

W podobnym duchu utrzymana jest publikacja pt. Lu-
cja Wydrowska-Biedunkiewicz. Pó  wieku pracy i s u by dla 
Tczewa24. Jako kolejna (czwarta) z serii ksi ek o wspó cze-
snych tczewianach, przybli a sylwetk  lekarki i dzia aczki
ruchu obywatelskiego, ciesz cej si  sympati  miejscowego 
rodowiska, o czym za wiadczaj  w laudacyjnym tonie licz-

ni jej przyjaciele, wypowiadaj cy si  w zbiorowym ho dzie.
Pisanie o ludziach yj cych jest zawsze trudnym wyzwa-
niem. Zachowanie dystansu nie przychodzi atwo wobec 
tych, których zna si  na co dzie  i z którymi przychodzi 
utrzymywa  bliskie relacje na ka dym kroku, co w ma ych
rodowiskach jest nieuniknione. 

Ryszard Szwoch opracowa  dwie publikacje okoliczno-
ciowe: Ks. Bernard Sychta: wdzi czno  i pami  (2012)25

oraz Duszpasterstwo parafii w. Mateusza w Starogardzie 
Gda skim od 1945 roku (2013), w której – prócz omawia-
nego zagadnienia tytu owego – znalaz y si  szkice biogra-
ficzne duszpasterzy, w tym równie  obszerna, licz ca 276 
pozycji bibliografia dotychczasowych publikacji autorstwa 
ks. dr. Stanis awa Cz apy26, pomocna np. dla przysz ych ba-
daczy rodowiska naukowego WSD w Pelplinie. 

Charakter wspomnieniowy ma wydana w ramach Fun-
dacji Historia i Kultura Wydawnictwa Trio osobliwa ksi ka
pt. Trzy dni zdj ciowe z Iren  Anders i Albinem Ossowskim,
opracowana przez red. Mari  D u ewsk , a b d ca zapisem 
realizacji jej filmu „Seans”. Dokumentalistka ta utrwali a
przebieg spotkania po wielu latach g ównych bohaterów 
fabularnego filmu „Wielka droga” w re yserii Micha a Wa-
szy skiego (W ochy 1946): Renaty Bogda skiej (filmowa 
Irena) – genera owej Andersowej i Albina Ossowskiego 
(pchor. Adam Krajewski). Dla mniej zorientowanych ko-
nieczna jest tu informacja, i  omawiana ksi ka dotyczy 
postaci starogardzianina, Honorowego Obywatela Miasta, 
londy czyka do niedawna, a obecnie mieszka ca Szteklina 
(dworek) Albina Ossowskiego27.

Historia sztuki

Ta dziedzina kultury, w a ciwie najs abiej reprezen-
towana w pi miennictwie ostatnich lat, doczeka a
si  w roku 2012 niezwykle pi knej ksi ki (pod 

wzgl dem edytorskim), wa nej dla mi o ników sztuki sa-
kralnej, nie mówi c ju  o lokalnym rodowisku skórzec-
kim, gdy  dotyczy ona w a nie artystycznego wyposa enia
tamtejszej wi tyni pw. Wszystkich wi tych28. Omówienie 
i próba interpretacji tre ci dzie  sztuki, zilustrowanie proce-
su ich renowacji oraz ukazanie finalnych efektów zabiegów 
konserwatorskich to g ówna warto  ksi ki, nie licz c jej 
pi knego, wysmakowanego edytorsko, albumowego charak-
teru. Licz ca 98 stron (w tym wiele kolorowych fotografii) 
ksi ka opracowana przez znanych ju  pasjonatów historii 
Skórcza i jego kronikarzy Alojzego i Rafa a Koseckich, 
to prawdziwy rarytas wydawniczy Towarzystwa Przyja-
ció  Skórcza i Ziemi Kociewskiej29. Nie b dzie przesady 
w stwierdzeniu, i  bli niaczym niejako dzie em jest ksi ka
Wies awa Brzoskowskiego o wystroju ko cio a pw. w. Mi-
cha a Archanio a w Skarszewach, zaprezentowana podczas 
XIX Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie. czy je taka 
sama szata graficzna i uk ad tre ci, bogata zawarto  ikono-
graficzna, wysokiej jako ci fotografie. 

W tym nurcie mie ci si  te  wydana przez Ryszarda 
Szwocha w asnym sumptem w nak adzie bibliofilskim publi-
kacja pt. Corpus inscriptionum Starogardiae (2013)30, maj -

ca zapocz tkowa  seri  wydawnictw rejestruj cych zabytki 
epigraficzne stolicy Kociewia, a by  mo e i ca ego regionu. 
Ukaza a si  ona dzi ki yczliwo ci Teresy i Boles awa Bu-
dów, w a cicieli drukarni w Kote ach, zawsze ch tnych do 
wspierania inicjatyw regionalnych.

Na zbiegu tematyki historii sztuki nale y dostrzec pra-
c  z dziedziny kultury religijnej pt. Katedra Pelplin XVII 
wiek31. Podejmuje ona zagadnienie zgodnej koegzystencji 
architektury, sztuk plastycznych, muzyki, liturgii i kazno-
dziejstwa we wspólnym oddzia ywaniu na cz owieka, oraz 
wskazuje na wymiar jego szczególnego dialogu z Bogiem. 
Pelpli skie Bernardinum nieustannie zreszt  wzbogaca tak-
e regionaln , kociewsk  pó k  o cenne i edytorsko dopra-

cowane wydawnictwa.

Regionalistyka kociewska

Skoro mowa o pi miennictwie kociewskim, nale y
dostrzec równie  aktywno  edytorsk  Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.32. Naj-

wie szym wytworem skupionych wokó  tej placówki re-
gionalistów s  opracowane przez Miros aw  Möller i Grze-
gorza Ollera metodyczne zeszyty wicze  do elementarza 
gwary kociewskiej Gadómy po naszamó (2012)33. Powsta y
one na kanwie prac zespo u nauczycieli zaanga owanych
w powy szy program edukacyjny34.

Kociewskiej poetce ludowej z Pinczyna po wi cono
ksi eczk  pt. Jeszcze za wieci s oneczko…35. O jej wydanie 
zatroszczy a si  Katarzyna Sturmowska, zamieszczaj c na 
wst pie niewielki rys biograficzny Franciszki Powalskiej, 
której twórczo  nast pnie skrz tnie przedrukowuje wedle 
zachowanych maszynopisów pozostawionych po jej mier-
ci w zbiorach rodziny i kilku folklorystów. Ta cz  ksi ki
zreszt  wype nia nieomal ca y tom, uzupe niony na ko cu
kilkoma szkicami i wspomnieniami. 

Charakterystycznym profilem wydawniczym OPP wyda-
je si  by  upowszechnianie dorobku regionalnego Kociewia 
poprzez si ganie do literackiej twórczo ci ludowej i opartej 
na ludowych przekazach36.

Potwierdza to wznowienie dwóch prac zacnego history-
ka pelpli skiego (z tzw. pelpli skiej szko y historycznej), ks. 
Romualda Frydrychowicza, opublikowanych na pocz tku XX 
wieku, przypomnianych za  w jednym wspólnym wydaniu 
jako Podania i legendy pomorskie37. To wielce odpowiedzialne 
zadanie „redakcji i opracowania” tomiku powierzono Patry-
cji Frenkiel, która – podejmuj c si  go z m odzie cz  odwa-
g  – wzi a na siebie potrzeb  nakre lenia zwi z ego wst pu
i skrótowego yciorysu ks. Frydrychowicza. Tym samym dzie-
o pelpli skiego kap ana od y o na nowo w ujednoliconym 

j zykowo kszta cie (bez potrzeby si gania po niemiecki orygi-
na  pierwszego zbioru legend z 1914 r.), co jest najwa niejsz
zalet  i chyba g ównym powodem zaj cia si  tym nowym wy-
daniem38. Ta potrzebna wspó czesnemu czytelnikowi antologia 
tematów i motywów dotycz cych legendy napoleo skiej na 
tym terenie, a tak e innych reliktów ludowej tradycji gaw -
dziarskiej, jak  w zamiarze autora by o ich zebranie i wydanie, 
zas uguje na wnikliwsze omówienie i dopowiedzenie istotnych 
faktów pomini tych w obecnej edycji. A nale y do nich cho-
cia by rozszyfrowanie personaliów i danych biograficznych 
osób, rzeczywistych autorów zgromadzonych przez Frydry-
chowicza tekstów, której to okazji nie wykorzystano w nowym 
wydaniu, a by oby to cennym wzbogaceniem naszej wiedzy 
odno nie rodowiska twórczego Pomorza tego okresu39.  Mno-
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go  tych gloss przekracza ramy niniejszego omówienia, zatem 
znajdzie si  w obszerniejszej formie w innym miejscu.

Ciekawostk  z rz du publikacji onomastycznych jest 
próba wyja nienia genezy nazwy Kociewia w oparciu 
o dotychczasow  baz ród ow , poddan  w asnym ocenom 
i osobliwej interpretacji, dokonana przez Bogdana Kruszo-
n 40. Programowo autor odrzuca w niej zaufanie do nauki, 
wyklucza naukow  obiektywno  dotychczasowych bada-
czy obarczonych „wad  wiedzy”, przedk ada w asn  intuicj
i zapami tane z dzieci stwa opowie ci rodzinne, by orzec 
„jak by o naprawd ” z Kociewiem. 

* * *
Ko cz c ten przegl d wydawnictw, przy wiadomo-

ci jego wybiórczego i niekompletnego charakteru, mo na
sformu owa  kilka wniosków ogólnych. Lista autorów pa-

Przypisy:
1  Wydaje si  s uszne organizowanie targów ksi ki kociewskiej, bo-

wiem informacje o nowo ciach ksi kowych na amach pism re-
gionalnych s  zazwyczaj spó nione i dotycz  niewielu tytu ów. 

2  Andrzej Grzyb Miejsce na ziemi i inne drobiazgi. Pelplin 2013, 
tomik omówiony przez T. Linknera: Kociewski Magazyn Regio-
nalny [dalej: KMR] R. 2013 nr 2, s. 48-49; ten e, Ba niowe Ko-
ciewie. Pelplin 2011, omawia P. Hamerska: tam e R. 2011 nr 2, 
s. 48-49; ten e,Ryby spod gwiazdy polarnej. Pelplin 2011, zob. tam e
R. 2012 nr 1, s. 49.

3   Kornel Machnikowski, Albinos. Nowae Res – Wydawnictwo Inno-
wacyjne 2013, ss. 346. 

4  Wojciech Raginia, Ci ki kawa ek nieba. Wyd. Novae Res 2012, 
s. 474. 

5  Mieszka ca Starogardu Gd. przyj  w swoim gabinecie prezydent 
miasta (XI 2012), mia  on te  spotkanie autorskie z czytelnikami 
w miejscowej bibliotece 21 I 2013 r. (tak e w Jeleniej Górze 
19 IV 2013).

6  „Prowincja” Kwartalnik Spo eczno-Kulturalny Dolnego Powi la
i u aw [dalej: „Prowincja”] R. 2012 nr 4. 

7   Micha  Majewski (*1954), syn uznanego poety Jana Majewskiego 
i brat reporta ysty Tadeusza (*1955).

8  „Prowincja” R. 2013 nr 2.
9   Zamie ci  szkic pt. Malarstwo i witra e Zofii Sumczy skiej, „Pro-

wincja” R. 2013 nr 1 (11), s. 174-175; na ok adce tak e trzy jej 
obrazy. W tym numerze równie  tekst opowiadania A. Grzyba 
Przetartym szlakiem.

10   Marek Biegalski (*1957) opublikowa  tomik wierszy Godzina
smutku.

11   Marek Biegalski, Bardzo rzadkie nieporozumienie. Black Unicorn, 
Jastrz bie-Zdrój 2012.

12   Zapowiedzi kilku wybranych utworów kilku autorów z okolic 
– 2013: uczniowie Agata Pawe ek, Ania Przybylska, Basia Jedwab-
ska, B a ej Ko nik, Dawid Winiarski, Hania Osijewska, Luiza 
Kaliszewska, po debiucie Jolanta Steppun, Kornel Machnikowski, 
kilkoro z nich to stypendy ci tej Fundacji.

13   Mateusz Brucki, Wybrane. Zblewo 2012. W zbiorku przypomniano 
12 wierszy z tomiku Nie polecam was bogom (Starogard Gd. 2010) 
i 2 z debiutanckiego tomiku Wpó  do wiersza (Pelplin 2008).

14 Po drugiej stronie horyzontu. Tczewski almanach poezji. KKE 
Tczew 2012

15   Mieczys awa Krzywi ska, Nuta zmierzchu. Tczew 2012, zob. KMR 
2013 nr 2, s. 49.

16  Regina Kot owska, Anio y, brm; tak e album pt. Historia za-
mkni ta w obrazie. Ziemia sm towska i jej mieszka cy w starej fo-
tografii i pocztówce, bm (2013), przy wsparciu finansowym w adz
tej gminy.

17   O twórczo ci Marka Biegalskiego szerzej mówiono na XVIII Bie-
siadzie Literackiej w Czarnej Wodzie w 2012 roku.

18   Jolanta Steppun, Szkice z drugiego brzegu. 2012. Tomik omówiono 
na XVIII Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie w 2012 roku.

19   Kazimierz Kujawski, Fatum Odysa. [2013] bm. Sponsorem tomiku 
jest Krzysztof Gornowicz.

20   Franciszek Kamecki, Kuglarz i wiadek (Nowa Ruda 2011); Bo-
rowiackie j zykowanie (II) Bernardinum Pelplin 2011. Por. Fran-
ciszek Kamecki. 50 lat Jubileusz poetycki. Bydgoszcz-Gruczno 
2011.

21   Anna Basara, Galeria werbalna. Warszawa 2012. Poprzednio wy-
da a debiutancki tomik wierszy cie k  przez ycie (Warszawa 
2005) ze wst pem Ryszarda Szwocha.

22   Remigiusz Grzela (*1977) – starogardzianin, absolwent I LO, lau-
reat Wierzyczanki 2007. 

23 Wolne. Rozmawia Remigiusz Grzela. Krytyka Polityczna 2012. 
24 Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz. Pó  wieku pracy i s u by dla 

Tczewa. Praca zbiorowa pod redakcj  Jana Kulasa i Kazimierza 
Ickiewicza. KKE i Bernardinum 2012.

25   Ks. dr Bernard Sychta (1907-1982) Wdzi czno  i pami , oprac. 
R. Szwoch. Starogard Gd. 2012. 

26   Ryszard Szwoch, Materia y do bibliografii publikacji ks. pra . dr. 
Stanis awa Cz apy (w:) Duszpasterstwo w parafii w. Mateusza 
w Starogardzie Gda skim po 1945 roku. Praca zbiorowa pod red. 
Ryszarda Szwocha. Pelplin 2013, s. 185-205.

27   M. Odya, Spotkanie z Albinem Ossowskim filmowym narzeczonym 
Ireny Anders, KMR 2013 nr 2, s. 26-27.

28 Alojzy Kosecki, Rafa  Kosecki, U Wszystkich wi tych. Skórcz 2012. 
Druk i oprawa Drukarnia Mirotki. Por. KMR 2013 nr 3, s. 48-49.

29   Obchodzi w 2013 r. jubileusz dziesi ciolecia dzia alno ci. Z tej 
okazji opublikowa o Kalendarium 10 lat Towarzystwa Przyjació
Skórcza i Ziemi Kociewskiej w opracowaniu Barbary Paw owskiej
i Rafa a Koseckiego.

30 Corpus inscriptionum Starogardiae. Ecclesiae parochialis St. Ma-
thei, volumen primum, edidit Richardus Szwoch, MMXIII, wydano 
w nak adzie 100 egzemplarzy numerowanych, z kolorowymi zdj -
ciami obiektów.

31   Agnieszka Laddach, Katedra Pelplin XVII wiek. Kulturowy wymiar 
barokowej liturgii, Bernardinum 2013.

32   Z okazji 60-lecia tej placówki, adoptuj cej tradycje tzw. Domu 
Harcerza, wydano jubileuszow  publikacj  pt. Kronika kronik. 
Historia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gda skim
w latach 1953-2013, zredagowan  przez Tadeusza Majewskiego. 
Korekty wymagaj  m.in. b dy w imionach i nazwiskach osób uka-
zanych w ksi ce.

33   Zob. Katarzyna Sturmowska, Elementarz gwary kociewskiej. Ze-
szyt wicze , KMR 2013 nr 1, s. 47.

34   M. J drzy ski, wiczenia z gwar , „Dziennik Kociewski” (8 III 
2013) s. 5. 

35   Katarzyna Sturmowska, Jeszcze za wieci s oneczko… Wokó  pa-
mi tnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna. Pelplin 2013. Por. 
KMR 2013 nr 3, s. 49.

36   Taki charakter ma tak e wydany ostatnio piewniczek kociewski 
Marii Schulz.

37   Romuald Frydrychowicz, Podania i legendy pomorskie zebrane 
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Polaka Dziennik Ba tycki w wydaniu lokalnym, dzi ki której uka-
za y si  dwa dodatki: Alfabet Starogardu Gd. i powiatu starogardz-
kiego (2012) i Kto jest kim w powiecie starogardzkim (2013). Te 
mini leksykony rejestruj cznie 138 hase  osobowych i 50 rze-
czowych z terenu powiatu starogardzkiego. Uwag  zwraca fakt, 
e a  10 hase  osobowych nie ma bezpo redniego zwi zku z tym 

powiatem (kosztem istotnych pomini ). W kolejnych pomys ach
redaktorskich warto uwzgl dni  t  uwag .

raj cych si  piórem (z Kociewia) znacznie si  powi kszy a.
W ogromnej wi kszo ci s  to bardzo m odzi debiutanci od-
dani wierszopisaniu. Zainteresowanie gatunkami literackimi 
rozk ada si  w miar  równomiernie mi dzy beletrystyk
(wyprzedza poezja) a formami paraliterackimi. Predyspozy-
cje literackie autorów nie ograniczaj  tego grona wy cznie
do humanistów, gdy  w ród nich notujemy uczniów gim-
nazjalnych, wuefistów, stra aków, urz dników biurowych, 
mechaników ci kiego sprz tu, czy ludzi nieokre lonych za-
wodów. Ma to i ten skutek, i  dzi ki tak indywidualnym do-
wiadczeniom obraz wiata przez tych e autorów przekazy-

wany czytelnikowi jawi si  w perspektywie tyle  osobliwej, 
co autentycznej, ale zarazem obci onej przypad o ciami
tych profesji. Poszerza si  tak e lista wydawców41 i wydaw-
nictw, w których swoj  twórczo  mogli drukowa  autorzy 
wchodz cy do literatury, jak i ci w niej ju  zadomowieni. 
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Wtym roku (2013) pod redakcj  i w opracowa-
niu Patrycji Frenkiel (Hamerskiej) ukaza y si
„Podania i legendy pomorskie” ks. Romulada 

Frydrychowicza (1850-1932). Poniewa  autor zbiera  je 
w latach 1914-1922, wi c te pierwsze spod zaboru pruskie-
go poda  w j zyku niemieckim, a nast pne w wolnej Pol-
sce w j zyku ojczystym. Pierwsze wymaga y wobec tego 
translacji i uczyni a to Magdalena Madeja-Grzyb, co nie 
by o wcale atwe, pami taj c o archaizmach i niewpraw-
nym literacko j zyku, poniewa  jak czytamy na stronie 
tytu owej „Zachodniopruskich legend”, wydanych w roku 
1914, zosta y one „Zebrane przez uczniów Collegium Ma-
rianum w Pelplinie”. I to pierwsza cz  tej ksi ki, licz -
ca czterdzie ci pi  stron. Natomiast druga to „Podania 
ludowe na Pomorzu z czasów wojen napoleo skich”, nie 
wszystkie zebrane przez uczniów tej szko y, ale tylko „po 
wi kszej cz ci”, co zaj o tutaj wi cej miejsca, bo stron 
sze dziesi t sze . W tym miejscu trzeba zwróci  uwag
i pochwali  zamys  Frydrychowicza, by wspomniane le-
gendy i podania zbierali uczniowie, bo samemu nie przy-
sz oby mu tak atwo, a ponadto swoi zawsze mieli atwiej-
szy kontakt z nadawcami opowiadaj cymi ludowe teksty. 
Podobnie czyni  ks. Konstanty Damrot b d c dyrektorem 
Królewskiego Katolickiego Seminarium w Ko cierzynie
w latach 1870-1884, kiedy to jeden z uczniów tej szko y
zbiera  mu gwarowe nazewnictwo Borowiaków. A ponie-
wa  uczyli si  tam wtenczas na nauczycieli tak e Kaszubi 
i Kociewiacy, jak chocia by Jan Teodor Pestka z ga, wi c
mo e i jemu te  przypad o to czyni . Ale o tym nie zacho-
wa y si adne wie ci, podobnie jak nie wiemy, co Dam-
rotowi znosili ze swoich miejsc urodzenia i zamieszkania 
inni uczniowie, wszak tym nieznanym sobie regionem ten 
poeta z Górnego l ska by ywotnie zainteresowany, cze-
go najlepszym dowodem pierwszy reporta  o Kaszubach, 
Kociewiu i Pomorzu podany w „Szkicach z ziemi i historii 
Prus Królewskich” (1877-78, 1886). Tak wi c trzeba o za-
my le Damrota wiedzie , a mówi c tu o Frydrychowiczu, 
za realizacj  takiego zamys u pochwali . Wszak dzi ki nie-
mu niemi osierny czas nie zatraci  legend i poda , znanych 
ongi  i mo liwych dzi ki tej publikacji do poznania dzisiaj. 
W tym miejscu nie mo na zapomnie  jeszcze o tym, e
Frydrychowicza pobudzi  do dzia ania og oszony w pi mie
„Mitteilungen des Westpreusischen Geschichtsvereins” 
w 1912 roku „apel dotycz cy zbierania wszystkiego, co -
czy si  z ludowym folklorem”. Autorzy czy autor tego apelu 

pragn li pozna  folklor Prus Zachodnich, natomiast celem 
Frydrychowicza by o zainteresowanie dawnymi dzieja-
mi dalszego i bli szego regionu i wzbudzenie „mi o ci do 
rodzinnych stron”. A poniewa  mamy tu inne legendy ni
te opublikowane przez Paula Behrenda” (te  nauczyciela) 
w „Westpreussischer Sagenschatz”, wi c pelpli skie dzie o
Frydrychowicza by o i jest tym bardziej cenne.

Pomijaj c dobrze opracowany tutaj przez Patrycj  Fren-
kiel „Wst p” i rzecz „O Autorze”, gdzie zarówno wiele 
o podaniu i legendzie mamy, jak zainteresowaniu folklorem 
i etnografi  na prze omie wieku XIX i XX, o motywach ze-
branych legend i poda  i yciopisaniu ksi dza, historyka 
i filozofa Romualda Frydrychowicza, trzeba najpierw wie-
dzie , e tematyka tych ludowych opowie ci jest wielce 
ró norodna. Mówi si  wi c w tych legendach i podaniach 
o „zatopionych ko cio ach i dzwonach”, „zamkowych gó-
rach i szwedzkich sza cach”, „G azach narzutowych i era-
tycznych” oraz o innych sprawach lud interesuj cych, i to 
nie tylko wedle etymologii ale tak e wedle zdarze  histo-
rycznych, obejmuj cych chocia by przemarsze przez Kocie-
wie i najbli sze okolice wojsk napoleo skich.

O dzwonach bij cych w jeziorach i zdradzaj cych miej-
sce zatopionego czy zapad ego pod ziemi  lub zasypanego 
lotnym piaskiem ko cio a legendy mówi  cz sto, i to nie 
tylko na Kociewiu, Kaszubach, w Borach Tucholskich czy 
na Pomorzu, ale niemal wsz dzie. Lecz o rybakach, którzy 
sieci  trafiaj  na ko cielny krzy , nie zawsze, i to ju  lokalny 
wska nik tych legend, zdradzaj cy religijno  mieszka ców. 
Podobnie mo na by go odnale  przy zamkowych górach 
czy legendarnych g azach, a tak e w podaniach, które opo-
wiadaj  o sosnach czy d bach, bo tych drzew na Pomorzu 
wiele.

Poniewa  Frydrychowicz niemal zawsze przydaje do 
tych legend swój historyczny komentarz, wi c wzbogaca 
to ich tre  i w wielu momentach czyni tym bardziej wia-
rygodn . Wszak wiadomo, e w ka dej legendzie zawsze 
jest ziarnko prawdy. Dlatego gdy mowa tutaj o Jamielniku 
czy Ostromecku, to jeszcze nie legenda, a raczej dopie-
ro jej zacz tek i warto by dzisiaj sprawdzi , jaki los tych 
opowie ci, czy je zupe nie zapomniano, czy mo e ju  le-
gendami si  sta y. Tak mo na by uczyni  ze wszystkimi tu 
podanymi tekstami, i wtenczas by oby to tym bardziej in-
teresuj ce i oczywi cie jak najbardziej twórcze dzia anie.
Czy najlepiej uda oby si  to z wie ciami o zatopionych 
ko cio ach, czy górach kryj cych w swym wn trzu zamki, 
a mo e w a nie z tymi o kamiennych osta cach i menhi-
rach, które w wi kszo ci si  osta y i zakodowa y najbar-
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O kociewskiej legendzie i kociewskim 
pami tniku, a tak e o góralach 
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dziej w pami ci miejscowej ludno ci. To by oby rzeczywi-
cie ciekawe. Bowiem „legendy etymologiczne” na pewno 

si  pami ta, a bodaj najlepiej te o Tucholi. Chocia  w Wisi-
nie i Osiu mo e te  niektórzy wiedz , sk d wedle ludowej 
etymologii wzi y si  nazwy ich miejscowo ci. Podobnie 
powinno by  w ludowymi podaniami z napoleo skich cza-
sów, jak chocia by z tymi o s ynnym napoleo skim trakcie 
czy miejscach, gdzie Napoleon by  i któr dy przeje d a .
Podobnie by mo na powiedzie  o tym, co mówi si  tutaj 
o „Czerwonym jak krew piasku w lesie Gostycyn” i po-
dobnych tego rodzaju mitemach z okresu napoleo skich
przemarszów przez Kociewie i szwedzkiego najazdu. 
Tak e o tej e ambonie, zbudowanej z tryumfalnego wozu 
Sobieskiego i w którym  ko ciele na Pomorzu istniej cej,
te  jeszcze si  pami ta, co Frydrychowicz swoim obja nie-
niem skutecznie dope nia.

I w a nie na to chcia em w tym miejscu zwróci  uwag .
Materi  tych ludowych poda  cz sto wzbogaca Frydrycho-
wicz swoimi dopowiedzeniami. Raz s  to przydane tym le-
gendom i podaniom historyczne fakty, które z legendarnymi 
tworz  spójn  ca o , jak w tym e „Podaniu o dzwonach 
dawnego ko cio a w Kleszczewie”, a innym razem orygi-
nalne rozwa ania o samej li tylko legendarnej materii, jak 
mamy to w „Zatopionym w jeziorze Jele  ko ciele”, gdzie 
o ludowej wyobra ni mowa wobec zjawisk atmosferycz-
nych, konkretnie za  wobec burzy i chmur. Je eli nawet ta 
interpretacja kojarzy si  z opowie ci  Mickiewicza w „Panu 
Tadeuszu”, to nic, bo tym bardziej umiej tnej imaginacji do-
wodzi, któr  lud nieobeznany z naukow  materi , by  tym 
bardziej obdarzony. Wszak tak ju  jest, e wiedza specjalnie 
wyobra ni nie sprzyja. Dlatego trzeba wys ucha  Frydry-
chowicza, i to zarówno teraz:

„Interpretacji tych poda  nale y szuka  na gruncie mi-
tologicznym. Powsta y one z naturalnej sk onno ci ludu, by 
wszystko pojmowa  osobi cie i wed ug znanych uwarunko-
wa  u o y  to w my li. Zw aszcza s  to zjawiska zwi zane
z burz , które stanowi  materia  dla pewnej ilo ci poda .
Twory chmur przybieraj  coraz to inne kszta ty, dzi ki lu-
dowej wyobra ni s  sprowadzane na ziemi  i przybieraj
konkretne formy. Podczas burzy chmury wydaj  si  by
powietrznymi zamkami, które zostaj  zatopione w nie-
bia skich wodach. Wyobra nia ludowa tworzy na tej pod-
stawie podanie o zatopionym ko ciele lub zamku i czy je 
z konkretnym jeziorem lub gór  zamkow . Równie  bicie 
zatopionych dzwonów mo na uzasadni  grzmotami. A gdy 
podczas stale zmieniaj cej si  scenerii te w a nie zatopione 
zamki powietrzne ze swymi skarbami pojawiaj  si  na nowo 
i wydaj  si  zmierza  ku niebu, to wyobra nia ludowa two-
rzy na tej podstawie podania o wynurzonych z wody mia-
stach Vineta i Arkona” (s. 36),  

jak w przypadku „Zasypanego i na nowo odgrzebanego ko-
cio a w Dzier nie”, gdzie przytaczaj c podobn  opowie

o ko ciele w Zwiniarzu, którego miejsce wskaza  jele , zwró-
ci przy tej okazji uwag  na kult w. Huberta na Kociewiu:

„Dawno, dawno temu  mówiono, e ko ció  w Zwiniarzu 
zatopi  si  i aden cz owiek nie móg  go znale . Pewnego 
razu zdarzy o si , e jele  swym poro em wygrzeba  czubek 
wie y z piasku. Zatem stopniowo wygrzebano ca y ko ció
(...). Na wie y le y poro e jelenia pochodz ce od ósmaka, 
które do roku 1890 wisia o na poprzecznicy w nawie g ów-
nej ko cio a. Jeszcze dzisiaj wisz  poro a jelenie w Che m-

nie, Che m y, Bischöflich, Papowie Biskupim, Grucznie 
i Topolnie. S  one pami tk  po wcze niej rozpowszechnio-
nym kulcie w. Huberta, który do tej pory uwa any jest za 
patrona my liwych” (s. 43), 

czy wtedy, jak ludowa wyobra nia kreowa a opowie ci o ka-
miennych osta cach:

„Dla wyobra ni ludowej by y one jako g azy narzutowe 
zawsze na nowo impulsem do przemy le  na temat ich po-
chodzenia. Poga scy pramieszka cy patrzyli na nie z boja ni
i by zjedna  sobie bogów, sk adali na nich swe ofiary. Wed ug
nawróconych pramieszka ców by y one narz dziem diab a,
za ich pomoc  chcia  on zniszczy  ko ció  lub go zabaryka-
dowa . lady zwietrzenia, które do tej pory tworzy y niezwy-
k e figury, by y interpretowane jako odciski palców lub lady
stóp, w p kni ciach i y ach widziano bruzdy a cucha, dzi -
ki któremu diabe  przytaszczy  blok skalny” (s. 55).

Je eli mówi  jeszcze o tych przypisach, warto zwró-
ci  uwag  na ich bibliografi , poniewa  wiele mog  z niej 
skorzysta  zainteresowani dziejami Kociewia. Bowiem 
Frydrychowicz ju  w „Przedmowie” wskazuje na prac
Paula Behrenda „Westpreussischer Sagenschatz”, a potem 
na wiele innych pozycji, zarówno tych ksi kowych jak ar-
tyku ów, z których mo na by utworzy  spor  bibliografi .
A poniewa  podaje sumiennie ich lokalizacj , wi c dotarcie 
do niech nie powinno sprawia  specjalnego k opotu. I tak jest 
zarówno w pierwszej cz ci tego zbioru legend i poda , jak 
w nast pnej, chocia  wtedy niemal wcale nie ma odniesie
do prac niemieckich (tylko dwukrotnie), natomiast g ównie
do naszych prac, jak np. artyku ów w „Pielgrzymie”, to-
ru skim „Roczniku Towarzystwa Naukowego”, „Gazecie 
Gda skiej”, Przyjacielu Ludu” i najcz ciej do „S ownika
geograficznego...”.

Interesuj ca jest równie  topografia miejsc tych legen-
darnych opowie ci, ustalanych przez uczniów zbieraj cych
te folklorystyczne teksty. Z tytu ów i pierwszych ich s ów
wiemy, sk d pochodzili, a wi c z Iwiczna, Osieka, Tuszyn-
ka, Jamielnika, Gorzna, Wieldz dza, Kleszczewa, Jelenia, 
Sarbinowa, Ostromecka... Zdarza o si , e jedna miejsco-
wo  mia a kilka legend i poda , jak chocia by Osie czy 
Borkowo.

Jak jednak w tekstach zbieranych do „Zachodniopru-
skich legend” w latach 1912-1913, kiedy kwerendy dokony-
wano podczas zaboru pruskiego, wiadome b d  tylko miej-
scowo ci, tak w wolnej Polsce Frydrychowicz co raz podaje 
inicja y swoich uczniów, co pozwala s dzi , e nie by o
ju  obawy przed cenzur . Tak wi c spisuj cymi podanie 
o „Bitwie pod Borkowem” oka  si  uczniowie z Dzier na
i Miryc, podpisuj cy si  jako A. L. z czwartej klasy i A. S. 
z klasy trzeciej. O o nierskich mogi ach Francuzów spod 
Bo ej M ki w G siorkach opowie pierwszoklasista A. K. 
z pobliskiej Pi y. D b Napoleona w le nictwie Go bek wska-
e ucze  klasy trzeciej z Bielska, podpisuj cy si  inicja ami

B. E. I tak b dzie w wielu miejscach, co dzisiaj pozwoli oby
odtworzy  nie tylko nazwiska tych szkolnych informatorów, 
ale tak e zainteresowa  si  ich dalszymi losami, a wresz-
cie dzi ki temu wiedzie , sk d przybywali uczniowie do 
pelpli skiego Collegium Marianum. Jedynie w przypadku 
autora opowie ci „O starych bukach pod Junkrowami” wia-
domo, e to Franciszek Nierzwicki z Wi cków, pisz cy do 
„Pielgrzyma” i innych pomorskich gazet pod pseudo Stary 
Franek. Ponadto w ród uczniów trafi si  tak e pochodz cy
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z Ro entala student teologii o inicja ach S. N., którego mo -
na by te  rozszyfrowa

II

Ko cz c na tym o tej niezbyt obszernej ale bogatej 
w legendarne i historyczne tre ci ksi ce Romualda 
Frydrychowicza, mo na natychmiast przej  do na-

st pnej, która podobnie jak pierwsza ukaza a si  te  w roku 
2013 i ma wiele z tamt  wspólnych, jak przede wszystkim 
naczelny temat Kociewia i w a nie legendy. e natomiast 
czasem jest nam bli sza, to oczywi cie naturalna sprawa, bo 
chocia  podobnie jak poprzednia ukaza a si  w roku 2013, 
to napisano j  obecnie. My l  tu o Katarzyny Sturmowskiej 
monograficznej ksi ce o Franciszce Powalskiej z Pinczyna, 
autorce interesuj cego „Pami tnika”, który, jak wszystko co 
pisa a, te  jest podany tu wierszem, co godne uwagi i pami -
ci; podobnie zreszt  jak tytu  tej ksi ki „Jeszcze za wieci
s oneczko...”, na optymizm kociewskiej poetki trafnie wska-
zuj cy, co niemal z ka dego wersu wita. Po biograficznym 
s owie o Franciszce Powalskiej i omówieniu Kociewia w jej 
twórczo ci trafiamy natychmiast na wiersze pi czy skiej po-
etki, na jej piosenki, ludowe pie ni, legendy i „Mój pami t-
nik”, a potem s  tu jeszcze wywiady z Franciszk  Powalsk
w Radiu Gda sk i wspomnienia: wnuka i listonosza oraz 
charakterystyka Pinczyna, a tak e o kociewskiej gwarze 
i religii w twórczo ci Powalskiej. Natomiast w aneksie mo-
emy raz jeszcze pozna  jej wiersze, ale podane tym razem 

kociewsk  gwar , co brzmi bardziej naturalnie, bo tak w a-
nie w Pinczynie i na Kociewiu si  mówi o, do czego coraz 

to si  wraca. Wszystkiemu za  towarzyszy g os kociewskiej 
poetki z jej wywiadów do gda skiego radia. Udany to za-
mys  i godny pochwa y, która si  nale y autorce, Katarzynie 
Sturmowskiej, i wspomagaj cej j  swoim do wiadczonym
s owem, Profesor Marii Paj kowskiej-Kensik.

Wierszopisanie Franciszki Powalskiej nie jest wyduma-
ne, ale zdaje spraw  z szarej codzienno ci kociewskiej wsi 
sprzed lat. Kiedy czyta si  te wiersze, ma si  wra enie, e
uk ada y si  same i a  nie chce si  o nich powiedzie , e
to mowa wi zana. S  bowiem naturalne w swoim wyg osie
i poetyckim za piewie i st d nie dziwi  zaraz potem piosenki 
z tekstem tej poetki tu podane oraz spisany mow  wi zan
pami tnik, który uda o si  odnale . To wszystko wzbogaca 
folklor Kociewia i za to dzi ki autorce tej pracy, któr  mo -
na tak zwa , bo jest zacz tkiem monografii, która mog aby
z tego rzeczywi cie powsta .

Tu jednak nie o wszystkim, jak to w monografii si  prak-
tykuje, b d  mówi , ale zajm  si  jedynie tym, od czego za-
cz em, czyli legendami Franciszki Powalskiej. U Frydrycho-
wicza adne podanie, ani legenda nie pochodz  z Pinczyna, 
a przecie  kociewskich miejscowo ci tam najwi cej. Za-
pewne z tej wsi nikogo akurat w roku 1912, 1913 czy 1921 
w pelpli skim Collegium Marianum nie by o, albo akurat 
nikt nie zechcia  kwerend  legend si  zaj , lub nie by o od-
powiednich informatorów, co te  jest jak  informacj . Lecz 
chocia  niegdy adna legenda z Pinczyna nie wysz a, to dzi -
ki Franciszce Powalskiej kilka mo emy pozna , co zarazem 
katalog kociewskich legend oczywi cie wzbogaca. Pierwsza 
o „Babich do ach pod Pinczynem” powiada o gospodzie w Pie-
kie ku, gdzie zbójcy napadali na kupców. Lecz odk d zostali 
rozgromieni, pocz o tam straszy , czego do wiadczy  pewien 
m odzieniec. Kolejna legenda te  o strachach, ale tym razem 
w okolicy Pogódek i poniewa  spotka o to m a pani Powal-
skiej i proboszcza, wi c jak e w to nie wierzy . Nast pn ,

o „Zamkowej górze pod Zblewem”, Frydrychowicz by na-
tychmiast w czy  do pierwszego rozdzia u swojej antologii, 
bo odpowiada aby nawet schematowi jego utworów i kom-
pozycji, a jedynie przydany jej okupacyjny w tek uzna by za 
nielegendowy i tak le o Niemcu w pruskim zaborze cenzura 
zapewne nie pozwoli aby mu powiedzie . Oczywi cie o „Ka-
mieniu diabelskim pod Pinczynem” nie trzeba ju  mówi , bo 
to rzecz znana, chocia  tutaj te  negacj  niemiecko ci mamy, 
widoczn  w czynie diab a, co zarazem do  trafne i oryginal-
ne. Je eli natomiast trzeba by powiedzie  „O starej kapliczce 
w Pinczynie”, o jeziorze w Jeziorcach i pod Drzycimiem, 
o grobowcu pewnej niemieckiej rodziny i nawet o ziemi, która 
si  zapad a w powiecie ko cierskim, to wsz dzie o strachach 
mowa. Jest to sta y motyw legend Powalskiej i tutaj podob-
nie wa ny, jak ta pinczy ska tematyka, która cz sto dawne 
z nowym kojarzy, co jej legendom przydaje inno ci i spra-
wia, e s  one niepodobne do tych, które mieli my okazje po-
zna  u Frydrychowicza. Przy czym zdarzenie z tej ostatniej, 
które tak e Garczy skiego jeziora dotyczy, zainteresowa oby
nawet romantycznego filozofa Bronis awa Trentowskiego, 
który podobne sprawy w swojej pe nej mitologii „Wierze 
s owia skiej...” omawia , przydaj c dzia aniu s owia skiego
boga podziemia, Peklenca, który, jak pisa em w „S owia -
skich bogach i demonach” (1998), tak kara  niegodnie yj -
cych w swoim miejscu ludzi, e wszystko tam si  zapada o
i powstawa o jezioro, z którego s yszano potem j ki i roz-
paczne wo ania.

III

Natomiast na koniec co  rzeczywistego, chocia
legend  to te  mo e si  kiedy  sta . W mi dzy-
wojennych „Wiadomo ciach Literackich”, które 

w powojennym czasie mo na by kojarzy  z „ yciem Li-
terackim”, a obecnie z niczym, bo tego rodzaju pism ju
si  nie u wiadczy, a je eli nawet si  pojawiaj , to maj  zu-
pe nie inny charakter i nie s  sta e, poniewa  co jaki  czas 
zast puj  je nowe, zajmuj c si  nie tak bardzo ogólnopol-
sk  tematyk , jak tamte, trafi em w szesnastym numerze 
roku 1938 na artyku  „Górale na Pomorzu”, którego autor, 
„specjalny wys annik” tego periodyku, Jerzy Mieczys aw
Rytard (1899-1970), krakowski literat zajmuj cy si  te-
matem Podhala i Tatr, a wi c znaj cy si  na sprawie, mó-
wi c o góralach, którzy w mi dzywojniu osiedlali si  na 
Pomorzu, podawa , e trafili równie  na Kociewie. Kon-
tynuuj c ten temat, mówi  wi c, sk d przybyli, kogo by a
ziemi , któr  im przydzielono, w którym roku to si  sta o,
w jakiej okolicy mieszkaj  i jak w nowej rzeczywisto ci so-
bie radz , co w cytacji tak wygl da o:

„Wreszcie na pó noc od Starogardu Kokoszkowy, gdzie 
osiedli a si  gromadka autentycznych Podhalan z Orkano-
wej Por by Wielkiej.

I tutaj sprawiedliwo ci sta o si  zado . Po ow  maj tku
Niemca Würtza 280 ha rozparcelowano na 31 gospodarstw.       
Na falistych brzyzkach stoj  osady z zabudowy 1937 roku. 
Obszerne murowane stajnie, przestronne stodo y. Budynki 
mieszkalne zale nie od yczenia osadnika drewniane lub 
murowane.

I tutaj t ocz  si  w kuchniach, bo w pokojach jeszcze tyn-
ki mokre. Lecz jazgotliwe ga dziny z humorem opowiadaj
o tym, jak im si  nagle ca e ycie przekr ci o w inn  stro-
n . e przywie li na zasiew swoj  pszenic  i nie mog  si
wiosny doczeka , eby j  wypróbowa , e maj  trzy krowy, 
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a jeszcze jedn  kupi . Na Podhalu cztery krowy, to dzisiaj 
ju hruba gazdówka”.

Jak si  to sta o, e otrzymali t  ziemi , te  o tym tu 
mamy, a warto to wiedzie , by doceni  ówcze nie rz dz -
cych, od których dzisiaj wiele mo na by si  nauczy . Ponie-
wa  w wolnej Polsce osta a si  pozostawiona po niektórych 
z pruskich junkrów ziemia, wi c zdecydowano si  rozdzieli
nie pomi dzy obcych a swoich najbiedniejszych rolników, 
jakimi byli chocia by górale z tych okolic, które opisa  tak 
sugestywnie W adys aw Orkan w „Komornikach”. Oczywi-
cie trzeba by o za to zap aci , ale w ratach, i dlatego wie-

lu mog o sobie na to pozwoli . Jak natomiast to wygl da o
w Pozna skiem i na Pomorzu, gdzie do rozrz dzenia pozo-
sta o 423.000 ha (np. w roku 1938 zdecydowano si  rozpar-
celowa  39.000), trzeba tu poda , bo wygl da o to zupe nie
inaczej ni  uczyniono to z pegeerowsk  ziemi . Ale eby to 
wiedzie , trzeba czyta !

„Obejmuj c dzia k  rolnicz  8-10 ha, z budynkami i za-
siewami, wp aca osadnik od 3-5 % ogólnej ceny szacunko-
wej. Wynosi to od 1.300-1.800 z  w zale no ci od tego, jakie 
zamówi  sobie budynki, drewniane czy murowane. Pozosta-

 sum  sp aca  b dzie w 60 ratach rocznych, wynosz cych
od 45 do 65 z  z ha. Przy czym w tym roku (1938 – T. L.) 
zainicjowana zosta a akcja, aby raty owe ustali  maksymal-
nie na 45 z  z ha”.

Na tym mo na by sko czy , gdyby tylko o góralach by a
tu mowa. Ale kiedy dowiadujemy si , e pod Starogardem 
zamieszkali mieszka cy z Orkanowskiej Por by Wielkiej 
i w ród nich jego krewni, trzeba poci gn  to dalej. Zresz-
t , sprawozdawca „Wiadomo ci Literackich” te  wi cej by 
o tym nie pisa , ale jak e nie mia  podj  Orkanowskiego 
w tku w literackim pi mie?! Zako czy  za  t  relacj  zda-
niem sprawy z tego, jak miejscowi przyj li obcych. Wszak 
tamte czasy to nie obecne, kiedy wszyscy od dziada pradzia-
da na swoim siedzieli i wobec obcych zawsze byli nieuf-
ni. Tu jednak w Kokoszkowach nie by o wcale tak le, co 
o Kociewiu mog o tym lepiej wiadczy .

„Ale najbardziej zadowoleni z wszystkich s  Harasowie, 
krewni Orkana. Pokrewie stwo do  bliskie: dziadek Hara-
sowej by  wujem Orkana.

Otrzymali osad  z 11 ha gruntu w po owie pszenno-bu-
raczanego, po o on  o kilometr od Starogardu. Zima d uga,
wi c maj  czas medytowa  nad instrukcj  izby rolniczej 
o p odozmianie na ich osadzie. Do instrukcji do czono mapk
i tabel . Ka dy z osadników otrzymuje taki komplet przysto-
sowany do jego gruntów. Jest wi c opieka nad rolnikiem, który 
przyst puje do pracy na nowym, nieznanym sobie warsztacie. 
Bardzo jest pocieszaj ce, e o ile góral na Podhalu nie pozwoli 
wtr ca  si  nikomu do swojej gazdówki, osiedleni tutaj odno-
sz  si  z pe nym zaufaniem do owych instrukcji i nie my l
m drkowa  po podhala sku na pomorskiej ziemi.

Z ka dego k ta w tym domu wieje góralszczyzn . Po-
kazuj  staro wieckie bia e ko uchy, czarn  cuh , portki cy-
frowane, kapelusz z kostkami. Brat Harasa paraduje jeszcze 
w góralskich spodniach. Jednego z por bian osiad ych
w Kokoszkowach o ma o nie pobili miejscowi, gdy przy-
szed  w niedziel  do ko cio a ubrany po góralsku! Ale to 
nic, poma u przyzwyczaj  si  do tego stroju, bo przecie
w niedziel  najfajniej ubra  si  po podhala sku. Tak sobie 
projektuj , ale czy d ugo wytrwaj ?”

Czy wytrwali wszyscy, którzy z Por by Wielkiej do tej 
wsi si  sprowadzili, tego nie wiadomo. Zreszt  potem wy-
buch a wojna i zatar a o nich do  skutecznie wszelkie wie-
ci. Nie by em nigdy w Kokoszkowach, ale mo e kogo  to 

zainteresuje i sprawdzi, ilu pami ta tam jeszcze swoich gó-
ralskich przodków, o czym najwi cej mog  powiedzie  na-
zwiska. Wiadomo tylko, e na pewno rodzina Harasów wojn
w Kokoszkowach przetrwa a. Na tamtejszym cmentarzu mo -
na na nagrobkach przeczyta , e Jan Haras zmar  w roku 1951, 
a Zofia Haras w roku 1970. A poniewa  urodzili si  w roku 
1900 i 1898, wi c chyba byli tymi Harasami, z którymi roz-
mawia  zim  1938 roku warszawski dziennikarz. Czy jed-
nak dzisiaj kto  z rodziny Harasów w Kokoszkowach yje,
nie wiadomo. Chocia  kiedy ostatnio by em w Tczewie na 
90-leciu Zwi zku owieckiego us ysza em nazwisko Haras 
i dowiedzia em si , e mieszka w Starogardzie, sk d przecie
tak blisko do tej wioski, gdzie przed wojn  to nazwisko funk-
cjonowa o.

Ale to jeszcze nie koniec. Mo na by si  te  zastanowi ,
dlaczego akurat na pomorskie Kociewie zdecydowali si
Harasowie przyjecha . e ci gn  ich tutaj g ód ziemi, to 
wiadomo, ale co jeszcze? Co prawda ich krewny, W ady-
s aw Orkan, ju  od siedmiu lat nie y , ale mo e w a nie
za jego spraw  tak si  sta o. Wszak w 1921 roku, bodaj na 
prze omie sierpnia i wrze nia, odwiedzi  Gda sk, Gdyni
i Hel, o czym mo emy si  dowiedzie  z jego ma o znanego 
artyku u, drukowanego w dwóch odcinkach w tym roku we 
wrze niowym „Pomorzu”, dodatku do „Dziennika Gda -
skiego”, artyku u maj cego tytu  „Nad Ba tykiem”, gdzie 
tak zachwyca  si  morzem oraz portem wojennym w Gdyni, 
którego budow  rozpocz to w roku 1920. To w a nie stam-
t d wyp yn  ze studentami w rejs wojennym okr tem „Ko-
mendant Pi sudski”, a potem gdy wróci  do Por by Wiel-
kiej, na pewno o tym swoim najbli szym wiele opowiada .
Kiedy wi c og oszono, e na Pomorzu mo na si  osiedla
i otrzyma  gospodarstwo, wielu górali uda o si  w te strony. 
I tak by o równie  z tymi z Por by Wielkiej. Ale Kociewie 
wybrali najpewniej dlatego, bo by a tam o wiele lepsza ni
na Kaszubach ziemia. 

I to by oby tyle! Je eli zainteresuj  kogo  dalsze losy 
górali z Por by Wielkiej, którzy zamieszkali przed wojn
w Kokoszkowach, niechaj si  tym zajmie, bo to wa ne za-
równo dla wiedzy o kociewskim regionie i jego kulturze, 
jak w ogóle dla wiedzy o Pomorzu. I przy tej okazji mo e
uda si  trafi  na lad Orkana na Kaszubach i Kociewiu. 
Bo nie chce si  wierzy , aby Orkan tylko bywa  nad mo-
rzem, a nie zainteresowa  si  np. Kaszubami i mo e tak e
Kociewiem. Móg  tych regionów by  chocia by ciekawy 
dlatego, je eli chcia , aby powsta a ogólnopolska regio-
nalna organizacja „Ognisko ziem”, w której m.in. widzia
Kaszuby. Ale gdyby ta inicjatywa si  spe ni a, a przysz o
mu d u ej y , to o Kociewiu w a nie za spraw  swoich 
ziomków na pewno by nie zapomnia . Tak wi c ko cz c,
mo na by zaryzykowa  powiedzenie, oczywi cie mó-
wi c to z przymru eniem oka, e wobec kokoszkowskiej 
sytuacji lepiej ni  do Kaszubów pasowa oby powiedze-
nie Tischnera, e „Kociewiacy to górale, którzy nie zd -
yli na statek do Ameryki”. Zreszt  po co by im to by o

i mieliby jej szuka  za oceanem, je eli swoj  Ameryk  zna-
le li na Kociewiu, w Kokoszkowach pod Starogardem. 

Na nast pnej str. 
czytaj relacj  z promocji ksi ki

„Jeszcze za wieci s oneczko...”   
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Pi tkowy letni wieczór 6 wrze nia 2013 roku, wo-
kó  Wiejskiego Domu Kultury w Pinczynie gwar-
no, przybywaj  zaproszeni go cie i mieszka cy. 

Na progu WDK ubrane w stroje kociewskie dzieci, Pawe
Spica i Angelika Kami ska witaj  wszystkich serdecznym 
pozdrowieniem i uk onem. Wewn trz panuje pó mrok. Sal
roz wietla ogie  z kominka, którego weso e p omienie roz-
daj  ciep o ka demu, kto si  zbli y. Wystrój sali przenosi 
nas w lata sze dziesi te ubieg ego wieku: te same drewnia-
ne pó ki, na nich ksi ki i r kodzie o wykonane przez twór-
ców ludowych z Pinczyna (Ann  Juraszewsk  – malarstwo, 
Krystyn  Engler – wyroby dziane) na stolikach haftowane 
serwety. Chwila wyczekiwania, przybywaj cy go cie roz-
mawiaj  pó g osem. I tylko posta  Franciszki Powalskiej 
spogl daj cej na wszystkich z multimedialnego ekranu ka e
si  domy la , e dzisiejszy wieczór b dzie jej po wi co-
ny, a dok adniej promocji ksi ki Katarzyny Sturmowskiej 
pt. ,,Jeszcze za wieci s oneczko…Wokó  pami tnika Fran-
ciszki Powalskiej z Pinczyna”.

T  niezwyk  uroczysto  rozpocz li go cie, na co dzie
zwi zani z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Miros awa M l-
ler i Grzegorz Oller ,,Piosenk  o Pinczynie” Franciszki Po-
walskiej. By o to premierowe wykonanie tego utworu, pu-
bliczno  wtórowa a refren i udzieli  si  wszystkim nastrój 
z czasów babci Powalskiej, która lubi a spotyka  si  z miesz-
ka cami Pinczyna w wietlicy. 

Dalsz  cz  uroczysto ci poprowadzi a bibliotekarka 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pinczynie pani Justyna 
Machnikowska, która przywita a przyby ych na uroczysto
go ci: profesor Mari  Paj kowsk -Kensik, j zykoznawc ,
eksperta dziedzictwa kulturowego Kociewia, senatora RP 
Andrzeja Grzyba, wójta gminy Zblewo Krzysztofa Trawic-
kiego, proboszcza tutejszej parafii ks. Mieczys awa Bizonia, 

so tysa wsi Pinczyn Tomasza Boszk , przedstawicieli rodu 
Powalskich, mieszka ców Pinczyna. Pani Justyna odda a
g os zaproszonym go ciom.

Zabieraj cy g os go cie – Andrzej Grzyb, Krzysztof 
Trawicki oraz Grzegorz Oller – podzielili si  refleksjami na 
temat powstania tej publikacji oraz pierwszymi wra eniami
po jej przeczytaniu. Wszyscy gratulowali autorce Katarzy-
nie Sturmowskiej wspaniale wydanej ksi ki, podkre laj c,
e Franciszka Powalska doczeka a si  solidnego i pi knego

opracowania swojej twórczo ci.
Nadszed  czas na prezentacj  ksi ki. ,,Mój pami tnik”

babci Powalskiej, który w powstaniu tej ksi ki odegra  naj-
istotniejsz  rol , uda o si  odnale  po ponad czterdziestu 
latach – mówi autorka Katarzyna Sturmowska. Pocz tkowo
mia  s u y  jako g ówne ród o do powstania artyku u o zna-
nej pinczy skiej poetce. Taki artyku  powsta , okaza o si  jed-
nak, e materia ów nagromadzi o si  tyle, by mog a powsta
ksi ka. Tak rozpocz y si  prace nad ksi k , które trwa y
prawie trzy lata. W ksi ce zosta a przedstawiona sylwetka 
i twórczo  pinczy skiej poetki. Autorka oddaje do naszych r k
twórczo  Franciszki Powalskiej, która odgrywa wa n  rol
w upowszechnianiu i rozwoju kultury Kociewia. Jest to pa-
mi tnik, zawieraj cy istotne fakty historyczne przekazane nam 
przez wieloletniego naocznego wiadka dziejów pinczy skiej
wsi. Dla nauczycieli regionalistów jest nieocenionym ród em
wiedzy. Ogromne znaczenie ma równie  dla rodziny Francisz-
ki Powalskiej, dla której b dzie warto ciowym wspomnieniem 
o w asnych korzeniach oraz zas u onej dla Kociewia babci. 

Podczas prezentacji wszyscy go cie mogli us ysze  g os
babci Powalskiej. By o to mo liwe dzi ki nagraniom, jakich 
dokona a Franciszka Powalska podczas swoich wizyt w Ra-
diu Gda sk. Do ksi ki zosta a do czona p yta z nagranymi 
wówczas audycjami.

ZYTA MIKO AJEWSKA

Jeszcze za wieci s oneczko…
Refleksje ze spotkania autorskiego Katarzyny Sturmowskiej, autorki ksi ki

o yciu i twórczo ci poetki ludowej Franciszki Powalskiej

Licznie zgromadzeni go cie
oraz cz onkowie rodziny Babci Powalskiej

fot. Tadeusz Majewski

Katarzyna Sturmowska 
wpisuje dedykacje kupuj cym ksi k

fot. Tadeusz Majewski
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Prezentacj  u wietni y wyst py cz onków pinczy skie-
go zespo u folklorystycznego ,,Kociewska Familija” prowa-
dzonego przez Zyt  Miko ajewsk . Urszula Smuka a, Ange-
lika Kami ska i Pawe  Spica recytowali wiersze Franciszki 
Powalskiej ,,Do Pinczyna” oraz ,,Skarby przyrody le nej”.

Na koniec swojego wyst pienia autorka podzi kowa a
wszystkim osobom zaanga owanym w powstanie publikacji 
oraz w organizacj  tego  spotkania. 

I jeszcze babcia we wspomnieniach rodziny. Wspomina
wnuk Tadeusz Powalski, syn Leona Powalskiego. Jak mówi ,
wtedy odleg o  z Pinczyna do Elbl ga by a znacznie d u -
sza ni  dzisiaj, ale babcia u nich bywa a i oni w Pinczynie 
u babci te  bywali. We wspomnieniach pana Tadeusza bab-
cia by a osob  energiczn  i wymagaj c . To w a nie jemu 
zleci a przepisanie na maszynie swojego pami tnika.

S owo podsumowuj ce prezentacj  wyg osi a pani profe-
sor Maria Paj kowska-Kensik. Doczekali my si  opracowania 
dorobku Franciszki Powalskiej, która w swoim yciu, rozpo-
cz tym w XIX wieku i wype nionym ci k  prac , wykaza a
zami owanie do poezji i zaanga owanie spo eczne. Dorobek 
Franciszki Powalskiej, mieszcz cy si  w nurcie twórczo ci lu-
dowej, wzbogaca niew tpliwie literatur  regionaln  Kociewia. 
Niniejsze opracowanie nie tylko chroni je od zapomnienia, ale 
upowszechnia obraz dokona  pinczynianki. Ca e opracowanie 
dorobku i zas ug Franciszki Powalskiej zawdzi czamy m odej
badaczce kultury Kociewia – Katarzynie Sturmowskiej, która 
zainteresowa a si  wcze niej „Kub  z Psinczina”. Tu trzeba 
te  przypomnie  wydan  niedawno pod redakcj  pani Kasi 
ksi k  pinczy skiej pisarki, Anny Juraszewskiej „Mi dzy
nami na Kociewiu”. Mo na powiedzie , e Pinczyn wyró nia
si  zdecydowanie na mapie regionu, maj c szcz cie do cieka-
wych, twórczych postaci – mówi a pani profesor.

Zapanowa a rodzinna atmosfera, babci  Powalsk
wspominaj  mieszka cy Pinczyna, g os zabra a równie
Józefa Marchewicz, dyrektorka Zespo u Szkó  Publicznych 
w Pogódkach, którego patronem jest Piotr Szturmowski, pra-
dziadek autorki. Wspomnieniom nie by o ko ca. Gratulacje 
i s owa podzi kowania za tak interesuj ce opracowanie 
twórczo ci babci Powalskiej skierowa  do Kasi (bo to prze-
cie  nasza Kasia Pinczynianka) so tys Tomasz Boszka.

Do kupna ksi ki nie trzeba by o nikogo namawia . Na-
tychmiast ustawi a si  d uga kolejka po autografy, pani Ka-
sia musia a sprosta  nie lada zadaniu.

Panie z Ko a Gospody  Wiejskich przygotowa y dla 
wszystkich wspania y pocz stunek. By y pyszne ciasta, 
oczywi cie kociewska dro d ówka, równie  kawa, herbata.

Za oknem ju  zmrok, a w sali WDK jeszcze gwarno, lu-
dzie rozmawiaj , wspominaj . Niektórzy spotkali si  tu po 
wielu, wielu latach. Jak listonosz Edward Odya, który swo-
j  funkcj  pe ni  w Pinczynie w latach 1954-1963. Oprócz 
listów, paczek i gazet przynosi  ludziom ró ne wie ci. By
jednym z najcierpliwszych s uchaczy babci Powalskiej. Pra-
wie wszyscy go tu pami taj  i ciesz  si  ze spotkania, bo od 
wielu lat pan listonosz nie mieszka ju  w Pa ubinku.

Ten niezwyk y wieczór dobiega ko ca, go cie powoli si
rozchodz . Pani Katarzyna rozdaje ostatnie autografy, jesz-
cze przyjmuje gratulacje i yczenia. Wszyscy ycz  sobie 
ponownego spotkania.

Teraz pani Kasia mo e chwil  po wi ci  najbli szym,
których wsparcie i pomoc w czasie pracy nad publikacj  tej 
ksi ki s  nieocenione.

Wszyscy wychodz  z przekonaniem, e ksi k  ,,Jesz-
cze za wieci s oneczko…Wokó  pami tnika Franciszki Po-
walskiej z Pinczyna”, Katarzyna Sturmowska przywraca 
babci Powalskiej nale ne jej miejsce w ród poetów ludo-
wych Kociewia.

ANDRZEJ GRZYB

List z Pelplina

Pami ci ks. Janusza Stanis awa Pasierba

Nie zatrzyma  si
Wci  idzie
Na spotkanie z nami

Wyci ga r k  na powitanie
U miecha si
Patrzy w oczy nasze
I wy ej

Podziwia strzelist  ska  katedry
Nie szukaj c swojego cienia
Lecz chwa y niebios

Poszed  dalej o my lnik albo przecinek
Tak eby zwyk a m dra rozmowa
Wci  by a mo liwa

Gotycki ko ció
w Lalkowach

Sp akana wapnem, osmalona po og ciana.
Bartholomeus
Joannes
Valentinus
Albertus
pó  tysi ca lat temu wydrapane imiona
ceg  na cegle
pnie si  do nieba ko lawa litania.

ANDRZEJ GRZYB poeta i prozaik urodzony w Z ym Mi -
sie na Kociewiu. Mieszka w Czarnej Wodzie. 

Wspó twórca pisma studentów Uniwersytetu Gda skiego
„Literaria”. Wspó za o yciel kilku stowarzysze  spo eczno-
kulturalnych na Kociewiu. Jako poeta debiutowa  w 1973 roku 
na amach czasopisma „Pomerania”. W 1974 zdoby  pierwsz
nagrod  w konkursie poetyckim „Kandelabr”, organizowanym 
przez UG. W 1975 roku nak adem Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego ukaza a si  jego pierwsza ksi ka – tomik poetycki 
„Skrajem lasów”. W sumie wyda  ponad 36 ksi ek.

Posiada odznaczenia pa stwowe, resortowe, regionalne i za 
twórczo  literack . W 2005 roku otrzyma  Honorow  Nagrod
Gda skiego Towarzystwa  Przyjació  Sztuki za twórczo  literac-
k , w 2006 nagrod  „Kociewskie Pióro”, a w 2007 medal „Zas u-
ony Kulturze – Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.
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Wtym roku wypada ma y jubileusz, bowiem up y-
wa 20 lat jak prowadz  zawodowo dzia alno
wydawnicz , edycj  ksi ek. Moja firma by a

pierwsz  po zmianach ustrojowych prywatn  oficyn  wy-
dawnicz  w Tczewie i jedn  z pierwszych na Wybrze u. Fir-
ma powsta a trzy lata wcze niej, ale od 1993 roku zajmuje 
si  tak e dzia alno ci  edytorsk .

Dotychczas ukaza o si  kilkana cie ksi ek sygnowa-
nych przez Gazet  Reklamow . Wszystkie dotycz  Tczewa, 
regionu i upowszechniaj  wiedz  o dziejach miasta i okoli-
cy nam najbli szej. Najtrudniejsze by y pocz tki. Pierwsz
dwutomow  publikacj  „Tczew – spacery w czasie i prze-
strzeni” Romana Landowskiego przygotowywali my ponad 
trzy lata. Potem by a „Jasna i Ders aw”. Ba nie, podania 
i legendy z Kociewia” równie  Romana Landowskiego. 
Kolejne pozycje to, poszukiwany równie  dzisiaj „Tczew 
w starej fotografii” cz  I i II.

Pod koniec lat 90-tych XX wieku pojawi a si  idea Al-
bumów Tczewskich, to jest przedstawienia w formie edy-
torskiej najnowszych dziejów Tczewa, dotycz cych g ównie
XX wieku. Zale a o mi na tym, by nie tylko popularyzowa
i upowszechnia  histori  miasta, ale przede wszystkim oca-
li  i zachowa  to wszystko, co zosta o w prywatnych, domo-
wych zbiorach, kronikach ró nych instytucji i organizacji. 

Poni ej przedstawiamy prelekcj  odczytan  przez Józefa Golickiego podczas promocji
Jego kolejnego Albumu Tczewskiego, która mia a miejsce w Fabryce Sztuk w Tczewie.

Idea ochraniania – aby nie odesz o w zapomnienie – tego 
wszystkiego, co wiadczy o to samo ci Tczewa, jego trady-
cji i niepowtarzalno ci, zosta a poparta przez setki tczewian, 
którzy udost pnili swoje dokumenty, zdj cia. Mo na powie-
dzie , e Albumy Tczewskie s  zbiorowym dorobkiem wie-
lu mieszka ców naszego miasta. Dotychczas w tym cyklu 
wydawniczym ukaza y si  nast puj ce publikacje: „Rody 
i rodziny tczewskie”, „Szkolnictwo i gospodarka Tczewa”, 
„ ycie religijne, kulturalne i sportowe tczewian”, „Tczew 
i jego mieszka cy w czasie I i II wojny wiatowej”, „Album 
Tczewski 1900-1945”, „Pocz tek i koniec”, „Tczewskie mo-
sty przez Wis . 150-lat historii”.

Idea Albumów Tczewskich jeszcze si  nie wyczerpa a.
Dalej zbieram i porz dkuj  materia y z ró nych prywatnych 
zbiorów w celu ich wykorzystania w kolejnych publikacjach. 
Jeszcze w tym roku uka e si  pierwsza ksi ka pokazuj ca
fotografie (mieszka ców, miasta, wydarze ) wykonane do 
1945 roku.

Poza cyklem Albumów ukaza y si  dwie ksi ki w ra-
mach Biblioteki 750-lecia miasta Tczewa: „Staromiejska 
fara i klasztor dominikanów” i „W drówki po redniowiecz-
nym Tczewie. Kto, co, kiedy i dlaczego”.

Dla Starostwa w Tczewie w 2012 roku przygotowa em pu-
blikacj  „Niezwyk e miejsca powiatu tczewskiego”.

Przesz o  zawsze pozostanie cz ci  naszej tera -
niejszo ci. Wielkie inwestycje, wspomagane rod-
kami finansowymi z Unii Europejskiej, modernizuj

nasz system wodno- ciekowy na niespotykan  dotychczas 
skal .

Coraz wi cej i w coraz wi kszym stopniu oczyszczamy 
cieki, pijemy coraz lepsz  jako ciowo wod . Zmienia si

wykorzystywana w tym celu technika i technologia. Mo e
w a nie dlatego pojawia si  zainteresowanie przesz o ci
in ynierii wodoci gowej i fascynacja zabytkami infrastruk-
tury wodno- ciekowej. Jest ona niezale na od wieku, wy-
kszta cenia, czy wykonywanego zawodu.

Znacz cym elementem tej infrastruktury s  wie e ci-
nie . Wielu zachwyca si  tymi zabytkami, które znane s

g ównie jako nieod czny sk adnik systemu wodoci gowe-
go. Ich obecno  w wodnej infrastrukturze kolejowej jest 

mniej dostrzegana. Wie e ci nie  niekiedy przetrwa y tylko 
w starych dokumentach, czy na starych fotografiach i nie ma 
ich ju  w naszym krajobrazie, ale zachwyt nad nimi pozosta-
je ca y czas niezmienny.

Materia  przedstawiony w tej publikacji jest w g ów-
nej mierze rezultatem kwerendy w tczewskich archiwach: 
Urz du Miasta, Zak adu Wodoci gów i Kanalizacji, Kolei 
i Archiwum Pa stwowego w Gda sku oraz pochodzi z ar-
chiwalnych zbiorów udost pnionych przez osoby prywat-
ne. Uzupe niaj  go w asne analizy i weryfikacja w terenie.

Zawiera reprodukcje wielu unikatowych stuletnich do-
kumentów, nigdzie wcze niej nie publikowanych. Przyczyn-
kiem do historii wodoci gów tczewskich mog  by  opisy 
kolejowych i miejskich uj  wody z pocz tku XX wieku. 
W publikacji przedstawiono ma o znane pocz tki kolejowej 
infrastruktury wodoci gowej.

RYSZARD LIDZBARSKI

Zamiast wst pu
„Co by o nie wróci, szaty rozdziera  by pró no,

có  ka da epoka ma w asny porz dek i ad...”
(Bu at Okud awa – ballada „Aleksandr Siergiejewicz Puszkin”)



Najnowsza publikacja pt.: „Fotografie 
mostów przez Wis ” nawi zuje do wcze-
niejszej mojej ksi ki, wydanej na 150-le-

cie tczewskich mostów, która by a pierwsz
prób  opisu historii naszych mostów. Nak ad
tej historycznej publikacji zosta  dawno wy-
czerpany. Pojawiaj  si  jednak ci gle osoby 
i instytucje zainteresowane jej zakupem, 
dlatego postanowi em przygotowa  nowe 
wydawnictwo. Nowa ksi ka czy w sobie 
zwi z o  i lapidarno  opisu z rozbudowan
warstw  fotograficzn . Sk ada si  z czterech 
cz ci, chronologicznie porz dkuj cych ma-
teri  fotograficzn . Tak jak w innych moich 
publikacjach zadba em o szat  graficzn
i kszta t edytorski wydawnictwa. Spo ród
bardzo wielu szkiców, zdj  wybra em tylko 
takie, które s  o tzw. wysokiej rozdzielczo-
ci, pami ci. Korzysta em ze zgromadzo-

nych przeze mnie zbiorów, a tak e udost p-
nionych przez Bibliotek  Gda sk  PAN, 
Instytut Pami ci Narodowej oddzia  gda ski
(za po rednictwem Marcina K odzi skiego),
Archiwum Pa stwowe w Gda sku, Narodo-
we Archiwum Cyfrowe i Miejsk  Bibliotek
Publiczn  (dzia  historii miasta) w Tczewie, 
prof. Wielanda Ramma. W publikacji znaj-
duje si  wiele interesuj cych zdj , niektóre 
z nich nie by y dot d publikowane. 

Józef Golicki, Album Tczewski. Fotografi e mostów tczewskich, Gazeta Reklamowa 
Pop&Art, 2013, form. 21 x 21 cm, s. 96, il., opr. mi kka.

Korzystanie z najstarszych, stuletnich doku-
mentów ród owych stwarza o okre lony poziom 
trudno ci, poniewa  napisane s  gotykiem (niem. 
Schwabacher).

Z uwagi na up ywaj cy czas, dost pno  zbiorów 
archiwalnych staje si  coraz bardziej ograniczona.

Du a ich cz  zosta a bezpowrotnie zniszczo-
na podczas po aru tczewskiego ratusza miejskiego 
w dniu 18 maja 1916 roku. Pierwsza i druga wojna 
wiatowa odcisn a równie  swoje niszczycielskie 

pi tno na zbiorach archiwalnych. W po ogach wo-
jennych zniszczeniu bezpowrotnemu uleg o wiele 
dokumentów, cz  zosta a wywieziona za granic .
Z dokumentów kolejowych to, co ocala o, uleg o
rozproszeniu, ale równie  i zniszczeniu pod ko-
niec XX wieku w trakcie podzia u Polskich Kolei 
Pa stwowych na spó ki zarz dzaj ce wydzielonym 
maj tkiem.

Mam wiadomo , e nie dotar em jeszcze do 
wszystkich róde  i nie w pe ni przedstawi em pro-
blematyk  tczewskich wie  ci nie , dlatego b d
wdzi czny za wszelkie uzupe nienia, uwagi i ko-
mentarze.

Ryszard Lidzbarski, W poszukiwaniu tczewskich wie
ci nie , Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., 2013, form. 
24 x 17 cm, s. 144, il., opr. twarda.



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

• Bartkowscy w historii Gniewu Andrzeja Lubi skiego

• Piasecka parafia 
w latach drugiej wojny wiatowej (cz. II) Jana Ejankowskiego

• Nasze termedyje (trzecia cz  tryptyku) Huberta Pob ockiego

• Bronis aw Go dzielewski – pedagog i spo ecznik Bo eny Deji-Ga eckiej

• Stanis aw Buczkowski (1956-2012). 
Wizerunek tczewskiego artysty Jana Kulasa

Fot. Andrzej Grzyb

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE


