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Od redakcji
To, co siö dzieje za przyczynñ Moskwy na Ukrainie, mocno niepokoi. CzyĔby budziäy siö uĈpione
potwory? Namawiam do przeczytania w „Tygodniku Powszechnym” nr 19 z 11 maja 2014 artykuäu
Sofi Oksanen „Nigdy wiöcej zdrady”. Warto.
NajwaĔniejszym wydarzeniem z koþca kwietnia byäa bez wñtpienia wizyta Prezydenta RP Bronisäawa Komorowskiego na Kociewiu, a dokäadniej w Pelplinie. Prezydent, po kñdzieli Kociewiak,
nadaä katedralnemu kompleksowi pocysterskiemu w Pelplinie status Pomnika Historii. Gäowie Paþstwa towarzyszyä wäodarz powiatu tczewskiego starosta Józef Puczyþski i burmistrz Pelplina Andrzej
Stanuch. W katedrze i zespole budowli pocysterskich gospodarzem byä ks. biskup pelpliþski Ryszard
Kasyna.
Podczas oficjalnego spotkania Prezydent Bronisäaw Komorowski opowiedziaä anegdotö rodzinnñ
o spotkaniu mäodego oficera, jego ojca, z pannñ na poczcie. Mäody oficer spytaä pannö, gdzieĔ mógäby
jñ spotkaè. Panna odrzekäa, Ĕe publicznie moĔliwe jest to w koĈciele. Oficer poszedä do koĈcioäa w niedzielö i przed mszñ czy po mszy oficjalnie przedstawiä siö. Dalej rzecz potoczyäa siö tak, Ĕe „ta panna
to moja mama”.
Podczas wizyty pod koniec spotkania w refektarzu w imieniu Kociewiaków wröczyäem Panu Prezydentowi specjalnie przygotowanñ na tö okazjö teczkö z dokumentami koĈcielnymi, dotyczñcymi przodków mamy Pana Prezydenta. Dziöki uprzejmoĈci i pracy archiwalnej ks. prof. Anastazego Nadolnego
przekazaäem wypisy z akt koĈcielnych siögajñce osiemnastego wieku.
Podczas krótkiej rozmowy z mamñ Pana Prezydenta przekonaäem siö, Ĕe wie o swoich rodzinnych
stronach wiele i czuje siö Kociewiankñ.
Po kñdzieli najstarszym odnotowanym kociewskim przodkiem pana Prezydenta (genealogia Zieliþskich z Nowej Cerkwi i Wielkiego Garca) jest Jan Zieliþski ur. okoäo roku 1781, zm. 11.10.1851
w RoĔentalu i jego Ĕona Ewa Zeyda/Sayda ur. w roku 1792, zm. 8.07.1852 w RoĔentalu.
Wracam z Pelplina drogñ miödzy äanami zielonych zbóĔ i kwitnñcych rzepaków. W wiosennym
krajobrazie jest nieskoþczenie wiele nadziei, zapowiedzi przyszäych plonów, po prostu Ĕycia, które
mnoĔy siö.
Za dni kilka bödzie kolejna ksiñĔka poetycka Jana Majewskiego, ponad 90-letniego nestora poetów
pomorskich. Poezja mñdra i piökna.
Drugi z wielkich poetów z Kociewia, Franciszek Kamecki Ĉwiötowaä 17 maja br. 50-lecie kapäaþstwa.
Poeci czyniñ Ĉwiat piökniejszym, otwierajñ nam oczy na urodö naszych dni.
Tadeusz Majewski namawiaä mnie, abym przeczytaä kilka wierszy pierwocin poetyckich Kacpra
Machowskiego. Warto – mówiä – przeczytaj.
Przeczytaäem i jestem pod wraĔeniem. Talent niewñtpliwy. Gotowy, jak siö zdaje peäen, mówiñcy
wäasnym gäosem, nietuzinkowy poeta. Trzeba otworzyè przed nim poetyckñ drogö, bo przecieĔ jego dar
winien rozwinñè siö i trwaè.

Andrzej Grzyb
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź Starogard Gd., 16 kwietnia
W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bernarda
Sychty w Starogardzie Gd. odbyáa siĊ promocja wydawnictw
kociewskich. W trakcie spotkania uwagĊ poĞwiĊcono czterem
nowoĞciom wydawniczym. Ryszard Szwoch zaprezentowaá
czwarty tom „Sáownika biograficznego Kociewia”. Dr Michaá
Kargul przedstawiá zebranym zeszyt 7 „Tek Kociewskich”. Mirosáaw Kalkowski omówiá dwie publikacje, pierwszą z nich byáa
KsiĊga Pamiątkowa IV Kongresu Kociewskiego. Z kolei druga
ksiąĪka stanowi wspóáautorstwo z Romanem Preisingiem i nosi
tytuá „Pozdrowienia z Kociewia. Album starych pocztówek”.
W trakcie promocji ksiąĪek senator Andrzej Grzyb wrĊczyá
uczestnikom spotkania najnowszy numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”.
Ź Malenin, 11 maja
W Jabáoniowym Dworku w Maleninie odbyáa siĊ doroczna Majówka „Pracodawców Pomorza” pod nazwą „Majówka
Kwitnącej Jabáoni”. Jej organizatorem byáa Fundacja Kociewie
we wspóápracy z „Pracodawcami Pomorza” oraz Lokalną Grupą Dziaáania „WstĊga Kociewia” w Tczewie. Patronat honorowy nad imprezą objąá Marszaáek Województwa Pomorskiego
Mieczysáaw Struk. Majówka miaáa na celu promocjĊ regionu
kociewskiego i stanowiáa nawiązanie do jego zwyczajów i tradycji.
Ź Gniew, 12 maja
Na Zamku w Gniewie odbyáy siĊ wojewódzkie obchody
Dnia StraĪaka. W uroczystoĞciach wziąá udziaá m.in. minister
sprawiedliwoĞci, reprezentanci wáadz samorządowych i lokalnych. Przybyli równieĪ straĪacy z Ukrainy i przedstawiciele
wáadz rejonu solecznickiego na Litwie. ZasáuĪonym straĪakom
wrĊczono awanse oraz odznaczenia. RozstrzygniĊto równieĪ
plebiscyt na „StraĪaka Pomorza”.
Ź Gruczno, 17 maja
W parafii Ğw. Jana Chrzciciela w Grucznie, ĞwiĊtowano záoty
jubileusz kapáaĔski ks. praáata Franciszka Kameckiego.
UroczystoĞü rozpoczĊto mszą Ğw. koncelebrowaną z przewodniczeniem ks. biskupa dra hab. Wiesáawa ĝmigla, z bratem
Jubilata ks. Feliksem oraz z innymi kapáanami. W uroczystoĞciach
wziĊáo udziaá wielu zacnych goĞci oraz rodzina, krewni, przyjaciele i parafianie. Praca duszpasterska ks. Franciszka Kameckiego przyniosáa wspaniaáy plon i budzi od lat uznanie. NaleĪy
równieĪ podkreĞliü, Īe Jubilat posiada bogaty dorobek poetycki.
Ź Tczew, 18 maja
Ks. Stanisđaw Cieniewicz równieľ ħwiútowađ zđoty jubileusz ħwiúceē prezbiteratu. Uroczystoħè rozpoczúto mszæ ħw.
w paraﬁi na Suchostrzygach, w której uczestniczyli m.in. biskupi pelpliēscy – Ryszard Kasyna i Wiesđaw Ħmigiel oraz wđadze
miasta i powiatu. Ksiædz Cieniewicz ħwiúcenia kapđaēskie
przyjæđ w 1964. W 1980 zostađ mianowany proboszczem paraﬁi
Najħwiútszej Maryi Panny Matki Koħciođa w Tczewie, peđniđ
do kwietnia 2013 roku funkcjú dziekana dekanatu tczewskiego.
Otrzymađ tytuđ prađata honorowego papieskiego oraz kanonika
Kapituđy Katedralnej Pelpliēskiej. Za wieloletnie krzewienie
ideađów „Solidarnoħci” wđadze Tczewa nadađy mu w 1990 roku
tytuđ honorowego obywatela miasta.
ŹOcypel, 24 maja
Pogoda nie dopisaáa, mimo to sobotni festyn cieszyá siĊ
ogromnym powodzeniem mieszkaĔców jak i turystów. Organizatorem byáo Stowarzyszenie Przyjacióá Ocypla na czele z prezes pa-
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nią Izabelą Stawicką. Zadbali oni o wiele atrakcji. Koáo GospodyĔ
Wiejskich przygotowaáo przypyszne przysmaki, a najwiĊkszym
wziĊciem cieszyáa siĊ ĩurawinówka po mermecku, którą wedáug
starych receptur przygotowuje znana juĪ Dagmara Mazurek,
prowadząca w Mermecie agroturystyczną kwaterĊ. Pani Dagmara w swym piĊknym stroju kociewskim ze swoim stoiskiem
uczestniczy niemal na kaĪdej imprezie, nie tylko na Kociewiu,
ale bywa teĪ w Warszawie, àebie, Krakowie... Posiada juĪ 6
certyfikatów na swe wyroby.
Ź Osie, 25 maja
Na ĞcieĪce rowerowej Osie – TleĔ pojawiáo siĊ mnóstwo
wielbicieli aktywnego wypoczynku. Idea biegu, marszu, jazdy
rowerowej, jazdy na rolkach lub teĪ marszu z kijkami Nordic
Walking powstaáa 4 lata temu z okazji beatyfikacji PapieĪa Jana
Pawáa II. W tym roku bieg byá wyrazem wdziĊcznoĞci za dar
kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka. Pomysáodawcą biegu
i jego organizatorem jest proboszcz oskiej parafii ks. Konrad
Baumgart, wspomagany przez ksiĊdza wikariusza Stanisáawa
Olszewskiego, straĪaków z OSP Osie, policjantów oraz wolontariuszy. W tym roku w biegu wziĊáo udziaá aĪ 110 osób, w tym
oscy duszpasterze.
Ź Zblewo, 1 czerwca
W tym dniu odbyá siĊ Nadbaátycki Festiwal Orkiestr DĊtych.
Imprezie towarzyszyáo hasáo „Swoje Pokochajcie- Sąsiadów poznawajcie”. Organizatorami byáo Nadbaátyckie Centrum Kultury
w GdaĔsku oraz gmina Zblewo. Patronat nad wydarzeniem objąá minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Poza bogatym programem muzycznym przygotowano takĪe
atrakcje dla najmáodszych z okazji Dnia Dziecka.
Ź Starogard Gd., 3-4 czerwca
Dwa dni trwaá XIX Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba. Organizatorem konkursu byá Zespóá Szkóá Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, Liceum Ogólnoksztaácące im. ks.
Janusza St. Pasierba oraz Miejski OĞrodek Kultury w Pelplinie.
Festiwal skáadaá siĊ z trzech czĊĞci: konkursowej, warsztatowej
oraz koncertowej. W konkursie wziĊáy udziaá reprezentacje szkóá
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i domów kultury (w kategorii juweniliów i esejów takĪe studenci wyĪszych uczelni). Impreza miaáa charakter ogólnopolski. Podczas otwarcia konkursu
uczestnicy spotkali siĊ z poetą Krzysztofem Koehlerem. PóĨniej
byáy recytacje, poezja Ğpiewana, programy poetycko-muzyczne
oraz koncert laureatów. Wydarzeniu towarzyszyá koncert poetycko-muzyczny “Budujcie na skale” z okazji 15. rocznicy wizyty
Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II w Pelplinie. Teksty Karola Wojtyáy
czytaáy ElĪbieta Goetel i Jerzy Dąbkowski, a oprawĊ muzyczną
tworzyá zespóá Trio Pelplinensis.
Ź Tczew, 5 czerwca
Z okazji 25-lecia wyborów czerwcowych’89 Fundacja
Orange i Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zorganizowaáo „Spotkanie z pasjami” – telekonferencjĊ z udziaáem satyryka Jerzego Kryszaka, wspóáredaktora programu telewizyjnego „Polskie ZOO”.
Spotkanie byáo okazją do wspomnieĔ i refleksji na temat
przeáomowych wydarzeĔ w najnowszych dziejach Polski oraz
próbą odpowiedzi na pytanie, czy spojrzenie na przeszáoĞü
z przymruĪeniem oka jest dobrą metodą na wyciąganie wniosków na jej temat.
Dwa razy w miesiącu odbywają siĊ telekonferencje ze znanymi osobami, które opowiadają, w jaki sposób realizują swoje
marzenia.
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Z PRZESZãOćCI REGIONU

REGINA KOTãOWSKA

Rozkoszna Dolina,
czyli Wolentala historia prawdziwa
czĊĞü druga

Wiano królewskich starostów

P

o pokoju toruĔskim w 1466 roku wieĞ Wolental przynaleĪna do starostwa gniewskiego znalazáa siĊ w granicach
powiatu tczewskiego. W tym czasie starostwo to dzierĪyá
Jakub Kostka herbu Dąbrowa, któremu na jego wykup daá
zezwolenia sam król. Po wojnie trzynastoletniej byáo ono
panis bene merentium (chlebem dobrze zasáuĪonych) rozdawane przez monarchĊ jako niegrodowe.
W 1521 roku wydany zostaje konsens króla Zygmunta
Starego dla Achacego Czemy27, podkomorzego pomorskiego i starosty starogardzkiego, na wykup m.in. wsi Volental
w dystrykcie gniewskim z rąk Tomasza i Stanisáawa CzerwiĔskich oraz Gertrudy i Katarzyny – ich sióstr oraz innych
posiadaczy28. Byü moĪe, Īe w ten sposób król chciaá nagrodziü jego udziaá w wojnie polsko-krzyĪackiej 1519-1521.
W 1565 roku wieĞ stanowiáa wáasnoĞü królewską w starostwie gniewskim. Obejmowaáa 50 wáók29 na urodzajnym
gruncie leĞnym. Z tego 5 áanów30 posiadaá soátys31. Do jego
powinnoĞci naleĪaáo rozwoĪenie listów i pilnowanie gburów w czasie Īniw. Ponadto na 45 wáókach osiadáych byáo
14. cháopów z obowiązkiem corocznego czynszu po 2 grz.
z kaĪdej wáóki wraz z odstawieniem 2. kur oraz skoszeniem
3. kop Īyta albo pszenicy w czasie Īniw, jĊczmienia wedáug
„wymiary” i czĊĞci áąk. Mieli teĪ obowiązek dostarczenia
do zamku drewna z puszczy od Piaseczna po 1. „wiertlu”,
co okreĞlano na 4 wozy z 2. wáók. W czasie zimy zobowiązani byli do dostarczenia chrustu i innych prac zaleĪnie od
potrzeb pana, podobnie zresztą jak wieĞ Pączewo. Poza tym
plebanowi koĞcioáa w Pączewie obowiązani byli dostarczyü
po 1/2 üwiertni Īyta32 i tyleĪ owsa z kaĪdej wáóki i po 1. wozie drewna. Karczmarz páaciá czynszu 2 grz. Czterech zagrodników33, którzy mieli ogrody powinni Ğciąü po 3 kopy
Īyta. Inne prace wykonywane byáy za pieniądze. MieszkaĔcy wsi mogli braü drewno budowlane z Puszczy Osieckiej34.
W tymĪe roku król zgáaszaá zastrzeĪenia odnoĞnie dzierĪawy wsi Klonówka przez CzerwiĔskiego, który ją otrzymaá
odstąpiwszy królowi wydzierĪawioną wieĞ Wolental35.
W 1570 roku wieĞ w dalszym ciągu stanowiáa wáasnoĞü
królewską w starostwie gniewskim, którego starostą byá
Achacy Czema – syn. WielkoĞü jej areaáu wynosiáa 50 áanów, w tym 5 áanów soátysowych. Z tego odstawiaáa powinnoĞci po 20 groszy36 od áana. We wsi funkcjonowaáa karczma doroczna, to znaczy, Īe sprzedawano w niej na podstawie
rocznej umowy dworski alkohol po cenach podyktowanych
przez pana. Tego czynszu páaciáa 20 gr. Ponadto za wyszynk
gorzaáki, czyli sprzedawanie alkoholu, który wypijany byá
na miejscu zakupu páacono 6 gr. i 45 gr. czopowego, czyli
podatku od wyrobu, importu i sprzedaĪy piwa, wódki i mio-
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du. Dochody z czopowego początkowo wpáacane byáy do
Skarbu PaĔstwa, póĨniej przeznaczano je na wojsko, choü
zawsze szlachta uiszczaáa je z duĪym oporem. Jako budowla
karczma byáa bardzo prosta. Skáadaáa siĊ z izby szynkowej,
a przy traktach dobudowywano do niej pokoje zajezdne dla
goĞci i stajnie dla koni. Z biegiem lat takie karczmy doroczne zastĊpowaáy karczmy dziedziczne. Byáy one oĞrodkami
produkcji na szeroką skalĊ, przedstawiając czĊsto równowartoĞü máyna czy targu. Usytuowana przy trakcie dodawaáa
osadzie znaczenia gospodarczego i podnosiáa jej stopieĔ rozwoju. Poza produkcją piwa i miodu istniaá na terenie karczmy takĪe wypiek ciasta na sprzedaĪ i warsztat naprawiający
kupieckie wozy.
W tym czasie mieszkaáo w Wolentalu czterech zagrodników, z których trzech páaciáo po 4 gr. czynszu i jeden z opáatą
6 gr. Byáo we wsi dwóch rzemieĞlników zwanych teĪ chaáupnikami37. Ci páacili po 12 gr. czynszu. I jedna biedna niewiasta
obciąĪona byáa obowiązkiem czynszowym wysokoĞci 8 gr.38.
Usprawnienia w rolnictwie – trójpolówka, techniczne
ulepszanie produkcji rolnej – páug Īelazny, narzĊdzia rolnicze, a takĪe poszerzanie areaáu ziemi uprawnej poprzez
wyrąb lasów i osuszanie bagien, przyczyniá siĊ do rozwoju
wsi. W zasadzie gospodarstwa cháopskie, dotychczas samowystarczalne, wobec pojawiającej siĊ nadwyĪki produkcji rolnej i wzrostu dochodów cháopa, pozwalaáy ludnoĞci
wiejskiej utrzymaü osoby niezaangaĪowane w uprawĊ roli.
Coraz czĊĞciej na wsi pojawiali siĊ chaáupnicy, rzemieĞlnicy i kupcy. Niejako wymogiem czasów staá siĊ wówczas
w Wolentalu kowal, koáodziej, szewc, rzeĨnik. W kategorii produkcji rzemieĞlniczej naleĪy teĪ traktowaü istniejącą
w Wolentalu karczmĊ. CzĊsto za profesje rzemieĞlnicze áapali siĊ cháopi zagrodowi.
W drugiej poáowie XVI wieku Wolental o 110 áanach
kmiecych i folwarcznych liczyá 424 mieszkaĔców.
W 1598 roku wieĞ w dalszym ciągu miaáa 50 áanów
i liczyáa 15 cháopów, áącznie z soátysem. Taksa chleba na
rok 1598 gáosiáa: Kiedy üwiertnia Īyta kosztowaü bĊdzie 10
gr., chleb groszowy ma waĪyü 16 funtów39 i 25 áótów40; kiedy
üwiertnia Īyta kosztowaü bĊdzie 20 gr., chleb groszowy ma
waĪyü 8 funtów i 12 áótów; kiedy üwiertnia Īyta kosztowaü
bĊdzie 40 gr., chleb groszowy ma waĪyü 4 funty 6 áótów41.
W XVI w. pod wzglĊdem skarbowym, sądowym i sejmikowym Wolental naleĪaá do powiatu tczewskiego.

Szwedzkich kroków odgáos

O

d początku XVII w. Korona borykaáa siĊ z licznymi
wojnami. Na póánocnych rubieĪach byáy to gáównie zmagania ze Szwedami, którzy pojawili siĊ na Pomorzu, z zamia-
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rem zdobycia dominującej pozycji nad Baátykiem i przejĊcia kontroli nad handlem morskim. Dodatkowym powodem
wrogoĞci byá spór miĊdzy polską i szwedzką gaáĊzią dynastii
Wazów.
W latach 1655-1660 kraj pustoszą wojska króla szwedzkiego Karola X Gustawa.
Jako wieĞ królewska Wolental powinien wystawiü
z 50 wáók dwóch piechurów wybraĔców, po jednym
z 20 áanów... ze wsi królewskich ma byü jeden czáowiek
na pieszego obrany..., któryby siĊ do tego sam dobrowolnie... miĊdzy inszemi Ğmielszy i dostateczniejszy i do potrzeby wojennej pochopniejszy...42. Wybraniec otrzymywaá wáasne gospodarstwo, byá zwolniony od wszelkich
powinnoĞci, natomiast zobowiązany byá do stawienia siĊ
na wezwanie z uzbrojeniem. Nic nie wiadomo czy takiego
lemana43 Wolental, jako wieĞ królewska, wystawiá w tym
czasie, chociaĪ takiĪ pobór zostaá zarządzony w dobrach
królewskich i koĞcielnych, a wojskiem tym dowodziá wojewoda malborski Jan Wejher.
Wiadomym jest natomiast, Īe w wyniku naduĪyü i gwaátów, jakich dopuszczali siĊ Szwedzi na ludnoĞci rodzimej,
cháopi masowo chwytali za broĔ i sami szukali obrony przed
nieprzyjacielem, o czym Ğwiadczą zachowane z relacji ustnych, dziĞ na karb legend i podaĔ spisane opowieĞci. Jedna
z takich mówi, Īe wieĞniacy z Wolentala wymordowali, czy
teĪ zatáukli, niewielki oddziaá szwedzkich Īoánierzy. Potem
rozebranych i ogolonych wrzucili do studni, co dziĞ odebralibyĞmy jako profanacjĊ zwáok. Szwedzi jednak byli luteranami, wiĊc kmiecie, nie rozumiejąc ich odstĊpstwa od wiary,
traktowali ich jak ludzi wykluczonych przez Boga, bez czci.
Takie barbarzyĔskie dziaáanie podyktowane teĪ byáo potrzebą czasów. Odwetem najeĨdĨcy byáoby spalenie wsi i wyciĊcie w pieĔ caáej jej ludnoĞci.
Te trwające od początku wieku do 1660 roku wojny wyniszczyáy doĞü dobrze prosperującą u schyáku XVI w. gospodarkĊ, tak, Īe po ich zakoĔczeniu, jak podają Ĩródáa, wieĞ
byáa caákiem zburzona44. Obok zniszczeĔ, ognia i Ğmierci
wojny przynosiáy ze sobą klĊskĊ zaraz. Epidemie zabijaáy
zarówno Szwedów jak i miejscowych. Broniąc siĊ przed
nimi czĊsto opuszczano domostwa uciekając w lasy z dala
od ludzkich siedzib. W czasie wojen szwedzkich taka zaraza
grasowaáa po okolicy w 1658 roku, zbierając obfite Īniwo.
Tych, którzy umierali chowano w oddzielnych, oddalonych
od osady miejscach. Taki cmentarz choleryczny istniaá teĪ
przy parafii Pączewo i w Wielkim Bukowcu45. W lasach teĪ
szukano schronienia przed przetaczającymi siĊ wojskami.
Lustracja starostwa gniewskiego z 1664 roku opiewaáa,
Īe Wolental miaá 50 wáók ziemi. Z osiadáej wáóki dawaá po
póá korca Īyta i owsa46.
Starostwo gniewskie, w którego granicach niezmiennie
znajdowaáa siĊ wieĞ Wolental zarządzane byáo przez znakomite rody szlacheckie Lubomirskich, Zamoyskich i Radziwiááów. Od 16.03.1667 roku ostatecznie wszedá w jego
posiadanie marszaáek wielki koronny Jan Sobieski, przejąwszy te dobra od Krystyny Anny Radziwiááowej, wdowie po
Albrechcie Stanisáawie. Po wyborze na króla Sobieski powinien byá zwróciü starostwo, ale zatrzymaá je dowodząc, Īe
to ekwiwalent za sumy poĪyczone Michaáowi Korybutowi
WiĞniowieckiemu47. Pod jego zarządem nastĊpuje rozkwit
gniewskiej domeny.
Trudno orzec, czy nowe przywileje, jakie otrzymaáa wieĞ
Wolental w 1667 roku są tego nastĊpstwem. Zapewne, natomiast, jako dobry gospodarz, ze wzglĊdu na dáugotrwaáe
gospodarcze skutki wojen szwedzkich w roku 1682 niektóre
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wáóki w Wolentalu nadaá osadnikom jako wolne48. Rzadko
siĊ zdarzaáo, by wáaĞciciele záupionych terenów obejmowali
ulgami swoje wáoĞci, Īądając zwykle naleĪnoĞci mimo katastrofalnej sytuacji poddanych.
Przez pewien okres czasu w Wolentalu byáy dwie karczmy, co Ğwiadczyáo i o wielkoĞci i o zasobnoĞci wsi, bo byáo
to nieczĊste zjawisko we wsiach niekoĞcielnych. Po wojnach szwedzkich znów pozostaáa tu jedna karczma. WaĪne
to teĪ ze wzglĊdu na pokoje zajezdne dla podróĪnych. Przez
Wolental prowadziá i prowadzi trakt na Starogard. Tu ciekawa informacja o etyce samych karczmarzy, zapewne i dziĞ
przydatna: Karczmarz powinien byü zawsze trzeĨwy, czujny
i baczny, bo róĪne w róĪnych gáowach znajdują siĊ fantazje:
znajdują siĊ tanecznicy, są napastnicy i záodzieje. Karczmarz
ma byü ludzki, kaĪdemu uprzejmy i dogodny. Wszelki haáas
musi wczeĞnie uĞmierzaü, narzĊdzia kaleczące usuwaü.
Karczmarz ma mieü muzykĊ zwyczajną: dudĊ i skrzypka, którym tanecznicy páacą, osobliwie ci, którzy w taĔcu przodkują, ma jednak pewnych czasów utraktowaü muzykĊ, aby siĊ
od niego gdzie indziej nie oddalaáa, albowiem szynk bez muzyki, wóz bez smarowidáa, taniec bez dziewki za nic nie stoi.
Miary sprawiedliwe ma trzymaü. Za wyszynkowanie 20-tu
beczek piwa powinien dostaü 21-szą tak zwanego „wkupnego”, toĪ i od wódki. Z roli ma dawaü czynsz na Ğw. Marcin,
nie ma odbywaü kolejnej stróĪy ani Īadnej robocizny, ale byü
na usáugi goĞci, mieü w pogotowiu jadáo dla ludzi, obroki
dla koni. Karczmarka winna baczyü, aby Īáobku w kredzie
nie wyrzynaáa i dwóch kresek za jedną pijanemu cháopu nie
znaczyáa, piwa w konewki z góry nie pieniáa49.
W 1749 roku dwie dziaáki wielkoĞci 6 wáók przyáączono
do Bukowca. Byáo to dáugotrwaáym nastĊpstwem zniszczeĔ
i wyludnienia dokonanych w Wolentalu w czasie wojen
szwedzkich. Niektórych pól, z racji wielkiego zuboĪenia
gburów, którzy spadli nawet do kategorii zagrodników,
i z powodu braku sprzĊĪaju, podstawy samodzielnej gospodarki, ciągle nie obsiewano. Henryk Sienkiewicz …patrząc
na wielką wsi ruinĊ i poddaĔstwa szczupáoĞü i ubóstwo…
drugą wojnĊ póánocną teĪ nazwaá potopem.
W 1770 roku wáoĞciami Wolentala w starostwie gniewskim, zarządzaáa (Henrietta) Henryka Karolina z Lubomirskich, wdowa po polskim generale artylerii Karlu Georgu
Fredrichu von Flemingu (Karolu Jerzym Fryderyku Flemingu).

Pod pruskim zaborem

U

trata niepodlegáoĞci w 1772 roku i utrata kontaktu
z Rzeczpospolitą w nastĊpnych latach miaáa wpáyw na ruchy
migracyjne lokalnej spoáecznoĞci. Dotąd wieĞ jednolita pod
wzglĊdem wyznaniowym coraz czĊĞciej byáa zamieszkiwana
przez wyznawców innej religii. Pojawili siĊ niemieccy ewangelicy i ĩydzi, choü ich liczebnoĞü zawsze byáa niewielka.
Nowym ciĊĪarem, jaki zaborca, król pruski, naáoĪyá na
ludnoĞü wiejską byáy szarwarki na rzecz paĔstwa, czyli prace
przy fortyfikacji. Rujnowaáy one Īywy inwentarz i odrywaáy
cháopów od prac polowych. Wáadze pruskie podsumowaáy,
Īe zastaáy na wsi polskiej tylko ciemnotĊ i zaniedbanie, któremu dopiero oni postanowili zaradziü.
W 1789 roku wieĞ Wolental liczyáa 83 dymy.
Wraz z utratą niepodlegáoĞci nastąpiáy teĪ zmiany administracyjne. W wyniku reorganizacji powstaáy dwie nowe
prowincje: Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie. Te drugie tworzyáy specyficzny amalgamat, czĊsto diametralnie
róĪnych regionów. W ich skáad weszáa pruska Pomezania
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z ziemią malborską i sztumską, Elbląg, ale takĪe i Pomorze
GdaĔskie, Ziemia CheámiĔska, Lubawska, Waáecka, Kociewie oraz Kaszuby. Podziaá caákowicie absurdalny i ahistoryczny, zresztą na przestrzeni lat obie prowincje poáączono,
by potem powtórnie je podzieliü. Stolicą Prus Zachodnich
do 1793 roku byá Kwidzyn. W ramach prowincji funkcjonowaáo 8 powiatów: malborski, cheámiĔski, michaáowski,
chojnicki, starogardzki, tczewski, kwidzyĔski i gdaĔski.
W 1793 roku stolicą prowincji zostaá GdaĔsk. W 1815 roku
wprowadzono nowy, jednolity system administracji terytorialnej, tym razem dzieląc kraj na: prowincje, rejencje,
powiaty, oraz gminy wiejskie i miejskie. Wtedy teĪ wyodrĊbniono w prowincji Prusy Zachodnie dwie rejencje: kwidzyĔską i gdaĔską, w której granicach znalazá siĊ powiat
starogardzki. Na takim tle zaczĊáa ksztaátowaü siĊ instytucja samorządu terytorialnego. Wolental naleĪaá do 5. okrĊgu
wyborczego KoĞcierzyna – Starogard. W tym okrĊgu Wolental, Czarnylas, Wielki Bukowiec i Pączewo stanowiáy
wspólny obwód. Wybory odbywaáy siĊ w systemie kurialnym na okres 6 lat, przy czym co 2 lata wymieniana byáa 1/3
skáadu czáonków. W wyniku wyborów w sejmiku powiatowym z tego obwodu interesy mieszkaĔców reprezentowaá
Antoni Felski z Pączewa50. Na czele powiatu staá landrat.
Kompetencje landrata byáy bardzo szerokie: od spraw administracyjnych, celnych, policyjnych poprzez inspektoraty
budowlane, rolne i oĞwiatowe51.
NastĊpny przemarsz wojsk kolejny raz rujnowaá wáoĞci
kmiece i paĔskie w 1807, 1812 i wracając w 1813 roku. Tym
razem przez Pomorze przetaczaáy siĊ szeregi armii napoleoĔskiej. Francuzi traktowali ten kraj jako ziemiĊ, która musi
ich wyĪywiü. Wysokie kontyngenty i ciĊĪar utrzymania wojska, rabunki, spustoszenia, zniszczenie mocno nadwyrĊĪyáy
gospodarkĊ. Napoleon nie przyáączyá Kociewia do KsiĊstwa
Warszawskiego, a nadzieja ostatecznie umaráa, gdy gáodne
i obszarpane resztki jego armii wracaáy spod Moskwy.
Migracje ludnoĞci, związane nie tylko z dziaáaniami wojennymi, ale i zmianą sposobu gospodarowania, sprawiaáy,
Īe do Wolentala, jak wspomniano, trafiali takĪe ludzie innych wyznaĔ. W 1843 roku zachowana drukowana statystyka wymienia w Wolentalu 3. wyznawców wiary Starego Zakonu na ok. 500 mieszkaĔców wsi. Gmina izraelska
w powiecie starogardzkim, do którego wówczas naleĪaá takĪe Tczew, liczyáa áącznie 1193 wyznawców MojĪeszowych.
W 1818 roku akt wáasnoĞci gospodarstwa w Wolentalu
otrzymaá Paweá Arasmus. Józef Arasmus prowadziá skrzĊtne zapiski gospodarcze w niepozornym notesiku z datą na
okáadce 1893 roku, chociaĪ pierwsza informacja pochodzi
z 1892 roku. Wszystko w dobie germanizacji zapisywane po
polsku, a wáaĞciwie polskimi literami w gwarze przez samouka. Zapisy fonetyczne.
W roku 1893
Draszonietym PszĊnicy. 152 korcy i Puá korca. Beáa Droga 5 Marek i 69 fenykof.
Od zniw w roku 1893 beáo przedane.
25 GĊsi po 2 M 75 fenikow daáo 69 M.
Krowa 113 ˝ M.
ZaKrowe 112 Merek
dwa korce Īyta po 5 M razem 10 Marek
za dwa korce pszenicy 11 ˝ M.
za 5 korcy Īyta 15 M.
za kapustĊ 12 M.
za PszenicĊ za 199 Korcy po 5 M 60 razem 744 M 80 f.
Narok 1893 udraszaszowelim ofsa 85 korcy i 2/1 korca
Posledniego (?) 7 korcy i 2/1 korca52.
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Zapiski w notesie koĔczą siĊ w roku 1898 roku. Gospodarz skrupulatnie w nich odnotowaá nawet zakup butów, czy
dopuszczanie bydáa, koni i trzody do rozpáodu.
W Wolentalu posiadaá swoje gospodarstwo rolne Mieczysáaw Paderewski (1889-1965). Po Ğmierci Īony, Haliny z d. Gáowackiej53, wychowywaá czwórkĊ dzieci, synów: Bogusáawa54, Zbigniewa, Wáadysáawa i córkĊ ZofiĊ
(z mĊĪa Janicka). Sentencją postanowienia spadkobierców
jedynie syn Bogusáaw zachowaá prawa dziedziczenia tego
gospodarstwa rolnego o obszarze 18,77 ha, zapisanego
w ksiĊdze wieczystej: Wolental Nr 143 prowadzonej przez
Powiatowe Biuro Notarialne w Starogardzie Gd. to gospodarstwo w 1968 roku zakupiá od Bogusáawa Paderewskiego Wacáaw Bakalarz.
Ziemie stanowiące areaá wsi Wolental tworzyáy duĪe majątki i gospodarstwa cháopskie. W „KsiĊdze adresowej” z 1923
roku zanotowano, jako najwiĊkszą, posiadáoĞü ziemską Waltera Horstmanna. Ogólny areaá roli jego liczyá 332 ha. Czystego
dochodu katastralnego otrzymywaá 3804 mk rocznie. Samej
ziemi ornej pod uprawy byáo 203 ha i 30 ha áąk. Nie podano
pozostaáych uĪytków typu pastwiska, czy lasy. Podano ponadto, Īe utrzymywaá hodowlĊ koni zimnokrwistych i bydáa
czarno-srokiego nizinnego. Obok niego gospodarzyá na 70 ha
Adolf Splitter. Ziemi pod zasiewy miaá 42 ha, áąk 14 ha, pastwisk 12 ha, 2 ha nieuĪytków. Przynosiáo mu to rocznego dochodu 1174 mk. Trzeci co do wielkoĞci majątek posiadaá Janca
Franc. WielkoĞü ogólna 59 ha – rola 45 ha, áąki 6 ha, pastwiska
6 ha, nieuĪytki 2 ha. Dochód roczny 709 mk55.
Kolejny spis gospodarstw z 1929 roku podaje wielkoĞü majątku Horstmanna w tym samym areale, tj. 332 h,
ale zmieniá siĊ nieco jego podziaá: do 203 ha roli i 109 ha
áąk i pastwisk oraz 20 ha nieuĪytków, w które wchodziáy
m.in. podwórza i drogi. W majątku wyspecjalizowano siĊ
w hodowli zarodowej bydáa czarno-biaáego nizinnego.
W tym celu zbudowana zostaáa duĪa obora. Drugi majątek
posiadaá Splitter Adolf. Ogólna powierzchnia gospodarstwa
liczyáa 69 ha, w tym grunty orne 42 ha, áąki i pastwiska 45,
nieuĪytki 2 ha. Dochód katastralny roczny z tego gospodarstwa wynosiá 1063 mk. Nie ma juĪ informacji o majątku
Jancy w spisie, ale o ziemi w rĊkach Skarbu PaĔstwa, której
wielkoĞü wynosiáa 59 ha, z czego 45 ha grunty orne, 12 ha
áąki i pastwiska, 2 ha – nieuĪytki. Roczny dochód – 690 mk.
MoĪliwe, Īe są to grunta po majątku Jancy. Sąd powiatowy dla tych majątków znajdowaá siĊ w Starogardzie. Administracyjnie podlegaáy wójtostwu w Skórczu. W majątku
Horstmanna byá telefon – Skórcz 9. WaĪnym czynnikiem
rozwoju tych majątków byáa bliskoĞü stacji kolejowej w Pączewie oddalonej o 4 km i nieco dalej w Skórczu56.

Akt wáasnoĞci i zapiski gospodarskie Arasmusa
z Wolentala
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Walter Horstmann pojawiá siĊ w Wolentalu pod koniec
XIX w., prawdopodobnie w roku 1890. Brak informacji
(na chwilĊ obecną) o tym, jak wszedá w jego posiadanie
i kto wczeĞniej posiadaá te wáoĞci. Zachodniopruska rodzina Horstmanna spokrewniona byáa z rodziną Winkelhausen.
Ci natomiast byli wáaĞcicielami Wytwórni Wódek, Likierów
i Koniaków w Starogardzie Gd.57.
Ponadto na przeáomie wieku XIX/XX we wsi Wolental
byáo 21 posiadáoĞci gburskich, tj. zamoĪnych, najczĊĞciej
wolnych cháopów, posiadających wáasne duĪe gospodarstwa i 33 zagrodowych, czyli nieduĪych gospodarstw wiejskich z obejĞciem, budynkami i podwórzem. WĞród duĪych
gburów wspominają miejscowi jeszcze Niemców: máodego i starego StygĊ. Stary nie byá gospodarzem58. àącznie
grunty Wolentala wynosiáy 844 ha ziemi, w tym ornej
708 ha i 73 ha áąk59.
W nocy z 22 na 23 lipca 1902 roku u gospodarza Rabee
wybuchá poĪar. DoszczĊtnie spaliáa siĊ stajnia, w której spáonĊáy teĪ dwa konie i jedenaĞcie sztuk bydáa rogatego60.
Na początku XX w. w Wolentalu w pobliĪu Bulwarku
byáa cegielnia. W latach 1905-1913 z cegáy tam produkowanej
wybudowano w Skórczu dworzec i pozostaáe budynki stacyjne. Z tej samej cegáy zbudowano pocztĊ i prezydium miasta
w Skórczu (dzisiejszy urząd miasta). Potem do budynku dworca dobudowano magazyny, co jeszcze dziĞ jest widoczne61.
WáaĞcicielem cegielni byá Grochowski62. DziĞ w tym
miejscu zostaáy tylko ruiny. Dawniej wielu mieszkaĔców
Skórcza chĊtnie spĊdzaáo wolny czas spacerując po Bulwarku i kąpiąc siĊ w WĊgiermucy. Jeszcze w latach siedemdziesiątych dzieci szkolne chodziáy do Bulwarku na pikniki
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Achacy Czema (wáaĞc. Zehmen) (ur. ok. 1485- zm. 1565) wojewoda malborski, kasztelan gdaĔski od 1531. Uczestnik wojny
polsko-krzyĪackiej 1519-1521. W 1546 roku zostaá doradcą dynastii Jagiellonów. Ojciec dwóch synów Achacego i Fabiana.
Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 1-5, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905-1919.
W Polsce – dawna jednostka miernicza dla okreĞlenia rozmiarów uposaĪenia cháopa osadzonego na wsi, zamiennie nazywana áanem.
àan mniejszy, cheámiĔski = wáóka, wynosiá 30 morg, tj. niecaáe 18 ha. Nie jest to jednostka miernicza staáa, zmieniaáa siĊ
w róĪnych okresach i w zaleĪnoĞci i prawa lokacji.
Zwierzchnik, który miaá obowiązek staraü siĊ o nowych osadników, zarządzaü gromadą, naznaczaü podwody, poprawiaü drogi
i mosty, strzec caáoĞci granic, wybieraü daniny, dziesiĊcinĊ i czynsze, donosiü o zbrodniach i sądziü wszystkie sprawy pomniejsze
wraz z áawnikami obieranymi przez gromadĊ spoĞród kmieci.
Jednostka pomiaru masy – 133-136 litrów lub 101 kg Īyta.
Zagrodnik – cháop posiadający dom i gospodarstwo o obszarze
nie wiĊkszym niĪ 1/4 áana.
Lustracja dóbr królewskich województwa pomorskiego 1565 r.,
s. 138-139, wyd. S. Hoszowski, ToruĔ 1961.
TamĪe, s. 222.
Moneta srebrna o wartoĞci kilku lub kilkunastu denarów; grosz
praski zw. czeskim lub szerokim, najpopularniejsza moneta obiegowa i przeliczeniowa, np. buty cháopskie kosztowaáy
4 gr., baran – 8 gr., póá beczki piwa 8 gr., koĔ 300 gr., wóá 30 gr.
Chaáupnik – cháop bezrolny (lub prawie bezrolny) posiadający
dom (chaáupĊ) lub w nim mieszkający niekoniecznie na staáe,
nieposiadający ziemi lub jedynie maáy ogród i obejĞcie. Zwykle zobowiązany odrabiaü paĔszczyznĊ.
ħródáa dziejowe, t. 23, Polska XVI w. pod wzglĊdem geograficzno-statystycznym; t. 1. Prusy Królewskie, cz. 1, wyd. pierwsze,
T. Baranowski, Warszawa 1911, s. 105.
Funt – miara podstawowa, 2 grzywny = 0,4052 kg.
1 áut = 0,0127 kg (grzywna – 16 áutów).
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska.
Marjan Kukiel, Zarys historji wojskowoĞci w Polsce, Wydanie
III, Kraków 1929, s. 58-59.
Leman – wybraniec.
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i spacery. Bywaáy tam z panią Zofią Wawszczyk lub Teresą
Káos – nauczycielkami miejscowej szkoáy. Jesienią zbieraáy
kasztany, ĪoáĊdzie, kolorowe liĞcie. Wiosną uczyáy siĊ pleĞü
wianki z kwiatów.
W 1903 roku we wsi powstaáa jednostka straĪy poĪarnej
typu wiaderkowego. Jej zaáoĪycielami byli panowie Máotek
i Gencza. Finansowali jej dziaáalnoĞü przez rok. Potem okoáo roku 1905 opiekĊ przejąá Horstmann. Zostaáa wówczas
zakupiona sikawka rĊczna oraz przy drodze prowadzącej
przez wieĞ wybudowana drewniana remiza.
TĊtniąc zwyczajnym Īyciem trafiaá czasem Wolental na
szpalty gazet. W 1915 roku Gazeta ToruĔska zamieĞciáa taką
informacjĊ: Posiedziciel J. miaá u siebie 500 mk w záocie,
które przechowywaá w áóĪku. Pieniądze te odkryáa pewna
dziewczyna ze Skórcza, która przejĞciowo u J. pracowaáa
i z nimi zniknĊáa. Sprowadzono psa policyjnego, który
jednak Ğladu odnaleĨü nie mógá. Komisarz policji zacząá
wszakĪe przesáuchiwaü ową dziewczynĊ, która wreszcie
przyznaáa siĊ, Īe pieniądze w lesie zagrzebaáa, gdzie je odnaleziono. Oto nowy przykáad, by pieniĊdzy nie przechowywano
w domu, lecz je odniesiono do banku63. MoĪliwe, Īe pod inicjaáem „J.” kryje siĊ nazwisko Janca – jednego z niemieckich wáaĞcicieli ziemskich w Wolentalu.
JuĪ w wolnej Polsce, w 1918 roku, kupiá od Niemca Nelki gospodarstwo Franciszek Piontek z Wdy. Stare fotografie
zachowaáy w obrazach widok dobrze utrzymanego i zagospodarowanego obejĞcia i domostwa usytuowanego przy
drodze 222, na skrzyĪowaniu do bloków i Czarnegolasu64.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Sáownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sáowiaĔskich, tom XIII, s. 828.
Relacja wedáug tradycji.
Ob. „Varia acta” w Pelplinie, s. 58.
Michaá Korybut WiĞniowiecki król Polski w latach 1669-1673.
Gesch d. Stadt Starogard, s. 134.
Jakób Kazim Haur, „Ekonomika” pisana w latach 1670-1680,
rozdziaá „O karczmie goĞcinnej albo o gieádzie wiejskiej”.
Przyjaciel Nr 87, z 21 paĨdziernika 1887 r. (gazeta wychodziáa
w Toruniu dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki).
WikiĨródáa, Opis ziem zamieszkanych przez Polaków.
Tadeusz Majewski, Józef Arasmus – zapiski gospodarcze od
1893 r., str. WWW.
Jej matka Bronisáawa Gáowacka ur. 1878 zm. 17 IV 1937 r.,
z d. àĊgowska byáa siostrą ks. dra Wáadysáawa Leonarda àĊgowskiego ur. 6 XI 1877 ZieleĔ k. WąbrzeĨna, zm. 1 I 1941, lat
63 w Stuthoff, zatem byá to jej wuj.
Z ustalonych informacji: Mieczysáaw Paderewski jest spokrewniony ze sáynnym polskim pianistą Ignacym Janem Paderewskim. Z przeprowadzonych w Starogardzie Gd. wywiadów ze
starszymi mieszkaĔcami kamienicy, gdzie mieszkaá i zmará 19 II
1965 r. Mieczysáaw, a na mieszkaniu pozostaáa w dalszym ciągu
córka Zofia potwierdzane byáo przez 3 rodziny to pokrewieĔstwo. Niestety, nikt z nich nie byá w stanie powiedzieü, w jakim
stopniu siĊ ono wiąĪe z Ignacym (wyjaĞnienie autora [za] Anita
Bakalarz Wolental).
KsiĊga Adresowa Gospodarstw Rolnych Ponad 50 Hektarów. Województwo Pomorskie. Zebraá Stanisáaw Monthey; ToruĔ 1923.
KsiĊga Adresowa Gospodarstw Rolnych Województwa Pomorskiego 1929 r.: UMK w Toruniu.
http://www.familie-winkelhausen.de/frauen_01.htm
Rel. Roman Piontek z Pączewa.
Józef Milewski, Dzieje wsi powiatu starogardzkiego, GdaĔsk
1968, s. 319-321; rel. Roman Piontek
Gazeta ToruĔska. Gazeta codzienna Nr 172, z 27 lipca, niedziela, 1902 r. KPBC.
Rel. Wojciech Kwiatkowski, Skórcz.
Pradziadek Wojciecha Grochowskiego ze strony Īony Heleny
Grochowskiej-Kwiatkowskiej.
Gazeta ToruĔska 1915 R.51 nr 98, KPBC.
Rel. Roman Piontek, dziĞ zam. Pączewo.
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Bartkowscy w historii Gniewu
c z Ċ Ğ ü d r u g a (ostatnia)

D

nia 13 lipca 1870 roku na zebraniu Spóáki PoĪyczkowej w Gniewie podjĊto uchwaáĊ, aby uczestniczyü
w zjeĨdzie wszystkich spóáek poĪyczkowych w celu
ustalenia wspólnych dziaáaĔ. Delegatami na ten sejmik zostali
Juliusz Kraziewicz i Walenty StefaĔski z Pelplina. Ten ostatni
wyraziá Īyczenie, aby sejmik odbyá siĊ pod koniec lipca w Bydgoszczy, bo leĪy poĞrodku miĊdzy Wielkopolską a Pomorzem.
UchwaáĊ poparáa Spóáka PoĪyczkowa z Pelplina. Ze wzglĊdu
na uczestnictwo spóáek ze ĝląska, zjazd odbyá siĊ w Poznaniu.
12 paĨdziernika 1870 roku w Piasecznie uroczyĞcie obchodzono ósmą rocznicĊ powstania Towarzystwa Rolniczego. Czáonkowie, w tym mój pradziadek Marceli Bartkowski,
uczestniczyli w uroczystej mszy ĞwiĊtej, do których przemówiá z ambony miejscowy wikary. ZachĊcaá zgromadzonych
sáuchaczy do pilnego uczestniczenia w zebraniach. Uroczysty
obiad miaá miejsce w sali Jana Baááacha w Piasecznie. O godz.
2 po poáudniu sekretarz Towarzystwa pan Czarnecki przeczytaá sprawozdanie z czynnoĞci Towarzystwa za ostatnie dwa
lata. ZauwaĪyá, Īe w ostatnim czasie zaobserwowano spadek
aktywnoĞci czáonków oraz zmniejszenie siĊ wpáywów do kasy
Towarzystwa ze skáadek. W dyskusji Juliusz Kraziewicz zachĊcaá do liczniejszego uczĊszczania na zebrania oraz czĊstszego stosowania páodozmianu. Nauczyciel i organista Jan
StefaĔski zaĞpiewaá przed zgromadzonymi napisany przez siebie wiersz, do którego uáoĪyá muzykĊ. Warto go zacytowaü:
Uszedá rok znów do wiecznoĞci,
Rok tak nieszczĊĞliwy,
W nim siĊ dziaáy okropnoĞci,
smuciá siĊ czáek tkliwy.
Tu huk armat, brzĊk paáaszy,
Wszystkich nas przestraszyá
Páacz Īon, matek, dziatwy naszej,
w niebo siĊ unaszaá.
Krew siĊ dziĞ strumieniem leje,
Braci duĪo pada,
Z fortec kule jak grad sieje
Sąsiad na sąsiada.
Zgieák niebogich, rannych braci
Serce nasze kraje,
IluĪ synów kraj nasz straci,
Páacz nam nie ustaje.
CóĪ siĊ dzieje, wiedzieü chcecie,
Zgroza bracia moi,
Ojciec ĞwiĊty pierwszy w Ğwiecie,
Ogoáocon stoi,
On KrzyĪ z KrzyĪa ázy dziĞ roni,
Wzdycha za zbrodniarzy.
ĩadna dusza go nie broni,
Peáen dziĞ potwarzy.
OjĪe w pracy i modlitwie,
PĊdĨmy bracia Īycie,
Bóg nam da po krwawej bitwie,
Plony da obficie.
JednoĞü, zgoda, godáo wasze,
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W sercach niech nam bije.
Niechaj Towarzystwo nasze,
Niechaj dáugo Īyje.
Pod koniec tego roku do zarządu Spóáki PoĪyczkowej
w Gniewie wszedá Marceli Bartkowski. Od roku 1871 do
1888 bĊdzie nadsyáaá sprawozdania z dziaáalnoĞci Spóáki do
„Gazety ToruĔskiej”, które ukazywaáy siĊ w miesiącu styczniu lub lutym. Oprócz jego podpisu jako przewodniczącego
widniaá teĪ podpis skarbnika Rajmunda Lemke. W sprawozdaniu za rok 1873 i 1874 widniaá teĪ podpis Juliusza Kraziewicza z Tymawy i Jana Kleina z Gniewu Podzamcze jako
czáonka rady nadzorczej. Do roku 1873 podawano obroty
Spóáki w talarach, nastĊpnie w markach. DziaáalnoĞü Spóáki
PoĪyczkowej w latach 1871-1888 obrazuje poniĪsza tabela.
Rok

Liczba
czáonków

1871

139

1872
1873

Udzielone
kredyty

Fundusz
rezerwowy

Udziaáy

Depozyty

142,305

2,530

54,935

595

935

151

3030,837

2,920

82,673

1,010

1,329

194

327,460

4,224

81,173

1,869

1,505

1874

198

988,101

13,248

271,550

6,048

4,609

1875

214

1,029,312

24,315

377,733

3,146

5,657

1876

226

1,343,772

32,307

333,620

10,011

5,845

1877

244

1,290,453

34,852

321,686

11,336

6,365

1878

246

1,272,421

36,776

390,875

13,270

6,411

1879

259

439,676

40,483

474,468

15,087

5,862

1880

263

416,324

45,875

371,308

15,967

6,429

1881

275

419,401

49,168

384,645

15,917

7,676

1882

261

463,829

48,145

410,788

17,271

9,178

1883

256

527,741

44,050

478,904

18,541

9,006

1884

262

487,293

43,377

458,397

20,660

8,060

1885

253

546,346

42,441

499,080

27,143

1,144

1886

243

513,350

42,619

475,001

27,444

1,312

1887

233

457,983

38,157

426,836

19,907

1,207

1888

228

476,717

35,698

470,164

16,079

1,315

Zysk

Peániąc przez wiele lat waĪną funkcjĊ w Spóáce, byá takĪe Marceli Bartkowski Ğwiadkiem wielu wydarzeĔ, jakie
miaáy miejsce w mieĞcie nad Wisáą i Wierzycą.
30 kwietnia 1871 roku w Gniewie koncertowaá w jego
lokalu skrzypek Teodor Wilemski, absolwent konserwatorium berliĔskiego. Bardzo dobrze interpretowaá utwory mistrzów, co Ğwiadczyáo o dobrym wyszkoleniu technicznym
skrzypka. Gra tak siĊ spodobaáa, Īe 7 maja Wilemski daá
jeszcze jeden koncert dla publicznoĞci Gniewu i okolic.
12 sierpnia 1871 roku o godz. 12 w sali Volkhemera
spotkali siĊ „Kuratorowie Kasy do wsparcia wdów i sierot
nauczycielskich powiatu kwidzyĔskiego”. ChĊtni chcący siĊ
dowiedzieü, jak dziaáa Kasa mogli przyjĞü na zebranie i wysáuchaü sprawozdania.
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Bilans Spóáki PoĪyczkowej w Gniewie z 1874 r.

Jesienią z gniewskiego zakáadu karnego znajdującego siĊ
w byáym zamku krzyĪackim wysáano do wiĊzienia w PasáĊku
55 wiĊĨniów, którzy wkrótce mieli wyjĞü na wolnoĞü. Zwolnione miejsce zostaáo zapeánione wiĊĨniami z zakáadu karnego w Grudziądzu, bo ten byá mocno przepeániony. Nawiasem mówiąc zakáad karny w Gniewie istniaá od 1855 roku.
W roku 1860 oglądaá nowo odrestaurowane wiĊzienie minister spraw wewnĊtrznych paĔstwa pruskiego hr. Schwerin.
Rok póĨniej w Gniewie zawiązaáo siĊ Towarzystwo
Przemysáowców Polskich z kasą pogrzebową pod opieką
Ğw. Józefa. Inicjatorem miaá byü proboszcz Benon Jerzy
Kursikowski. Mogli do niego naleĪeü katolicy. JĊzykiem na
zebraniach miaá byü jĊzyk polski, dlatego wáadze rejencji
w Kwidzynie zapisaáy Towarzystwo do kategorii politycznych, bo miaáo mieü wpáyw na sprawy publiczne. Towarzystwo miaáo usunąü ze swego statutu wszystko, co nadawaáo
charakter wyznaniowy, polski i polityczny, gdy ten postulat
rejencji zostanie zrealizowany, wtedy wyrazi siĊ zgodĊ na
dziaáanie kasy pogrzebowej. Jesienią 1872 roku Patron Spóáek Zarobkowych ks. Augustyn Samarzewski odwiedziá spóáki
zachodniopomorskie zapisane i nie zapisane do rejestru handlowego. Rozmawiaá z czáonkami zarządu i rady nadzorczej.
Chciaá przejrzeü ksiĊgi kasowe, poznaü stan spóáek w Tucholi, Bobowie, Starogardzie, Pelplinie, Gniewie, KoĞcierzynie,
Oksywiu, Starym Targu, Lubawie, WąbrzeĨnie, Brodnicy,
Golubiu, DuĪym Puákowie, CheámĪy, Toruniu.
W kwietniu 1873 roku proboszcz gniewski Benon Jerzy
Kursikowski podczas niedzielnej mszy wygáosiá kazanie po
niemiecku i zapowiedziaá, Īe odtąd co trzecią niedzielĊ kazania bĊdą gáoszone po niemiecku. Zgromadzeni w koĞciele
zaczĊli opuszczaü ĞwiątyniĊ, z dwustu ludzi zostaáo tylko
siedemdziesiĊciu, tylko dlatego, Īe klucznik zdoáaá zamknąü
drzwi i reszty nie wypuĞciá. Nawet kilku niemieckich katolików opuĞciáo koĞcióá. Przyczyną bojkotu byáa sáaba znajomoĞü niemieckiego, jedynie 500 wiernych znaáo jako tako
ten jĊzyk, a 4500 posáugiwaáo siĊ wyáącznie polskim.
Rok póĨniej oburzenie wĞród mieszkaĔców miasta wywoáaáa informacja o zamiarze zamienienia starego cmenta-
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rza na targowisko ĞwiĔ i przeznaczenia reszty w plac budowy dla przedsiĊbiorstwa przemysáowego.
W okolicy Gniewu znaleziono przy wykopywaniu kamieni z ziemi kilka urn, jedna byáa wykonana z brązu.
W jednym z grobów natrafiono na niektóre sprzĊty i kawaáek
záota. Znaleziska odesáano do Niemieckiego Towarzystwa
Archeologicznego w GdaĔsku. Dodajmy, Īe jesienią 1886
roku wykopano z torfowiska caáy zrĊb áodzi mającej 10 stóp
powierzchni. PrzeleĪaáa tam kilkaset lat.
Towarzystwo Rolnicze PiaseczyĔskie i Towarzystwo
ĝpiewacze Ğw. Cecylii w Pelplinie zorganizowaáo na początku 1875 roku dwa przedstawienia teatralne w domu
paĔstwa Dzierzgowskich w Pelplinie. Cieszyáy siĊ sporym
powodzeniem publicznoĞci, co spowodowaáo, Īe zorganizowano równieĪ w Piasecznie dwa przedstawienia „Consilium
facultatis” i „BáaĪka opĊtanego”. Nowo powstaáa Spóáka PoĪyczkowa w Nowem zaprosiáa do siebie wymienione Towarzystwa, by wystąpiáy przed nowską publicznoĞcią z dwoma
przedstawieniami.
20 stycznia 1875 roku Spóáka PoĪyczkowa w Gniewie
odbyáa swoje zebranie. Rok poprzedni byá bardzo trudny dla
wszystkich, mimo to Spóáka odnotowaáa sukces w postaci
przekazania 600 talarów do funduszu rezerwowego. Udzielono kredytów na prawie milion marek. Spóáka towarowa
w Gniewie, mimo Īe cieszyáa siĊ zaufaniem, musiaáa zawiesiü swoją dziaáalnoĞü, bo nie miaáa szczĊĞcia do urzĊdników jacy ją prowadzili. Handel skórami przejąá B. Lemke,
a szewcy i rymarze mogli dobry towar kupiü po umiarkowanych cenach. Podskarbim towarzystwa na zabezpieczenie
Īycia imienia „Frydrich Wilhelm” zostaá T. Bolin.
Pewnym echem w mieĞcie odbiáo siĊ wystąpienie z koĞcioáa katolickiego máodego lekarza Weidemana i przystąpienie do
koĞcioáa ewangelickiego. Powodem miaáo byü uwolnienie siĊ
od opáat na remont koĞcioáa parafialnego w roku 1875.
W kwietniu 1876 roku burmistrz Gniewu, Graubmann,
przeprowadziá na rozkaz wáadz rejencyjnych w Kwidzynie
rewizjĊ u oberĪysty Piątkowskiego w Piasecznie, poniewaĪ
miaá on zajmowaü siĊ werbowaniem i wysyáaniem ludzi do
Brazylii, dlatego szukano papierów mających związek z tym
procederem.
Na walnym zebraniu Spóáki PoĪyczkowej, jakie miaáo
miejsce 16 stycznia 1878 roku, po jego zakoĔczeniu odegrano dwie sztuki teatralne „Ulica nad Wisáą” i „ĩyd w beczce”. W tym samym roku na apel Towarzystwa Naukowego
w Toruniu i Muzeum Marceli Bartkowski przekazaá kachel
od pieca staroĪytnego z portretem.
Na dzierĪawienie wáók plebaĔskich parafii Gniew i Tymawa zgáosiáo siĊ dziesiĊciu chĊtnych w roku 1880. Dotychczasowy dzierĪawca, Juliusz Kraziewicz, zaproponowaá
kwotĊ rocznej dzierĪawy za 4800 marek. Do tej pory páacono 3300 marek, ostatecznie za roczną zapáaciá 4500.
Ziemie w okolicach Gniewu byáy urodzajne; opáacaáo siĊ
uprawiaü buraki cukrowe. Padáa propozycja, aby wybudowaü
cukrowniĊ. JuĪ jesienią ubiegáego roku zebrali siĊ okoliczni
rolnicy w Gniewie celem zaáoĪenia cukrowni. Padáy cztery
propozycje, gdzie miaáa powstaü przyszáa cukrownia: Gniew
– Nicponia, Kuchnia, Walichnowy, Janowo. Komitet zaáoĪycielski organizowaá zebrania po wsiach i zbieraá podpisy na
akcje i zapewnienie iloĞci ziemi pod uprawĊ buraków. Rolnicy
zobowiązali siĊ, Īe na powierzchni 1200 morgów ziemi bĊdą
uprawiaü buraki i wykupią 400 akcji o wartoĞci 500 marek.
7 stycznia 1881 roku trzydziestu rolników powoáaáo towarzystwo akcyjne do budowy cukrowni i opracowano statut
powstającej cukrowni. 18 stycznia 1881 roku ukonstytuowaáo siĊ towarzystwo akcyjne, wybrano radĊ nadzorczą, do
której weszli: Juliusz Kraziewicz, Czarnowski z Jelenia, Or-
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áowski z Janowa, Frost z Cierzpic, kupiec Rajmund Lemke,
burmistrz Graubmann, kupiec Schleimer, Freytag z Gniewu.
Wpáacono natychmiast 10% kapitaáu zakáadowego. Z rolnikami, którzy do fabryki dostarczaü bĊdą buraki zawrze dyrekcja osobne umowy na 10 lat. KaĪdy producent otrzyma
50% wytáoczyn od odstawionych buraków darmo, a cena
nie bĊdzie niĪsza od tych, jakie páacą fabryki w Pelplinie
i Tczewie. Cukrownia w Gniewie – Nicponi usytuowana byáa
niedaleko, gdzie znajdowaá siĊ park i strzelnica. Przerabiaü
miaáa dziennie 3 tys. centnarów buraków. Budowa cukrowni
trwaáa póá roku. Za kaĪdy dostarczony centnar fabryka páaciáa 4/5 gotówką i 1/5 akcjami cukrowni.
1 lutego 1881 roku w Tymawie na zebraniu rady nadzorczej cukrowni wybrano przewodniczącego Graubmanna
burmistrza z Gniewu, zastĊpcą zostaá Frost, a dyrektorem na
czas budowy zostaá Juliusz Kraziewicz, jego zastĊpcami zostali Freytag i Schleimer.
Na konferencji nauczycielskiej na początku 1882 roku powiatowy inspektor szkolny powiedziaá, Īe w ubiegáym roku
trzeba byáo na drodze dyscyplinarnej zwolniü 10 nauczycieli.
Zapadáa teĪ decyzja o przystąpieniu do budowy cukrowni.
Podpisywano umowy z fabrykami produkującymi urządzenia
cukrownicze. Jesienią ma juĪ ruszyü produkcja cukru.
17 wrzeĞnia w Gniewie w sali pradziadka miaáo miejsce
zebranie przedwyborcze, na którym reprezentowane byáy
wszystkie stany z wyjątkiem duchownego, poniewaĪ w tym
samym czasie odbywaá siĊ odpust w pobliskiej wsi. Zebranie otworzyá Juliusz Kraziewicz i zostaá przewodniczącym
zebrania. Sekretarzem wybrano dra Felickiego z Gniewu.
Przewodniczący przedstawiá kandydata na posáa z powiatu
kwidzyĔskiego i sztumskiego, Henryka Donimirskiego z Zajezierza, który zaprezentowaá swój program. Jego rywalem
byá starosta kwidzyĔski Muler. Do komitetu wyborczego
weszli panowie: Czarnowski, Raabe, Murawski, Chmielecki, Piekarski, Marceli Bartkowski, Jan Klein, Thiel, Juliusz
Kraziewicz. Henryk Donimirski zaproponowaá, aby powiĊkszyü Komitet Wyborczy, wybrano pana DziĊgielewskiego.
Delegatami na zebranie Centralnego Komitetu Wyborczego, mającego odbyü siĊ w Cheámnie, zostali wybrani Raabe
z Gogolewa i dr Felicki z Gniewu.
Staraniem ksiĊdza proboszcza Benona Jerzego Kursikowskiego w roku 1883 cmentarz w Gniewie zostaá gustownie
obmurowany. WczeĞniej, w 1872 roku, wáasnym kosztem wybudowaá kaplicĊ cmentarną. Byá teĪ przewodniczącym rady
nadzorczej Spóáki PoĪyczkowej w Gniewie w 1884 roku.
Gniewska cukrownia przerobiáa w kampanii trwającej
trzy i póá miesiąca w 1883 roku 272811 centnarów buraków i wyprodukowaáa 25394 centnarów cukru. Czysty zysk
przyniosáa cukrownia w wysokoĞci 37 tys. marek. Dywidendy udziaáowcom jednak nie wypáacono, bo cukrownia miaáa
deficyt z poprzedniego roku na kwotĊ 46 tys. marek. 8 marca 1884 roku rada miejska uchwaliáa projekt uspáawnienia
rzeki Wierzycy i zaáoĪenie przy niej portu zimowego. Na te
przedsiĊwziĊcia przeznaczono 5 tys. marek.
Cukrownia w nastĊpnej kampanii przerobi wiĊcej buraków, poniewaĪ kilku dalszych rolników zobowiązaáo siĊ na
ich uprawĊ. W Lignowach Szlacheckich ma byü urządzona
stacja dla dostawy buraków.
Przez kilka lat cukrownia dobrze siĊ rozwijaáa. Kryzys pojawiá siĊ jesienią 1886 roku. Cukrownia domagaáa
siĊ od plantatorów dostarczania buraków po niĪszej cenie,
która jest i tak doĞü niska. Gdyby cena cukru byáa wysoka
fabryka páaciáaby za buraki droĪej niĪ podpisane kontrakty.
W grudniu cukrownia zbankrutowaáa, poniewaĪ Bank GdaĔski odmówiá dalszego kredytowania. WĊgiel i buraki obáoĪone zostaáy aresztem. Ponoü dyrektor cukrowni, Peters, przy-
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wáaszczyü miaá sobie znaczne sumy. Zostaá aresztowany,
przebywaá w wiĊzieniu gniewskim, skąd przeniesiono go do
wiĊzienia w Grudziądzu. Rozprawa sądowa miaáa siĊ odbyü
22 czerwca 1887 roku. Sąd nie przyjąá propozycji ukáadu
zarządu bĊdącej w upadáoĞci spóáki w obawie, Īe nie byáoby z czego pokryü kosztów. Majątek w caáoĞci nie przedstawiaá wartoĞci kosztów upadáoĞci. Sąd ogáosiá licytacjĊ na
warunkach zakupu powyĪej kosztów upadáoĞci. W styczniu
cukrownia byáa w krytycznym poáoĪeniu; nie byáa w stanie
zapáaciü zalegáego zarobku pracującym tam robotnikom.
Ostatecznie na licytacji 12 sierpnia 1887 roku odbytej w sądzie gniewskim cukrowniĊ kupiá za 100 tys. marek Dingliner
z Kothen z ksiĊstwa Anhalt. Cukrownia zostaáa uratowana.
Jej nabywca pozawieraá kontrakty na dostarczenie buraków
do przerobu. Cukrownia istniaáa do roku 1905.
WáaĞciciel mleczarni w Gniewie, Mews, w grudniu
1886 roku musiaá zrezygnowaü z jej prowadzenia, bo nie byá
w stanie páaciü tej samej ceny za mleko dostarczane z okolicznych folwarków. Nowy wáaĞciciel mleczarni trzy lata
póĨniej zbankrutowaá.
Po dwudziestu piĊciu latach dziaáalnoĞci Spóáki PoĪyczkowej w Gniewie zakoĔczyá z nią wspóápracĊ Marceli Bartkowski, gdy w roku 1889 przeksztaáciáa siĊ w spóákĊ akcyjną
komandytową. Zebranie, celem ukonstytuowania siĊ spóáki,
zwoáaá dotychczasowy kasjer Rajmund Lemke na 1 sierpnia, a 12 miaáo siĊ odbyü walne zebranie, i zostaá nowym
dyrektorem. W zarządzie nowej spóáki wiĊkszoĞü bĊdą stanowili Niemcy. Rajmund Lemke, oprócz prowadzenia firmy
kupieckiej, byá teĪ wáaĞcicielem máyna. W marcu 1891 roku
odebraá sobie Īycie. Prawdopodobną przyczyną byáy trudnoĞci, w jakie popadáa spóáka przez niego kierowana, która
w koĔcu zbankrutowaáa. Jeszcze w roku 1894 wypáacono
wierzycielom ich naleĪnoĞci. Do ostatecznego uregulowania
naleĪnoĞci pozostaáo jeszcze 83 tys. marek.
W karnawale roku 1892 Towarzystwo Przemysáowców
Polaków katolików chciaáo urządziü przedstawienie teatralne
z zabawą i taĔcami w sali Marcelego Bartkowskiego. Czáonkowie zebrali 3 marki, aby zamówiü mszĊ ĞwiĊtą. Nie zostaáa
odprawiona, bo proboszcz nie przyjąá intencji. Natomiast sekretarz burmistrza Gniewu pokazaá ustawy dotyczące wszelkich zgromadzeĔ teatralnych i cyrkowych, ale nie pozwoliá ich
przeczytaü. Powoáaá siĊ, Īe zebranie czy przedstawienie, jakie
ma siĊ odbyü w danym miejscu musi mieü Ğwiatáo elektryczne, Īelazną kurtynĊ i okoáo 50 beczek z wodą. Dotychczasowe
przedstawienia teatralne odgrywane byáy bez tych wymagaĔ.
Nawet przed czternastoma dniami wojskowi mieli swoją zabawĊ z przedstawieniem teatralnym bez jakichkolwiek przeszkód. Nowe przepisy, dotyczące zgromadzeĔ, miaáy wejĞü
w Īycie 12 lutego bieĪącego roku – táumaczyá sekretarz.
W 1892 roku w sali Marcelego Bartkowskiego odbyáo siĊ
zebranie przedwyborcze. Na posáa do parlamentu niemieckiego kandydowaá Henryk Donimirski; wygraá z kandydatem
niemieckim, starostą sztumskim, Eduardem Wesselem.
W tym samym roku podjĊto rozmowy w sprawie budowy linii kolejowej Gniew – Morzeszczyn. Prywatne Towarzystwo z Berlina zaĪądaáo 500 marek na pokrycie kosztów
wymierzenia kolei Īelaznej. Pieniądze zebrano z dobrowolnych skáadek z miasta i okolicy. Linia kolejowa Gniew
Morzeszczyn ostatecznie wymierzona zostaáa w 1898 roku
i przystąpiono do jej budowy. ZakoĔczona zostaáa ostatecznie 8 stycznia 1905 roku.
ĩona pradziadka Bartkowskiego, Julia, póĨną jesienią
1894 roku przekazaáa na fundusz ksiĊdza PrądzyĔskiego
3 marki. Zmaráa w Pelplinie w domu chorych Ğw. Wincentego a Paulo 8 lipca 1896 roku, a pochowana zostaáa w grobowcu rodzinnym w Gniewie nastĊpnego dnia.
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WOKÓã KRAZIEWICZOWSKIEJ MYćLI

Juliusz Bartkowski

Restauracja Marcelego Bartkowskiego

Reklama w Gazecie
ToruĔskiej z 1896 r.

Kandydat filologii Reinke z Goslaru zakáadaá w Gniewie
prywatną szkoáĊ, która miaáa przygotowywaü do niĪszej sekundy gimnazjalnej w 1896 roku. Towarzystwo Przemysáowe w Gniewie zebraáo 10 marek na odnowienie katedry na
Wawelu. 14 czerwca odbyáo siĊ walne zebranie Towarzystwa
Przemysáowego. Liczyáo 176 czáonków. Z poprzedniego roku
w kasie pozostaáo 125 marek, dochód w roku ostatnim wyniósá
227 marek, rozchód 271, pozostaáo w kasie 80 marek. Tak jak
w roku poprzednim przeznaczono 20 marek na cele Towarzystwa Pomocy Naukowej w Cheámnie. Biblioteka posiadaáa
270 tomów. Zebrania odbywaáy siĊ co dwa tygodnie, od kilku miesiĊcy co miesiąc. Na zebrania uczĊszczaáo przeciĊtnie
50 czáonków, prawie wyáącznie z ludu. W paĨdzierniku 1896
roku zostaáo rozwiązane Towarzystwo Przemysáowe. Powstaáo nowe, za wiedzą i przyzwoleniem dziekana gniewskiego,
Benona Jerzego Kursikowskiego, Towarzystwo Ludowe na
Gniew i okolicĊ. Zebranie, na którym je powoáano odbyáo siĊ
w domu szewca Andrzeja Kleina (ulica Pod Basztą 2), niedaleko zabudowaĔ Marcelego Bartkowskiego.
Rok póĨniej miasto bĊdzie obchodziáo 600-lecie podpisania
przywileju lokacyjnego miasta, chociaĪ osada istniaáa znacznie
wczeĞniej, które przypadaáo na 25 wrzeĞnia 1297 roku. Na tĊ
okolicznoĞü dr P. Correns miaá przygotowaü wydanie kroniki
miasta „Chronik der Stadt Mewe. Festschrift zur Erinerung an
die Jubelfeier des 600 Jahrigen bestehens der Stadt”.
Pradziadek umiera 31 sierpnia 1911 roku, spocząá w grobowcu rodzinnym obok swoich Īon Marii i Julii Bartkowskich.
Dwaj synowie Marcelego Bartkowskiego – najstarszy Juliusz (1864-1939) i najmáodszy Tadeusz (1876-1953) zostali
duchownymi katolickimi. Juliusz po studiach teologicznych
(1884-1887) w Münster, Wurzburgu i Monachium przyjąá
ĞwiĊcenia subdiakonatu od biskupa Leona Rednera 17 marca
1888 roku w kaplicy biskupiej w Pelplinie, a 27 maja zostaá
wyĞwiĊcony na ksiĊdza. MszĊ prymicyjną odprawiá Juliusz
dwa dni póĨniej w rodzinnym Gniewie. Jako wikariusz zostaá
skierowany do JeĪewa koáo ĝwiecia. Po roku zostaá przeniesiony do Pelplina. Przez pierwsze cztery lata pobytu w Pelplinie byá kapelanem biskupa L. Rednera. Kolejne siedem lat
byá wikarym katedralnym i administratorem parafii BoĪego
Ciaáa, a nastĊpnie do 1920 roku jej proboszczem. W tym teĪ
roku zostaá kanonikiem gremialnym Kapituáy Katedralnej
i kuratorem kasy biskupstwa. Od 1926 roku zostaá oficjaáem
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Tadeusz Bartkowski

Kazimierz Bartkowski

Sądu Biskupiego. Zginąá jako mĊczennik za wiarĊ i ojczyznĊ
w 1939 roku w Lesie SzpĊgawskim. Tadeusz po záoĪeniu egzaminu dojrzaáoĞci w Gimnazjum w Cheámnie w roku 1899,
podjąá w tym roku studia w Seminarium Duchownym w Pelplinie, które ukoĔczyá w 1903 roku. Pracowaá w GdaĔsku,
Sopocie, Nowem, Lignowach, Gniewie.
Kazimierz (1868-1922) i Maksymilian Bartkowscy
(1867-1935) tak jak ojciec zostali kupcami. Kazimierz pod
koniec lat osiemdziesiątych pomagaá ojcu w prowadzeniu
interesu w Gniewie. Samodzielnie bĊdzie prowadziá dziaáalnoĞü gospodarczą od roku 1896, gdy reklamowaá na áamach
„Gazety ToruĔskiej” we wrzeĞniu tego roku sprzedaĪ Ğwiec
oátarzowych, a w grudniu minogi. W 1897 roku oĪeniá siĊ
z Heleną Ubysz z Tylic. W 1898 roku wybuchá poĪar u dziadka
Kazimierza Bartkowskiego na poddaszu. Zniszczyá on zapasy towarów, ubrania uczniów, meble. PoĪar zostaá ugaszony.
W roku 1906 Kazimierz Bartkowski zostaá czáonkiem gniewskiej rady miejskiej. Firmą kierowaá aĪ do Ğmierci 15 marca
1922 roku. Pochowany zostaá w grobowcu rodzinnym.
Maksymilian podjąá pracĊ w zawodzie kupieckim
w Nowym Miecie Lubawskim. W 1895 roku oĪeniá siĊ
z Marią Ubysz z Tylic, siostrą Heleny. Sakramentu maáĪeĔstwa udzieliá swemu bratu proboszcz pelpliĔski Juliusz Bartkowski. Po kilku latach zamieszkiwania w Nowym MieĞcie
Lubawskim przeprowadziá siĊ do Gniewu, nastĊpnie do
Pelplina, skąd na początku lat trzydziestych przeniósá siĊ
z rodziną do Bydgoszczy.
NastĊpnym wáaĞcicielem rodzinnej firmy w Gniewie zostaá najstarszy brat mojej mamy, Witold Bartkowski (19031983). Kupiectwa uczyá siĊ u ojca, praktykĊ odbywaá w Pelplinie u pana Czarnowskiego, znajomego ojca. Z nią wiąĪe
siĊ pewna anegdota. Witold otrzymaá polecenie noszenia worków do magazynu. Odpowiedziaá wáaĞcicielowi dosyü hardo
„von Bartkowski nie bĊdzie nosiá worków”. Kierowaá nią do
momentu wkroczenia Niemców w 1939 roku. Z domu rodzinnego Bartkowskich Niemcy w czasie II wojny zrobili dom
Īoánierza, gdzie wracali do zdrowia od ran odniesionych podczas dziaáaĔ wojennych na róĪnych frontach. W roku 1945,
po wyzwoleniu miasta, rodzina odzyskaáa dom, pomieszczenia po dawnej restauracji na parterze zamieniono na mieszkania komunalne. Witold z rodziną zamieszkaá na pierwszym
piĊtrze; obok mieszkanie otrzymali paĔstwo Grygoleit.
Korzystaáem przy pisaniu tego tekstu z roczników „NadwiĞlanina”,
„Pielgrzyma”, „Gazety ToruĔskiej”, skąd udaáo siĊ wydobyü informacje związane z Īyciem gospodarczym, kulturalnym, politycznym miasta
w drugiej poáowie XIX wieku. Sporo wiadomoĞci, jako pewne uzupeánienia, znalazáem w ksiąĪkach ks. Henryka Mrossa „Dzieje parafii
Gniew od XIII wieku do 1939 roku”, „Sáownik biograficzny kapáanów diecezji cheámiĔskiej wyĞwiĊconych w latach 1821-1920” oraz
opracowaniu Andrzeja Soleckiego „Kupiec gniewski J. A. Klein 18601944 wzorem dla wspóáczesnych handlowców”. Informacji udzielaáa
mi równieĪ moja mama Helena, urodzona w 1915 roku w Gniewie,
poznaáa dzieje rodziny przekazywane przez jej mamĊ HelenĊ z Ubyszów Bartkowską.
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Artykuá powstaá na skutek rozpoczĊtych prac nad badaniami dotyczącymi historii Czarnej Wody. Ich efektem ma byü wydanie w przyszáoĞci ksiąĪki poĞwiĊconej historii wsi i miasta
Czarna Woda.
KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Czarna Woda
Przyczynki do badaĔ nad historią wsi i miasta

M

iasto Czarna Woda znajduje siĊ w zachodniej
czĊĞci powiatu starogardzkiego w województwie pomorskim. PoáoĪone jest w obrĊbie Pojezierza Starogardzkiego na póánocnym skraju Borów Tucholskich. Jest najdalej na zachód poáoĪonym miastem na Ziemi
Kociewskiej. Nazwa miasta (a wczeĞniej wsi) pochodzi od
przepáywającej przez tĊ miejscowoĞü rzeki Wdy, nazywanej
z niemiecka Czarną Wodą (Schwarzwasser), bĊdącej lewobrzeĪnym dopáywem dolnej Wisáy. LeĪy po obu stronach
tzw. „berlinki” – drogi krajowej nr 22 przebiegającej m.in.
przez Chojnice, Starogard, Tczew i dalej do Elbląga. Czarna Woda jest siedzibą wáadz gminy Czarna Woda, w skáad
której wchodzą wsie soáeckie: Huta Kalna i Lubiki. Przez
teren miasta i gminĊ przebiega linia kolejowa Piáa – Tczew
– Chojnice. Na terenie gminy znajdują siĊ dwa koĞcioáy parafialne: w Czarnej Wodzie i Hucie Kalnej.
Tereny, na których poáoĪone jest dziĞ miasto i gmina
Czarna Woda byáy zapewne zamieszkiwane juĪ w zamierzcháej przeszáoĞci, choü informacje na ten temat są dziĞ jeszcze bardzo skromne, gdyĪ nie przeprowadzano tu planowych
prac wykopaliskowych. Stąd teĪ o prehistorycznym osadnictwie moĪemy jedynie mówiü na podstawie wyrywkowych
badaĔ przeprowadzonych przed II wojną Ğwiatową, bądĨ teĪ
w związku z przypadkowymi odkryciami.
Najstarsze informacje o osadnictwie na tym terenie pochodzą z 1841 r., kiedy to radca budowniczy Erdman odkryá
nad Czarną Wodą w okolicy Záego MiĊsa kamienie ustawione z menhirem w Ğrodku. Opis szczegóáowy i rysunek podaá
radzca Hirschfeld w „Zeitsch. Des hist. Ver. für d. R. B. Marienwerder” 1877, tab. VII, fig 3, str. 77)1. Takie kamienne
krĊgi na tym terenie wykonywali miĊdzy I a III wiekiem
naszej ery Goci – przybysze ze Skandynawii. Andrzej Grzyb
pisze w swoim artykule, Īe próbowaá z profesorem Tadeuszem Grabarczykiem i jego studentami odszukaü miejsce
lokalizacji tego krĊgu, ale nie udaáo siĊ to. Utrudnieniem
byá m.in. fakt, Īe rzeka Wda (Czarna Woda) zmieniáa swoje
koryto wáaĞnie w okolicy wsi Záe MiĊso2. Kolejne odkrycia z lat 1931-1933 dotyczące okolic Czarnej Wody opisaá
ks. Wáadysáaw àĊga. W dzisiejszym MáyĔsku (w sąsiedniej
gminie Kaliska) odnaleziono drobne narzĊdzia kamienne,
okrzeski i rdzenie z epoki kamiennej Ğrodkowej epoki mezolitu. Byáyby to odkrycia z lat pomiĊdzy 8000, a 5000 lat
p.n.e. Brzegi Czarnej Wody byáy bardzo dobrym miejscem
do osadnictwa. Woda zaspokajaáa nie tylko potrzeby ludzi,
ale przyciągaáa zwierzĊta do wodopoju uáatwiając polowanie
na nie. Okoliczne ogromne lasy dawaáy moĪliwoĞü znalezienia wielu leĞnych owoców bĊdących skáadnikiem wyĪywienia. LeĞne polany pozwalaáy na zakáadanie najprostszych
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upraw. Znaleziska Ğwiadczące o osadnictwie nad brzegami
Wdy (Goci I-II w. n.e.) ks. àĊga znajdowaá takĪe pomiĊdzy
leĞniczówką Sowi Dóá, a wsią Osowo LeĞne (w gminie Lubichowo) oraz w niedalekim Wojtalu (w gminie Czersk), by
wymieniü tylko te poáoĪone niedaleko Czarnej Wody3.
Nie jest jednak znana data powstania pierwszej osady,
która daáa początek dzisiejszemu miastu Czarna Woda. Józef Milewski początki Czarnej Wody wywodzi od osady powstaáej wokóá karczmy Záe MiĊso, poáoĪonej przy trakcie
wiodącym ze ĝliwic, przez Starą KiszewĊ do GdaĔsk, która
miaáa juĪ istnieü za panowania KrzyĪaków. Wedáug Milewskiego, to z czĊĞci wsi Záe MiĊso wydzielona zostaáa osada
zwana Starą Czarną Wodą, która z kolei daáa początek dzisiejszej Czarnej Wodzie4. Fakt ten potwierdzaáaby informacja, jaką podaje Sáownik Geograficzny PaĔstwa Polskiego
i ziem historycznie z Polską związanych. W Sáowniku tym
wymieniono wieĞ Czarna Woda Stara, o której zapisano, Īe
w 1789 r. nosiáa nazwĊ ZáemiĊso, a w 1895 r. Alt Schwarzwasser. Ten sam Sáownik wymienia takĪe Nową Czarną
WodĊ i StacjĊ kolejową Czarna Woda5. Podobnie początki
Czarnej Wody od karczmy nad Wdą wywodzi prof. Wacáaw
Odyniec. W artykule Z dziejów Czarnej Wody (XIV-XVIII
w.) pisaá: Dzieje Czarnej Wody, od 1 stycznia 1993 roku
miasta, naleĪy rozpocząü od wielkiej akcji kolonizacyjnej
prowadzonej przez KrzyĪaków po zajĊciu Pomorza w latach
1309-1311. MoĪemy ją okreĞliü jako zakáadanie wsi na terenach lesistych, dotąd sáabo zagospodarowanych. W 1354
roku zostaáa lokowana wieĞ àąg w kluczu zaborskim komturstwa tucholskiego. Jego zasadĨca, czyli soátys otrzymaá
w tym przywileju prawo wybudowania karczmy. Miejsce
dla niej wybraá nad rzeką Wdą, nazywaną potocznie Czarną Wodą przy przeprawie na starym trakcie z Tucholi przez
Starogard do GdaĔska. Od tej daty moĪemy rozpoczynaü
dzieje osady powstaáej wokóá tej karczmy. W nastĊpnych latach komtur tucholski wybudowaá w jej pobliĪu máyn i nadaá
wáaĞcicielowi 2 áany, czyli 34 ha. Czy oba punkty osadnicze
nosiáy nazwĊ Czarna Woda naleĪy wątpiü, raczej okreĞlano
je nazwą sąsiedniej wsi, której ranga zostaáa podniesiona
przez wybudowanie w niej koĞcioáa6.
JeĞli jest tak, jak piszą Wacáaw Odyniec i Józef Milewski
oraz jak to zapisano w cytowanym Sáowniku Geograficznym,
to naleĪy przybliĪyü informacje o karczmach zwanych Záe
MiĊso, tym bardziej, Īe juĪ w XVII wieku wymieniane są
dwie karczmy Záe MiĊso, a na przeáomie XVIII i XIX wieku wymieniane są dwie osady Záe MiĊso, królewskie i szlacheckie leĪące po obu stronach Wdy, przy czym byü moĪe
to wáaĞnie królewskie Záe MiĊso daáo początek Czarnej Wodzie, o czym w dalszej czĊĞci tego tekstu. Na pewno karcz-
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ma Záe MiĊso, naleĪąca do klucza zaborskiego w powiecie
tucholskim, istniaáa w 1570 roku, co potwierdza lustracja
z tego roku. Zapisano w niej: Czwarta karczma Záe MiĊso
jakąd ku GdaĔskowi przy rzece Bda páaci7. Kolejna informacja pochodzi z 1583 r., kiedy to Záe MiĊso jest wymieniane,
jako przynaleĪne do parafii Czersk w dekanacie zaborskim
(podlaskim) wchodzącym w skáad Archidiakonatu pomorskiego biskupstwa wáocáawskiego8. NastĊpna informacja
o Záym MiĊsie zostaáa zapisana w rozporządzeniu staroĞciny
tucholskiej, królowej Konstancji Austriaczki, drugiej Īony
Zygmunta III Wazy wydanym w 1614 r. Napisano tam:
Barü Czerska.
Z bartników 21. Na kaĪdy tydzieĔ po … 3.
I. szoátysów z Czerska, 2. z àągu i z Ubogiej.
I. Lemanów z àągu 3. Pustkowianie z àosinej z Kurczego, z Swinna, z Záego MiĊsa, Ossowski z Siecienie, kaĪdy
z tych po tygodniu koleją.
I. karczmarzów z Cerska 4. Z àĊgu 4. Z Legmunta 3.
Z Rytla 3. KaĪdy z tych po tygodniu koleją9.
Mowa tu o pustkowiu Záe MiĊso, w takiej wáaĞnie pisowni, a nie o karczmie. Byü moĪe juĪ wówczas nastąpiá
rozwój Záego MiĊsa i powiĊkszenie do niezaleĪnej osady,
co oznaczaáo, jak pisze Wacáaw Odyniec, Īe byáa to osada
samodzielna, nazywana czĊsto wybudową, nie wliczano jej
w obrĊb roli jakiej wsi10. Zapis ten wskazuje na to, Īe karczmarz ze Záego MiĊsa naleĪaá do bractwa bartnego i jako taki
byá podporządkowany wszelakim obowiązkom, takĪe tym
dotyczącym ochrony borów bartnych (czyli tych czĊĞci lasu,
gdzie znajdowaáy siĊ drzewa bartne). Bartnicy mieli tutaj
bardzo duĪe uprawnienia i de facto mieli prawo nie dopuszczaü nikogo obcego do pilnowanej czĊĞci lasu. Natomiast
wszystko wskazuje na to, Īe w 1614 roku staroĞcina tucholska rozciągnĊáa ten obowiązek na straĪowanie w caáym lesie. Rzecz jasna pewnie w okreĞlonych czĊĞciach.
Dotychczasowe informacje dotyczą Záego MiĊsa w starostwie tucholskim. Natomiast lustracja Prus Królewskich
przeprowadzona w 1624 r. po raz pierwszy wymienia karczmĊ w Záym MiĊsie naleĪącą do starostwa kiszewskiego
w powiecie tczewskim. W lustracji tej zapisano: Druga
karczma jest na goĞciĔcu tucholskim, Záe MiĊso rzeczona,
z której i z ról do niej naleĪących daje karczmarz czynszu
mc 10, facit fl 6/2011. Jest to pierwsza informacja o karczmie Záe MiĊso naleĪącej do starostwa kiszewskiego. Brak
natomiast informacji o wspomnianej wczeĞniej karczmie
w starostwie tucholskim, choü lustracja ta podaje, Īe w starostwie tym byáo Karczem 11 na róĪnych miejscach12. Trzeba
jednak zastrzec, Īe cytowana lustracja starostwo tucholskie
opisuje bardzo ogólnikowo i z tego powodu moĪe brakowaü
informacji o Záym MiĊsie w tym starostwie.
InformacjĊ o równoczesnym wystĊpowaniu dwóch róĪnych karczem noszących nazwĊ Záe MiĊso po raz pierwszy
znajdujemy w lustracji z 1664 r. Pierwsza informacja dotyczy lustracji starostwa kiszewskiego, gdzie podano: Pustkowie ze Záego MiĊsa. Te pustkowie trzyma Jan, na karczmie
mieszka, daje od karczmy i od roli prócz szynku fl.108. PowinnoĞü jego jako i drugich. Prawa allegowaá, Īe mu zgorzaáo pod nieprzyjaciela, które miaá nadane od krzyĪaków13.
Informacja o utracie dokumentu w czasie poĪaru spowodowanego przez nieprzyjaciela wskazywaáaby na fakt pobytu
w Záym MiĊcie wojsk szwedzkich podczas pierwszej (16261629) lub drugiej (1656-1660) wojny szwedzkiej. Karczma
dziaáaáa przez nastĊpne lata i w 1682 r. starosta kiszewski
páaciá od karczmarza paĔskiego 4 gr.14. Druga informacja
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dotyczy karczmy Záe MiĊso w starostwie tucholskim i jest
podawana przy lustracji wsi àąg, w której napisano: Przy
tejĪe wsi na goĞciĔcu jest karczma, którą zowią Záe MiĊso,
páacą z niej fl. 16, na które prawo krzyĪackie miaá pokazaü,
jedno, Īe je zastawiá w GdaĔsku15. Status obu karczem byá
róĪny, na co wskazują opáaty wnoszone przez karczmarzy.
Karczmarz w starostwie tucholskim páaciá jedynie 16 fl., natomiast karczmarz w starostwie kiszewskim páaciá aĪ 108 fl.,
choü tu naleĪy doliczyü przychody z roli, której musiaáo byü
dosyü sporo, skoro karczma nosiáa nazwĊ pustkowie.
W tym miejscu naleĪy podaü kilka informacji dotyczących podziaáu administracyjnego obowiązującego na
interesującym nas terenie. ZakoĔczona w 1466 r. wojna
z KrzyĪakami przyniosáa Polsce odzyskanie czĊĞci Pomorza
stanowiącego zachodnią czĊĞü byáego paĔstwa krzyĪackiego
(na obszarze ok. 23.900 km2). Z ziem tych utworzono Prusy
Królewskie, podzielone na trzy województwa: malborskie,
cheámiĔskie i pomorskie. Województwo pomorskie zostaáo podzielone na 8 powiatów: czáuchowski, gdaĔski, mirachowski, nowski, pucki, Ğwiecki, tczewski (wraz z Gniewem, Starogardem, Skarszewami i KoĞcierzyną) i tucholski.
Powiat tczewski obejmowaá obszar ok. 3.000 km2 i byá najwiĊkszy terytorialnie16. Powiaty nie stanowiáy w zasadzie
jednostek administracji terenowej w dzisiejszym pojĊciu,
a raczej byáy rodzajem okrĊgów samorządu szlacheckiego,
wáadzy sądowniczej, skarbowej i wojskowej. Dawne posiadáoĞci krzyĪackie staáy siĊ wáasnoĞcią paĔstwa, a poniewaĪ
dysponowaá nimi król, nazwane zostaáy królewszczyznami.
Ich terytorium zbliĪone byáo do dawnego podziaáu administracyjnego, obowiązującego w czasach krzyĪackich. Tereny
dawnych komturii i wójtostw staáy siĊ w ten sposób starostwami. Powiat tczewski skupiaá aĪ 31,7% królewszczyzn
województwa pomorskiego i podzielony byá na 8 starostw:
borzechowskie, gniewskie, kiszewskie, koĞcierskie, skarszewskie, sobowidzkie, starogardzkie i tczewskie. Powiat
tucholski tworzyá jedno starostwo tucholskie skáadające siĊ
z dwóch kompleksów osad: kompleksu poáudniowego koáo
Tucholi i klucza póánocnego tzw. Zaborów. Granice poszczególnych starostw, szczególnie w borach nie są dokáadnie
znane. CzĊĞü póánocna tzw. Zabory, leĪaáy nad Czarną Wodą
i Jeziorem Wdzydzkim. Klucz zaborski obejmowaá 22 osady17. NaleĪy mniemaü, Īe Czarna Woda byáa na tym odcinku
granicą pomiĊdzy powiatami tczewskim i tucholskim.
XVIII wiek przynosi takĪe tylko kilka informacji o Záym
MiĊsie, które przywoáuje w swoim cytowanym juĪ wczeĞniej artykule Wacáaw Odyniec. Opierając siĊ na lustracjach
koĞcielnych Odyniec pisze: ħródáa koĞcielne z XVIII wieku
nie wymieniają przynaleĪnoĞci do starostw, a mówią tylko
o tym, któremu proboszczowi i z jakiej parafii wnoszą mieszkaĔcy opáaty doroczne. Na ich podstawie moĪna stwierdziü,
Īe karczmy po obu brzegach Czarnej Wody byáy traktowane jako jedna jednostka. Dane te pochodzą z 1728 i 1746
roku. Wizytatorzy traktują w obu przypadkach Záe MiĊso
jako wieĞ, z tym, Īe widocznie w roku 1728 byáa ona lepiej
zagospodarowana18.
Kolejne informacje o Záym MiĊsie w starostwie kiszewskim podaje lustracja województw Prus Królewskich przeprowadzona w 1765 r. Czytamy w niej: Záe MiĊso, pustkowie.
Karczemka na piaskach, z której dla odlegáoĞci od zamku za
pozwolony w niej szynk i od roli páaci zápr 100/0. A Īe pustkowie jest za konsensem staroĞciĔskim i approbacyją JKM
[Jej Królewskiej MoĞci – KK] w Warszawie d. 20 Novembris
1754 a. datowaną, a inwestgacyja z tych dzierĪaw, które są
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za przywilejami kondstytucyją z racyi aukcjonowanych procentów jest nakazana, za czym posesorowi tegoĪ pustkowia
intratĊ, której zaĪywa pokazaü rozkazaliĞmy. W czym zadoĞü
czyniąc prawu, tĊĪ intratĊ remonstrowaá. Z której corocznie
wypáacanych nie ma, na co przysiągá. WiĊc kwarty na skarb
byü nie moĪe, tylko co zamek od czynszu podaje19. Karczma
Záe MiĊso jest teĪ wymieniana w opisie dzierĪawy czerskiej,
w którym zapisano: Záe MiĊso, Posiada Bartáomiej Kaszub,
páaci zápr 6020.
Po raz kolejny wieĞ (Villa) Záe MiĊso, w takiej wáaĞnie
polskiej pisowni, jest wymieniana w wizytacji generalnej
dekanatu starogardzkiego przeprowadzonej w latach 17801781. WieĞ Záe MiĊso pod wzglĊdem koĞcielnym naleĪaáa
do parafii w Czersku21. Brak jednak informacji, o które Záe
MiĊso chodziáo. Informacje o dwóch osadach Záe MiĊso
znajdujemy w Sáowniku Geograficznym Królestwa Polskiego wydanym w 1895 r., w którym zapisano: Záe Mieso 1.
Niem. Boesenfleisch, pow. starogardzki. W topogr. Goldbecka z r. 1789 zapisane jako pustkowie nad Czarną Wodą, o 4
dymach. Ob. Czarna Woda. 2) Z. M. niem. Boesenfleisch, wĞ
nad Czarną Wodą i przy kol. Īel., pow. chojnicki, ST. p. i par.
àĊg. (…). W topogr. Goldbecka z r. 1789 zapisana jako pustkowie o 2 dymach (str. 266)22. Na uwagĊ zasáuguje fakt, Īe
Záe MiĊso wymienione jako póĨniejsza Czarna Woda byáo
w 1789 r. osadą wiĊkszą niĪ dzisiejsze Záe MiĊso.
Dodaü teĪ naleĪy, Īe we wspomnianych powyĪej trzech
lustracjach, wizytacji generalnej oraz topografii Goldbecka brak jakiejkolwiek wzmianki o osadzie nazywającej siĊ
Czarna Woda, co moĪe potwierdzaü tezy Józefa Milewskiego i Wacáawa OdyĔca, sugerujące, iĪ początek osadnictwa
w dzisiejszej Czarnej Wodzie daáa wieĞ Záe MiĊso.
W poszukiwaniach początków osady, która nosiáaby nazwĊ Czarna Woda nie pomogáy mapy Schroettera wykonane
w latach 1796-1802. Tam takĪe brak osady Czarna Woda,
a w miejscu, w którym dziĞ znajdują siĊ jej domy rósá królewski las naleĪący do NadleĞnictwa Kiszewa (Kischauchen
Forst). Schroetter na swojej mapie na interesującym nas obszarze pokazaá rzekĊ Czarna Woda pisząc o niej Schwartzwasser Fl. od. Czarna Woda, co w peánej pisowni brzmi
Schwartzwasser Flüsse oder Czarna Woda. Schroetter podaá
dwie nazwy rzeki niemiecką i polską, w tej wáaĞnie kolejnoĞci. Nad Czarną Wodą na jej zachodnim brzegu Schroetter
pokazaá adlich ZlemiĊnso, zaĞ na wschodnim brzegu Wdy
Konigl. ZlemiĊnso od. [oder] Bösenfleisch. NaleĪy tu takĪe
zwróciü uwagĊ na fakt, Īe Schroetter wymieniá dwie wsie
Záe MiĊso. Jedną wieĞ okreĞliá jako szlachecką (adlich),
a drugą jako królewską (Konigl.). Królewskie Záe MiĊso
otrzymaáo niemiecką nazwĊ Bösenfleisch, bĊdącą dokáadnym táumaczeniem nazwy polskiej i uĪywaną w nastĊpnych
latach. Warto teĪ dodaü, Īe na wspomnianej mapie pokazano
inne pobliskie wsie istniejące do dziĞ jak: Lubiki (Lubicki),
àąg (Lonk), Zimne Zdroje, (Zimnisdroie)23. Królewskie Záe
MiĊso pokazane na mapie Schroettera to byü moĪe póĨniejszy folwark Stara Czarna Woda, o którym Józef Milewski
pisze, Īe liczyá ok. 600 ha i byá poáoĪony na poáudnie od
dzisiejszej Czarnej Wody. Jego wáaĞcicielem w drugiej poáowie XIX w. byá Szturmowski, który podzieliá dobra miĊdzy
3 synów i córkĊ. Okoáo 1880 r. nastąpiáa parcelacja ziemi24.
Wiadomo, Īe Szturmowscy mieszkali w Czarnej Wodzie na
pewno juĪ pod koniec XIX w. Synem Walentego Szturmowskiego byá Piotr urodzony w 1887 r., póĨniejszy trzykrotny
poseá na Sejm RP (1922-1935), zamordowany we wrzeĞniu
1939 r.25.
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Dodaü takĪe naleĪy, Īe na wspomnianej mapie Schroetter
pokazaá ukáad dróg istniejących w okresie, gdy sporządzaá
mapy tj. w latach 1796-1802. Gáówny szlak z zachodu na
wschód w interesującej nas okolicy przebiegaá przez Wojtal
ponad wsiami Huta, Studzienice i Kaliska zostawiając je po
swojej poáudniowej stronie, nastĊpnie przez BytoniĊ i Zblewo prowadziá do Starogardu. Natomiast przez teren dzisiejszej Czarnej Wody przebiegaáa leĞna droga prowadząca
z máyna w Zawadzie, nastĊpnie przez bród powyĪej ujĞcia
rzeki Niechwaszcz do Wdy, stamtąd przez KamionnĊ do
Pieców i dalej przez Iwiczno do Borzechowa26. Dopiero decyzja o budowie traktu áączącego Berlin z miastem Königsberg (wczeĞniej Królewiec, a dziĞ Kaliningrad), wiodącego
przez Chojnice, Czersk, Starogard, Tczew i Malbork zmieniáa ukáad komunikacyjny w tej czĊĞci Pomorza. BudowĊ
traktu nazwanego spätere Reichsstraȕe Nr.1 rozpoczĊto
w 1818 r.27. Prace na odcinku od Chojnic przez Starogard
do Tczewa trwaáy w latach 1822-1828. Powstaáa szeroka na
5 metrów droga utwardzona táuczniem, co nie tylko poprawiáo jej jakoĞü, ale daáo pracĊ mieszkaĔcom okolicznych
wsi. Droga na odcinku od dzisiejszej Czarnej Wody do Elbląga byáa ostatecznie gotowa w 1845 r.28. Jak z powyĪszego widaü informacja Józefa Milewskiego o tym, Īe w (Nowej) Czarnej Wodzie w latach 1812-1813 miaáa siĊ osiedliü
czĊĞü rozbitków armii napoleoĔskiej spod Moskwy29, wydaje siĊ báĊdna, skoro przez teren dzisiejszej Czarnej Wody
nie przechodziá jeszcze Īaden waĪniejszy trakt, a póĨniejsza
droga Berlin – Königsberg, o czym powyĪej powstaáa 20-30
lat póĨniej.
Ukáad drogowy w okolicy Czarnej Wody w latach wojen napoleoĔskich potwierdzają meldunki z 1807 r. z okresu
walk wojsk Napoleona na Pomorzu. Np. meldunek z dnia 14
lutego 1807 r., w którym gen. Sokolnicki pisze do gen. Dąbrowskiego: Za odebraniem rozkazu JW. Generaáa, wszystkie dyspozycje byáy uczynione do marszu i te juĪ w czĊĞci są
uskutecznione. Jutro reszta komend i oddziaáów wymaszerują stąd do Woytala. Tam zgromadziü muszĊ korpusa dla
dania im nowej postaci. I dalej w meldunku gen. Skotnicki
pisze: Mam przez urzĊdnika doniesione sobie, iĪ tenĪe graf
Crokau umyĞliá w dniu jutrzejszym wpaĞü do Bütau [Bytowa – KK] i tam ma zabraü rekwizycją moje przysposobione
furaĪe, uczyniáem przeto przyzwoitą dyspozycjĊ do przeciĊcia temu drogi, do rozproszenia, lub zajĊcia tej gromady
buntowników i wyprowadzenia stamtąd co bĊdzie moĪna
do Woytala, gdzie tymczasem resztujące korpusa nadejdą
i utworzą ze mną komunikacjĊ przez Orlik i z JW. Generaáem
przez Starogard, lecz tej operacji nie mogĊ nikomu powierzyü, osobiĞcie przeto dyrygowaü ją bĊdĊ30. Meldunek ten
dobitnie wskazuje na rolĊ Woytala i drogi przez niego przechodzącej. Prowadziáa ona m.in. do Bytowa i Starogardu.
PamiĊtaü trzeba, ze droga ta musiaáa umoĪliwiaü nie tylko
przemarsz piechoty czy jazdy, ale takĪe przeciąganie armat
i wozów z prowiantami. Musiaáo byü teĪ w Wojtalu znaczne miejsce dla zakwaterowania tak znacznej iloĞci wojska,
a takĪe miejsce dla zatrzymania siĊ w lepszych warunkach
oficerów. W kolejnym meldunku z 17 lutego 1807 r. gen.
Sokolnicki do gen. Dąbrowskiego pisaá: Podáug rozkazu
JW. Generaáa Czarna Woda jest osadzona przez posterunki
w Woytal, Czersk i Schliwitz. To poĞrednie naznaczyáem na
gáówną kwaterĊ moją, lecz ten kraj juĪ pusty, a kolumna gen.
Menard struáa mi wszystkie resursa ĪywnoĞci, zabrawszy
prowiant, który dla komend z Chojnic wysáaáem31. I ten meldunek podkreĞla znaczenie drogi przechodzącej przez Woy-
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tal, nie wspominając zupeánie o drodze prowadzącej przez
Záe MiĊso i dzisiejszą Czarną WodĊ.
MoĪliwe natomiast jest, Īe w 1832 r., o czym pisze Milewski, wspomnianą powyĪej drogą na zachód mogli maszerowaü powstaĔcy powstania listopadowego, którzy zostali
wziĊci do niewoli po przekroczeniu granicy pomiĊdzy Carską Rosją a Prusami32.
W latach 40. XIX wieku wybudowano kanaá Wdy
w celu nawodnienia áąki w okolicach dzisiejszego miasta
Czarna Woda. Przy robotach melioracyjnych pracĊ znalazáo
wielu mieszkaĔców okolicznych wsi, w tym zapewne takĪe
z Czarnej Wody33. PoniewaĪ kanaá ten i powstaáe dziĊki niemu
áąki miaáy znaczny wpáyw na dalszy rozwój Czarnej Wody
i jej okolicy naleĪy podaü wiĊcej informacji dotyczących
jego budowy. Kanaá poprowadzono od rzeki Wdy (wychodzącej z jeziora Wdzydze), w okolicach Borska przez okolice
LeĞnej Huty i Studzienic. Powody podjĊcia prac melioracyjnych oraz czas ich trwania w publikowanych opracowaniach
i ksiąĪkach podawane są róĪnie. Leopold Schenzel pisze, Īe
budowĊ kanaáu rozpoczĊto w 1839 r. na zachód od Studzienic, gdzie przystąpiono do wykonania prac melioracyjnych,
które pozwoliáy na nawodnienie terenów powstaáych po wyrĊbie lasów. Uzyskano w ten sposób znaczne tereny, które od
tego czasu mogáy byü wykorzystane jako áąki i Ĩródáo pozyskania siana34. W Dziejach Starogardu zapisano, Īe budowa
kanaáu związana byáa z koniecznoĞcią zabezpieczenia odpowiedniej iloĞci siana dla koni naleĪących do huzarów z 1
puáku huzarów gwardii, którzy stacjonowali w Starogardzie
od 1832 r. Byá to najpierw 3 szwadron huzarów, a od 1843
r. 3 batalion 5 puáku landwery. Razem byáo to 331 wojskowych35. Józef Milewski pisze, Īe áąki meliorowano w latach

1840-1846, a przy robotach melioracyjnych pracĊ znalazáo
wielu mieszkaĔców okolicznych wsi, nie podając jednak powodów wykonania tych prac36. Jeszcze inną datĊ rozpoczĊcia
prac podaje w swej ksiąĪce Kazimierz Karasiewicz pisząc,
Īe prace rozpoczĊto w 1842 r. W wydanej w 1926 r. ksiąĪce Bory Tucholskie Karasiewicz o budowie kanaáu napisaá:
àąk naturalnych jest w Borach tucholskich maáo. WĊĪsze
i szersze pasy nad brzegami rzek i jezior nie wystarczyáy do
hodowli bydáa. Stworzenie sztucznych áąk byáo zatem wielką
potrzebą. W r. 1842 zuĪyto wody rzeki Czarnejwody do zaáoĪenia áąk nawadnianych niedaleko àĊgu (pow. chojnicki).
W tym celu wybudowano kanaá 20 km dáugi, a 6 m szeroki
przy Borsku (niedaleko Jeziora Wdzydzkiego), zatamowano
Ğluzami CzarnąwodĊ i kanaáem tym wprowadzono wodĊ na
áąki, zaáoĪone miĊdzy àĊgiem a wsią Czarnąwodą. Widaü te
áąki z kolei na torze z Chojnic do Tczewa; obszar ich wynosi 506 ha, a zaáoĪenie kosztowaáo 1.200.000 Mk. NaleĪaáo
wykupiü folwark HutĊ i 9 máynów. W ten sposób na suchym
piasku stworzono wielki obszar urodzajnych áąk37.
Najszerzej sprawĊ kanaáu opisuje Krzysztof Frydel
w swej ksiąĪce „Woda wróciáa”, który pisze, Īe koncepcja
budowy kanaáu powstaáa podczas panowania króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, zaĞ zrealizowaá ją jego syn Fryderyk Wilhelm IV w latach 1842-184638. NaleĪy tu dodaü, Īe
Fryderyk Wilhelm III byá królem Prus od 1797 r. do Ğmierci
w 1840 r., a po nim na tron wstąpiá jego syn. Warto wiĊc,
korzystając z opisu Krzysztofa Frydla, napisaü trochĊ wiĊcej na temat kanaáu. Intensywna eksploatacja lasów, duĪe
wyrĊby spowodowaáy, Īe w wielu miejscach Borów Tucholskich, powstawaáy caáe poáacie wykarczowanego lasu,
który zamieniony zostaá na áąki i pastwiska. Jednak sáabe,

Mapa z 1911 roku
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piaszczyste grunty powodowaáy, Īe niewiele byáo poĪytku
z tych terenów. Jedyną szansą na ich efektywniejsze wykorzystanie byáa budowa kanaáów nawadniających te tereny.
Tak powstaá m.in. Wielki Kanaá Brdy, kanaá Niechwaszcz
i kanaá Wdy. Kanaá Wdy miaá nawodniü kompleks Czerskich
àąk, co miaáo siĊ przyczyniü do wiĊkszych zbiorów siana
oraz bujniejszej trawy na pastwiskach. WodĊ postanowiono
czerpaü z jezior Wdzydzkich i przesyáaü kanaáem o szerokoĞci dna 6 m i dáugoĞci 24 km na tereny Forst Königswiese
(leĞnictwo LeĞna Huta) i Czerskich àąk39. Kanaá swój początek bierze w okolicy wsi Borsk nad Jeziorem Wdzydzkim
i prowadzi nieomalĪe równolegle do Wdy aĪ do wsi Miedzno i dopiero tu odchodzi bardziej na wschód dochodząc prawie do samych Studzienic i dalej do linii kolejowej. Kanaá
przebiegaá przez wiele prywatnych terenów, które paĔstwo
musiaáo wykupiü. Aby dzieáo to uskuteczniü zakupiá fiskus 9
máynów, folwark HutĊ za 406500 marek. Przy kanale Czarnowodzkim stworzono razem 506 ha áąk melioracyjnych.
Koszta wyniosáy razem áącznie z ceną kupna etc. 1200000
marek. System áąk czarnowodzkich zostaá ukoĔczony w roku
1848. W roku 1844 zwiedziá król pruski Wilhelm IV Czersk
i obejrzaá prace przy áąkach melioracyjnych nad Niechwaszczem i Czarnąwodą. Król przenocowaá w starym urzĊdzie
w Czersku, (Czerski Dwór, mieszczący siĊ przy Browarze
Pomorskim) w mieszkaniu radcy Saltzwedel’a, który robotami melioracyjnymi kierowaá. Z okazji swego pobytu trzymaá król do chrztu syna dzierĪawcy domenalnego Ellersa
z Czerska. Po chrzcinach odjechaá król ze Ğwitą przez Mokre,
Borsk do Huty, gdzie przechodzi czarnowodzki kanaá. Tutaj
oczekiwaáy go reprezentacje stanów powiatu starogardzkiego ze Ğniadaniem40.
Schematyzm diecezji cheámiĔskiej sporządzony w 1848
r. nie wymienia wsi o nazwie Schwarzwasser. Podaje natomiast informacje o wsi Bösenfleisch (Záe MiĊso), poáoĪonej o ½ mili od koĞcioáa w àĊgu. We wsi mieszkaáo 142
katolików naleĪących do wspomnianej parafii i nieustalona
iloĞü osób innego wyznania41. Brak informacji o drugiej wsi
o tej samej nazwie leĪącej po wschodniej stronie Wdy, którą
pokazaá na swojej mapie Schroetter. Byü moĪe dwie wsie
leĪące po obu stronach Wdy podano jako jedną wspólną osadĊ, na co wskazywaáby zapis przynaleĪnoĞci wsi do starostwa Konitz, Stargard (Chojnice, Starogard Gd.), a wiĊc do
dwóch róĪnych obszarów administracyjnych.
Dopiero schematyzm z 1867 r. podaje nowe interesujące nas dane. Po raz pierwszy figuruje informacja o osadzie
(wsi?) Czarna Woda noszącej nazwĊ Schwarzwasser, która
naleĪy do parafii àąg (Long) i jest od niej odlegáa o ¼ mili.
Administracyjnie wspomniana Czarna Woda poáoĪona byáa
na obszarze powiatu starogardzkiego. We wsi mieszkaáo 55
katolików i nieustalona iloĞü osób innego wyznania. Ten
sam schematyzm wymienia dwie wsie Bösenfleisch. Jedną
mającą 83 katolickich mieszkaĔców naleĪącą do powiatu
chojnickiego poáoĪoną o ¼ mili od àĊga i drugą w powiecie
starogardzkim mającą 163 mieszkaĔców i poáoĪoną od àĊga

Przypisy:
1

2

3

Sáownik Geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów sáowiaĔskich, Tom XIV,
Warszawa 1895 s. 627.
A. Grzyb, Zaginione kamienne krĊgi ze
ZáegomiĊsa, w: Rydwan nr 1 (3) 2008,
Starogard GdaĔski 2008 s. 21-23.
W. àĊga, kilka znalezisk z nad Czarnej wody w:
Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu
T. XII nr 1-4, za 1946 r., ToruĔ, s. 75-76.
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o Ǫ mili. Dzieci z obu wsi Bösenfleisch uczĊszczaáy do dwuklasowej szkoáy katolickiej w àĊgu. Brak informacji, gdzie
uczyáy siĊ dzieci z Czarnej Wody42.
Nie sposób nie wspomnieü o wojnie Prus z Francją,
w latach 1870-1871. Miaáa ona swe konsekwencje takĪe
dla Pomorza i opisywanych w niniejszej ksiąĪce terenów.
W wojnie tej uczestniczyli, czĊsto wbrew swej woli, takĪe
Polacy z Pomorza. Wygrana przez Prusy wojna z Francją,
przyniosáa zmiany polityczne, geograficzne i ekonomiczne.
Nastąpiáo zjednoczenie ziem niemieckich pod beráem króla
Prus Wilhelma I Pruskiego, a obowiązki kanclerza objąá Otto
von Bismarck. Prusy otrzymaáy od Francji AlzacjĊ i czĊĞü
Lotaryngii oraz kontrybucjĊ w kwocie 5 mld franków w záocie43. Pieniądze te pozwoliáy na realizacjĊ wielu inwestycji
paĔstwowych lub teĪ przyspieszenie tych juĪ rozpoczĊtych.
MiĊdzy innymi intensywnie pracowano nad budową kolei.
Na Pomorzu realizowano budowĊ linii kolejowej áączącej
Berlin z ówczesnym Königsbergiem (dziĞ Kaliningrad). Linia ta prowadziáa przez Chojnice i Starogard. Jej budowa
daáa zajĊcie mieszkaĔcom okolicznych wsi, a w nastĊpnych
latach przyczyniáa siĊ do rozwoju gospodarczego miast
i wsi poáoĪonych wzdáuĪ jej trasy. Odcinek ze Starogardu
do Zblewa zostaá oddany do eksploatacji 15 kwietnia 1873
r., a ze Zblewa do Chojnic 15 sierpnia 1873 r.44. To wówczas powstaáa stacja kolejowa Schwarzwasser banhof, która
w przyszáoĞci miaáa siĊ staü integralną czĊĞcią miasta Czarna Woda.
Nie jest znana data powstania szkoáy w Czarnej Wodzie. Na pewno jednak szkoáa katolicka istniaáa tu w 1880 r.
W WiadomoĞciach potocznych zamieszczonych w Pielgrzymie z 1880 r. podano nastĊpującą informacjĊ: Starogard.
Jeszcze ciągle protestanckich obywateli i nadleĞniczych
uwaĪają za stosownych na lokalnych inspektorów szkolnych.
Tak niedawno nadleĞniczy Dühring z Osiecznej otrzymaá
taki urząd nad katolickiemi szkoáami w Osieczne, Klaninie,
Ossówku, Szlachcie, Czarnéjwodzie i Linówku45.
Pierwszą peániejszą pisaną informacjĊ o Czarnej Wodzie
znajdujemy w Sáowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów sáowiaĔskich wydanym w Warszawie
w 1880 r. Autor hasáa ks. Jakub Fankidejski46 napisaá wówczas: Czarna Woda, niem. Schwarzwasser, wieĞ pow. Starogardzki, poáączona urzĊdowo z wioską pobliską ZáemiĊso
(Bosenfleaish) nad Czarną Wodą; leĪy przy trakcie bitym
berliĔsko-królewieckim, w lesistej okolicy, st. Kol. ĩel. Pilsko-tczewskiej. Zawiera morg. roli 2733, kat. 207, ew. 6, dm.
mieszk. 22, par. àĊg; odl. od Starogardu 4 ¼ mili. Zaraz za
wsią nad szosą widaü maáy domek murowany, niesposobny
do zamieszkania; powiadają, Īe zostaá pobudowany na pamiątkĊ Napoleona I, który tu przechodząc z wojskiem z Tucholi do Tczewa przez noc obozowaá. Jest to jednak mylne.
Na tym pomniku, mającym formĊ maáego domku stoi napis
niemiecki: „Friedrich Wilhelm III-ten, dem Retter in der
Noth und dem Grunder dieser Strasie sein dankbarstea Volk.
MDCCCXXXX”47.
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W sprawie piaseckiej
inskrypcji

W

2012 roku ukazaáa siĊ ksiąĪka prof. K. M. Kowalskiego z Uniwersytetu GdaĔskiego, pt.: Vocor Augustinus, dotycząca zabytków dawnej kultury religijnej koĞcioáa pw. Narodzenia NMP w Piasecznie
k. Gniewa1. KsiąĪeczka skáada siĊ z trzech rozdziaáów. Pierwszy dotyczy kunsztownej gotyckiej inskrypcji z 1348 r., która znajduje siĊ na przedostatniej zewnĊtrznej warstwie cegieá prezbiterium piaseckiego koĞcioáa. Drugi, odkrytego cennego
ksiĊgozbioru parafialnego, a trzeci dziejów tamtejszej kampanologii. KsiąĪka jest
interesująca, z fachową bibliografią, wzbogacona fotografiami, czyta siĊ ją szybko,
oby takich wiĊcej! W niniejszym artykule chciaábym siĊ odnieĞü do pierwszego
rozdziaáu wspominanej ksiąĪki, mianowicie do krzyĪackiej inskrypcji.
Jako historyka i mieszkaĔca Piaseczna od lat intrygowaáa mnie owa inskrypcja,
opisana w powyĪszej ksiąĪce. Jej oryginalnoĞü, kunszt wykonania, tajemniczoĞü
czynią z niej swoistą wizytówkĊ odlegáej epoki i zarazem Ğwiata… JuĪ bowiem
w czasie mych studiów historycznych w Uniwersytecie GdaĔskim (2006 r.), miaáem przyjemnoĞü parokrotnie rozmawiaü na jej temat po mszy Ğw. z ks. praáatem
K. Myszkowskim, ówczesnym dbaáym kustoszem sanktuarium piaseckiego2.
Przypomnijmy, inskrypcja ta znajduje siĊ m.in. na przedostatniej zewnĊtrznej
warstwie cegieá poligonalnie zamkniĊtego prezbiterium koĞcioáa w Piasecznie3,
posiadającego analogiĊ z prezbiterium Ğwiątyni pw. Ğw. Mikoáaja w pobliskim
Gniewie4. Bierze ona swój początek nad poáudniową wieĪyczką schodkową5
i obiega prezbiterium urywając siĊ(?) na wschodniej (wspóáczeĞnie) Ğcianie nawy
bocznej6. Inskrypcja umieszczona jest áącznie na 140. páytkach ceramicznych,
na których umieszczone są glazurowe staroniemieckie litery majuskuáowe tworzące wyrazy, a oddzielone od siebie znakami interpunkcyjnymi w postaci równoramiennych krzyĪyków7. Ciąg fryzu inskrypcyjnego posiada dáugoĞü ponad
20 metrów.
Inskrypcja podaje nastĊpującą treĞü: + IN + GOTIS + NAMEN + NACH
+ GOTIS + GEBVRT + TVSVNT + DRI + HVNDIRT+ VDE + ACHTE + VNDE
+ VIRCZYK + IAR + BI + DEN + GECZITEN + VVAS + BRVDIR+ HEYRICH
+ DVSEMER + HOMEYSTIR + VHDE + B8. MoĪna ją táumaczyü na wspóáczesny jĊzyk polski nastĊpująco: W imiĊ BoĪe. Po BoĪym Narodzeniu9, tysiąc trzysta
czterdziestym ósmym roku, w czasach brata Henryka Dusemera wielkiego mistrza
i b[?]10. Jak twierdzi prof. Kowalski w inskrypcji znaleĨü moĪna dwie niekonsekwencje, mianowicie w wyrazach: VVAS i VHDE11. UwaĪam jednak, Īe wyraz
VVAS nie jest niekonsekwencją, a postawieniem obok siebie dwóch liter V ze
wzglĊdu na brak dysponowania przez budowniczych umieszczających fryz – litery W. Niekonsekwencją (Ğwiadomą?) jest natomiast zauwaĪalny brak litery N
w wyrazie V(N)DE12. Reasumując, uwaĪam, Īe moĪna odnaleĨü w inskrypcji
dwie niekonsekwencje, mianowicie w wyrazach: V(N)DE i VHDE.
(N)13.
Powstaje pytanie, dlaczego nie wstawiono wspomnianej litery N w wyrazie VDE? Czy mamy tu do czynienia z niekonsekwencją? Czy moĪe w czasie
zakáadania inskrypcji zdano sobie sprawĊ z tego, Īe siĊ ona nie zmieĞci na prezbiterium w caáoĞci(?) i postanowiono w związku z tym celowo opuĞciü literĊ
„N”, by zaoszczĊdziü miejsca? – wrócimy do tego w dalszym toku artykuáu.
Czego siĊ z niej dowiadujemy? Po pierwsze uwaĪam, Īe jest ona zagadkowa.
Po drugie, Īe jest to inskrypcja typu fundacyjnego14 i związana jest z ufundowaniem – wybudowaniem przez KrzyĪaków koĞcioáa w Piasecznie, za rządów
wielkiego mistrza Henryka Dusemera (1345-1351)15. Wiadomo jest z niej, Īe
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KoĞcióá Narodzenia NMP w Piasecznie
ħródáo: Najstarsze koĞcioáy Kociewia, wyd. I,
Starogard Gd. b. r. w., op. cit., s. 114.

umieszczono ją w roku 1348. Zachodzi wiĊc nastĊpujące
pytanie, mianowicie, ile lat mogáa byü budowana piasecka
Ğwiątynia? Poza rokiem 1348 widniejącym w inskrypcji
nie mamy Īadnych odnoĞników Ĩródáowych w tej kwestii.
Przypuszczaü moĪna, biorąc po uwagĊ zdanie z inskrypcji opiewające, iĪ „dziaáo siĊ to” w czasach, jak wielkim
mistrzem byá brat Heinrich Dusemer (bi den gecziten vvas
brudir Heyrich Dusemer homeystir), a mając na uwadze
to, Īe objąá on wspomniany urząd 13.12.1345 r. (a wiĊc
pod koniec tegoĪ roku), Īe ewentualnie w roku nastĊpnym,
tj. 1346 mogáa zostaü rozpoczĊta budowa Ğwiątyni, którą
zakoĔczono oficjalnie w r. 1348, a wiĊc odwoáując siĊ w tej
kwestii (po czĊĞci) do okresu sprawowania rządów przez
Dusemera. Zatem czas budowy Ğwiątyni moĪna okreĞliü
ogólnie na lata: 1346/1347 do 1348 r. Niemniej zaznaczyü
chciaábym, Īe bardziej pewny odnoĞnie tegoĪ ustalenia jest
tu terminus ad quem (czyli rok 1348), niĨli terminus a quo.
Pomocne byáoby tu (byü moĪe) pewne odniesienie siĊ do
datacji lokacji wsi Piaseczno z dokumentu lokacyjnego,
który jednak zaginąá, podejrzewam, Īe juĪ w XV wieku
byü moĪe w czasie przemarszu wojsk polsko-husyckich
przez Pomorze GdaĔskie, lub ewentualnie w czasie wojny
13-letniej16. Przyjmując jednak (za literaturą17), iĪ pierwotnie KrzyĪacy wybudowali samo prezbiterium, obiekt przecieĪ nie nazbyt wielki, to moĪemy przyjąü, iĪ mogáo byü
ono budowane faktycznie w powyĪszym okresie lat18.
Poruszając zagadnienie piaseckiej inskrypcji pozostaje motyw jej niedokoĔczenia(?). ZauwaĪyü bowiem trzeba, Īe urywa siĊ ona na zagadkowej (wspóáczeĞnie) literze
„B”. Ksiądz Romuald Frydrychowicz, pisaá przed laty, iĪ
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inskrypcja piasecka nie zostaáa przez KrzyĪaków wykoĔczona19. Z naukowego punktu widzenia jest to moĪliwe,
bowiem mamy na to widoczny dowód w postaci tego, Īe
siĊ ona urywa w koĔcu póánocnej Ğciany prezbiterium20
i tym samym, Īe mogáa ona zostaü niewykoĔczona z powodu np. dalszego braku miejsca na nim. UwaĪam jednak,
Īe treĞü inskrypcji zostaáa pierwotnie przygotowana (poza
miejscem budowy) w caáoĞci21 oraz, Īe KrzyĪacy chcieli
ją zamieĞciü w caáoĞci. Niemniej jednak przypuszczam, iĪ
fakt tego, Īe siĊ ona nie zmieĞci (na prezbiterium) mógá
wyjĞü na miejscu budowy. Na przykáad a) przed jej umieszczaniem, kiedy budowniczy stwierdzili naocznie, Īe na wybudowanym przez nich prezbiterium inskrypcja siĊ im nie
zmieĞci22; lub b) w czasie jej umieszczenia, co potwierdzaü
nam moĪe, chociaĪby wspomniany brak litery „N” w wyrazie VDE. Dlatego teĪ postanowili pozostawiü ją w takiej
postaci, jak widzimy ją wspóáczeĞnie, nie wprowadzając
po ostatniej literze „B” dalszej treĞci fryzu z powodu braku miejsca na prezbiterium23. Profesor Kowalski postawiá
w tym kontekĞcie przypuszczenie, Īe reszta nie umieszczonych páytek z zakoĔczenia inskrypcji (tych po ostatniej
literze „B”– przyp. G.W.) zostaáa w jakimĞ miejscu Ğwiątyni ukryta24. Nie sądzĊ – ale jest to moje osobiste zdanie.
Zaznaczyü chciaábym równieĪ, biorąc pod uwagĊ rozmieszczenie inskrypcji, iĪ caákiem prawdopodobne jest
i to, Īe mogáo siĊ udaü KrzyĪakom zamieĞciü ją w caáoĞci,
a ostatnia zagadkowa litera „B”, na której wydawaü siĊ
moĪe wspóáczeĞnie, Īe siĊ ona urywa – oznaczaü moĪe
skrót od wyrazu Brudere – bracia(!). PrzeĞledĨmy bowiem
jeszcze raz jej przetáumaczoną na jĊzyk polski treĞü: W imiĊ
BoĪe. Po BoĪym Narodzeniu, tysiąc trzysta czterdziestym
ósmym roku, w czasach brata Henryka Dusemera wielkiego mistrza i b[?]. Profesor Kowalski, zrekonstruowaá
ostatnią literĊ „B” z wyrazem – brata, byü moĪe (za Bernhardem Schmidtem) w odniesieniu do komtura gniewskiego – brata Jana von Falkensteina25. Moim zdaniem ostatnia
litera „B” z inskrypcji, jak zasygnalizowaáem to juĪ powyĪej, oznaczaü moĪe skrót od wyrazu Brudere – tj. bracia, w odniesieniu do braci z Zakonu krzyĪackiego. Czyli
w takim wypadku inskrypcja brzmiaáaby: W imiĊ BoĪe.
Po BoĪym Narodzeniu, tysiąc trzysta czterdziestym ósmym
roku, w czasach brata Henryka Dusemera wielkiego mistrza i braci25A.
Podsumowując niniejszy artykuá, moĪna powiedzieü
m.in., Īe budowa koĞcioáa piaseckiego (tj. obec. prezbiterium) ukoĔczona zostaáa w 1348 r. – tak wynika z inskrypcji fundacyjnej. ĝwiątynia budowana byáa w latach
1346/1347-1348 za czasów w. mistrza Henryka Dusemera,
którego poniekąd wspomniana inskrypcja „opiewa”. KoĞcióá ulegá w nastĊpnych latach (tj. 2 poá. XIV w.) stopniowej rozbudowie. Napis inskrypcyjny na prezbiterium zostaá
w swej treĞci przygotowany w caáoĞci. Niemniej przypuszczam, Īe ze wzglĊdu na to, iĪ spostrzeĪono przed jego
umieszczeniem/ lub w czasie jego umieszczenia, Īe siĊ on
nie zmieĞci w caáoĞci na niewielkim prezbiterium, postanowiono zamieĞciü go w takiej postaci (niedokoĔczonej?),
jak widzimy go wspóáczeĞnie, nie wprowadzając po ostatniej literze „B” jego dalszej treĞci z powodu braku miejsca.
Niewykluczone jest w tym kontekĞcie i to, Īe Ğwiadomie
opuszczono literĊ „N” w wyrazie VDE, by w ten sposób
zaoszczĊdziü nieco miejsca oraz, Īe celowo zastosowano
skrót w postaci ostatniej litery „B” – oznaczający wyraz
bracia w odniesieniu do braci z Zakonu krzyĪackiego. Ale
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teĪ, nie moĪna wykluczyü i tego (sądząc po odpowiednim
doborze páytek26 i wspomnianej ostatniej literze – skrócie), Īe inskrypcjĊ udaáo siĊ KrzyĪakom zamieĞciü w caáoĞci, i Īe tak wáaĞnie miaáa ona wyglądaü, jak widzimy ją
wspóáczeĞnie. Niemniej uwaĪam, Īe ostatnia zagadkowa
litera „B” w inskrypcji oznacza w obu powyĪszych przypadkach, tj. jej niedokoĔczenia/ lub dokoĔczenia, skrót
od wyrazu – bracia (Brudere). Na zakoĔczenie artykuáu

chciaábym zaznaczyü, Īe naleĪaáoby spojrzeü na temat
inskrypcji piaseckiej z szerszej perspektywy, mianowicie
porównawczej, np. porównując ją z innymi zachowanymi inskrypcjami z terenu paĔstwa krzyĪackiego (np. tymi
z Malborka, Elbląga czy Torunia27), a takĪe myĞlĊ, Īe naleĪaáoby spojrzeü bardziej wnikliwie na postaü wielkiego
mistrza Henryka Dusemera. Dlatego uwaĪam, Īe artykuá
nie wyczerpuje jego tematu.

Przypisy:
1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11
12
13

14

15

K. M. Kowalski, Vocor Augustinus. Zabytki dawnej kultury religijnej w Piasecznie, Gniew 2012, stron 68.
Owocem tych interesujących rozmów na temat tej staroniemieckiej
inskrypcji, a takĪe czasu budowy Ğwiątyni przez KrzyĪaków, byá
mój artykuá – pierwiosnek, pt.: Powstanie koĞcioáa pw. Narodzenia
NMP w Piasecznie, wydrukowany w piaseckim piĞmie parafialnym
„Lilia”, nr 76, 2006, na s. 6-7. Dodaü trzeba, Īe w 2005 r. za staraniem ks. praáata Myszkowskiego inskrypcjĊ tĊ oraz caáą zewnĊtrzną stronĊ prezbiterium koĞcioáa, kunsztownie odrestaurowaáa firma
z Torunia. Na ten temat patrz: J. Ejankowski, 50 lat w sáuĪbie Bogu
i wiernym, Piaseczno 2006, s. 33.
Por. Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in
Pelplin 1904, Pelplin 1904, s. 285. Literatura przedmiotu twierdzi, Īe KrzyĪacy wybudowali zrazu w 1348 r. samo prezbiterium,
byü moĪe upiĊkszone od strony zachodniej szczytem z blendami
i sterczynami – przyp. G.W., a nastĊpnie w 2. poá. XIV w. ĞwiątyniĊ rozbudowano poprzez dobudowanie nawy gáównej. Zob.:
R. Frydrychowicz, Chwaáa NajĞwiĊtszej Maryii Panny w diecezyi
cheámiĔskiej, cz. I, Pelplin 1916, s. 21; Diecezja CheámiĔska. Zarys
historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 282; J. WiĞniewski, Parafia i sanktuarium maryjne w Piasecznie w okresie nowoĪytnym
(XVI-XVIII w.), Gniew 2008, s. 24 przyp. 71, 73; K. Myszkowski,
W. Kobus, Sanktuarium Maryjne Królowej Pomorza i Matki JednoĞci w Piasecznie, Wrocáaw 2009, s. 19, przy czym jest to chyba
najlepsza ksiąĪeczka dotycząca tegoĪ sanktuarium, por.: Najstarsze koĞcioáy Kociewia, wyd. I, Starogard Gd. b.r.w., s. 113.
OdnoĞnie podobieĔstwa obu prezbiteriów zob.: I. Strzelecka,
Gniew. (Pomorze w zabytkach sztuki), Wrocáaw 1982, s. 121;
K. M. Kowalski, Zabytki miasta Gniewu od XIII do XIX wieku,
[w:] Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku, pod red. B. ĝliwiĔskiego,
Pelplin – Gniew 1998, s. 292, przyp. 7; J. WiĞniewski, Parafia…,
s. 24, przyp. 73.
Zob. K. M. Kowalski, Vocor…, fotografia na s. 11.
Páytki pierwsza i ostatnia fryzu (tj. znaki: [+] - [B]) są umieszczone
juĪ na zewnĊtrznych wschodnich Ğcianach naw bocznych koĞcioáa.
Wáasna autopsja autora.
K. M. Kowalski, Vocor Augustinus…, op.cit., s. 10.
WartoĞü fonetyczną „U” niekiedy oddawano za pomocą znaku „V”.
Zob. takĪe K. M. Kowalski, op.cit., s. 13, gdzie tekst inskrypcji
poddany wyostrzeniu komputerowemu.
Zwrot z inskrypcji brzmiący: Po BoĪym Narodzeniu, odnosiü siĊ
moĪe ogólnie do ery chrzeĞcijaĔskiej post Christum natum (naszej
ery).
Lub teĪ dosáownie: W imiĊ BoĪe. Po BoĪym Narodzeniu, tysiąc trzysta czterdziestym ósmym roku, w czasach co brat Henryk Dusemer
wielki mistrz i b[?]. + IN + GOTIS + NAMEN + NACH + GOTIS
+ GEBVRT + TVSVNT + DRI + HVNDIRT+ VDE + ACHTE
+ VNDE + VIRCZYK + IAR + BI + DEN + GECZITEN
+ VVAS + BRVDIR+ HEYRICH + DVSEMER + HOMEYSTIR
+ VHDE + B. Za wskazówki przy táumaczeniu inskrypcji dziĊkujĊ
dr hab. R. Kubickiemu.
K. M. Kowalski, op.cit., s. 11.
Por. wyrazy z inskrypcji: VDE, VNDE, VHDE.
NiekonsekwencjĊ w wyrazie VHDE zamiast VNDE, zauwaĪyá
prof. K. M. Kowalski, tenĪe, Vocor…, s. 11.
Por. J. SzymaĔski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1976,
s. 323 i n.
Czasy rządów w. mistrza H. Dusemera byáy czasami w paĔstwie
zakonnym raczej niespokojnymi i upáynĊáy na licznych walkach
z Litwinami. Na przykáad w latach 1345 i 1346 Dusemer wyprawiá
siĊ zbrojnie na LitwĊ, pierwsza wyprawa byáa nieudana, w drugiej
udaáo mu siĊ pokonaü ksiĊcia Olgierda i spustoszyü kraj. W odpowiedzi Litwini zaatakowali terytorium zakonu w Prusach. Ich
ataki powstrzymaá w. komtur Winrych von Kniprode 2.02.1348 r.
w zwyciĊskiej bitwie nad rzeką Strawą. Warto dodaü, iĪ dalszy
pochód na LitwĊ wojsk zakonnych powstrzymaáa epidemia dĪumy, która dotaráa i w granice paĔstwa krzyĪackiego. 14.09.1351
r. H. Dusemer, abdykowaá z funkcji wielkiego mistrza zakonu,
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byü moĪe z powodu sĊdziwego wieku, zmará na zamku w Bratianie w 1353 r., pochowany jest w kaplicy Ğw. Anny na zamku
malborskim. Na jego temat patrz: K. Conrad, Henryk Dusemer,
[w:] Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-1994, Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 40,
Marburg 1998, s. 84; P. PizuĔski, Poczet wielkich mistrzów krzyĪackich 1198-2000, GdaĔsk 2003, s. 93-97; K. Borowski, Wielcy mistrzowie Zakonu krzyĪackiego w Annales Jana Dáugosza
w latach 1309-1467, praca magisterska napisana pod kierunkiem
prof. W. DáugokĊckiego, GdaĔsk (UG) 2009, s. 29 i n.; G. WoliĔski, Powstanie koĞcioáa…, s. 7.
Podejrzenie moje wynika z tego, Īe w Ĩródáach póĨniejszych dotyczących parafii piaseckiej, a przede wszystkim wsi z XVI, XVII
i nastĊpnych stuleci, nie mamy o nim Īadnych wzmianek lub odwoáania siĊ do niego. Warto dodaü, Īe z 1353 r. posiadamy dokument, w którym wzmiankowany jest proboszcz piasecki Hardwich
(Hertwic genant pfarrer zv dem Peze, zob. UBC, ed. C. Woelky,
I, nr 301). W sprawie interpretacji tego dokumentu zob.: M. Grzegorz, Sáownik historyczno-geograficzny…, Gniew 2009, s. 69. OdnoĞnie przemarszu wojsk polsko-husyckich przez Pomorze w 1433 r.
pod przywództwem Czapka z San, zob.: M. Biskup, Wojny Polski
z Zakonem krzyĪackim 1308-1521, GdaĔsk 1993, pisze on m.in. na
temat ich pobytu na Pomorzu tak: Wojska husycko-polskie nie podjĊáy jednak próby oblegania warownego zamku i miasta w Gniewie,
grabiąc natomiast i niszcząc wsie pomorskie wraz z koĞcioáami.
Po przekroczeniu rzeki Wierzycy, skierowaáy siĊ na póánocny – zachód, docierając 28 sierpnia do wielkiego opactwa cysterskiego
w Pelplinie. Padáo ono ofiarą grabieĪy i zniszczenia ze strony oddziaáów husyckich. M. Biskup, op. cit., s. 180. Niewykluczone jest
(a prawdopodobne), Īe i bezbronny koĞcióá w Piasecznie, mógá ulec
w tym czasie (przez wspomniane oddziaáy) splądrowaniu, moĪe teĪ
i jakiemuĞ zniszczeniu(?), a wieĞ ograbiona, spalona, itd. UwaĪam
jednak, Īe sprawa zaginiĊcia dokumentu lokacyjnego Piaseczna
wymaga odrĊbnego poruszenia.
Zob. przyp. 3.
W kaĪdym bądĨ razie ksiądz praáat Kazimierz Myszkowski przyjmowaá budowĊ prezbiterium na lata 1347-1348, tenĪe, Sanktuarium
Maryjne Królowej Pomorza…, s. 19.
R. Frydrychowicz, Chwaáa…, s. 21 – cyt.: Najprzód zaczĊto podobnie jak przy katedrze pelpliĔskiej, budowaü presbyteryum,
które roku 1348 zostaáo oddane do uĪytku, jak wnioskowaü moĪna
z niemieckiego, niestety niewykoĔczonego napisu na zewnĊtrznym
murze presbyteryum.
Faktycznie ostania páytka z literą „B” znajduje siĊ juĪ na wschodniej (wspóáczeĞnie) Ğcianie nawy bocznej (zob. przyp. 6), dla jasnoĞci tekstu pozwoliáem sobie w tym kontekĞcie na uogólnienie.
Za przygotowaniem napisu w caáoĞci opowiada siĊ teĪ prof. Kowalski, zob. tenĪe, Vocor…, s. 11.
Niewykluczone jest i to, Īe KrzyĪacy postanowili „skróciü”
inskrypcjĊ, w taki sposób, by przekazaü „na wieki” jej najwaĪniejszą treĞü m.in.: rok oraz imiĊ i nazwisko swego wielkiego mistrza.
Wynikaáoby z tego, Īe rzeczywiĞcie wybudowano w 1348 r. ĞwiątyniĊ posiadającą ksztaát obecnego prezbiterium (por. przyp. 3). Wątpliwe jest natomiast, by inskrypcja zachodziáa (w 1348 r.) na tylną
ĞcianĊ zachodnią Ğwiątyni(?). ChociaĪ prof. Kowalski w rozmowie
ze mną, nie wykluczyá takiej moĪliwoĞci.
K. M. Kowalski, op. cit., s. 11.
Idem, s. 10-12, por. B. Schmid, Die Inschriften des Deutschen
Ordenslandes Preussen bis zum Jahre 1466, Halle 1935.
Lub dosáownie: W imiĊ BoĪe. Po BoĪym Narodzeniu, tysiąc trzysta czterdziestym ósmym roku, w czasach co brat Henryk Dusemer
wielki mistrz i bracia (por. przyp. 10).
Zob. powyĪej przyp. 6. Porównaj rozmieszczenie páytek: pierwszej
[+] i ostatniej fryzu [B]. Obie umieszczone są bowiem, juĪ na zewnĊtrznych obecnie wschodnich Ğcianach naw bocznych.
Powstaje pytanie, dlaczego KrzyĪacy zdecydowali siĊ tak wyróĪniü
koĞcióáek wiejski w Piasecznie umieszczając na nim tak kunsztowną inskrypcjĊ?! Czy mogáo byü to związane z jakąĞ bezpoĞrednią
fundacją samego wielkiego mistrza?...
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JACEK CHEREK

ĩycie
to mozaika PelpliĔski konkurs gwary
MAREK BIEGALSKI, starogardzianin, ukoĔczyá filologiĊ polską na Uniwersytecie àódzkim oraz
religioznawstwo ze specjalizacją
filozofia religii, a takĪe dziennikarstwo na Uniwerytecie Warszawskim. Publikuje felietony, recenzje
i komentarze. Jest autorem trzeciego juĪ tomiku poezji pt. „Mozaika”,
na który skáadają siĊ 24 wiersze oraz
2 teksty pisane prozą.

T

wórczoĞü Marka Biegalskiego stanowi zapis doĞwiadczenia Īyciowego w wymiarze
jednostkowym i konkretnym. WyraĨna jest perspektywa filozoficznego patrzenia na rzeczywistoĞü, wyraĨne są
odniesienia do zdarzeĔ, miejsc związanych z autorem. Uniwersalne są tematy i problemy utworów: czáowiek
i natura, czáowiek i Bóg, miáoĞü, przemijanie, Ğmierü. Motyw przemijania
wystĊpuje niemal w kaĪdym utworze,
podkreĞlając, jak kruche i ulotne jest
ludzkie Īycie. Perspektywa przyĪytych
lat, poczucie przemijania czasu dodają
rozmyĞlaniom i przeĪyciom dramatyzmu, ale stawiają teĪ w sytuacji beznadziejnoĞci wobec nieuniknionego.
ĝwiadectwo tego znajdujemy m.in.
w utworze „Nic”:
za daleko za wysoko
za gáĊboko
osadzone są topole
na tym brzegu
wokóá ostre skaáy
sáoĔce siĊ zraniáo
skaleczyáo swe promienie
i horyzont biaáy
Na podstawie tekstów moĪna by
odtworzyü portret duchowy i zmysáowy Marka Biegalskiego, bo identyfikacja podmiotu lirycznego z autorem
jest doĞü wyraĨna.
Zachecam PaĔstwa do poznania
twórczoĞci Marka Biegalskiego.

H.R.
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dniu 11 kwietnia 2014 roku w Miejskim OĞrodku Kultury w Pelplinie odbyá siĊ Rejonowy Konkurs Gwary Kociewskiej. Uczestników
konkursu i goĞci przywitaá Piotr àaga, dyrektor Miejskiego OĞrodka
Kultury w Pelplinie, który powiedziaá, Īe poprzez ten konkurs starają siĊ kultywowaü tradycje i zwyczaje oraz pielĊgnowaü wáasną toĪsamoĞü i gwarĊ kociewską.
Konkurs otworzyá Tadeusz BáĊdzki, zastĊpca burmistrza Pelplina, który powiedziaá, Īe gwary kociewskiej uĪywa w oficjalnych wystąpieniach i wrĊcz szczyci,
Īe jest z Kociewia, dlatego ucieszyá siĊ z tak licznego uczestnictwa w konkursie.
Przystąpiáo do niego 51 osób. WystĊpy uczestników konkursu w 6 kategoriach
oceniaáo jury w skáadzie: Jan Ejankowski, Emilia RuliĔska, Mirosáawa MĘller
oraz Wiesáaw ĝwitaáa, które miaáo przysáowiowy wielki orzech do zgryzienia.
Przewodniczący jury, Jan Ejankowski, podsumowując konkurs, wystĊpy dzieci
i máodzieĪy, podkreĞliá, Īe do zmagaĔ związanych z gwarą kociewską przystĊpuje
coraz wiĊcej uczestników, zwáaszcza ze szkóá ponadgimnazjalnych. Powiedziaá,
Īe ci máodzi przejmą kiedyĞ paáeczkĊ po starszych. Co do oceny uczestników
konkursu zaznaczyá, Īe na scenie panowaáa teraz wiĊksza swoboda: Staram siĊ
zwracaü uwagĊ uczniom, Īe w momencie kiedy wchodzą na scenĊ, to nie mogą
byü uczniami, ale muszą byü tymi, którymi wtedy na Kociewiu byli: gosposią albo
pracownikiem. Prawidáowe wymówienie gwary musi mieü wyraz twarzy, ruch
rąk i Īeby to wszystko byáo zgrane, poniewaĪ scena wymaga pewnych rygorów.
WystĊpujący na scenie przekazuje wartoĞci, które tworzyáy poprzednie pokolenia
i cieszĊ siĊ, Īe wielu máodym uczestnikom konkursu udaáo siĊ wczuü w rolĊ, jaka im
przypadáa. Jan Ejankowski podziĊkowaá teĪ nauczycielom i opiekunom za dobre
przygotowanie swoich uczniów do recytacji utworów w gwarze kociewskiej oraz
wyraziá pragnienie, aby za rok w konkursie gwary uczestniczyáo jeszcze wiĊcej
osób.
RównieĪ bardzo dobre wraĪenia z konkursu gwary wyniosáa inna jurorka
Emilia RuliĔska z pochodzenia Mazowszanka, a z wyboru Kociewianka. Jestem
bardzo szczĊĞliwa, Īe z roku na rok máodzieĪ coraz lepiej posáuguje siĊ gwarą
kociewską, a w tym roku szczególnie Ğwietne byáy wystĊpy przedszkolaków i dzieci
z klas 1-3, które tak piĊknie mówiáy gwarą. Pani Emilia wyraziáa teĪ nadziejĊ, Īe
w niedáugim czasie dojdzie do wydania ksiąĪki o gwarze kociewskiej jej autorstwa,
która bĊdzie dobrą pomocą dla nauczycieli, regionalistów, dzieci i máodzieĪy.
Nagrody uczestnikom konkursu wrĊczali Tadeusz BáĊdzki i Michaá Kargul,
wiceprezes i prezes Oddziaáu Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
które byáo fundatorem nagród za I miejsca w kategorii III, IV i V. Poza tym wszyscy wystĊpujący w konkursie otrzymali dyplomy i sáodkie upominki.
Konkurs ubogaciá wystĊp zespoáu pieĞni „Oj-toto” dziaáający w OĞrodku Kultury w Pelplinie.
A oto lista nagrodzonych i wyróĪnionych w 6 kategoriach:
Kategoria I – uczniowie klas 0 oddziaáów przedszkolnych i szkolnych; I klasy
szkoáy podstawowej: I miejsce Julia Bednarczyk, II miejsce Karolina Gierszewska, III miejsce Amelia KulpiĔska, wyróĪnienie Igor MroziĔski, Dorota Langowska. Kategoria II – uczniowie klas II-III szkoáy podstawowej: I miejsce Natalia
Hasa, II miejsce Julia Zaczek, III miejsce Maksymilian Gawlik. Kategoria III
– uczniowie klas IV-VI szkoáy podstawowej: I miejsce Daria Gajos, II miejsce
Miáosz Chmielecki, III miejsce Urszula Nitkowska.
Kategoria IV – uczniowie gimnazjum: I miejsce Katarzyna Habas, II miejsce Weronika Frymarska, III miejsce Weronika Krajnik, wyróĪnienie Katarzyna
Ewald. Kategoria V – uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych: I miejsce Anna Dworakowska, II miejsce Kamila Chojnacka, III miejsce Dorota StopiĔska, wyróĪnienie Patrycja Siemiona. Kategoria VI – osoby dorosáe: I miejsce Barbara Thurn.
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Uczniowie I klas szkóá podstawowych
Julia Bednarczyk (I miejsce)

Wszystkie fot. Jacek Cherek

Uczniowie gimnazjów. Od lewej: Katarzyna Habas (I miejsce)

Anna Dworakowska (I miejsce)

Uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych

BADANIE TOēSAMOćCI

RYSZARD SZWOCH

Rok Milewskiego

W

kalendarzu rocznic roku 2014 – niezwykle
bogatym – wyraĨnie dominują jubileusze
i rocznice natury historycznej. Dla mieszkaĔców Kociewia – przynajmniej tych bardziej związanych
z regionalizmem – nie mniej waĪną okolicznoĞcią powinna
byü przypadająca w tym roku setna rocznica urodzin Józefa
Milewskiego – najbardziej przecieĪ znanego w latach powojennych autora publikacji o Kociewiu.
Przypomnienie biografii dr. Milewskiego wydaje siĊ
zbĊdne, gdyĪ jest ona w zasadzie o tyle znana, o ile pozostaje w pamiĊci wspóáczesnych. A ci przecieĪ na bieĪąco
i naocznie Ğledziü mogli koleje jego dziaáalnoĞci publicznej:
politycznej, spoáecznej, publicystycznej… Komu maáo tej
wiedzy, ma do dyspozycji Sáownik biograficzny Kociewia
z Īyciorysem naszego dziejopisa w tomie III. Starogardzianom przypomina go jedna z ulic w poáudniowej czĊĞci miasta. Od kilku lat odbywa siĊ pod patronatem Towarzystwa
MiáoĞników Ziemi Kociewskiej coroczny konkurs jego imienia na najciekawsze prace magisterskie i licencjackie. Czci
go teĪ obelisk przy domostwie rodzinnym w Zelgoszczy.
Rok Józefa Milewskiego miaáby zatem charakter symboliczny, uroczysty i oficjalny. Nie przysporzyáby zapewne
nowej wiedzy o tym pracowitym kronikarzu, ale ukazaáby
jego dorobek w perspektywie aktualnej, moĪe nawet krytycznej, jako bazĊ dla historiografii lokalnej. Jubileusze są
dobrą okolicznoĞcią dla takich przypomnieĔ, ocen, syntez
i nowych spojrzeĔ na zamkniĊte juĪ dzieáo Īycia autora. Ten
wszak zasáuĪyá na takie zainteresowanie.
InicjatywĊ przejĊáa rodzina. Na áamach lokalnej gazety1
ukazaáa siĊ informacja o przypadającej 100. rocznicy urodzin
Józefa Milewskiego, przypadającej 18 lutego 2014 roku,
z zaproszeniem na wieczorną mszĊ Ğw. w starogardzkiej farze. Odprawiá ją ks. Tomasz Rycháowski, wikariusz parafii
Ğw. Mateusza. Nie wiedziaá zapewne niczego wiĊcej o osobie polecanej w celebrze, gdyĪ intencjĊ mszalną ograniczyá
wyáącznie do personaliów. Na szczĊĞcie obecni w koĞciele
byli lepiej zorientowani.
Nie przeoczyáa tej rocznicy Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. B. Sychty w Starogardzie Gd. Na miarĊ swoich skromnych moĪliwoĞci ekspozycyjnych przygotowaáa
w holu wejĞciowym sporą wystawĊ publikacji autorstwa
dr. Milewskiego2. Biblioteczne zbiory na tej wystawie uzupeániono nielicznymi pamiątkami (fotografie). Dogodna
lokalizacja biblioteki przy Rynku mogáaby stanowiü zachĊtĊ do odwiedzenia ekspozycji nawet dla tych, którzy nie
korzystają z ksiĊgozbioru tej placówki. Ale to raczej sáaba
nadzieja.
Przygotowanie uroczystego spotkania z okazji 100 rocznicy urodzin dr. Józefa Milewskiego – historyka Kociewia,
wziąá na swoje barki Spoáeczny Komitet Obchodów3 pod
patronatem Starosty Starogardzkiego. Miejsce spotkania
zaplanowano na sobotnie przedpoáudnie, 15 marca br. w
auli II Liceum Ogólnoksztaácącego im. Ziemi Kociewskiej
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w Starogardzie Gd. Do zwiĊzáego programu wáączono sáowo powitalne starosty powiatu oraz prelekcjĊ prof. Józefa
Borzyszkowskiego, zatytuáowaną „Józef Milewski a Kociewie i Kociewiacy” – dopuszczając teĪ okazjĊ do dyskusji
i wspomnieĔ ze strony osób zaproszonych. Urozmaiceniem
spotkania miaá byü wystĊp zespoáu dzieciĊcego Lubichowskie Kociewiaki. W finale znalazá siĊ takĪe relaks przy kawie. Familiarnie i niezobowiązująco.
I tak w goĞcinnych progach szkoáy przy ul. KoĞciuszki zjawili siĊ liczni goĞcie: samorządowcy powiatu i gmin,
regionaliĞci, dawni bliscy wspóápracownicy starogardzkiego
Kronikarza ze Ğrodowiska pracowników kultury, nie licząc
naturalnie czáonków najbliĪszej jego rodziny. Zdaje siĊ, Īe
klucz zaproszeĔ przemyĞlano wyjątkowo rozwaĪnie, adekwatnie i reprezentatywnie do tych krĊgów, w których bohater spotkania za swego Īycia najbardziej siĊ udzielaá. Nie
zapomniano równieĪ o máodszym pokoleniu, dla którego
jest on juĪ legendą.
Ze sceny – w dyskretnej i powĞciągliwej dekoracji – spoglądaá na przybyáych sam Bohater w szkicowym portrecie
autorstwa Józefa Olszynki.
Wybór prelegenta – gáównego mówcy tego spotkania
– gwarantowaá sáuchaczom barwną gawĊdĊ o wielu wątkach,
a dotyczącą funkcjonowania Józefa Milewskiego w relacji
do miejsca pochodzenia (urodzony w Lubichowie na Kociewiu), spoáecznoĞci tego regionu i jego dziedzictwa. PrzeĪyte aktywnie 83 lata i obfite dokonania tego niepospolitego
czáowieka dostarczyáy mówcy niemaáo materiaáu do snucia
refleksji. Oplecione dygresjami, podane z emocjonalną swadą fakty i okolicznoĞci z tej biografii tym samym obroniáy
siĊ przed surowym obiektywizmem.
Wystąpienie goĞcia spoza Kociewia nie zniechĊciáo
miejscowych do zabrania gáosu. I tak senator Andrzej Grzyb,
Marek Frydrychowski, Sáawomir BieliĔski, Jan Wierzba, Jadwiga Hukaáa oraz kilkoro czáonków rodziny wspominaáo
dr. Milewskiego nader ciepáo. Kociewiacy okazali siĊ zatem
równie waĪni i przydatni w tej sprawie.
Program artystyczny, zaprezentowany na koniec przez
urokliwy zespóá pod kierunkiem niezawodnej Bogumiáy
Fiaákowskiej, wszystkich ująá za serca. No cóĪ! Lubichowskie Kociewiaki to juĪ sprawdzona marka wĞród grup folklorystycznych naszego regionu.
Dopóki rok ten jeszcze trwa, moĪe nie bĊdzie to ostatnia forma uczczenia jubileuszu zasáuĪonego kociewskiego
dziejopisa.

Przypisy:
1
2
3

„Dziennik Kociewski” z 14 II 2014 r., s. 2.
M. JĊdrzyĔski, Wystawa o Milewskim, tamĪe, s. 14, fot.
Wg drukowanego zaproszenia z programem spotkania. W skáad
14-osobowego komitetu organizacyjnego wszedá m.in. syn Stefan
Milewski i prezes TMZK Mirosáaw Kalkowski.
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KS. IRENEUSZ SMAGLIýSKI

Zabytki Pelplina wpisane na listĊ
„Pomników Historii”
Prezydent RP Bronisäaw Komorowski 29 kwietnia odwiedziä Pelplin, aby osobiĈcie wröczyè biskupowi pelpliþskiemu Ryszardowi Kasynie swojñ decyzjö o nadaniu pelpliþskiemu
pocysterskiemu kompleksowi katedralnemu statusu Pomnika Historii. Przy tej okazji powiedziaä, Ĕe zgodnie z wolñ Ĉw. Jana Pawäa II, naleĔy „w obszarze integrujñcej siö Europy
trzymaè siö jak najmocniej Ĉwiata wiary, wartoĈci i polskiej kultury zawsze budowanej na
fundamencie chrzeĈcijaþstwa zachodniego”.

G

áówna czĊĞü uroczystoĞci odbyáa siĊ w dawnym
refektarzu cysterskim, obecnie naleĪącym do
WyĪszego Seminarium Duchownego. WziĊli
w niej udziaá liczni goĞcie, w tym miĊdzy innymi komisarz europejski Janusz Lewandowski, europoseá Jan
Kozáowski, ministrowie, parlamentarzyĞci, wáadze
województwa pomorskiego, przedstawiciele instytucji
związanych z ochroną zabytków, samorządowcy, ksiĊĪa, alumni seminarium duchownego i uczniowie Collegium Marianum.
W prezydenckim rozporządzeniu datowanym 29
kwietnia 2014 roku napisano, Īe „celem ochrony tego
pomnika historii jest zachowanie, ze wzglĊdu na wartoĞci historyczne i artystyczne, materialne i niematerialne
oraz autentycznoĞü substancji zabytkowej, zespoáu wyróĪniającego siĊ wysokiej klasy architekturą gotycką oraz
cennym Ğredniowiecznym i nowoĪytnym wyposaĪeniem
wnĊtrz, który jest waĪnym dla
kultury historii Polski oĞrodkiem
intelektualnym i dydaktycznym
o wielowiekowej tradycji”.
W dokumencie wylicza siĊ elementy caáego kompleksu, którego najwaĪniejszym obiektem
jest pelpliĔska katedra.
Po odczytaniu rozporządzenia, prezydent Bronisáaw Komorowski wrĊczyá dokument biskupowi pelpliĔskiemu Ryszardowi
Kasynie. Przy tej okazji prezydent powiedziaá, Īe jest mu miáo,
iĪ moĪe „choü cegieákĊ doáoĪyü
do wielkoĞci i piĊkna niezwykáego zabytku, jakim jest kompleks katedralny w Pelplinie”.
B. Komorowski mówiá dalej,
Īe naleĪy dzisiaj „szczególnie
pamiĊtaü, co tworzy klimat naszej Ojczyny”. Za bardzo cenne
dla Polski, zdaniem prezyden-
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ta, naleĪy uznaü to, „co zostaáo nam przekazane przez
poprzednie pokolenia”. Gáowa paĔstwa nawiązując do
trwającej obecnie „gáĊbokiej integracji Ğwiata europejskiego”, zachĊcaá, aby jednoczeĞnie „przeĪywaü nasze
poczucie wyjątkowoĞci, odrĊbnoĞci i szczególnie silne
fundamenty tradycji i wielkiej, piĊknej historii”. Przypominając o niedawnej kanonizacji Ğw. Jana Pawáa II,
B. Komorowski powiedziaá, Īe polski papieĪ zachĊcaá
do integrowania siĊ w ramach starego kontynentu, a jednoczeĞnie mobilizowaá „do trzymania siĊ Ğwiata wartoĞci, tradycji narodowej, miáoĞci ojczyzny i siáy, jaki
stanowi polska rodzina”. Prezydent dodaá, Īe „dbając
o tak piĊkne zabytki sakralne moĪemy sobie powiedzieü,
iĪ wykonujemy choü cząstkĊ przesáania Jana Pawáa II”.
B. Komorowski przypomniaá, Īe wolą nowego ĞwiĊtego
byáo, aby „w obszarze integrującej siĊ Europy trzymaü
siĊ jak najmocniej Ğwiata wiary, wartoĞci i polskiej kul-
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GáowĊ paĔstwa witają biskup pelpliĔski
Ryszard Kasyna, starosta tczewski
Józef PuczyĔski oraz burmistrz Pelplina
Andrzej Stanuch

Wszystkie fot. Krzysztof Mania

Radosne spotkanie
ze swoją matką Jadwigą

Prezydent serdecznie witaá
biskupa seniora Piotra KrupĊ

Biskupi, ksiĊĪa, lokalne
wáadze, samorządowcy
z Pomorza i znani politycy
towarzyszyli prezydentowi RP
w czasie wizyty w Pelplinie

Bronisáaw Komorowski przekazaá akt,
na mocy którego nadano katedralnemu
kompleksowi pocysterskiemu
w Pelplinie status Pomnika Historii.
Bp Kasyna w podziĊkowaniu podarowaá
prezydentowi RP faksymile Biblii.

Senator RP Andrzej Grzyb wrĊczyá
Bronisáawowi Komorowskiemu
kopiĊ odpisu dokumentów
rodziny ZieliĔskich.
Prezydent jest z tą rodziną
spokrewniony ze strony mamy.
Są to dokumenty urodzenia,
chrztu, Ğlubu i zgonu
przodków od XVIII w.

Dyrektor Muzeum Dicezjalnego
ks. Wincenty Pytlik
prezentuje BibliĊ Gutenberga

Bronisáaw Komorowski dokonuje
wpisu w KsiĊdze Pamiątkowej

WIZYTA PREZYDENTA RP
tury zawsze budowanej na fundamencie chrzeĞcijaĔstwa
zachodniego”.
Biskup pelpliĔski Ryszard Kasyna w swoim przemówieniu podkreĞliá dwa elementy: wdziĊcznoĞü i nadziejĊ. Hierarcha przypomniaá, Īe potrzebą chrzeĞcijanina
jest „dziĊkczynienie za otaczający nas Ğwiat i za dar
Īycia a przede wszystkim za OsobĊ Jezusa Chrystusa”.
Bp Kasyna zauwaĪyá, Īe wáaĞnie dziĊki Chrystusowi
i Jego KoĞcioáowi „my tu jesteĞmy”. Biskup mówiá dalej, iĪ dziĊki Chrystusowemu KoĞcioáowi „moĪemy podziwiaü te zabytki i uczestniczyü w BoĪym dziele stworzenia”. Biskup pelpliĔski przypomniaá, Īe przed 15 laty
papieĪ Jan Paweá II odwiedziá równieĪ Pelplin i „tutaj
z nami siĊ modliá”. Hierarcha zaznaczyá, Īe ten fakt
mobilizuje do dziĊkczynienia za pelpliĔski kompleks
zabytków. Raz jeszcze podkreĞlając potrzebĊ wdziĊcznoĞci, bp Kasyna wyraziá przekonanie, Īe w czasach,
gdy „czáowiek czuje siĊ samowystarczalny” naleĪy
pielĊgnowaü cnotĊ wdziĊcznoĞci. Stąd gospodarz pelpliĔskich zabytków sakralnych, wyraziá wdziĊcznoĞü za
decyzjĊ prezydenta o wpisaniu pelpliĔskich zabytków
do grona „pomników historii” i za wizytĊ w Pelplinie
z tej okazji. Hierarcha wyraziá nadziejĊ, Īe „poprzez tytuá Pomnika Historii, Pelplin stanie siĊ miejscem jeszcze
bardziej uczĊszczanym, a duchowoĞü czáowieka bĊdzie
miaáa szansĊ byü jeszcze bardziej pogáĊbiana”.
Ks. biskup szczególnie podziĊkowaá osobom, które
z ramienia róĪnych instytucji mają swój wkáad w przygotowanie stosownej dokumentacji, która doprowadziáa
do prezydenckiej decyzji.
Na zakoĔczenie pierwszej czĊĞci uroczystoĞci
w seminaryjnym refektarzu wielu uczestników spotkania miaáo okazjĊ rozmowy z gáową paĔstwa. Ks. prof.
Anastazy Nadolny wraz z senatorem RP Andrzejem
Grzybem wrĊczyli Bronisáawowi Komorowskiemu
kopiĊ odpisu dokumentów rodziny ZieliĔskich. Prezydent jest z nią spokrewniony po kądzieli, czyli ze
strony mamy, która braáa udziaá w pelpliĔskim spotkaniu. Są to dokumenty urodzenia, chrztu, Ğlubu i zgonu
przodków od XVIII w. Pani Jadwiga wyraziáa za nie
szczególną wdziĊcznoĞü. Warto dodaü, Īe babcia prezydenta byáa Kociewianką. Sam B. Komorowski wyjaĞniá
w swoim przemówieniu w Pelplinie, jakie wiĊzy áączą go
z Kociewiem i z Pelplinem. Przypomniaá, Īe dziadkowie poznali siĊ przed katedrą w Pelplinie. Z tego
takĪe powodu byáa to juĪ kolejna wizyta prezydenta
w tym mieĞcie. Odwiedziá je prywatnie, wraz z mamą,
11 sierpnia 2011 roku.
Po rozmowie z uczestnikami uroczystoĞci w dniu 29
kwietnia 2014 roku, prezydent zwiedziaá kompleks katedralny, modliá siĊ przed NajĞwiĊtszym Sakramentem
i záoĪyá wieniec na grobach biskupów i opatów cysterskich pochowanych w katedralnej nekropoli. Ostatnim
akcentem wizyty byáo odsáoniĊcie tablicy pamiątkowej na
budynku Collegium Marianum, na której utrwalono wpisanie zabytków Pelplina do grona pomników historii.
Przed opuszczeniem Pelplina B. Komorowski rozmawiaá z mieszkaĔcami miasta, których grupa oczekiwaáa przed katedrą. Udzielaá autografy i chĊtnie fotografowaá siĊ z obecnymi.
Status „pomnik historii” otrzymaáy do tej pory 54 zabytki w Polsce. Tytuá ten nadawany jest od 1994 roku.
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WIOLETTA GRZEMSKA

Rycháawiaki
Folklorystyczny Zespóđ
Kociewski

R

ok 1995, to przejĞcie na emeryturĊ Gertrudy WoĨnickiej, która pracowaáa 35 lat jako nauczyciel
oraz w kulturze jako instruktor. Ten czas obfitowaá
w wiele imprez i wydarzeĔ artystycznych w domu kultury.
Oprócz zespoáu taĔca nowoczesnego odbywają siĊ kursy
taĔca towarzyskiego (okoáo 60 osób), dziaáa zespóá recytatorski, wokalny, teatralny oraz rozgrywki w tenisa stoáowego. Jednym z waĪniejszych wydarzeĔ tego roku byáo
nagranie Jaseáek przez TV Bydgoszcz. Rok 1995 to równieĪ
rok, w którym rozpoczyna swą dziaáalnoĞü Folklorystyczny
Zespóá Kociewski „Rycháawiaki”. Inicjatorką powoáania do
Īycia zespoáu, który prezentuje i popularyzuje folklor regionu kociewskiego, zachowując autentyczną gwarĊ kociewską, Ğpiewy, taĔce i obrzĊdy, jest oczywiĞcie Gertruda WoĨnicka z mĊĪem Henrykiem. Merytoryczną pomocą sáuĪą jej
wówczas prof. Maria Pająkowska-Kensik, Jan Ejankowski
i Mirosáawa Möller. DziĊki nagrodzie od Ministra Kultury
i Sztuki z Warszawy oraz pomocy wáadz samorządowych
zespóá zostaje wyposaĪony w stroje ludowe i instrumenty.
Dzieci i máodzieĪ chĊtnie garną siĊ do zespoáu.
DziĊki obszernym tomom kronik ze zdjĊciami i wycinkami prasowymi moĪna przeĞledziü rozwój zespoáu i jego rosnącą rangĊ w regionie kociewskim. Wzrasta zainteresowanie
oĞrodków naukowych dokumentujących region kociewski
i wykorzystanie zbiorów Gertrudy WoĨnickiej w opracowaniach dyplomowych studentów. Jedną z prac magisterskich
napisanych w Instytucie Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (dawnej Akademii Bydgoskiej)
pt. „DziaáalnoĞü artystyczna zespoáu folklorystycznego „Rycháawiaki” obroniáa Maágorzata Kierzkowska-Chmara.
Uzupeánieniem bogatych zbiorów są zebrane w sporej
iloĞci dyplomy i wyróĪnienia, a wĞród nich te najbardziej
znaczące: nagroda Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie,
dyplom i nagroda „Za szczególne zasáugi w rozwoju edukacji teatralnej”, nagroda Prezesa Towarzystwa Kultury Teatralnej na XXX Ogólnopolskim Konkursie „BliĪej Teatru”,
dyplomy z Sejmiku Wiejskich Zespoáów Teatralnych w Pile,
dyplomy i nagrody z Wojewódzkiego Przeglądu z ObrzĊdu
Ludowego w Lubiewie, Gertruda WoĨnicka jako „Czáowiek
Roku” wybrana przez czytelników „Czasu ĝwiecia”, medal
za zasáugi dla Harcerstwa Kujawsko Pomorskiego oraz list
pochwalny, medal „Chwalba Grzymisáawa” oraz gratulacje
i podziĊkowania m.in. od Jerzego Cisewskiego – prezesa Federacji Stowarzyszenia „Kociewska WiĊĨba”, nagroda Marszaáka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za twórcze
dokonania w dziedzinie animacji kultury – ToruĔ, listy gratulacyjne od przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem
Marka SáomiĔskiego oraz burmistrza Nowego Stanisáawa
ButyĔskiego i burmistrza Czesáawa WoliĔskiego, podziĊkowania i gratulacje od dyrektora Centrum Kultury Zamek
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18 LAT SUKCESÓW I CO DALEJ
w Nowem Andrzeja Gappy, gratulacje i podziĊkowania od starosty Ğwieckiego Marzeny KempiĔskiej, gratulacje i podziĊkowania od dyrektor Samorządowej Administracji Placówek
OĞwiatowych w Nowem Urszuli KempiĔskiej-CzerwiĔskiej,
gratulacje i Īyczenia od posáa na Sejm RP Eugeniusza Káopotka, gratulacje i nagroda od senator RP Doroty Kempki, Īyczenia, podziĊkowania od prezesa Zarządu Gáównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka, Īyczenia od kierowników
zespoáów kociewskich, instytucji paĔstwowych, radnych,
dyrektorów szkóá, dawnych czáonków zespoáu, koleĪanek
i kolegów, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Marii
Pająkowskiej-Kensik oraz „Kociewskie Pióro” 2013.
Z dziaáalnoĞcią zespoáu „Rycháawiaki” moĪe zapoznaü
siĊ spoáeczeĔstwo Kociewia np. w koĞciele parafialnym
w Kamionce, gdzie Ğpiewem religijnym oprawiaá msze
ĞwiĊte i wystawiaá Jaseáka oraz w szkoáach w Rycháawie,
SmĊtowie, Warlubiu, Trylu, Nowem, Grucznie, Starogardzie
GdaĔskim i innych, gdzie takĪe byáy prezentowane pieĞni kociewskie, taĔce a przygrywaáa kapela kociewska.
Co roku w lipcu czáonkowie zespoáu wypoczywali w Osinach i brali udziaá w „Warsztatach Kociewskich” doskonaląc
siĊ w gwarowym przedstawieniu scenek teatralnych, Ğpiewie
o taĔcach kociewskich. Praca ta owocuje i zespóá prezentuje
siĊ otrzymując czoáowe miejsca:
rok 1996 – Wojewódzki Przegląd Zespoáów Teatralnych
i ObrzĊdu Ludowego w Bydgoszczy (I miejsce); Jarmark Kociewski w ĝwieciu (I miejsce); Sejmik Wiejskich Zespoáów
Teatralnych i ObrzĊdu Ludowego w Pile (nagroda za udziaá)
rok 1997 – Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie (wyróĪnienie i nagroda)
rok 1998 – Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie
(III miejsce); Wojewódzki Przegląd Zespoáów Ludowych
i ObrzĊdu Ludowego w Lubiewie (III miejsce); Festiwal KolĊdniczy w Starogardzie Gd. (wyróĪnienie-nagroda)
rok 1999 – Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie
(III miejsce); Festiwal KolĊdniczy w Starogardzie Gd.
(II miejsce i nagroda)
rok 2000 – Sejmik Wiejskich Zespoáów Teatralnych
i ObrzĊdu Ludowego w Pile (nagroda za udziaá); Przegląd
Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie (II miejsce); Festiwal KolĊdniczy
w Starogardzie Gd. (I miejsce i nagroda)
rok 2001 – Wojewódzki Przegląd Zespoáów Ludowych w Bydgoszczy (nagroda rzeczowa); Przegląd Zespoáów Teatralnych i ObrzĊdu Ludowego w Lubiewie
(wyróĪnienie); Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie (II miejsce);
Festiwal KolĊdniczy w Starogardzie Gd. (II miejsce i nagroda)
rok 2002 – Przegląd Zespoáów Teatralnych i ObrzĊdu
Ludowego w Lubiewie (III miejsce i nagroda); Przegląd
w Piasecznie (I miejsce, nagroda i puchar); Festiwal KolĊdniczy w Starogardzie GdaĔskim (II miejsce i nagroda)
rok 2003 – Festiwal KolĊdniczy w Starogardzie GdaĔskim (II miejsce i nagroda)
rok 2004 – Przegląd Zespoáów Teatralnych i ObrzĊdu Ludowego w Lubiewie (IV miejsce i nagroda); Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni
Kociewia w Piasecznie (III miejsce); Festiwal KolĊdniczy
w Starogardzie GdaĔskim ( II miejsce i nagroda)
rok 2005 – Wojewódzki Przegląd Zespoáów Ludowych w Bydgoszczy (nagroda rzeczowa); Sejmik Wiejskich Zespoáów Teatralnych i ObrzĊdu Ludowego w Pile
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(puchar); Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych
w Piasecznie (III miejsce); Festiwal KolĊdniczy w Starogardzie GdaĔskim (I miejsce i nagroda)
rok 2006 – Ogólnopolski Przegląd Zespoáów Folklorystycznych w Krynicy Górskiej (IV miejsce – statuetka, nagroda rzeczowa i dyplom); Przegląd Kociewskich Zespoáów
Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie (III miejsce); Przegląd Zespoáów Ludowych w Debrznie
(II wyróĪnienie – nagroda)
rok 2007 – koncert kolĊd w koĞciele w Kamionce (dyplom); Przegląd Zespoáów Ludowych w Golubiu (gáówna nagroda – puchar im. Kasztelana Zygmunta Kwiatkowskiego);
Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci
Wáadczyni Kociewia w Piasecznie (I miejsce – puchar, nagroda i dyplom)
rok 2008 – Przegląd Zespoáów Ludowych w Golubiu
(puchar i dyplom); Przegląd Zespoáów Ludowych w Nakle
( nagroda – puchar i I miejsce za logo zespoáu); Wojewódzki Przegląd Zespoáów Ludowych w Bydgoszczy (nagroda
rzeczowa); MiĊdzynarodowy Przegląd Zespoáów Folklorystycznych Polski Póánocnej i Krajów Nadbaátyckich (nagroda
i puchar – II miejsce)
rok 2009 – Przegląd Zespoáów Teatralnych i ObrzĊdu
Ludowego w Lubiewie (specjalne wyróĪnienie i nagroda
z okazji XX-lecia przeglądu); Spotkanie Artystów i Zespoáów
Ludowych w Ciechocinku (statuetka i nagroda); Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni
Kociewia w Piasecznie (III miejsce – puchar, nagroda)
rok 2010 – Przegląd Zespoáów Ludowych w Golubiu
(puchar i dyplom); Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie
(II miejsce – nagroda); CheámiĔski Jarmark Jaszczurczy I MiĊdzynarodowe Spotkanie z Folklorem (nagroda rzeczowa)
rok 2011 – Przegląd Zespoáów Ludowych w Golubiu
(puchar i dyplom); Przegląd Zespoáów Teatralnych i ObrzĊdu Ludowego w Gostycynie (nagroda rzeczowa); Regionalne
Spotkanie Zespoáów Artystycznych w Ciechocinku (nagrody
rzeczowe); Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie (wyróĪnienie i nagroda)
rok 2012 – Przegląd Zespoáów Ludowych w Golubiu (nagroda – puchar i dyplom); Przegląd Kociewskich Zespoáów
Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie (nagroda i dyplom); Regionalne Spotkanie Zespoáów Artystycznych w Ciechocinku (nagroda rzeczowa)
rok 2013 – Przegląd Zespoáów Ludowych w Golubiu
(puchar i dyplom); Przegląd Zespoáów Teatralnych i ObrzĊdu
Ludowego w Gostycynie (wyróĪnienie i nagroda oraz nagroda dla reĪysera); Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych Ku Czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie (kapela
wyróĪnienie, nagroda i dyplom).
WaĪne wydarzenia zespoáu „Rycháawiaki” to:
• 06.06.1999 – udziaá w koncercie w Pelplinie na powitanie Jana Pawáa II,
• 01.05.2004 – wystĊp „Rycháawiaków” na zamku
w ĝwieciu z okazji wejĞcia Polski do Unii Europejskiej,
• 16.05.2007 – „Rycháawiaki” uĞwietniáy swoim wystĊpem szczególną uroczystoĞü nadania im. Jana Pawáa II Szkole w Rycháawie,
• od 12 lat obchodzony jest „Wieczór poezji” Feliksa
Hinza w ramach integracji máodzieĪy z zespoáu ze starszym
spoáeczeĔstwem,
• od 2006 roku Gertruda WoĨnicka czyta dzieciom
w szkoáach, przedszkolach, a ostatnio teĪ w „Kąciku Kociew-

27

Zespóá „Rycháawiaki” w Pelplinie na górze, gdzie mszĊ Ğw.
odprawiaá bá. Jan Paweá II, 6.06.1999 r.

ZaáoĪyciele „Rycháawiaków”
Gertruda i Henryk z rodziną:
wnuczką Karoliną, córką Wiolettą

Gertruda WoĨnicka z kapelą kociewską, 2010 r.

„Pupy” z zespoáu „Rycháawiaki”z Gertrudą WoĨnicką

Zespóá „Rycháawiaki” na mostku
w Gostyczynie, 16.06.2013 r.
Najmáodszy (4 lata) Kuba
– wnuk pani Gertrudy,
który gra na skrzypkach

Nagrodzeni „Kociewskim Piórem” za rok 2013. W Ğrodku Gertruda WoĨnicka

skim” w Domu Kultury w Rycháawie w gwarze kociewskiej,
pokazuje dawne naczynia, instrumenty, a to wszystko robi
w ramach konkursu „Caáa Polska czyta dzieciom”,
• w domu kultury w Rycháawie prowadzone są przez
WiolettĊ Grzemską „Lekcje Regionalne” o róĪnej tematyce
z Kociewia i olimpiady „Gzóbów pojancie áo Kociewiu”,
• w „LiĞcie Przebojów Radia Pik” moĪna usáyszeü dwa
utwory „Rycháawiaków”: „Z ty charmónki” i „Polka kociewska”, które zdobyáy I miejsce w roku 2012 i 2013 – to duĪe
zaangaĪowanie spoáeczeĔstwa,
• Zespóá wziąá udziaá w I MiĊdzynarodowym Spotkaniu
Artystów w Nowem i wystąpiá wspólnie z artystami zagranicznymi na „Polanie Sáonecznej” w Osinach,
• wystĊp „Rycháawiaków” i zabawianie goĞci z Holandii
w hotelu Holland w Zdrojewie,
• wielokrotne wystĊpy dla emerytów w: Grudziądzu,
SmĊtowie, Nowem, Warlubiu, Rycháawie podczas festynów
z zakáadów pracy PFM Nowe, „Corrida” Nowe, BS Nowe.
• podczas „Kongresu Kociewskiego” kapela witaáa goĞci,
a czáonkowie zespoáu udzielali informacji i wrĊczali okolicznoĞciowe znaczki, natomiast wieczorem koncertowaáa dla
goĞci. W trzecim dniu obrad uczestniczyá Marszaáek Sejmu
Maciej PáaĪyĔski, a w koncercie galowym wystąpiá zespóá
„Rycháawiaki”. Zespóá posiada nagrane 3 páyty, kasety video
oraz nagrania radiowe w Radio Pik w Bydgoszczy, Radio
GdaĔsk i Radio Gáos z Pelplina. Są teĪ nagrania telewizyjne
w TV Bydgoszcz i TV GdaĔsk oraz w kablowych w ĝwieciu, Tczewie, Starogardzie GdaĔskim i Grudziądzu.
Zespóá „Rycháawiaki” uĞwietniaá wiele razy: obchody Dni
Nowego, Warlubia, ĝwiecia, Starogardu GdaĔskiego, obchody
„Dnia Kociewskiego” w Nowem, Warlubiu, Trylu, Kamionce,
Wielkim Komorsku, Rycháawie, obchody festynów w Skórczu,
Skarszewach, Nowem, Kamionce, Gniewie, SmĊtowie, Tczewie, JeĪewie, Rycháawie, Grudziądzu, Starogardzie GdaĔskim,
Bratwinie, ĝwieciu, Warlubiu, obchody doĪynek w Kamionce,
Warlubiu, ĝwieciu, Chrystkowie, SmĊtowie, JeĪewie.
Zapiski wydarzeĔ i osiągniĊü moĪna przeczytaü w prasie: Gazeta Pomorska, Czas ĝwiecia, Gáos Nowego, Dziennik Baátycki, Biuletyn Informacji Kultury – ToruĔ, Kociewski Magazyn Kulturalny z Tczewa oraz w Internecie.
Czáonkowie Zespoáu, oprócz naszej „Maáej Ojczyzny”
Kociewia, zwiedzali teĪ kraj, m.in. zwiedzili: WarszawĊ,
KrynicĊ Górską, Hel, GdaĔsk, GdyniĊ, Sopot, KrynicĊ Morską, Olsztyn, àebĊ, LicheĔ, Szymbark, Wáadysáawowo, Grudziądz, Cheámno, PiáĊ. „Rycháawiaki” odpoczywają teĪ przy
„ Ognisku”, wyjeĪdĪają na krytą páywalniĊ do ĝwiecia i Grudziądza oraz na filmy do kina i inne imprezy.
Z zespoáu wywodzą siĊ teĪ maáĪeĔstwa, np. àukasz
i Agata, Mariusz i Martyna, Monika i Arek, Daniel i Iwona. Tak jak tradycja nakazuje, pary te byáy zatrzymywane
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w drodze ze Ğlubu przez tzw. „bramy Ğlubne””. Skáadano Īyczenia, Ğpiewano i dawano kwiaty.
W swoim repertuarze „Rycháawiaki” mają:
– pieĞni: „Powitanie”, „PoĪegnanie”, „Polonez”, „Z ty charmónki”, „Miaáa baba”, „Korkarz”, „Jezdóm Kociewiakam”,
„Czar lata”, „Zaloty dziewczĊce”, „Sómy Richáawiaki”, „To je
szneptuch”, „Usnyáa dzieweczka”, „Oj tup i tup”, „Hymn Kociewski”, „Siwy konik”, „LeĞne nastroje”, „Diabelski taniec”,
„A u naszy Anki”, „Kosi kosi”, „Kotki dwa”, „Koszykarz”;
– taĔce: „Tupany”, „GroĪony”, „Trzeba robiü”, „Polka
kociewska”, „Polka drapana po chruĞcie”, „Koáomajki”,
„Z ty charmónki”, „Korkarz”, „A u naszy Anki”, „Szybka
polka”, „LeĞne nastroje”, „Szyber”, „Kusy Bartek”, „Taniec
z kijami”, „Chodzony”, „Polka z przytupem”.
– oraz liczne gadki, kolĊdy, i PieĞni Maryjne, obrzĊdy
BoĪego Narodzenia, obrzĊdy weselne, obrzĊdy zapustne,
obrzĊdy Wielkanocne. NajwaĪniejsze obrzĊdy to: „Wesele”
wg Eckerta, „Wesele” wg Sychty, „Maszki” wg Marii Pająkowskiej, „Noc poĞlubna”, „Do Marynki na puszelki” G. WoĨnickiej, „Záote Gody paĔstwa Káosów” G. WoĨnickiej, „Jak to
na Kociewiu bywaáo” i „Straszki” M. Pająkowskiej, „Strojenie
choinki”, „Straszki” i „Dzieci kociewskie w wigilijny wieczór
oczekują gwiazdora”, „Straszki” G. WoĨnickiej.
Zespóá „Rycháawiaki” co roku organizowaá „Biesiady
Kociewskie” i „Festyny Kociewskie”, gdzie nawet na stoáach zastawiano jadáo kociewskie – chleb z makiem, kapustĊ, smalec ze skwarkami, masáo i miód, placek droĪdĪowy
z kruszonką, pączki, a popijano kawą zboĪową i prawdziwą
Ğpiewano piosenkĊ uáoĪoną przez GertrudĊ WoĨnicką „ Sami
Richáawiaki”.
W zespole grają czáonkowie rodziny pani WoĨnickiej:
mąĪ Henryk – diabelskie skrzypce, córka Wioletta – solistka kapeli, wnuczka Karolina – solistka i tancerka, wnuczek
Kuba – skrzypeczki.
Zespóá w celu integracji máodzieĪy ze starszym spoáeczeĔstwem organizowaá w roku 2012 i 2013 „Bale Seniora”
wyáaniając „Ludzi z pasją”, organizując konkursy i zabawy
z poczĊstunkiem kociewskim.
GERTRUDA WOħNICKA – kierownik zespoáu „Rycháawiaki” pracowaáa 53 lata i 4 miesiące, natomiast zespóá
istniaá 18 lat i 4 miesiące. Czy to pasja, czy potrzeba dziaáania, która nie zadowala, ale wciąĪ chce byü twórczą, kreatywną, otwartą na potrzeby spoáeczeĔstwa, myĞląc, co by tu
jeszcze zorganizowaü, zmieniü, uatrakcyjniü, a pomysáów nie
brakuje. I tak w jednym z listów z Īyczeniami do Gertrudy
WoĨnickiej wymowne sáowa: „To przez takich ludzi istnieje
i ma siĊ dobrze kultura ludowa, nie zapominamy o sztuce
i obyczajowoĞci ludowej, wychowujemy ludzi wraĪliwych
na piĊkno, tworzymy podstawy uczuü patriotycznych”.
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MARTA MURAWSKA

Dziedzictwo
kulturowe mojej „Maáej Ojczyzny”
c z Ċ Ğ ü d r u g a (ostatnia)

D

o najstarszych zabytków Kociewia moĪna zaliczyü
niezachowane do dzisiaj kamienne krĊgi, kurhany
i grodziska. Próbuje siĊ odtwarzaü grodziska, tak jak
nieopodal Starogardu GdaĔskiego czyni siĊ to w Owidzu.
W roku 2012 zostaá tam otwarty dla miáoĞników historii zrekonstruowany gród wczesnoĞredniowieczny. Historyczne
grodzisko znajduje siĊ w zakolu Wierzycy, opáywającej je od
strony póánocnej i wschodniej. NaleĪy do najwiĊkszych tego
typu obiektów na Kociewiu. Powstaáo na początku XI wieku
w efekcie umacniania siĊ Polan na tym terenie za panowania
Bolesáawa Chrobrego. W 1282 roku Owidz przeszedá w rĊce
KrzyĪaków i zostaá wáączony do komturii gniewskiej.
ĝlady starych grodzisk moĪna zauwaĪyü miĊdzy innymi równieĪ w Tczewie, Nowem, Gniewie, Starej Kiszewie,
ĝliwinach, Lubiszewie i w Garczynie. Do najwaĪniejszych
i jednoczeĞnie jednych z najstarszych zabytków moĪna zaliczyü zabytki sztuki sakralnej. Wymieniü tu moĪna najstarszy
koĞcióá na Kociewiu p.w. PodwyĪszenia KrzyĪa Ğw. w Tczewie z przeáomu XIII i XIV wieku wraz klasztorem podominikaĔskim i koĞcioáem p.w. Ğw. Stanisáawa Kostki z poáowy
XIV wieku z oĞmioboczną wieĪą.
Do najcenniejszych zabytków sztuki sakralnej Kociewia, nawet w wymiarze ogólnopolskim, zaliczyü moĪna takĪe zespóá pocysterski z koĞcioáem, katedrą p.w. NajĞwiĊtszej
Marii Panny w Pelplinie z przeáomu XIII i XIV w. Inne zabytkowe, stare koĞcioáy przewaĪnie z przeáomu XIII i XIV
wieku zachowaáy siĊ jeszcze w Starogardzie GdaĔskim p.w.
Ğw. Mateusza, Nowem p.w. Ğw. Mateusza, Skarszewach
p.w. Ğw. Michaáa Archanioáa, Lalkowach p.w. Ğw. Barbary,
Gniewie p.w. Ğw. Mikoáaja, GorzĊdzieju p.w. Ğw. Wojciecha,
w Klonówce p.w. Ğw. Katarzyny, Rajkowach p.w. Ğw. Bartáomieja, Skórczu p.w. Wszystkich ĝwiĊtych. Do ciekawszych
póĨniejszych budowli tego typu moĪna zaliczyü takĪe koĞcioáy w Osieku p.w. Ğw. Rocha z XIX w. i w Opaleniu p.w.
ĝwiĊtych Piotra i Pawáa z XVIII wieku.
Na Kociewiu znajdują siĊ równieĪ znane sanktuaria Maryjne w Lubiszewie i Piasecznie. W Lubiszewie w koĞciele
p.w. ĝwiĊtej Trójcy z I poáowy XIV wieku w oátarzu gáównym znajduje siĊ jedna z szeĞciu zachowanych na Ğwiecie
gotyckich Madonn szafkowych (druga taka polska Madonna
z Dzieciątkiem zostaáa przeniesiona z koĞcioáa z Klonówki
do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie). Ciekawym elementem wystroju tego koĞcioáa jest barokowa ambona w ksztaácie Īaglownej áodzi, o którą wspiera siĊ kotwica i Ğw. Piotr
z siecią. W Piasecznie w koĞciele p.w. NajĞwiĊtszej Marii
Panny z poáowy XIV wieku w oátarzu gáównym znajduje siĊ
cudowna figurka „Madonny z Dzieciątkiem” z okoáo 1380
roku – figurĊ tą koronowaá osobiĞcie 8.09.1968 roku na Królową Pomorza ówczesny metropolita krakowski, kardynaá
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Karol Wojtyáa, póĨniejszy papieĪ Jan Paweá II – po Ğmierci
wyniesiony na oátarze, a dnia 27.04.2014 roku ogáoszono go
ĝwiĊtym KoĞcioáa Katolickiego. Dla nas Kociewiaków pamiĊtną datą jest równieĪ 6.06.1999 roku – to wáaĞnie w tym
dniu papieĪ Jan Paweá II w czasie swojej VI pielgrzymki do
Ojczyzny odwiedziá naszą kociewską ziemiĊ. W Pelplinie
odprawiá uroczystą mszĊ Ğw., w której wziĊáo udziaá okoáo
250 tysiĊcy ludzi nie tylko z Kociewia, ale równieĪ z Pomorza i innych stron Polski. Warto dodaü, Īe do sanktuarium
maryjnego w Piasecznie czĊsto pielgrzymowaá Jan III Sobieski jeszcze jako starosta gniewski i póĨniej juĪ jako Król
Polski. NajĞwiĊtszej panience z Piaseczna zostawiá wota
dziĊkczynne ze zwyciĊskich dla niego bitew spod Chocimia
i ĩwaĔca.
Na terenie Kociewia znajduje siĊ równieĪ kilkadziesiąt zabytkowych dworów i paáaców – do najciekawszych i najstarszych naleĪą obronny dwór z Rynkówki (niektórzy historycy
uwaĪają go za dawny zamek krzyĪacki) oraz dwory w Janiszewie, Starych Polaszkach, Opaleniu oraz paáac Wiechertów
w Starogardzie GdaĔskim czy paáac w Lipiej Górze. Krajobraz Kociewia zdobią pokrzyĪackie zamki w Gniewie, ĝwieciu oraz pozostaáoĞci po tych budowlach w Nowem, Zamku
Kiszewskim, Skarszewach, Osieku i niedawno odkryte ruiny
zamku pokrzyĪackiego w Tczewie. Do innych ciekawszych
„nowoĪytnych” zabytków Kociewia zaliczyü moĪna tczewskie mosty przez WisáĊ – pierwszy wzniesiony w latach 18511857 jako most kolejowo-drogowy (wtedy najdáuĪszy most
w Europie), oraz drugi wzniesiony w latach 1888-1891 juĪ
tylko z przeznaczeniem do ruchu kolejowego. To nowatorskie, jak na owe czasy rozwiązania konstrukcyjne sprawiáy,
Īe mosty te uwaĪane są za unikatowy zabytek europejskiej
myĞli technicznej i sztuki inĪynieryjnej XIX wielu. Dnia
14.05.2004 roku tczewski most kolejowo-drogowy zostaá
uznany przez AmerykaĔskie Stowarzyszenie InĪynierów Budownictwa i wpisany na listĊ MiĊdzynarodowych Zabytków
InĪynierii Budowlanej. Innym ciekawym zabytkiem Tczewa
jest wpisany w krajobraz naszego miasta od 1806 roku (zrekonstruowany w 1950 r.) wiatrak typu holenderskiego z piĊcioma skrzydáami.
Nieodzownym elementem krajobrazu Kociewia są
krzyĪe przydroĪne i kapliczki tzw. kociewskie BoĪe MĊki.
Stawiane one byáy i nadal są stawiane przewaĪnie w jakiejĞ intencji. Przykáadem tego jest wspomniana przeze
mnie wczeĞniej w tekĞcie nieistniejąca juĪ kapliczka, którą
w pobliĪu Lubiszewa kazaá zbudowaü król Stefan Batory na
pamiątkĊ stoczonej tam 17.04.1577 roku zwyciĊskiej bitwy
jego wojsk ze zbuntowanymi gdaĔszczanami. WiĊkszoĞü
kapliczek przydroĪnych przedstawia róĪne wizerunki NajĞwiĊtszej Marii Panny – to przy nich odprawiane są tzw. na-
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boĪeĔstwa „majowe”. Nie brakuje teĪ kapliczek poĞwiĊconych Chrystusowi, jego apostoáom i innym ĞwiĊtym. Takim
przykáadem jest zbudowana 28.11.2005 roku przez maszynistów z Zajączkowa Tczewskiego kapliczka Ğw. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy. Istotną rolĊ przy
stawianiu kapliczek oraz krzyĪy przydroĪnych odgrywają
kociewscy twórcy ludowi. Niedawno, bo 3.05.2012 roku, na
rozstaju dróg w kierunku BaráoĪna i Kierwaádu (tam przebiega szlak kociewskiej pielgrzymki pieszej do CzĊstochowy),
kociewski rzeĨbiarz Jerzy KamiĔski z BaráoĪna odtworzyá
i ustawiá przy pomocy lokalnej spoáecznoĞci krzyĪ przydroĪny z wyrzeĨbionym przez siebie Chrystusem UkrzyĪowanym. Ze znanych, niestety, juĪ nieĪyjących kociewskich
twórców ludowych wymieniü naleĪy rzeĨbiarza Zygmunta
Bukowskiego – choü po dáuto siĊgnąá póĨno, bo w wieku 40
lat, to jego dorobek twórczy jest ogromny. Innym ciekawym
rzeĨbiarzem byá takĪe Alfons Paschilke ze SmĊtowa, znany jako twórca duplikatu oátarza Wita Stwosza. Jan Gieádon
z Czarnej Wody w swoich rzeĨbach upodobaá sobie tematy
przyrodnicze w szczególnoĞci ptaki, z tego teĪ powodu nazywano go „Ptasznikiem Kociewskim”. Podobnie Stanisáaw
Rekowski z WiĊckowych upodobaá sobie ptaki oraz inne
zwierzĊta jako tematy swych rzeĨb. Alojzy Stawowy z Bietowa specjalizowaá siĊ w páaskorzeĨbach przedstawiających
postacie historyczne oraz tematy obrzĊdowe oraz Ğwiątki.
Dominik Breszka ze Starogardu GdaĔskiego byá znanym
plecionkarzem i koszykarzem, który w swej twórczoĞci stosowaá kociewskie wzory ludowe. W Tczewie tworzyli bracia
Wojciech i Bogdan LesiĔscy. Bogdan, jako malarz nieprofesjonalny, urzekaá róĪnorodnoĞcią swoich dzieá pod wzglĊdem oryginalnej tematyki i techniki ich wykonania. Jego
prace, to unikalne obrazy olejne, tempery, akwarele, tusze,
rysunki wykonane piórkiem. U Wojciecha LesiĔskiego, tak
jak u wiĊkszoĞci twórców ludowych Kociewia, przewaĪaáa
tematyka religijna, w szczególnoĞci Maryjna. Specjalizowaá
siĊ w malarstwie na szkle; przyozdabiając Madonny ornamentyką ze starych kociewskich skrzyĔ wianowych. Innym
artystą specjalizującym siĊ w malarstwie na szkle, byá Zbigniew Wespa. Malowaá przewaĪnie róĪne sceny obyczajowe
i ciekawe scenki z Īycia wsi. WĞród Īyjących twórców sztuki ludowej na Kociewiu naleĪy wymieniü Prezesa oddziaáu
GdaĔskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, rzeĨbiarza, malarza, zarówno na páótnie jak i na szkle, Edmunda
ZieliĔskiego z Biaáachowa koáo Zblewa. Artysta rzeĨbi
Ğwiątki i figury o tematyce Ğwieckiej. Bardzo ciekawą postacią jest Regina Matuszewska z Czarnolasu. Jako twórca
ludowy Kociewia realizuje siĊ w rzeĨbiarstwie, poezji, malarstwie, wykonuje wycinanki. Andrzej Kukula z Pelplina
to rzeĨbiarz i malarz specjalizujący siĊ w malarstwie olejnym. Wspomniany wczeĞniej Jerzy KamiĔski z BaráoĪna
specjalizuje siĊ w rzeĨbie. Stworzyá swoisty styl kapliczki
kociewskiej tzw. „sáupowej”, wzorowanej na stylu podhalaĔskim. Znane są jego dokonania w tworzeniu kociewskich
tradycyjnych szopek boĪonarodzeniowych. W twórczoĞci
artystycznej rzeĨbiarza Józefa Bąka z Tucholi przewaĪają
róĪne gatunki ptaków, zaĞ Zenon Miszewski ze Starogardu
GdaĔskiego rzeĨbi znane postacie historyczne. Uznanym
rzeĨbiarzem Kociewia jest równieĪ Michaá Ostoja Lniski
z Czarnej Wody. W swej twórczoĞci preferuje kapliczki, trójdzielne oátarzyki, figurki ĞwiĊtych i anioáów oraz ptaszki.
DuĪe plenerowe rzeĨby wykonane z caáych pni mają kolorowe oblicza. Artysta maluje rzeĨby, stosując ulubione przez
Kociewiaków mocne barwy: niebieski, granatowy, Īóáty
i zielony. Jeden Z máodszych twórców ludowych Leszek
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Baczkowski ze wsi Frank, niedaleko Kalisk – ten juĪ uznany na Kociewiu rzeĨbiarz zajmuje siĊ równieĪ zapomnianą
dzisiaj dziedziną, jaką jest zabawkarstwo. To chyba jedyny
z rzeĨbiarzy robiący ludowe zabawki.
Inną zapomnianą dziedziną twórców ludowych Kociewia jest sztuka haftu. Po pani Marii Wespowej, autorki
jednej ze szkóá haftu kociewskiego, paáeczkĊ w tej dziedzinie przejmuje teraz pani BoĪena Ronowska z Terespola
Pomorskiego niedaleko ĝwiecia nad Wisáą. Poza haftem
i wykonywaniem piĊknych záotych czepców pani BoĪena to
uznana na Kociewiu poetka, wydaáa kilka tomików wierszy,
w których zabiera czytelnika na spacer po maáych ojczyznach, w zacisze, gdzie Īycie toczy siĊ rytmem wyznaczonym przez naturĊ.
Do najwybitniejszych postaci historycznych pochodzących z Kociewia zaliczyü moĪna: MaágorzatĊ SamborównĊ
– córkĊ ksiĊcia Sambora II, póĨniejszą królową Danii, Jana
z Jani – pierwszego wojewodĊ pomorskiego z nadania króla polskiego, Jerzego i Jana Reinholda Forsterów – wielkich podróĪników, geografów, uczestników II wyprawy
Jamesa Cooka dokoáa Ğwiata, ks. Feliksa Bolta z BaráoĪna – dziaáacza i polityka polskiego ruchu narodowego
w zaborze pruskim, a nastĊpnie w II Rzeczypospolitej. Byá
posáem na Sejm Ustawodawczy (1919-1922), a w latach
1922-1927 i 1930-1935 byá senatorem II RP (wicemarszaáek od 11.12.1930 r.). WiĊzieĔ obozu koncentracyjnego Stutthof (nr obozowy 9234), zmará tam z wycieĔczenia
w 1940 roku.
Wielką rolĊ w upowszechnianiu wiedzy o naszym
regionie odgrywają – Towarzystwo MiáoĞników Ziemi
Tczewskiej, zaáoĪone w Tczewie dnia 24.03.1970 roku oraz
Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Kociewskiej zaáoĪone
w Starogardzie GdaĔskim 23.06.1973 roku, a takĪe Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddziaá Kociewski w Tczewie. WĞród wielu regionalistów, miáoĞników naszej maáej
Ojczyzny Kociewia wymieĔmy tylko te postacie, które na
trwaáe zapisaáy siĊ w historii naszego regionu: Roman Landowski, Czesáaw Glinkowski, Ryszard Szwoch, Jan Ejankowski, Józef Dylkiewicz, Zygmunt Kuáakowski, Bernard
Janowicz, Antonina WitosiĔska, Józef Golicki, Józef Zióákowski, Kazimierz Ickiewicz, Roman Klim, Andrzej Grzyb,
Krzysztof Korda, Jacenty Ordowski, Marek Kordowski,
Maria Pająkowska-Kensik, Mirosáawa Möller i Grzegorz
Oller – twórcy elementarza Gwary Kociewskiej, Eleonora
Lewandowska – inicjatorka powstania Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego. W pierwszej
edycji tego konkursu w 2008 roku – sama braáam osobiĞcie
udziaá w Kategorii Inscenizacje. Wspólnie z koleĪankami
ze Szkoáy Podstawowej nr 5 zajĊáyĞmy pierwsze miejsce za
przedstawienie „Waümir i jego córka GraĪa”. W upowszechnianiu wiedzy historycznej o naszym regionie pomocne są
organizowane wielkie inscenizacje plenerowe takie jak: Jarmark Cysterski w Pelplinie, Festiwal Muzyki ChrzeĞcijaĔskiej Gospel w Osieku i w Gniewie, „Wielka Lipa” w Lipiej
Górze oraz inscenizacje bitew: „Vivat Vasa”, czyli bitwa
dwóch króli z dynastii Wazów w Gniewie, Bitwy o Tczew
z 1807 roku czy inscenizacja obrony i wysadzenia tczewskich
mostów przez WisáĊ z wrzeĞnia 1939 roku. To swoiste Īywe
lekcje historii zainicjowane przez Jarosáawa StruczyĔskiego
i Tadeusza Lenza z Gniewa, Przemysáawa Reja z Owidza
oraz Józefa Zióákowskiego z Tczewa. Wiele by moĪna pisaü
jeszcze o mojej „Maáej OjczyĨnie” – o jej bogatej historii,
ludziach i wydarzeniach, ale dobiegam koĔca dziesiątej strony pracy, która zgodnie z regulaminem ma byü ostatnią.
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Eksponaty
muzealne na terenie
GorzĊdzieja
i Maáego GorzĊdzieja

O

prócz wielu staraĔ i dziaáaĔ ludnoĞci i róĪnego rodzaju organizacji, mających na celu rozwój kulturalny miejscowej
spoáecznoĞci, naleĪy wymieniü dziaáania, które miaáy zabezpieczyü zabytki kultury odziedziczone po przodkach. OrĊdownikiem takiego zachowania byá Mieczysáaw Gromulski. To on, korzystając z obecnoĞci na jednym z posiedzeĔ Gminnej Rady Narodowej
w Subkowach wicestarosty Janusza Temskiego, poruszyá sprawĊ
eksponatów kultury i sztuki znajdujących siĊ w Maáym GorzĊdzieju
i Waümierku, które wymagaáy odpowiedniego zabezpieczenia przed
zniszczeniem. Wicestarosta obiecaá zająü siĊ tą sprawą i porozumieü
z odpowiednimi instytucjami na szczeblu powiatowym1.
JeĪeli chodzi o eksponaty muzealne, to Ĩródáem informacji
o nich są dokumenty Starostwa Powiatowego w Tczewie 1945-1950.
Przedmioty te stanowiáy prawdopodobnie czĊĞü, jak nie caáoĞü, zbiorów przewiezionych w 1945 roku przez hitlerowców z gdaĔskiego
Domu Uphagena do GorzĊdzieja w obawie przed ich zniszczeniem
w wyniku dziaáaĔ wojennych. Pierwsze wzmianki pochodzą z ostatnich miesiĊcy 1945 roku. Z 15 grudnia 1945 roku pochodzi Pismo
Zarządu Gminnego Subkowy do Starostwa Powiatowego Referat
Kultury i Sztuki w Tczewie, które stanowiáo odpowiedĨ na pismo
z 22 listopada 1945 roku, skierowane przez powyĪszy Referat do
Zarządu Gminnego m.in. w Subkowach, dotyczące przedmiotów
muzealnych. Pismo to zarządzaáo przeprowadzenie dochodzeĔ i poszukiwaĔ w poszczególnych gminach czy na ich terenie znajdują siĊ
depozyty czy przedmioty muzealne z GdaĔska, Elbląga, Malborka
lub innych miast. Zarząd Gminny Subkowy w grudniowej odpowiedzi donosi, Īe przedmioty muzealne pochodzenia GdaĔskiego znajdują siĊ w Maáym GorzĊdzieju, o czym poinformowany juĪ zostaá
Referat Kultury i Sztuki2.
W roku 1946 napotykamy kolejne wzmianki o przedmiotach
muzealnych. W dniu 15 lutego tego roku Referat Kultury i Sztuki
Starostwa Powiatowego w Tczewie sporządziá listĊ zabytkowych
przedmiotów i eksponatów muzealnych, wĞród nich znajdowaáa siĊ
harfa, której pochodzenie okreĞlono na XVII w., którą otrzymano
z GorzĊdzieja. Kolejny dokument dotyczący zabytkowych przedmiotów znajdujących siĊ w Maáym GorzĊdzieju przesáany przez
Zarząd Gminny Subkowy do Starostwa Powiatowego w Tczewie
z 7 marca 1946 roku stwierdza, Īe w resztówce w Maáym GorzĊdzieju i u sąsiednich osadników znajduje siĊ caáa masa mebli i obrazów muzealnych, jak i czĊĞci oátarza wywiezionych tu podczas
okupacji z GdaĔska w celu zabezpieczenia ich przed zbombardowaniem. Niektóre z nich, jak podano, mają bardzo wysokie znaczenie
artystyczne i historyczne. Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej Grota Leon podkreĞlaá, Īe dwa wozy tych rzeczy zabraá posterunek MO w Subkowach, a podczas spisu ludnoĞci zauwaĪyá, Īe rze-
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czy te znajdują siĊ juĪ miĊdzy ludĨmi w Subkowach, wobec
tego ponownie sygnalizowaá i prosiá Referat Kultury i Sztuki
w Tczewie o zabezpieczenie wzglĊdnie zebranie tych rzeczy
do Tczewa. Na koleje wzmianki dotyczące mebli z Maáego GorzĊdzieja natrafiamy w odpowiedzi Zarządu Gminny
Subkowy z 5 czerwca 1946 roku do Starostwa Powiatowego
Referat Kultury i Sztuki w Tczewie. Pismo to miaáo dotyczyü zabytków malarstwa znajdujących siĊ w koĞcioáach.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy z miejscowym proboszczem stwierdzono, Īe w koĞciele w Subkowach i GorzĊdzieju nie znajdowaáy siĊ takie obiekty. W dalszej czĊĞci
pochodzący z GorzĊdziej a Mieczysáaw Gromulski, zastĊpca Przewodniczącego Komitetu Gminnego Kultury i Sztuki
w Subkowach, po zbadaniu miejscowych ludzi w Maáym GorzĊdzieju stwierdziá, Īe w sprawie przedmiotów muzealnych
przewiezionych z GdaĔska 15 obrazów duĪych rozmiarów
w maju zostaáo zabranych przez Referat Kultury i Sztuki
w Tczewie. Zanotowaá równieĪ, Īe duĪo przedmiotów muzealnych przejąá posterunek MO w Subkowach wraz z obrazami i rzeĨbami. Niektóre z tych przedmiotów, jak twierdzono,
są uĪywane przez osoby prywatne3.
Co dziaáo siĊ z zabytkami z Maáego GorzĊdzieja
w póĨniejszym okresie dowiadujemy siĊ z kolejnego pisma
przesáanego przez Referat Kultury i Sztuki Zarządu Gminy
w Subkowach do Starostwa Powiatowego Referatu Kultury i Sztuki w Tczewie. Pismo to stwierdza, Īe dzieáa sztuki
jako eksponaty muzealne po byáym muzeum niemieckim
w GdaĔsku znajdują siĊ w Maáym GorzĊdzieju. W posiadaniu Bernarda Drewsa znajdowaáa siĊ szafa, Leona Szudera
3 szafy naroĪne (dwie brązowe i jedna biaáa) jedno áóĪko,
dwa stoliki przyĞcienne (biaáe), piĊü rzeĨb kamiennych,
cztery ramy, jedna latarnia metalowa, klawikord, i szafa
gdaĔska. Ponadto zaznaczono, powoáując siĊ na oĞwiadczenia ludnoĞci GorzĊdzieja, eksponatów muzeum gdaĔskiego
byáo duĪo, lecz swego czasu rzekoma delegacja z ramienia
Kultury i Sztuki w Tczewie zabraáa czĊĞü przedmiotów miĊdzy innymi wspomniane obrazy. Dodatkowo posterunek
MO w Subkowach równieĪ zabraá wiele róĪnych rzeczy.
Szafa-skrzynia pochodząca z XVIII wieku miaáa znajdowaü
siĊ w Waümierku. KoĔcząc pismo Gminna Rada Kultury
i Sztuki w Subkowach prosi o zabranie tych dzieá i umieszczenie ich w odpowiednim dla nich miejscu4. Informacja ta
pochodząca z początku 1947 roku jest ostatnią dotyczącą
owych eksponatów muzealnych, jaką napotykamy w materiale archiwalnym poddanym kwerendzie.

Przypisy:
1

2

3

4

APG w Gdyni, sygn. 1714/10, Protokóá nr 4 z posiedzenia Gminnej
Rady Narodowej w Subkowach z 1.IV.1948 r.
APG, sygn. 1647/288. / Pismo Starostwa Powiatowego w Tczewie
Referat Kultury i Sztuki do wszystkich Zarządów Gminnych
powiatu dotyczący zarządzenia przeprowadzenia szczegóáowych
dochodzeĔ i poszukiwaĔ, czy nie znajdują siĊ na terenie gminy
depozyty wzglĊdnie przedmioty muzealne z GdaĔska, Elbląga,
Malborka lub z innych miast; Zarząd Gminny Subkowy do
Starostwa Powiatowego Referat Kultury i Sztuki w Tczewie dot.:
pisma z dnia 22 listopada 1945 roku.
APG, sygn. 1647/288 Wykaz zabytkowych przedmiotów
i eksponatów posiadających wartoĞü muzealną; APG, sygn.
1647/288 Pismo Zarządu Gminy Subkowy do Starostwa
Powiatowego w Tczewie (Ref. Kultury i Sztuki) z dnia 7 marca
1946 r. Odpis owego pisma w dniu 22 marca Starostwo Powiatowe
w Tczewie Ref. Kultury i Sztuki przesáaá do swego odpowiednika
w UrzĊdzie Wojewódzkim; APG, sygn.1647/288 Pismo Zarządu
Gminy Subkowy do Starostwa Powiatowego Ref. Kultury i Sztuki
w Tczewie z dnia 5.06.1946 r.
APG, sygn. 1647/288, Pismo Zarządu Gminy Referat Kultury
i Sztuki w Subkowach do Starostwa Powiatowego Referat Kultury
i Sztuki w Tczewie z dnia 20 lutego 1947 roku.
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JAN EJANKOWSKI

Piasecka parafia
w latach
II wojny Ğwiatowej
czĊĞü trzecia

P

o zamordowaniu przez Niemców ks. proboszcza Augustyna Bukolta piasecka parafia nie miaáa staáego
kapáana, organisty i koĞcielnego1. W owym czasie
staáymi kapáanami na ziemi gniewskiej byli: ks. Bolesáaw
Przybyszewski, od 1927 roku proboszcz w Wielkich Walichnowach, ks. Karol KoĞnik, od 01.01.1931 roku proboszcz
w Janowie za Wisáą2 i ks. Franciszek Kirstein, od początku
stycznia 1940 roku administrator parafii Gniew.
Niemcy skonfiskowali – tak jak w innych parafiach beneficjum piaseckiego proboszcza – plebaniĊ, ziemiĊ i zabudowania gospodarcze3. Caáym tym majątkiem zarządzaá
treuhänder (zarządca). W Piasecznie byli to: Schwartz, Fuks
i Warkentin (wdowa)4.
NajczĊĞciej z posáugą duszpasterską do Piaseczna dojeĪdĪaá ks. Franciszek Kirstein, który urodziá siĊ 22.01.1908
roku w Berlinie. Po ukoĔczeniu w 1926 roku starogardzkiego gimnazjum, wstąpiá do Seminarium Duchownego
w Pelplinie, gdzie 20.12.1930 roku otrzymaá ĞwiĊcenie
kapáaĔskie. Byá wikariuszem w Rumi, Wygodzie, àasinie
i Chojnicach. Pracując jako administrator w Gniewie opiekowaá siĊ parafianami w Tymawie, Opaleniu i Piasecznie.
DojeĪdĪając do Piaseczna czĊsto odwiedzaá ukrywającego
siĊ u rodziny „niemieckiego” nauczyciela Leona Zamka
GliszczyĔskiego, ks. Albina Ossowskiego, z którym razem
byá wyĞwiĊcony na kapáana. Wtedy wspólnie z nim na poddaszu niemieckiej szkoáy sprawowaá mszĊ Ğw. Ministrantem zawsze byá Leon Zamek GliszczyĔski5.
Franciszek Kirstein po wojnie byá proboszczem
w Pinczynie, a od roku 1957 w Gdyni Chyloni, gdzie zmará
24.08.1968 roku6. Ks. Franciszek Kirstein nie byá wrogo nastawiony do tutejszych polskich parafian. PrzejeĪdĪając do
rodziny GliszczyĔskich rozmawiaá po polsku.
Do Piaseczna dojeĪdĪaá takĪe janowski proboszcz,
ks. Karol KoĞnik, który urodziá siĊ 08.09.1898 roku w miejscowoĞci Rów koáo KoĞcierzyny. Po zadaniu matury w Chojnicach studiowaá w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie
14.06.1924 roku przyjąá ĞwiĊcenia kapáaĔskie. Byá wikariuszem w Wygodzie i ĝwiĊtym, póĨniej objąá probostwo w Janowie. WĞród parafian cieszyá siĊ wspaniaáą opinią. Jego kapáaĔskie Īycie byáo zawsze zgodne z Dekalogiem7. BĊdąc z posáugą
kapáaĔską w Piasecznie zawsze odwiedzaá ukrywającego siĊ
u GliszczyĔskich ks. Albina Ossowskiego, przywoĪąc hostiĊ
i mszalne wino. Wspólnie sprawowali msze, a ministrantem
byá Leon Zamek GliszczyĔski. CzĊsto uczestnikiem tych taj-

33

GINõLI ZA POLSKõ
nych mszy byá ukrywający siĊ takĪe sĊdzia Lucjan Kosidowski, rodem z Pelplina. To wáaĞnie od ks. Karola KoĞnika, z
którym uczyáem w Szkole Podstawowej w Rudnie (styczeĔ
1955 – czerwiec 1956) dowiedziaáem siĊ, Īe w budynku, gdzie
w Piasecznie od 01.09.1961 roku mieszkaáem, nauczyciel Leon
Zamek GliszczyĔski, z naraĪeniem wáasnego i rodziny Īycia,
ukrywaá Ğciganych przez Niemców ksiĊdza i sĊdziego8.
Ks. KoĞnik w czasie okupacji spowiadaá po polsku
i wskazywaá wiernym, Īe tylko w gorliwej modlitwie nadzieja, Īe Polska wolną bĊdzie. Po wojnie zostaá proboszczem w Wielkim Garcu. Zmará 12.10.1983 roku i spocząá
w grobie tuĪ przy koĞciele.
Jak wynika z danych zawartych w ksiĊgach chrztów
i zgonów w piaseckiej parafii posáugĊ kapáaĔską podczas
wojny peánili takĪe ks. Stoffel i ks. Liss9.
1. Krótka wzmianka o ks. Albinie Ossowskim.
Urodziá siĊ 02.03.1908 roku w Jabáówku parafia Jabáowo koáo Starogardu, w wielodzietnej rodzinie (16 dzieci, 4.
pierwszych zmaráo) rolnika Jana i Gertrudy Ziegert (ojciec
byá miejscowym organistą i nauczycielem). Po ukoĔczeniu szkoáy Ğredniej studiowaá w Seminarium Duchownym
w Pelplinie, gdzie 20.12.1930 roku otrzymaá ĞwiĊcenia kapáaĔskie. Zostaá wikariuszem w Nowej Cerkwi koáo Pelplina. CzĊsto goĞciá w domu Leona Zamka GliszczyĔskiego
w Kulicach. W wieku 28 lat, w 1936 roku, zostaá proboszczem parafii pod wezw. Ğw. Mikoáaja w Zwiniarzu, dekanat
lubawski. Kiedy wybucháa druga wojna Ğwiatowa zacząá siĊ
ukrywaü, najpierw u swojej najmáodszej siostry Benity Milewskiej w Janiszewie10, a od jesieni 1941 roku u rodziny
GliszczyĔskich w Piasecznie, gdzie przebywaá aĪ do wkroczenia do Piaseczna Sowietów.
2. Chrzty, Ğluby i pogrzeby w piaseckiej parafii w czasie
wojny i okupacji.
W okresie od wrzeĞnia 1939 do koĔca marca 1945 roku
ochrzczono 265 dzieci, najwiĊcej w 1942 roku, bo aĪ 55
niemowląt11. A jakie w owym czasie na chrzcie nadawano
imiona?
DziewczĊta: Jadwiga, najczĊĞciej, a potem w kolejnoĞci:
Maria, Zofia, Krystyna, Irena, Gertruda.

Leon Zamek GliszczyĔski
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SĊdzia Lucjan Kosidowski

Cháopcy: Henryk, Jan, Gerard, Zygmunt, Jerzy12.
Odnotowano tylko 19 Ğlubów, najwiĊcej w latach 19421943, bo aĪ 13. Pierwszy 29 kwietnia 1945 roku odbyá siĊ
Ğlub ElĪbiety Szkodowskiej z Piaseczna z Leonem Uhlenbergiem. ĝlubu udzieliá Zmartwychwstaniec ks. Wáadysáaw
Piaskowski rodem z Nicponi13.
A oto dane dotyczące liczby pogrzebów.
WrzesieĔ-grudzieĔ 1939 roku – 7; 1940 – 33; 1941 – 40;
1942 – 49; 1943 – 39; 1944 – 30; 1945 – 4. Razem 201
pogrzebów14.
Jak z tego wynika, w latach 1939-1945 w tutejszej parafii
wiĊcej byáo chrztów niĪ pogrzebów. RóĪnica 64 osób na plus.
W niedzielĊ 29 wrzeĞnia 1940 roku w piaseckiej Ğwiątyni odbyáy siĊ pierwsze przyjĊciny. MszĊ Ğw. sprawowaá wtedy ks. Franciszek Kirstein z Gniewu15. W nastĊpnych latach
odbywaáy siĊ kolejne przyjĊciny.

Ks. Albin Ossowski
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W lipcu 1944 roku ks. biskup Splett wizytowaá dekanat gniewski, przy tej okazji udzieliá dzieciom i máodzieĪy
w Piasecznie sakramentu bierzmowania. Uczestnikami byáy
dzieci z trzech parafii: Opalenia, Tymawy i Piaseczna16.
3. Wkroczenie wojsk radzieckich do Piaseczna.
Kiedy zbliĪaá siĊ front mieszkaĔcy Piaseczna zaczĊli opuszczaü wáasne domostwa szukając schronienia m.in.
u znajomych na Piaseckim Polu (przysióáek Piaseczna). Tak
uczyniáa takĪe rodzina Leona Zamka GliszczyĔskiego, która
wraz z ks. Albinem Ossowskim udaáa siĊ do rodziny Teofila
Watkowskiego na Piaseckim Polu. WáaĞnie tam wĞród zaufanych ludzi ks. Albin Ossowski sprawowaá Msze Ğw., w których uczestniczyá máodzieniec Franciszek Ziorkiewicz, który
po latach m.in. napisaá: Ministrantem byá mój nauczyciel Leon
Zamek GliszczyĔski. Z krótkiego kazania ks. Albina Ossowskiego zapamiĊtaáem zdania: „WolnoĞü jest blisko. Polska
nadchodzi. ProĞmy Boga o szczĊĞliwe przeĪycie”17.
Sowieci wkroczyli do Piaseczna o Ğwicie 22.02.1945
roku. Przybyli z Jelenia. Oddziaáy 2 Armii Uderzeniowej
wojsk radzieckich zostaáy zatrzymane na linii Nicponia
– Gogolewo – DzierĪąĪno – Morzeszczyn na caáe dwa tygodnie. Piaseczno staáo siĊ miejscowoĞcią przyfrontową...
Toczyáy siĊ tu ciĊĪkie walki, m.in. o wieĞ Gogolewo, która
przechodziáa kilkakrotnie z rąk do rąk18.
GliszczyĔscy wraz z ks. Albinem Ossowskim nie mogli
wróciü do Piaseczna, poniewaĪ w szkole, gdzie mieszkali,
Sowieci urządzili szpital polowy. Zmaráych Īoánierzy chowali na polu za páotem. Potem po ekshumacji w 1946 roku
ich szczątki przewieziono do wspólnej mogiáy w Tczewie.
Przez ponad dwa tygodnie piasecki koĞcióá byá ostrzeliwany przez wojska niemieckie, dlatego póánocna czĊĞü dachu
byáa zniszczona, a wewnątrz koĞcioáa „urzĊdowali” Sowieci.
Co niektórzy chodzili w ornatach. O tym zdarzeniu opowiedziaá mi Ğp. Brunon Kaczmarek, mieszkaniec Piaseczna.
Rosjanie aresztowali na Piaseckim Polu ks. Albina
Ossowskiego i przetrzymywali go w Jeleniu, gdzie byá bardzo poniĪany, byá ich sáuĪącym. Musiaá rąbaü drewno i paliü
im w piecu, czyĞciü buty, sprzątaü19. Po zwolnieniu z aresztu
zacząá jawnie peániü posáugĊ kapáaĔską w Piasecznie, z tym
Īe do poáowy marca 1945 roku piasecka Ğwiątynia byáa we
wáadaniu Sowietów.
Kiedy front przesunąá siĊ bliĪej Pelplina, miejscowy rolnik
Fryderyk Florian Kwiatkowski otrzymaá od Sowietów polecenie przewiezienia konną furmanką amunicji w rejon Kursztyna. W okolicy Cierzpic 11.03.45 roku najechaá na minĊ i zostaá
ciĊĪko ranny, po kilku godzinach zmará. MszĊ Ğw. pogrzebową

Przypisy:
1

Relacja Franciszka Ziorkiewicza, mieszkaĔca Piaseczna.
2
Spis koĞcioáów i duchowieĔstwa diecezji
cheámiĔskiej 1947, Pelplin 1947, s. 371.
3
A. Przywuska, Kociewska gmina SmĊtowo Graniczne. Dzieje do roku 2005, Starogard
Gd. 2005, s. 371.
4
Relacja Franciszka Ziorkiewicza i Tadeusza Lorbieckiego, mieszkaĔców Piaseczna.
5
Ustna relacja córki Leona Zamka GliszczyĔskiego, Walerii Rezmer, mieszkanki
GdaĔska.
6
M. Kordowski, Opalenie. Zarys dziejów
wsi kociewskiej, Opalenie 2007, s. 77-78.
7
Ks. W. Gruba, Z dziejów parafii Niepokalanego PoczĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny
w Wielkim Garcu, Pelplin 2002, s. 162-164.
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w jego domu w Piasecznie odprawiá ks. Albin Ossowski. Zostaá pochowany na cmentarzu tuĪ przy koĞciele20.
Starsi zapewne pamiĊtają, jak to niektórzy Sowieci
traktowali nas, Pomorzaków. OsobiĞcie wyobraĪaáem sobie tych Īoánierzy inaczej, a tu grabieĪe, gwaáty, wywózki
i mordy, czego dowodem byá fakt zastrzelenia przez dwóch
Īoánierzy radzieckich niewinnego mieszkaĔca Piaseczna
– Franciszka Wasielewskiego, ojca wielodzietnej rodziny.
Broniąc wáasnych piĊciu córek i sąsiadkĊ przed gwaátem
zginąá z rąk „przyjacióá”, niedaleko swojego domu. Staáo siĊ
to 03.03.1945 roku. Tego samego dnia zostaá pochowany na
piaseckim cmentarzu tuĪ przy prezbiterium Ğwiątyni21.
W okresie drugiej wojny Ğwiatowej w róĪnych miejscowoĞciach i okolicznoĞciach zginĊáo 48 mĊĪczyzn z tutejszej
parafii, z tego 26 osób z Piaseczna, 16 z Rakowca, 5 z Jelenia
i 2 z Maáych WyrĊbów. Ponad 10 osób polegáo jako Īoánierze na róĪnych frontach, 7 mĊĪczyzn zostaáo rozstrzelanych
w Lesie SzpĊgawskim, 6 zostaáo zamordowanych w obozie
koncentracyjnym Stutthof, jeden zostaá ĞciĊty w niemieckim
wiĊzieniu w Halle. Pozostali zginĊli w Związku Radzieckim
i w innych nieznanych miejscach22.
W wyniku dziaáaĔ wojennych sporo zabudowaĔ zostaáo
zniszczonych m.in. w Piasecznie spáonĊáy domy p. Dziurowej
i p. Balcerowicza oraz stodoáa zamordowanego przez Niemców organisty Ksawerego Pozorskiego23. Oprócz utraty dóbr
materialnych wielu z nas po wojnie musiaáo zaczynaü Īycie od
zera... Tak byáo i w mojej rodzinie w PieniąĪkowie. A potem te
oczekiwania na powrót najbliĪszych, ojca, braci... z wojny.
Ks. Albin Ossowski w okresie od 19 do 26 marca 1945
roku ochrzciá 11 dzieci, w tym z Piaseczna 7, 2 z Jelenia i po
jednym z JaĨwisk i Bielska24. W Wielkim Tygodniu 1945 roku
opuĞciá Piaseczno, udając siĊ do swej parafii w Zwiniarzu,
gdzie pracowaá aĪ do Ğmierci, tzn. do 31 lipca 1985 roku25.
Po odejĞciu ks. Ossowskiego pierwszym powojennym
piaseckim proboszczem zostaá Zmartwychwstaniec ks. Kazimierz PoáczyĔski, który urodziá siĊ 21.02.1904 roku26. To
za jego panowania piasecka Ğwiątynia zostaáa przez wiernych uporządkowana.
Za sprawą nauczyciela Józefa Ogonowskiego w dniu
7.05.1945 roku uruchomiono szkoáĊ podstawową w Piasecznie. ZaangaĪowaá on do pracy mieszkankĊ Piaseczna,
HelenĊ MachaliĔską. NaukĊ rozpoczĊáo 113 dzieci w klasach I-IV. Tylko w jednej klasie odbywaáy siĊ zajĊcia, dlatego pracowano na dwie zmiany....27. Takie trudne byáy te
powojenne dni, miesiące, lata.

8
J. Ejankowski, Cztery wieki szkoáy polskiej w Piasecznie, Piaseczno 1979, s. 15-16.
9
Ks. W Gruba, op. cit., s. 164.
10
Telefoniczna informacja CzapliĔskiej
Krystyny, mieszkanki Torunia.
11
KsiĊga chrztów. Parafia Piaseczno.
12
Opracowano na podst. danych zawartych w ksiĊdze chrztów piaseckiej parafii.
13
KsiĊga Ğlubów piaseckiej parafii.
14
KsiĊga zgonów piaseckiej parafii.
15
Osobista relacja Marii Domachowskiej, mieszkanki Maáych WyrĊbów z dnia
26.11.2013 r., która wtenczas przystąpiáa do
I Komunii ĝwiĊtej.
16
M. Kordowski, op. cit., s. 77.
17
J. Ejankowski, op. cit., s. 15-16.
18
J. Milewski, Kociewie w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1977, s. 207-209.

W nastĊpnym numerze lata powojenne

19
Telefoniczna informacja CzapliĔskiej...,
op. cit.
20
Pisemna relacja sporządzona przez rodzinĊ zmaráego, mps. W zbiorach autora.
21
Ustna relacja wnuka Mariana RewliĔskiego, zam. w Szczecinie.
22
W bocznej kruchcie piaseckiej Ğwiątyni
znajduje siĊ tablica z nazwiskami ofiar II wojny Ğwiatowej tutejszej parafii.
23
Kronika Szkoáy Podstawowej w Piasecznie, lata 1945-1972.
24
KsiĊga chrztów. Parafia Piaseczno. Rok
1945, poz. 2-13.
25
Telefoniczna informacja CzapliĔskiej...,
op. cit.
26
Spis koĞcioáów i duchowieĔstwa..., op.
cit., s. 52.
27
J. Ejankowski, op. cit., s. 42-43.
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MARCIN KãODZIýSKI

Paweá Pucek – orĊdownik nadziei
ĩyciorys niedokoĔczony
czĊĞü pierwsza
Byá postacią tutaj bardzo popularną i jego prawdopodobnie byáo zasáugą,
Īe PSL w powiecie tczewskim staáo siĊ najsilniejszą organizacją na terenie województwa gdaĔskiego.
Barbara Okoniewska o Pawle Pucku, GdaĔsk 1997 r.

P

rzeglądając nieliczne znane nam fotografie Pawáa Pucka widzimy na nich osobĊ doĞü niepozorną. Niezbyt
wysokiego, szczupáego mĊĪczyznĊ spoglądającego
powaĪnie przez okulary w cienkich okrągáych oprawkach,
ubranego w garnitur oraz, tak charakterystyczne dla mody tamtych dni, wysokie buty oficerskie. Zapewne gdyby nie to, iĪ
zwykle staá bądĨ siedziaá w pierwszym rzĊdzie, to „zniknąáby”
zupeánie gdzieĞ na drugim planie fotografii. Trudno uwierzyü,
iĪ w chwili wykonywania wspomnianych zdjĊü byá on jedną
z najwaĪniejszych i bez wątpienia najpopularniejszych osób na
caáej ziemi tczewskiej.
Paweá Pucek z pewnoĞcią nie byá postacią pomnikową.
WspóáczeĞni mu, nie tylko jego antagoniĞci, oskarĪali go o niezdecydowanie w wielu kwestiach, a czĊsto nawet o koniunkturalizm polityczny. Analizując niektóre poczynania Pawáa
Pucka trudno uznaü wspomniane sądy za zupeánie bezzasadne.
To jednak wáaĞnie on w drugiej poáowie lat 40. przez ponad rok
staá na czele ruchu, w którym wiĊkszoĞü mieszkaĔców ziemi
tczewskiej, pragnąca demokratyzacji zawáaszczanej brutalnie
przez komunistów przestrzeni Īycia spoáecznego, pokáadaáa
nadziejĊ. Lokalne struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego
(PSL), pod kierownictwem Pucka, byáy pierwszym w powojennej historii powiatu tczewskiego masowym, legalnie dziaáającym ugrupowaniem, stojącym otwarcie w opozycji wobec
wáadz instalowanych przez Sowietów w regionie od marca
1945 roku. Zapewne dla wielu ówczesnych jego osoba staáa siĊ
pewnego rodzaju symbolem oporu wobec nowej rzeczywistoĞci. BezwzglĊdne dziaáania podejmowane przez wáadze komunistyczne, wspierane przez szeroko rozumiany aparat represji,
spowodowaáy, iĪ szersza pamiĊü o nim, jak równieĪ o kierowanym przez niego stronnictwie, praktycznie nie dotrwaáa do
naszych czasów.
Paweá Pucek w dotychczasowej historiografii powiatu
tczewskiego funkcjonuje prawie wyáącznie jako pierwszy po
drugiej wojnie Ğwiatowej starosta, a takĪe wáaĞnie jako szef
lokalnych struktur PSL. Informacje o nim mają zwykle jednak
charakter zdawkowy. W Īaden sposób nie pozwala nam to na
poznanie jego sylwetki. Pomimo badaĔ prowadzonych przez
kilka lat na szeroką skalĊ nadal bardzo wiele rozdziaáów jego
Īyciorysu pozostaje dla nas tajemnicą.
O jego losach aĪ do wybuchu drugiej wojny Ğwiatowej
wiemy stosunkowo niewiele. Urodziá siĊ on 7 lutego 1904
roku w JĊdrzejowie na ziemi ĞwiĊtokrzyskiej. Jego rodzicami
byli Bartáomiej i Anna Puckowie. Sam Paweá Pucek po latach
wspominaá, iĪ pochodziá z rodziny „mieszczaĔsko-robotniczej”. Niestety, nie jesteĞmy w stanie na obecnym etapie ba-
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daĔ tego zweryfikowaü. Trudno nam równieĪ odtworzyü jego
dalsze losy. Wiemy, iĪ ukoĔczyá szkoáĊ Ğrednią, uzyskując
przy tym Ğwiadectwo dojrzaáoĞci. Najprawdopodobniej Paweá
Pucek odebraá swoją edukacjĊ poza rodzinnym JĊdrzejowem,
gdyĪ nie widnieje na Īadnym ze spisów absolwentów tamtejszego liceum, do których dotará autor. Uzyskane wyksztaácenie
pozwoliáo mu na podjĊcie pracy w charakterze nauczyciela (w
ramach doksztaácenia zawodowego ukoĔczyá równieĪ WyĪszy
Kurs Matematyczny).
Co najmniej od lat trzydziestych Paweá Pucek zawodowo
i prywatnie związaá siĊ z ziemią lubelską. Stąd teĪ najprawdopodobniej pochodziáa jego Īona, z którą doczekaá siĊ dwóch synów. Rozpocząá on pracĊ w Szkole Powszechnej w Kąkolewnicy w powiecie radzyĔskim, której kierownikiem byá wówczas
Feliks Aftyka, w okresie okupacji hitlerowskiej jeden z jego
najbliĪszych wspóápracowników. Wedáug niektórych Ĩródeá
miaá siĊ on w tym czasie związaü z ruchem ludowym. Biorąc
pod uwagĊ dalsze losy Pawáa Pucka, wydaje siĊ to byü bardzo prawdopodobne. Jak wskazuje Jacek Romanek w jednym
ze swoich artykuáów o przedwojennym powiecie radzyĔskim,
gmina Kąkolewnica w latach trzydziestych miaáa byü bardzo
silnym oĞrodkiem ludowców. Co ciekawe, kiedy w drugiej poáowie roku 1944 roku Paweá Pucek zostaá aresztowany przez
wáadze bezpieczeĔstwa, jego obroĔcy wskazywali, iĪ: „przed
wojną 1939 roku byá posądzany przez sanacjĊ o dziaáalnoĞü komunistyczną i byá przeĞladowany”. Samo wskazywanie na domniemaną komunistyczną przeszáoĞü byáo zapewne zabiegiem
jego stronników, mającym pomóc w uwolnieniu go. Paweá Pucek najprawdopodobniej nie byá przed wojną aktywistą tego
ruchu. W Īadnej z prac opisującej dziaáalnoĞü Komunistycznej
Partii Polski (KPP) i podlegáych jej organizacji w powiecie radzyĔskim, jak i w caáym ówczesnym województwie lubelskim,
nie jest on wymieniany jako ich czáonek bądĨ wspóápracownik. Nie oznacza to jednak, iĪ zupeánie moĪemy wykluczyü
potencjalne kontakty Pawáa Pucka z ruchem komunistycznym.
Mogáy mieü one jednak zupeánie inny charakter. Jak wskazuje,
wspomniany juĪ Jacek Romanek, po 1935 roku czĊĞü czáonków
lokalnych struktur Stronnictwa Ludowego (SL) w powiecie
radzyĔskim, zawiedziona poczynaniami wáadz swojego ugrupowania, zaczĊáa skáaniaü siĊ do idei tzw. „frontu ludowego”,
czyli wspóápracy z KPP. Przeciwne temu byáy wáadze wojewódzkie SL i aparat administracyjny, który dokonywaá aresztowaĔ wĞród gáównych inicjatorów tego ruchu. Obecny etap
badaĔ nie pozwala nam jednak na jednoznaczne stwierdzenie,
czy Paweá Pucek znalazá siĊ wĞród zwolenników wspóápracy
z komunistami, choü wydaje siĊ to prawdopodobne. MoĪemy
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przypuszczaü, iĪ za swoją domniemaną dziaáalnoĞü nie zostaá
on zapewne dotkniĊty wiĊkszymi przeĞladowaniami ze strony
wáadz administracyjnych. Jego nazwisko nie figuruje na znanych nam listach aresztowanych ludowców. Musimy przy tym
pamiĊtaü, iĪ byá on najprawdopodobniej tylko jednym z szeregowych czáonków SL, a nie liderem, czy teĪ inicjatorem koncepcji „frontu”, których to gáównie dotknĊáy represje.
Podsumowując ten okres jego Īycia, moĪemy stwierdziü,
iĪ Paweá Pucek nie byá osobą w Īaden sposób wyróĪniającą
siĊ. Nie daá poznaü siĊ jako aktywny dziaáacz polityczny, czy
teĪ organizator Īycia spoáecznego. ZwiĊkszenie jego zaangaĪowania miaáo nastąpiü dopiero z wybuchem drugiej wojny
Ğwiatowej.
Pierwsze lata okupacji hitlerowskiej Paweá Pucek, jak sam
wspominaá, spĊdziá zajmując siĊ gospodarstwem rolnym, sadownictwem oraz pszczelarstwem. W 1943 roku wáączyá siĊ
w dziaáalnoĞü Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, organizowanej na terenie powiatu radzyĔskiego m.in. przez Józefa
Szweda, Aleksandra Szuberta oraz Wacáawa Szreitera. Wraz ze
wspomnianym juĪ Feliksem Aftyką byá on odpowiedzialny za
prowadzenie tajnego kompletu gimnazjalnego w gminie Kąkolewnica, który objąá piĊciu uczniów (w caáym powiecie tajnym
nauczaniem objĊto 104 uczniów w 14 gminach). W tym samym czasie, w lipcu 1943 roku, Pucek miaá nawiązaü kontakt
z lokalnymi strukturami Batalionów Cháopskich (BCh). Sam
Paweá Pucek wskazywaá, iĪ jego rola ograniczaáa siĊ tylko
„do czytania pism demokratycznych” czáonkom organizacji.
Niewykluczone, Īe takie przedstawienie swojej dziaáalnoĞci
w ramach BCh byáo elementem przyjĊtej przez niego po
wojnie taktyki zupeánego marginalizowania swojego udziaáu
w konspiracji niepodlegáoĞciowej. Biorąc pod uwagĊ funkcje,
które bĊdzie on w przyszáoĞci peániá w strukturach PaĔstwa
Podziemnego, za prawdopodobne moĪemy uznaü, Īe w Batalionach Cháopskich byá on oficerem oĞwiatowym.
Omawiając przynaleĪnoĞü Pawáa Pucka do BCh, naleĪy
wspomnieü, iĪ nie posiadamy Īadnych informacji o jego moĪliwej dziaáalnoĞci w ramach lokalnych komórek SL „Roch”
(Ruch Oporu Cháopów), konspiracyjnej partii politycznej powstaáej w wyniku scalenia poszczególnych stronnictw cháopskich w czasie wojny. JednakĪe takiej dziaáalnoĞci nie moĪemy
wykluczyü.
DziaáalnoĞü konspiracyjna Pawáa Pucka zostaáa wkrótce
wykryta przez okupanta. JuĪ 2 stycznia 1944 roku, jak sam
wspominaá, do jego gospodarstwa przybyáo gestapo z zamiarem aresztowania go za udziaá w tajnym nauczaniu. Sam
Paweá Pucek najprawdopodobniej ukryá siĊ, przez co uniknąá zatrzymania. Tego samego dnia udaá siĊ, jak to okreĞlaá,
„w wĊdrówkĊ”. Wkrótce doáączyáa do niego Īona wraz z syna-

mi, którzy od czasu ucieczki przyszáego szefa tczewskiego PSL
byli przeĞladowani przez gestapo. Rodzina Pucków ukrywaáa
siĊ najpierw na terenie Trzebieszowa, u rodziny Īony Pawáa.
NastĊpnie, najprawdopodobniej w lutym 1944 roku, powrócili
do gminy Kąkolewnica, gdzie Pucek podjąá wspóápracĊ z Armią Krajową (AK). W nastĊpujący sposób opisywaá póĨniejsze
wydarzenia: „kiedy wyáoniáa siĊ obawa zdemaskowania mojej osoby staraáem siĊ odszukaü instruktora politycznego BCh
pseudo >>Janusz<<, a póĨniej >>Wiktor<<, jednakĪe nie odnalazáem go. PoniewaĪ po spaleniu wsi Zosinowo i niektórych
domów w Kąkolewnicy przewaĪnie ludowców aresztowano
tychĪe, wzglĊdnie wybito. BCh zostaáo rozbite i czáonkowie
tegoĪ BCh, których gestapo nie uchwyciáo, musieli znaleĨü
schronienie w lasach Kąkolewnicy, na których terenach gospodarzem byáo AK przy poparciu leĞniczych i gajowych, takim
samym sposobem zwróciáem siĊ do dowództwa AK o przyjĊcie
mnie w postaci schronienia, razem ze mną byáo szereg innych
Bechowców. Z początku nie mogáem osiągnąü kontaktu z komendantem >>Millerem<< [mjr/ppák Konstanty Witkowski
ps. „Muller”, komendant RadzyĔskiego Obwodu AK – M.K.],
który twierdziá, Īe takiego skrajnego demokraty, a nawet komunisty, przyjąü nie chce. Dopiero pod wpáywem znanych osób,
którzy twierdzili, Īe ja jestem Demokratą ale dobrym Polakiem
i naleĪy siĊ mą zaopiekowaü dając mnie schronienie. Kontakt
uzyskaáem, w rozmowie >>Miller<< zrobiá mi caáy szereg wymówek”. Kilka elementów tych wspomnieĔ wydaje siĊ jednak
byü co najmniej dyskusyjnych. JeĪeli nawet za prawdopodobną moĪemy uznaü wersjĊ o problemach ze skontaktowaniem
siĊ z rozbitymi przez Niemców oddziaáami BCh w powiecie
radzyĔskim, które rzeczywiĞcie okupiáy walki z okupantem
duĪymi stratami, to przedstawione przez niego okolicznoĞci
rozpoczĊcia dziaáalnoĞci w ramach Armii Krajowej wydają siĊ
byü maáo prawdopodobne. Co prawda, nie jesteĞmy w stanie na
obecnym etapie badaĔ ustaliü, jakie stosunki panowaáy pomiĊdzy ppák. Witkowskim a Pawáem Puckiem, aczkolwiek trudno
uwierzyü, iĪ przyszáy starosta tczewski zostaá wrĊcz narzucony
komendantowi obwodu, szczególnie biorąc pod uwagĊ fakt, Īe
zająá on miejsce w kierownictwie tej struktury. Paweá Pucek
zostaá, jako podporucznik o pseudonimie „Jurand”, szefem
Biura Informacji i Propagandy (komórki zajmującej siĊ szeroko rozumianą pracą propagandową, mającą podnosiü morale
walczących Īoánierzy i spoáeczeĔstwa) Komendy RadzyĔskiego Obwodu AK. Trudno uwierzyü, iĪ ppák „Muller” mógá
powierzyü tak odpowiedzialne stanowisko osobie, której nie
ufaá, czy teĪ w jakikolwiek sposób podejrzewaá o dziaáalnoĞü
komunistyczną.
Zgodnie z treĞcią jednego z oĞwiadczeĔ, które zostaáo záoĪone pod koniec 1944 roku do lubelskiej prokuratury

2 kwietnia goĞciá w Tczewie
nowo mianowany wojewoda Stanisáaw
OkĊcki, udający siĊ do GdaĔska.
Z tej okazji na Placu WolnoĞci
w Tczewie odbyáa siĊ manifestacja
patriotyczna spoáeczeĔstwa.
Siedzą: pierwszy od prawej
Jan Andrysiak i czwarty Paweá Pucek
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przez stronników uwiĊzionego Pawáa Pucka, jego dziaáalnoĞü
w ramach AK zakoĔczyáa siĊ bardzo szybko. Wskazuje siĊ
w nim, iĪ: „w miesiącu kwietniu zostaá [Paweá Pucek – M.K.]
odsuniĊty od pracy oĞwiatowej w oddziale leĞnym i znajdowaá siĊ w powiecie áukowskim”. W rzeczywistoĞci nie byáa
to prawda. Kontynuowaá on nadal swoją sáuĪbĊ, co ciekawe, biorąc równieĪ udziaá w akcjach bojowych. W czasie
jednej z nich, mającej miejsce najprawdopodobniej wáaĞnie
w kwietniu 1944 roku, zostaá on nawet ranny. Sam Paweá Pucek wspominaá: „jestem czáowiekiem, który kilka razy wyszedá
z rąk oprawców hitlerowskich”. Swoją sáuĪbĊ w AK kontynuowaá najprawdopodobniej do lipca 1944 roku. Jeszcze w tym
samym miesiącu w ramach przygotowaĔ do przeprowadzenia
na terenie powiatu radzyĔskiego akcji „Burza” (operacji wojskowej mającej na celu wyzwalanie ziem okupowanych przez
Niemców bezpoĞrednio przed wkraczaniem wojsk sowieckich, jednoczeĞnie wystĊpując przed nimi jako gospodarze terenu) zostaá on wyznaczony na oficera oĞwiatowego 35. puáku
piechoty 9. Dywizji Piechoty AK, dowodzonego przez ppák.
Witkowskiego. Wkrótce ziemiĊ radzyĔską opanowaáy ciĊĪkie
walki. NastĊpne tygodnie miaáy okazaü siĊ kluczowe dla dalszych losów Pawáa Pucka.
Dowodzone przez pák. „Mullera” oddziaáy AK rozpoczĊáy
realizacjĊ akcji „Burza” w ostatniej dekadzie lipca 1944 roku,
wraz z wkroczeniem na teren powiatu pierwszych oddziaáów
Armii Czerwonej (ACz). Wkrótce podjĊto nawet wspóádziaáanie z wojskami sowieckimi w walce z Niemcami. Wspólnie
zajĊto m.in. lotnisko w Maryninie oraz RadzyĔ. W samych
walkach o miasto, jak wskazuje Piotr Matusak, polegáo 500
Īoánierzy sowieckich. Wraz z postĊpującą linią frontu powstawaáy struktury podlegáe Delegaturze RP (przedstawicielstwu
Rządu RP w Londynie). W pierwszym okresie po wspólnych
walkach wspóápraca z Sowietami ukáadaáa siĊ dobrze. Niestety,
juĪ po krótkim czasie, jak miaáo to miejsce w caáym kraju, na
terenach zajmowanych przez oddziaáy ACz, rozpoczĊáo siĊ likwidowanie przez Sowietów instytucji PaĔstwa Podziemnego,
a takĪe aresztowania Īoánierzy AK, których nastĊpnie wcielano
przymusowo do podporządkowanej sowieckiemu dowództwu
1. Armii Wojska Polskiego bądĨ wywoĪono m.in. do obozów
na terenie ZSRR. Gáówne fale aresztowaĔ w powiecie radzyĔskim nastąpiáy w poáowie sierpnia oraz we wrzeĞniu 1944 roku.
JuĪ 13 sierpnia Sowieci dokonali aresztowania dowódców oddziaáów, a takĪe czoáowych przedstawicieli Obwodu oraz Inspektoratu AK RadzyĔ z ppák. Witkowskim na czele. WĞród
zatrzymanych nie byáo jednak ppor. „Juranda”.
Lipiec 1944 roku jest dla nas jednym z najbardziej tajemniczych okresów w Īyciu Pawáa Pucka. Nie wiemy, jakie
dziaáania podejmowaá w czasie trwania akcji „Burza” w powiecie radzyĔskim jako oficer oĞwiatowy 35. puáku piechoty
AK i szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Obwodu RadzyĔ. Jako czáonek dowództwa najprawdopodobniej
nie braá bezpoĞredniego udziaáu w walkach. Sam „Jurand”
pomijaá milczeniem swój udziaá w tych wydarzeniach. Najprawdopodobniej nie ujawniá siĊ przed Sowietami wraz
z pozostaáymi czáonkami dowództwa Komendy OkrĊgu, tym
samym zapewne unikając aresztowania. Wkrótce opuĞciá on
jednak konspiracjĊ. Pozostaá na terenie powiatu radzyĔskiego, chociaĪ nie powróciá juĪ na staáe do zawodu nauczyciela.
Jego dalsze losy potoczyáy siĊ zupeánie inaczej niĪ wielu jego
wspóátowarzyszy broni.
Na początku sierpnia 1944 roku Pucek zostaá wybrany,
z nadania i przy peánym poparciu dziaáaczy PPR, przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu.
Jeszcze w tym samym miesiącu objąá stanowisko starosty ra-
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dzyĔskiego. Staá siĊ on równieĪ jednym z czoáowych dziaáaczy SL na terenie powiatu, wchodząc w skáad Tymczasowego
Zarządu tego ugrupowania. Udzielenie poparcia przez komunistów Pawáowi Puckowi raczej nie powinno dziwiü. Jako nauczyciel, związany z terenem jeszcze przed wojną, byá osobą
publiczną, znaną w okolicy, której desygnowanie na te stanowiska firmowaáo nowe wáadze. Wynikaáo to równieĪ najprawdopodobniej z faktu, iĪ PPR w powiecie radzyĔskim w czasie
okupacji nie zdoáaáo stworzyü struktury organizacyjnej partii,
przez co nie posiadaáa wáasnego zaplecza kadrowego. Warto
przytoczyü tu ustalenia Ireneusza Cabana, wedle których doĞü
powszechnym zjawiskiem na LubelszczyĨnie w pierwszym
okresie po wkroczeniu wojsk sowiecko-polskich byá udziaá
w nowych wáadzach osób związanych z ruchem ludowym, czĊsto wbrew ostrzeĪeniom wojewódzkich wáadz SL „Roch”. Niewykluczone równieĪ, iĪ nadal silne byáo wspomnienie o przedwojennej, wspominanej juĪ idei tzw. „frontu ludowego”. JeĪeli
jednak intencje samych komunistów, desygnujących „Juranda”
na tak odpowiedzialne stanowiska, wydają siĊ byü jasne i czytelne, to bardzo wiele trudu moĪe nam nastrĊczyü próba odpowiedzi na pytanie: Co spowodowaáo, Īe Paweá Pucek podjąá
taką wspóápracĊ? Zapewne nigdy nie bĊdziemy w stanie poznaü wszystkich aspektów, które skáoniáy go do podjĊcia takiej
decyzji. On sam w czasie swojego, wspominanego juĪ wielokrotnie, uwiĊzienia stwierdzaá: „JeĪeli chodzi o PPR to jest mi
bliskie sercu [...] jestem ludowcem, który uwaĪa obie partie
[PPR i SL – M.K.] za pokrewne i organizując Stronnictwo Lud.
na terenie powiatu wierzĊ, Īe interesy stronnictw zatwierdzone przez PKWN idą w jednym kierunku, a kierunek to Wielka
Demokratyczna Polska oparta o dobre stosunki ZSRR”. Biorąc pod uwagĊ okolicznoĞci, w których padáy te sáowa, naleĪy
uznaü ich wymowĊ najprawdopodobniej za co najmniej wyolbrzymioną. Pomimo tego nie moĪemy jednak, jak siĊ wydaje,
uznaü tej wypowiedzi jedynie jako wybiegu przed Ğledczymi.
Wprawdzie nie znamy wielu wypowiedzi samego Pawáa Pucka,
aczkolwiek analizując jego dziaáania podejmowane zarówno
w powiecie radzyĔskim, jak i tczewskim, moĪemy wywnioskowaü, iĪ faktycznie opowiadaá siĊ on za wspóápracą z komunistami. Wiązaáo siĊ to zapewne z cechami jego osobowoĞci.
Paweá Pucek, na podstawie posiadanych przez nas materiaáów,
jawi siĊ jako czáowiek dialogu, kompromisu, który bardzo
staraá siĊ unikaü radykalnych wystąpieĔ, mogących w jakikolwiek sposób zaogniü sytuacjĊ. Ponadto byá osobą, która, moim
zdaniem, w swych osądach kierowaáa siĊ doĞü wnikliwą analizą otaczającej go rzeczywistoĞci, w decyzjach której moĪemy
dostrzegaü nawet znamiona pragmatyzmu. Niewykluczone,
iĪ wáaĞnie powodem podjĊcia wspóápracy z komunistami byá
fakt, Īe widziaá on w niej jedyną szansĊ na moĪliwoĞü jakiejkolwiek dziaáalnoĞci w nowym, ksztaátującym siĊ porządku.
OczywiĞcie nie moĪemy równieĪ odrzuciü hipotezy, iĪ nadal
w jego pamiĊci Īywa byáa przedwojenna idea tzw. „frontu
ludowego”. Trzeba jednak zaznaczyü, iĪ Paweá Pucek wspóápracĊ z PPR widziaá na zasadzie partnerstwa, wspóádziaáania,
a nie podporządkowania siĊ rosnącym w siáĊ komunistom. NaleĪy tu przytoczyü pewne wydarzenie, które miaáo miejsce juĪ
w czasie jego pobytu na ziemi tczewskiej. W marcu 1946 roku
podczas uroczystego obiadu z przedstawicielami ACz z okazji
obchodów pierwszej rocznicy tzw. „wyzwolenia” Tczewa Paweá Pucek, jak wspomina Józef Dylkiewicz, miaá w odpowiedzi na sowiecki toast o sojuszu polsko-radzieckim powiedzieü:
„Na prawach równy z równym!”, po czym miaá wyjĞü wraz ze
swoimi wspóápracownikami z sali.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Zegary sáoneczne na koĞcioáach Kociewia

W

lipcu 2012 roku pojechaáem na krótką wycieczkĊ rowerową. Droga wiodáa z Pelplina, przez
Pomyje do Lignów Szlacheckich. Przypadek
sprawiá, Īe poszukując na murach miejscowego koĞcioáa
doáków pokutnych (których tam nie byáo), natrafiáem na
zegar sáoneczny. Nie miaáem pojĊcia o istnieniu tego urządzenia w tym miejscu. Zegar znajduje siĊ na poáudniowej
Ğcianie Ğwiątyni. Wykonaáem kilka zdjĊü i na dáuĪszy czas
zapomniaáem o wszystkim.
Ostatnio, jadąc rowerem do pobliskich Rajków, ponownie przypadkowo natknąáem siĊ na zegar sáoneczny na poáudniowej Ğcianie tamtejszego koĞcioáa. Przypomniaáem sobie
wtedy o wycieczce z wakacji 2012 roku.
PobieĪny przegląd zasobów Internetu pozwoliá mi dojĞü
do wniosku, Īe w okolicy znajduje siĊ kila takich zegarów.
Dwa wspomniane – w Lignowach Szlacheckich i Rajkowach – leĪą w granicach gminy Pelplin, jeden w Subkowach
(gmina Subkowy) oraz w BaráoĪnie (gmina Skórcz).
Opis zegarów:
Rajkowy – Zegar znajduje siĊ po stronie poáudniowej
Ğwiątyni. Zawiera cyfry rzymskie dla oznaczenia godzin
(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI). Z inskrypcji znajdującej siĊ na nim wynika, Īe powstaá w roku
1676. TarczĊ wykonano z czerwonego piaskowca, o czym
wiadomo z opisu zabytku w gablocie na murze koĞcioáa. Inskrypcja umieszczona na zegarze brzmi: Anno 1676. Sprawil wtenczas zostając koĞcielnim Marcin Kofman z Raykow.
Na tarczy umieszczono równieĪ wizerunek sáoĔca. Jest to
zegar nietypowy z jednego powodu – zawiera imiĊ i nazwisko twórcy. Przegląd zegarów sáonecznych, znajdujących siĊ
w Polsce i wymienionych na stronie gnomonika.pl, poĞwiĊconej zegarom sáonecznym, utwierdza mnie w mniemaniu,
Īe zabieg taki zdarzaá siĊ rzadko. Zegar nie jest uszkodzony,
moĪna powiedzieü, Īe „jest na chodzie”.

Lignowy Szlacheckie – Zegar znajduje siĊ na poáudniowej Ğcianie koĞcioáa. Na zegarze umieszczono godziny zapisane za pomocą cyfr arabskich (6, 7, 8, 9, 3, 4, 5
– uszkodzone, 6). Zegar powstaá w 1690 roku, co wiadomo
z inskrypcji umieszczonej na nim (roku 1690). PoniĪej znajduje siĊ zatarta inskrypcja. Dodatkowo zawiera wizerunek
sáoĔca. Zegar jest uszkodzony, gdyĪ nie posiada gnomonu,
czyli wskazówki. Na jednej ze stron internetowych znalazáem informacjĊ, iĪ zegar ten zostaá skonstruowany przez
cystersów z Pelplina.
Subkowy – Z inskrypcji brzmiącej Ano Dni 1675 wynika, iĪ zegar powstaá w 1675 roku. Umieszczono na nim zapis
cyfr arabskich (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6). Zegar
jest uszkodzony, gdyĪ nie zawiera gnomonu. Dodatkowo
przedstawiono na nim wizerunek sáoĔca. Ponad nim znajduje siĊ czĊĞciowo zatarta inskrypcja, której nie zdoáaáem
odszyfrowaü (RPI ARBOHM PRO P SV). PowyĪszy zapis
moĪe byü báĊdny.
BaráoĪno – Z opisu na stronie gnomonika.pl wynika jedynie, Īe w tej miejscowoĞci byá zegar sáoneczny umiejscowiony na koĞciele. InformacjĊ o istnieniu zegara potwierdza
Krzysztof Kowalkowski w swojej ksiąĪce „Z dziejów wsi
i parafii BaráoĪno oraz wsi do niej naleĪących”, GdaĔsk
2003, s. 104, pisząc: Od poáudnia do Ğciany koĞcioáa dostawiona jest kaplica i kruchta, przez którą prowadzi drugie
boczne wejĞcie do koĞcioáa (...) Kruchta zostaáa dobudowana
w 1725 r., a obok niej umieszczono zegar sáoneczny. Resztki
zegara zostaáy otynkowane, wiĊc nie jest on widoczny.
Jak widaü z tego krótkiego opisu, XVII-wieczne zegary musiaáy odgrywaü istotną role w Īyciu lokalnych spoáeczeĔstw. Znajdowaáy siĊ w najwaĪniejszych punktach wsi,
gdyĪ za takie naleĪy uznaü koĞcioáy. Wytyczaáy zapewne
miejscowym cháopom rytm pracy i odpoczynku, który dawniej regulowaá wschód i zachód sáoĔca.

Zegar w Rajkowach
Fot. autora
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Stanisáaw Buczkowski
(1956-2012)

Wizerunek tczewskiego artysty
ēywot Stanisäawa Buczkowskiego potwierdza markö Tczewa jako „miasta malarzy,
muzyków i pisarzy”. Tak siö teĔ dobrze skäada, Ĕe w ostatnim póäwieczu nie brakowaäo
w naszym mieĈcie wybitnych malarzy, artystów z duĔym dorobkiem. Wielu z nich wyrastaäo
w goĈcinnych progach domów kultury. Szczególne zasäugi w tym zakresie w ostatnim czasie
ma Spóädzielnia Mieszkaniowa w Tczewie. Niewñtpliwie Stanisäaw Buczkowski naleĔy do
grona znamienitych tczewskich artystów, dodajmy artystów-samouków. Do koþca Ĕycia,
niestety, zbyt krótkiego, kierowaä Gremium Malarskim im. Janusza Mokwy.

Edukacja i zawód

S

tanisáaw Buczkowski byá rodowitym tczewianinem.
Urodziá siĊ w 1 maja 1956 roku, póá roku przed odwilĪą polityczno-spoáeczną PaĨdziernika ‘56 w naszym kraju. Byá synem Antoniego i matki Jadwigi z domu Dąbrowskiej. Ojciec
pochodziá z Chrząstkowa w Borach Tucholskich, a matka
z wielkopolskiego RogoĨna. Rodzice Stanisáawa Īyli skromnie. DuĪy nacisk káadli na uczciwoĞü i pracowitoĞü oraz odpowiedzialnoĞü.
Nieáatwą drogĊ edukacyjną miaá Stanisáaw Buczkowski.
Jak mawiaá, jego ojcu zaleĪaáo, aby jak najszybciej zdobyá
konkretny zawód i mógá siĊ usamodzielniü. Ale po kolei.
Do Szkoáy Podstawowej (SP) uczĊszczaá maáy Stanisáaw na
CzyĪykowie. MieĞciáa siĊ tu wówczas SP nr 1, czĊsto nazwana Szkoáą 700-lecia. Do sąsiedniej szkoáy (obok Technikum
Mechanicznego), tyle Īe o rok wyĪej, chodziá jego przyszáy
przyjaciel i mistrz malarstwa Janusz Mokwa. Edukacja podstawowa trwaáa wówczas juĪ peáne osiem lat (1963-1971).
Generalnie byáy to raczej smutne i siermiĊĪne czasy Gomuáki. Nie sprzyjaáy one wyzwalaniu, czy teĪ pobudzaniu inspiracji, jak teĪ rozwojowi osobowoĞci wychowanków.
JuĪ jako cháopiec marzyá Stasiu o nauce w szkole plastycznej. Nie miaá ku temu jednak odpowiednich warunków.
Jak wspomina jego przyjaciel, Piotr Wegiera, ojciec Stanisáawa mawiaá krótko i bez dyskusji: „musisz mieü zawód i to
konkretny, aby móc w przyszáoĞci utrzymaü rodzinĊ”. Przypomnijmy, iĪ w czasach Gomuákowskich, Īyáo siĊ naprawdĊ
ciĊĪko. WiĊkszoĞü ciĊĪko zarobionych pieniĊdzy pocháaniaáy
wydatki na wyĪywienie. W epoce Gomuáki nie miano szacunku dla ludzi kultury i sztuki, a inteligencja uchodziáa za grupĊ
spoáeczną nieco próĪniaczą i podejrzaną. O artystach mówiáo
siĊ rzadko.
Marzenia Stanisáawa o malarstwie, rozwoju wáasnych
zainteresowaĔ, musiaáy pójĞü na bok. Jak przemoĪna wiĊkszoĞü absolwentów podstawówki poszedá do szkoáy zawodowej. Przypomnijmy znowu, Īe w epoce Gomuáki szkolnictwo zawodowe byáo preferowane, a edukacja Ğrednia
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ogólnoksztaácąca wyraĨnie ograniczana. Stanisáaw Buczkowski w wieku 15. lat podjąá naukĊ w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Malborku. W szkole tej uczono zawodów
elektrycznych. W 1974 roku uzyskaá zawód elektromontera.
Zawód ten dawaá duĪe moĪliwoĞci podjĊcia pracy, jako Īe
w panującej od 1971 roku epoce Gierka, postawiono na rozwój przemysáu i budownictwa.
Stanisáaw Buczkowski w wieku 18. lat zacząá pracowaü
w Tczewskiej Stoczni Rzecznej. Z czasem wyspecjalizowaá
siĊ jako elektromonter okrĊtowy. Lata 70. i polityka ekipy
E. Gierka, sprzyjaáy rozwojowi tej branĪy przemysáu. Nawet
mówiáo siĊ wtedy o realizacji planu zagospodarowania Wisáy. Jako tczewianie mogliĞmy byü trochĊ dumni z „tczewskiej stoczni”. Przemysá stoczniowy, górnictwo, budownictwo i branĪa motoryzacyjna dominowaáy w epoce lat 70.
minionego wieku.
Obowiązek sáuĪby wojskowej staá wtedy twardo i nieuchronnie przed kaĪdym máodym czáowiekiem. JakĪe wiele
w tym zakresie zmieniáo siĊ w ostatnich kilkunastu latach!?
Buczkowski odbywaá sáuĪbĊ wojskową w latach 1976-1977.
UkoĔczyá ją doĞü pospolicie w stopniu starszego szeregowca.
Rzadko powracaá do wspomnieĔ o sáuĪbie wojskowej. Dla
wiĊkszoĞci jego rówieĞników byá to czas raczej stracony.
Z reguáy „po wojsku” nastawaá czas usamodzielnienia
siĊ máodego czáowieka. W zasadzie podobnie byáo w Īyciorysie Stanisáawa Buczkowskiego. Wpierw, zgodnie z panującą praktyką, powróciá do pracy w Tczewskiej Stoczni
Rzecznej. Zacząá rozwaĪaü moĪliwoĞü zdobycia wyksztaácenia Ğredniego. W drugiej poáowie lat 70. XX wieku bardzo popularne byáy technika. I rzeczywiĞcie w 1979 roku
Stanisáaw podjąá naukĊ w Centrum Ksztaácenia Ustawicznego w GdaĔsku, w klasie energetyk. Choroba, Ğmierü ojca
(11.12.1982 r.) i inne okolicznoĞci, sprawiáy, Īe nie ukoĔczyá
Ğredniej szkoáy zawodowej. Szkoda, bo miaá juĪ zaliczone
trzy semestry. Byü moĪe póĨniej tego Īaáowaá.
W latach 70. i 80. minionego wieku Tczewska Stocznia
Rzeczna pracowaáa peáną parą. W tym czasie Stanisáaw Buczkowski pogáĊbiaá swoje kwalifikacje, a jego pracowitoĞü i za-
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angaĪowanie coraz bardziej byáy doceniane przez zwierzchników. W roku 1986 zostaá przeniesiony do Dziaáu Gáównego
Mechanika. W sumie w Stoczni przepracowaá 28 lat. Z pracy
rąk wáasnych utrzymywaá rodzinĊ, w tym dwoje dzieci.
W okresie transformacji gospodarczej caáa branĪa przemysáu stoczniowego popadáa w gáĊboki kryzys. W latach 90.
minionego wieku brakowaáo juĪ zamówieĔ dla Tczewskiej
Stoczni Rzecznej. W pierwszej dekadzie tego wieku firma
caákowicie upadáa. Nadszedá czas trudnych i bolesnych doĞwiadczeĔ dla jej pracowników.
Stanisáaw Buczkowski po 28. latach nienagannej pracy
31 paĨdziernika 2002 roku zostaá zwolniony. Miaá wtedy jedynie 46 lat. Do emerytury byáo jeszcze daleko. Poznaá smak
i niedole bezrobocia. Po póárocznej przerwie zawodowej,
w latach 2003-2008 pracowaá jako robotnik w Zakáadzie
Usáug Komunalnych (ZUK) w Tczewie. W roku 2008 podjąá
pracĊ jako monter w „ADECCO Poland” Sp. z o.o. i nastĊpnie przez blisko póá roku pracowaá w firmie „EATON Truck
Components” Sp. z o.o. w Tczewie. Potem kolejno poszukiwaá dalszego zatrudnienia. Bowiem zawsze troszczyá siĊ
o godne utrzymanie rodziny. U schyáku Īycia rozglądaá siĊ
za pracą w ochronie.

Uprawa malarstwa

M

alarstwo stanowiáo gáówny i zasadniczy przedmiot
zainteresowaĔ Stanisáawa Buczkowskiego. To byáa jakby jego druga natura. Wiemy, Īe o malowaniu marzyá juĪ
w dzieciĔstwie. Kiedy zacząá malowaü? Jego przyjaciel Piotr
Wegiera w okolicznoĞciowym folderze na 35-lecie pracy artystycznej napisaá: „Zajmowaá siĊ malarstwem od zawsze”.
Historycznie rzecz ujmując, prapoczątki jego sztuki malarskiej naleĪaáoby umiejscowiü w okolicach roku 1974. Pani
Krystyna Buczkowska zapamiĊtaáa, Īe Stanisáaw „malowaá”
oáówkiem juĪ w latach sáuĪby wojskowej. Przy okazji nieco
„dorabiaá” przy malowaniu chust wojskowych.
Z natury rzeczy w latach 70. i przy obciąĪeniu zawodowym, malarstwo stanowiáo jego wielką pasjĊ spoáeczną.
W jĊzyku PRL mówiáo siĊ wtedy o ruchu amatorskim
w plastyce i sztuce. Stanisáaw robiá to, co lubiá i jak umiaá
najlepiej. Poniekąd stawaá siĊ malarzem. Z biegiem lat udoskonaliá warsztat i technikĊ malarską. Z czasem teĪ zataráa siĊ
granica pomiĊdzy malarstwem amatorskim i profesjonalnym.
Stanisáaw Buczkowski na niwie malarskiej zawsze staraá
siĊ byü sobą. Pozostawaá skromnym czáowiekiem i artystą.
Nie ukrywaá swoich inspiracji i mistrzów, z których czerpaá
wzory. WĞród polskich malarzy szukaá inspiracji u Juliusza
i Wojciecha Kossaków, Jana Matejki, Leona Wyczóákowskiego i Maksymiliana Gierymskiego. Z kolei wĞród malarzy zagranicznych czerpaá z dorobku mistrzów Leonarda
da Vinci, Iwana Szyszkina, Zygmunta Vogla („PodróĪe malownicze”), Fiodora Wasilewa i Iwana Aiwazowskiego. Na
pierwszym miejscu, zapewne, naleĪaáoby postawiü malarstwo Iwana Szyszkina. Ulubioną maksymą malarską Buczkowskiego byáy klasyczne sáowa Plutarcha: „Malarstwo jest
milczącą poezją, a poezja mówiącym malarstwem”.
ĩona Krystyna dobrze pamiĊta, jak Stasiu uczyá siĊ
malowaü. Cierpliwie, powoli, wytrwale, tak, Īe „z czasem
száo mu coraz lepiej”. Byá dobrym obserwatorem. Zmagaá
siĊ jednak z Īyciowymi trudnoĞciami, jako, Īe coraz gorzej
widziaá. W pewnym okresie nosiá juĪ okulary o rozmiarach
„-5”. Dopiero w czasach transformacji ustrojowej operacja
w Szpitalu Marynarki Wojennej uratowaáa jemu wzrok. Jed-
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nak przez wiele lat mĊczyá siĊ, sáabo widziaá, ale „nie przyznawaá siĊ”, poniewaĪ „byá ambitny”, dodaje Īona.
W 1988 roku Stanisáaw Buczkowski miaá pierwszą indywidualną wystawĊ w Osiedlowym Domu Kultury (ODK)
na Suchostrzygach. Zatem po ponad 10. latach uprawiania
malarstwa, zdobyá siĊ na pierwszą wáasną wystawĊ autorską. Zapewne wówczas byá i czuá siĊ juĪ malarzem. Osiągnąá
wtedy 32. rok Īycia.
Kolejna wystawa malarstwa miaáa miejsce dopiero
w roku 1995. Byá to udziaá w wystawie zbiorowej z synem
Rafaáem oraz Piotrem Wegierą. TakĪe w ODK na Suchostrzygach. Rok póĨniej w tym samym miejscu wystawiá
swoje prace obok obrazów Piotra Wegiery, Czesáawa Farlicha, Czesáawa Myszki i Janusza Mokwy. W 1997 roku zbiorowa wystawa Janusza Mokwy, Stanisáawa Buczkowskiego,
Piotra Wegiery, Czesáawa Myszki, i Rafaáa Buczkowskiego,
uĞwietniáa 15-lecie ODK na Suchostrzygach. W roku 1998
rozpisano konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Spóádzielni
Mieszkaniowej pt. „Tczew i okolice w malarstwie”. Stanisáaw Buczkowski i Piotr Wegiera zajĊli wspólnie I miejsce.
W 2000 roku zorganizowano w ODK na Suchostrzygach wystawĊ rodzinną Stanisáawa Buczkowskiego z córką
ElĪbietą i synem Rafaáem. Niewątpliwie daáa ona Stanisáawowi duĪe poczucie satysfakcji. To byáo prawdziwe ĞwiĊto
rodzinne. Z innych wystaw warto odnotowaü udziaá Stanisáawa Buczkowskiego w wernisaĪu Tczewskiego Centrum
Kultury pt. „Mistrzowie i debiuci”. Na uwagĊ zasáuguje równieĪ wyróĪnienie uzyskane w 2001 roku na XVII Festiwalu
TwórczoĞci Sakralnej w parafii PodwyĪszenia KrzyĪa Ğw.
w Tczewie. W 2005 roku otrzymaá podziĊkowanie za udziaá
w Wystawie Tczewskich Plastyków i Fotografów z okazji
30-lecia Tczewskiego Centrum Kultury (1975-2005). W ko-

Stanisáaw Buczkowski
Fot. zbiory rodzinne
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lejnych latach Stanisáaw Buczkowski kilkakrotnie uczestniczyá w Plenerze Plastycznym „Tczew – miasto nad Wisáą”.
W 2008 roku wziąá teĪ udziaá w Wystawie Fotograficznej
pt. „Spóádzielnia Mieszkaniowa interpretacja dowolna”.
W pierwszej dekadzie tego wieku Stanisáaw Buczkowski nawiązaá wspóápracĊ z Miejskim OĞrodkiem Pomocy
Spoáecznej (MOPS), szczególnie z jego Forum Inicjatyw
Spoáecznych (FIS). Eksponowaá swoje prace i opowiadaá
o sztuce malarskiej w ramach programu „Letniej kawiarenki dla Seniora – Cafe Senior”. Uzyskane przy okazji podziĊkowania od dyrekcji MOPS, poĞwiadczają artystyczne
i spoáeczne znaczenie jego aktywnoĞci. To waĪne, poniewaĪ
dobrze sáuĪy edukacji kulturalnej naszych seniorów.
ZdąĪyá w 2011 roku wystawiü swoje obrazy na wystawie
Gremium Malarskiego im. Janusza Mokwy w àodzi. Jeszcze w tym samym, jakĪe waĪnym roku, razem z Gremium
wziąá osobiĞcie udziaá w wystawie malarskiej w partnerskim
mieĞcie Werder-Havel, w Niemczech. Na kolejne wystawy
nie starczyáo juĪ Īycia.
Dnia 19 wrzeĞnia 2012 roku w Fabryce Sztuk zorganizowano niezwykáą wystawĊ. Dodajmy wystawĊ poĞmiertną, ale jakĪe potrzebną, tj. „Wystawa malarstwa Stanisáawa
Buczkowskiego”. Na wystawie tej w istocie rzeczy zaprezentowano 35-lecie jego pracy artystycznej. Chwaáa za to
Dyrektor Alicji Gajewskiej i Piotrowi Wegierze. Wysoka
frekwencja i duĪe zainteresowanie zwiedzających, Ğwiadczyáy o niepospolitym uznaniu dla tego tczewskiego artysty.
Celnie o tej wystawie napisaá redaktor „Gazety Tczewskiej”,
Janusz CzeĞnik, konstatując: „moĪna obejrzeü prace Stanisáawa Buczkowskiego, przedwczeĞnie zmaráego artysty-malarza, który kochaá swoje miasto”.
Malarstwo Stanisáawa Buczkowskiego prezentuje siĊ
niezwykle róĪnorodnie. NajczĊĞciej byáy to obrazy olejne
na páótnie, ale nie brakowaáo równieĪ akwarel i rysunków
w oáówku. Piotr Wegiera wspomina teĪ „wypalane obrazki na sklejce”. Tematyka prac malarskich Stanisáawa
Buczkowskiego równieĪ okazuje siĊ rozlegáa, tj. panorama
i architektura miasta Tczewa, pejzaĪe, marynistyka, wizerunki papieĪa Jana Pawáa II, martwa natura, Īycie przyrody
i fantastyka, i oczywiĞcie tarcze strzeleckie z historycznym
rodowodem.
DuĪe wraĪenie i poruszenie wywoáują obrazy w „domu”
rodzinnym na CzyĪykowie. NaleĪy podkreĞliü, Īe Stanisáaw Buczkowski tworzyá, malowaá przy ul. Tetmajera 4,
w maáym mieszkaniu spóádzielczym typu M4. Jak wspomina Īona Krystyna, wszĊdzie peáno byáo páócien, farb i obrazów. Chyba dziĊki zrozumieniu i wielkiej cierpliwoĞci Īony
mógá Stanisáaw malowaü, tworzyü, projektowaü, szkicowaü.
Z wizyty w „domu rodzinnym” Stanisáawa zapamiĊtaáem
leĞne pejzaĪe, wizerunek Tczewa, obraz Jezusa bolesnego
w koronie cierniowej, portret Jana Pawáa II z pamiĊtnego
roku 2005 i piĊkny Īaglowiec „Zawisza Czarny”, namalowany w 2011 roku. W obrazie niedokoĔczonym przemawiają symbolicznie dwa elementy, tj. obraz Ğwiata w formie
globusa i wielka ksiĊga.
Janusz Mokwa, Stanisáaw Buczkowski i Piotr Wegiera, to zaáoĪyciele i liderzy Gremium Malarskiego przy
Spóádzielni Mieszkaniowej w Tczewie. Po Ğmierci Janusza Mokwy (25.01.2010 r.) jego nastĊpcą zostaá Stanisáaw
Buczkowski. Z poczuciem misji i zaangaĪowaniem blisko
dwa lata kierowaá tym Gremium. O Januszu Mokwie mówiá jako o przyjacielu i Mistrzu, chociaĪ byli prawie rówieĞnikami.
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie

T

czewskie Bractwo Kurkowe istnieje w naszym mieĞcie (po reaktywacji) od jesieni 1996 roku. Formalnie nazwa brzmi Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tczewie (KBS).
Obecnie siedziba Bractwa mieĞci siĊ (od 2008 r.) w WieĪy
CiĞnieĔ. Prezesem Bractwa od wielu lat jest Lech TrzciĔski.
Warto zauwaĪyü, Īe tczewskie Bractwo Kurkowe siĊga historii Ğredniowiecza. Ma w swojej historii piĊkne tradycje
i liczne dokonania. W okresie miĊdzywojennym i w ostatnich ponad 15. latach Bractwo Kurkowe wpisaáo siĊ w koloryt miasta Tczewa i praktycznie upiĊksza, wzbogaca kulturĊ naszego miasta. Jego sztandar osobiĞcie ĞwiĊciá Biskup
PelpliĔski Jan B. Szlaga. Od początku kapelanem Bractwa
Kurkowego pozostaje ks. praáat Piotr Wysga.
Tczewskie Bractwo Kurkowe ma w pewnym stopniu
charakter elitarny, ale pozostaje teĪ organizacją otwartą na
nowych czáonków. Jak podkreĞla obecny prezes L. TrzeciĔski „Stasiu Buczkowski naleĪy do czáonków zaáoĪycieli”.
Niedawno miaáem okazjĊ podziwiaü pracĊ artystyczną Stanisáawa Buczkowskiego jako kronikarza Bractwa Kurkowego. Zapisaá i plastycznie ozdobiá prawie dwa tomy. Nadto przepiĊknie i wedle dawnych tradycji namalowaá 15 tarcz
strzeleckich. Tarcze te są przedmiotem dumy, a niekiedy
i lekkiej zazdroĞci innych bractw strzeleckich. W obecnej
siedzibie Bractwa Strzeleckiego moĪna teĪ podziwiaü swoistą panoramĊ bractwa tczewskiego nad Wisáą z roku 2003.
W oddzielnym miejscu znajduje siĊ obraz Ojca ĝwiĊtego
z 2005 roku. NaleĪy podkreĞliü, Īe „Brat Stanisáaw” uczestniczyá we wszystkich formach dziaáalnoĞci Bractwa Kurkowego. W roku kalendarzowym 2010/2011 byá takĪe „Królem
Kurkowym”! Tym samym dostąpiá najwyĪszego zaszczytu
i wyróĪnienia. Jego trofeum „Króla Kurkowego” prezentuje siĊ piĊknie i ma znamiona rĊkodzieáa artystycznego.
„Królowi” przysáuguje przywilej wyboru swoistego godáa
strzeleckiego. Stanisáaw Buczkowski wybraá sobie, jakby
symbolicznie, tarczĊ strzelecką króla Stanisáawa LeszczyĔskiego.
11 listopada 2011 roku Stanisáaw Buczkowski po raz
ostatni wystąpiá w stroju brackim. Tego dnia Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Tczewie uczciáo i uĞwietniáo obchody ĝwiĊta NiepodlegáoĞci. Stanisáaw Buczkowski godnie
i dzielnie staá w Ğwiątecznym szeregu Bractwa Kurkowego.
To waĪne i w tym znaczeniu, Īe „Brat Stanisáaw” byá patriotą, oddawaá szacunek i hoád maáej i wielkiej OjczyĨnie.
Póki starczaáo siá i Īycia, sáuĪyá wyznawanym ideom i wartoĞciom.
Tczewscy bracia kurkowi pamiĊtają o swoim wspóázaáoĪycielu, kronikarzu, artyĞcie i zasáuĪonym czáonku.
Odwiedzają teĪ grób Ğ.p. Stanisáawa Buczkowskiego przy
ul. 30 Stycznia, na wprost „Fabryki Sztuk”. Niedawno Prezes L. TrzciĔski ze wzruszeniem i najwyĪszym szacunkiem
pokazywaá mi „Ğlady” i trofea Staszka Buczkowskiego.
W kronice napisaá on: „Zawsze bĊdziesz drogi naszym brackim sercom”.

Rodzina

P

rawdą jest, Īe rodzina jest najwaĪniejsza w Īyciu kaĪdego czáowieka. Stanisáaw Buczkowski nie mógá narzekaü na
brak szczĊĞcia w tej sferze Īycia. Nawet przeciwnie, rodzina daáa jemu duĪe poczucie satysfakcji, a jego dzieci niejako
speániają jego aspiracje i marzenia, nie tylko artystyczne.
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KONTERFEKTY
KrystynĊ (z domu Podwalska), steĪ tczewiankĊ, poznaá
Stanisáaw na tczewskim dworcu w 1975 roku. Niestety, rozminĊli siĊ na pierwszej randce. Stanisáaw pozostawaá konsekwentny. „Szukaá mnie”, wspomina Īona, i „mnie znalazá”.
Z czasem stali siĊ nierozáączną parą. Pobrali siĊ 27 wrzeĞnia
1979 roku. ĝlub koĞcielny miaá miejsce w koĞciele Ğw. Józefa w Tczewie. SzczĊĞliwie razem przeĪyli ponad 30 lat.
W 1980 roku urodziá siĊ syn Rafaá Stanisáaw, a w roku
1984 córka ElĪbieta Marzena. Dzieci odziedziczyáy po ojcu
zamiáowanie plastyczne, ukoĔczyáy Liceum Plastyczne
w Gdyni-Oráowie. Jak zauwaĪyá jego przyjaciel Piotr Wegiera: „Byá dumny, Īe jego dzieci poszáy drogą, którą Staszkowi
siĊ nie udaáo”. Rafaá i ElĪbieta realizują siĊ nadal na drodze
malarskiej i poligraficznej. Obecnie pracują w GdaĔsku,
w profesjonalnej firmie jako ilustratorzy ksiąĪek, szczególnie ksiąĪek dla dzieci.
Nieco wiĊcej o rodzinie Buczkowskich dowiadujemy siĊ
z wspomnienia syna, Rafaáa Buczkowskiego. JuĪ w pierwszym
zdaniu swojej relacji konstatuje on, Īe „malarstwo w naszym
domu byáo czymĞ naturalnym”. Ojciec pokazywaá swoim pociechom albumy malarstwa i uczyá je podstaw perspektywy
i Ğwiatáocienia. Rozbudziá w nich równieĪ pasje do turystyki
i krajoznawstwa. Udaáo siĊ wspólnie zwiedziü nie tylko ĩuáawy WiĞlane, Bory Tucholskie i sporą czĊĞü Kociewia, ale
równieĪ Kraków, WieliczkĊ, SolinĊ, Bieszczady. Szkicownik
i aparat fotograficzny zawsze towarzyszyáy Stanisáawowi
podczas kaĪdej wyprawy, bowiem, jak stwierdza Pan Rafaá: „Ojciec lubiá fotografowaü. Fotografia byáa jego hobby.
Podczas wycieczek nie rozstawaá siĊ a aparatem”. Niejako
przy okazji uczyá swoje dzieci obserwacji i wraĪliwoĞci na
przyrodĊ.
W przyjaznej rodzinie, Stanisáaw Buczkowski realizowaá
swoje piĊkne i szlachetne marzenia. Rozwijaá swoje pasje.
Dodajmy, Īe obok sztandarowego malarstwa interesowaá siĊ
równieĪ turystyką, strzelectwem, fotografią i historią. TrochĊ lubiá zaskakiwaü zdobytą wiedzą. Zbieraá teĪ monety
i znaczki pocztowe (konie, kwiaty, sport). ZnajomoĞü historii przydaáa siĊ bardzo w dziaáalnoĞci Bractwa Kurkowego.
Stanisáaw Buczkowski zachowaá takĪe wraĪliwoĞü na dobro
i piĊkno przyrody. Potrafiá caáymi dniami chodziü po lesie.
Lubiá fotografowaü Īycie kwiatów i ptaków. Uwielbiaá takĪe
zbieraü grzyby, i jak przypomina Īona Krystyna, czyniá to
skutecznie.
W pracowniczej rodzinie Stanisáawa i Krystyny Buczkowskich waĪne miejsce zajmowaáa domowa biblioteczka. DuĪa
jej czĊĞü to ksiąĪki historyczne, począwszy od dzieá Pawáa Jasienicy („Polska Jagiellonów”, „Rzeczpospolita Obojga Narodów”), po profesjonalne opracowania syntetyczne, gáównie
z dziejów Polski. Zwracają teĪ uwagĊ opracowania dotyczące dziejów Tczewa, w tym prace Romana Landowskiego.
Z ogólnej literatury polskiej moĪna dostrzec tomy dzieá Stefana ĩeromskiego i Bolesáawa Prusa. Nie brakuje teĪ kilku tomów antologii „Poezji polskiej”. OczywiĞcie, nie sposób nie
zauwaĪyü grupy albumów malarstwa polskiego i albumów
malarzy europejskich, którzy stanowili dla Stanisáawa Buczkowskiego inspiracjĊ. Z relacji Īony, wiadomo, Īe Stanisáaw,
obok ulubionych ksiąĪek (w tym „Trylogii”, „Pocztu królów
i ksiąĪąt polskich”), czytaá równieĪ miesiĊcznik „Morze” oraz
czasopismo „Poznaj swój kraj”. To ostatnie pismo kolekcjonowaá przez wiele lat. Miaá takĪe w zwyczaju kupowaü wybrane ksiąĪki w antykwariatach, w GdaĔsku.
Rodzina jest ostoją i takim Īyciowym portem dla kaĪdego. Podobnie byáo w rodzinie Stanisáawa Buczkowskiego.
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Niewątpliwie warto podkreĞliü rolĊ i znaczenie Īony, Krystyny Buczkowskiej. DziĊki jej zapobiegliwoĞci i pracowitoĞci
mógá realizowaü swoje ambitne i Ğmiaáe zamierzenia artystyczne. Miaá na to czas i zapewnione podstawowe warunki
pracy twórczej. Warto dodaü, Īe Krystyna zdobyáa Ğrednie
wyksztaácenie i dobrze realizowaáa siĊ na drodze zawodowej. NajdáuĪej pracowaáa w tczewskich „Gazomierzach”.
Jak trzeba byáo potrafiáa teĪ dorobiü w chaáupnictwie. Razem
Buczkowscy mogli zapewniü niezáe warunki dla ksztaácenia
dzieci. W rodzinnym „saloniku” w centralnym miejscu wisi
obraz Rafaáa Buczkowskiego (z roku 2000), przedstawiający
piĊkny Īaglowiec na peánym morzu.
W ostatnich trudnych i bolesnych miesiącach Īycia mógá
Stanisáaw zawsze liczyü na pomoc i zrozumienie Īony. Razem chodzili na kolejne badania i wizyty lekarskie. Pani Krystyna miaáa ĞwiadomoĞü jak szybko i niebezpiecznie rozwija
siĊ choroba nowotworowa. Do koĔca jednak wspieraáa i podtrzymywaáa w nim nadziejĊ. Wspomina w pierwszą rocznicĊ
Ğmierci Stanisáawa, „pocieszaáam go wciąĪ”! Bowiem nadzieja ludzka i BoĪa nigdy nie umiera. Wielką nadzieją pozostaje
zawsze wiara w nasze zmartwychwstanie.

Podsumowanie

S

tanisáaw Buczkowski jest rówieĞnikiem mojego pokolenia, roku 1957. Niestety, zmará przedwczeĞnie, dnia
22 stycznia 2012 roku, w tczewskim hospicjum. Do koĔca
Īycia nie traciá nadziei, Īe moĪe jeszcze wyzdrowieje. MoĪe
silny organizm skutecznie zdoáa stawiü czoáa groĨnej chorobie. Choroba nowotworowa poáoĪyáa kres Īyciu Stanisáawa
w ciągu 2-3 miesiĊcy.
W sumie Stanisáaw Buczkowski dobrze i twórczo przeĪyá 55 lat. To oczywiĞcie zbyt krótko. Nieubáagana Ğmierü
poáoĪyáa kres jego ciekawym i wartoĞciowym planom
oraz marzeniom na przyszáoĞü. Jak siĊ wydaje, chyba nade
wszystko, chciaá dobrze i skutecznie pokierowaü Gremium
Malarskim im. Janusza Mokwy przy Spóádzielni Mieszkaniowej w Tczewie. I w duĪym stopniu to mu siĊ udawaáo,
chociaĪ miaá na to jedynie niespeána 2 lata pracy i Īycia.
Pozostawiá po sobie duĪy i wartoĞciowy dorobek artystyczny, co najmniej 300 obrazów. Trzeba podkreĞliü, Īe
w ostatnich latach powstawaáy najbardziej dojrzaáe prace
malarskie. Jego kunszt i talent, moĪna publicznie podziwiaü
w WieĪy CiĞnieĔ, gdzie na co dzieĔ tworzyá jako kronikarz
Bractwa Kurkowego w Tczewie.
Do koĔca krótkiego Īywota wciąĪ tworzyá. Pozostawiá
po sobie symboliczny obraz w poáowie nie dokoĔczony.
MoĪna teĪ odnieĞü wraĪenie, jakby spieszyá siĊ na spotkanie ze swoim rówieĞnikiem i mistrzem, Januszem Mokwą.
Obaj, niestety, umarli w wieku zaledwie 55 lat (!), kolejno
Ğp. Janusz w 2010 i Ğp. Stanisáaw w roku 2012.
Stanisáaw Buczkowski ma swoje naleĪne i godne miejsce w historii tczewskiego malarstwa. O jego indywidualnoĞci i pracowitoĞci zaĞwiadczają liczne prace twórcze.
Do koĔca Īycia pozostaá skromnym czáowiekiem i artystą.
W Īyciu rodzinnym okazaá siĊ dobrym i roztropnym ojcem.
Jak podkreĞla, syn Rafaá, „posiadaá mnóstwo pozytywnej
energii, którą niewątpliwie zaraĪaá innych”.
P.S. Bardzo dziĊkujĊ za pomoc w zbieraniu materiaáów
do zarysu biografii Stanisáawa Buczkowskiego PaĔstwu:
Krystynie Buczkowskiej, Rafaáowi Buczkowskiemu, Piotrowi
Wegierze i Lechowi TrzciĔskiemu.
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PelpliĔski Pielgrzym jako noĞnik reklamy
Powiada siö czösto, Ĕe reklama jest dĒwigniñ handlu. Obecnie to stwierdzenie zapewne
jest prawdziwe, a jak byäo dawniej? OtóĔ reklama w ograniczonej formie, bo pojawiajñc
siö gäównie w prasie, zapewne oddziaäywaäa na czytelników. W Polsce w ostatniej èwierci
XIX wieku reklamy nie odbiegaäy od wzorców zachodnich. Wydawcy pelpliþskiej gazety
„Pielgrzym”, ukazujñcej siö od 1869 r. chötnie zamieszczali na jej äamach zróĔnicowane reklamy. PoniĔej wybraäem co ciekawsze przykäady z okresu 1869-1880 dotyczñce wyäñcznie
ludzi zamieszkujñcych w Pelplinie i prowadzñcych na jego terytorium jakñĈ dziaäalnoĈè.
Tekstylia
W sierpniu 1874 roku niejaki J. J. Kwella zaáoĪyá skáad
towarów áokciowych i báawatnych. Przy okazji zaznaczyá
iĪ miejsce to znajduje siĊ w jego domu i Īe juĪ wczeĞniej
handlowaá. Pan Kwella zarĊczaá rzetelną usáugĊ i najniĪsze
ceny.
W grudniu 1874 roku Pan Kwella ponownie siĊ ogáaszaá.
Tym razem oferowaá sukna, páótna, tkaniny na suknie, gotowe kaftany, a takĪe czapki poznaĔskie i warszawskie. Do
tego wszystko w staáej i niezmiennej cenie.
W grudniu 1874 roku Pan Kwella zachĊcaá do kupna
piĊknej, wybornej i gustownej bielizny stoáowej, páócien,
obrusów i serwetek.
W lipcu 1875 roku w Pelplinie pojawiá siĊ nowy skáad.
WáaĞciciel – Pan S. Jacoby – umiejscowiá go w domu Pana
Kasperskiego naprzeciwko hotelu „de Pelplin”. CóĪ oferowaá rzeczony kupiec? Páótna, drelichy do poĞcieli i poszew,
materiaáy na suknie, surduty i spodnie, barchany, kaámuki,
chustki do nosa i wiele innych. Wszystko najtaniej.
W sierpniu 1874 roku Pan F. Haering ogáaszaá swe lampy, cylindry, klosze i skáad porcelany, które to rzeczy moĪna
byáo zakupiü oczywiĞcie w Pelplinie.
Krawiec F. Theuss w lutym 1877 roku donosiá, iĪ gustownie i prĊdko wykonuje sukna do rewerend, rzymianek
i biretów.
W lipcu 1877 roku Królewska apteka w Pelplinie oferowaáa farby anilinowe do farbowania materiaáów weánianych,
baweánianych, páóciennych i jedwabnych, wraz z prostą instrukcją uĪytkowania.
Krawiec mĊski – Eliszewski – kierowaá swoją ofertĊ nie
tylko do Ğwieckich mieszkaĔców Pelplina, ale teĪ do duchownych. W listopadzie 1877 roku zachwalaá swoje umiejĊtnoĞci, iĪ wszystko wykonuje gruntownie, tanio, starannie
i solidnie. Poza usáugami oferowaá równieĪ materiaáy do rewerend, rzymianek i biretów.
Kolejny mĊski krawiec wkrótce postanowiá otworzyü
dziaáalnoĞü w Pelplinie. Dlatego w marcu 1879 roku Antoni
Klimkowski, mieszkający w domu Pana Eichholza, obiecywaá potencjalnym usáugobiorcom robotĊ kaĪdą prĊdko, gustownie i tanio dostarczaü.
Ciekawą ofertĊ przedstawiáa w maju 1880 roku Pani
C. Klesatel. W swoim domu, dawniej naleĪącym do wdowy
po poczmistrzu Wolter, zaáoĪyáa sklep z towarami galanteryjnymi, krótkimi i smuklerskimi, a takĪe interes modniarski
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dla kobiet. Zapewniaáa o swojej znajomoĞci interesu, rzetelnoĞci i posiadaniu odpowiedniego kapitaáu.
W maju 1880 roku E. Lifka ogáaszaá, Īe bĊdzie sprzedawaá po cenach fabrycznych poznaĔskie czapki z fabryki
C. Adamskiego. Jego lokal mieĞciá siĊ w dawnym, naleĪącym do Pana Kasperskiego.
Ubezpieczenia
We wrzeĞniu 1874 roku w Pelplinie dziaáaá agent banku
wzajemnych „zabezpieczeĔ” Westa z Poznania – kupiec Kasperski. Konkurencja jednak nie spaáa, gdyĪ w paĨdzierniku
1874 roku pelpliniacy mogli ubezpieczyü siĊ w Lipskim Towarzystwie zabezpieczenia od ognia. W Pelplinie agenturĊ
prowadziá Pan chóralista Tolksdorf.
UĪywki
JeĞli ktoĞ byá amatorem wina, w listopadzie 1874 roku
mógá zakupiü w Pelplinie u Pana Dzierzgowskiego prawdziwe, czyste, przednie wino wĊgierskie wytrawne, áagodno
sáodki Thokayer flaszkami i w sądkach – jako i przednie wina
francuskie, ofieruje po cenach umiarkowanych.
W grudniu 1874 roku Pan Dzierzgowski inwestowaá
w róĪne gaáĊzie handlu, gdyĪ reklamowaá w owym czasie
takĪe bardzo dobre piwo królewieckie, gdaĔskie i grodziskie. MoĪna byáo je nabyü pojedynczo lub w skrzyniach.
Jednak wybór trunków, jak wczeĞniej wspomniaáem, rozciągaá siĊ na wino, wiĊc ponownie rzeczony kupiec zachwalaá
wĊgierskie wino na gwiazdkĊ.
J. Kasperski oferowaá w kwietniu 1879 roku coĞ dla
amatorów uĪywek. MoĪna wiĊc byáo u niego kupiü tabakĊ
nessing czystą, piwo, arak, rum i cygara w umiarkowanych
cenach.
W maju 1879 roku Pan F. Rohler miaá wyáącznoĞü sprzedaĪy w Pelplinie i okolicy dubeltowego piwa sáodowego,
wyrabianego w Browarze Koczelitzki koáo Malborka.
Pan Józef Roth polecaá w maju 1880 r. piwa brunsbergskie, erlangskie i grodziskie w butelkach i kistach w przystĊpnych cenach.
W czerwcu 1880 roku Pan E. Lifka donosiá, iĪ przejąá
wszystkie lokale Pana Kasperskiego. Po caákowitym odnowieniu urządziá tam skáad towarów materialnych i piwa
w poáączeniu z gospodarstwem hotelowym. Piwo tam serwowane – brunsbergskie, czeskie i waáeckie? zawsze jest
dobre, smaczne i dojrzaáe. Poza tym tytonie tureckie i inne
oraz pokoje goĞcinne szczególnie polecane duchowieĔstwu.
UwagĊ goĞci miaá zwróciü bilard francuski w restauracji.
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REKLAMA DAWNIEJ
Artykuáy spoĪywcze
W grudniu 1874 roku pelpliĔscy kupcy nie próĪnowali,
ale intensywnie reklamowali swoje towary. Byü moĪe miaáo to związek z nadchodzącymi ĞwiĊtami BoĪego Narodzenia. Ponownie Pan Dzierzgowski, zachwalaá swe produkty,
a mianowicie wáoskie orzechy, wielkie i maáe, rozetki duĪe
i maáe, migdaáy gorzkie i sáodkie, przewyborną kawĊ, Ğliwki
smaczne, czekoladĊ, prowanską oliwĊ, najprzedniejszy nader
sáodki cukier i wszystkie inne towary. Ceny byáy oczywiĞcie
umiarkowane. W grudniu 1874 roku Pan Kwella zachĊcaá do
kupna piĊknej, wybornej i gustownej bielizny stoáowej, páócien, obrusów i serwetek.
W marcu 1875 roku Pan Theuss posiadaá na skáadzie
chleb od Pana Sawickiego z Tczewa. Prawdopodobnie moĪna byáo go nabyü w domu Pana Fregin.
12 grudnia 1875 roku Pan A. Pruszkowski otworzyá
w domu swego brata piekarniĊ i polecaá wszelkie pieczywo.
Poza tym oferowaá teĪ doborową mąkĊ na sprzedaĪ.
Aukcje
Dnia 22 kwietnia 1875 roku moĪna byáo udaü siĊ na
wyprzedaĪ do domu F. Rohler, gdzie Pani Aleksa Amort
(z domu Schmuck) przygotowaáa aukcjĊ. Do nabycia byáy
obrazy i sprzĊty domowe.
W maju 1875 roku Pan Julian Kasperski zamierzaá spieniĊĪyü na aukcji eleganckie, prawie nowe meble.
Pan Jan Theefs postanowiá, iĪ od 1 stycznia 1876 roku
zamyka swój interes w Pelplinie. Dlatego w stosownym
anonsie informowaá o sprzedaĪy 2 mahoniowych szaf
i 1 mahoniowego stoáu, krzeseá, lózek i luster. Firma rzeczonego Pana zwaáa siĊ wczeĞniej A. Dobbert i usytuowana
byáa w Hotelu Mullera.
31 lipca 1876 roku miaáa odbyü siĊ aukcja mebli i sprzĊtów kuchennych u owdowiaáej Emmy Kumm.
Zdrowie
Na początku wrzeĞnia 1875 roku jeden z anonsów informowaá o osiedleniu siĊ w Pelplinie lekarza praktycznego
- Pana dra Schultza, który zamieszkaá w domu Pana Heese.
W poáowie maja 1880 roku o swym pobycie w Pelplinie
informowaá na áamach „Pielgrzyma” Pan L. Terpitz – balbierz
i cyrulik – mieszkający w domu kupca Pana P. Schulza.
Rzemiosáo i usáugi
Organista tumski, Pan Tolksdorf, zachwalaá w lutym
1876 roku swoje usáugi, zachĊcając máodzieĔców do üwiczenia siĊ u niego w organmistrzostwie.
W maju 1876 roku pelpliĔski Ğlusarz, Franciszek Fregin,
zachĊcaá do kupowania stalowych kos do trawy i zboĪa, które moĪna kupiü od rĊki, z gwarancją i najtaniej.
W czerwcu 1876 roku u Pana Kasperskiego moĪna byáo
uzyskaü informacjĊ, kto ma na sprzedaĪ palisandrowy fortepian i komplet piĊknych mebli.
Pan JuĪkiewicz we wrzeĞniu 1875 otworzyá handel skór.
W koĔcu lipca 1877 roku, niedawno osiadáy w Pelplinie
Pan W. Zimma – siodlarz, rymarz i tapicer, informowaá Īe
mieszka w domu Pana Dzierzgowskiego.
W sierpniu 1877 roku moĪna byáo skorzystaü z usáug
akuszerki Pani Marii Frank, która osiadáa w mieszkaniu
Pana Sengra, w domu Pana Rohlera.
W domu Pana Koenig zamieszkaá zegarmistrz Julian
Brewa, który informowaá mieszkaĔców o osiedleniu siĊ
w Pelplinie. TakĪe w domu Pana Rohlera, w mieszkaniu Jakuba Gruczy, zamieszkaá w styczniu 1878 roku zegarmistrz
– Pan Jan Górecki.
Dekarz, M. WiĞniewski, w czerwcu 1879 roku oferowaá
dachy z dachówki, papy i áupkowe w najtaĔszych cenach
i z gwarancją.
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W lipcu 1879 roku osiedliá siĊ w Pelplinie stolarz, mający na skáadzie m.in. trumny. Dziwnym trafem zapomniaá
podaü swoje imiĊ i nazwisko.
W kwietniu 1880 roku w Pelplinie osiadá malarz i tapicer
– Pan Srebrnicki. Prosząc o liczne zamówienia, informowaá
równieĪ, Īe roboty wykonuje tanio i spiesznie.
W tym samym czasie Pan T. Redner polecaá usáugi swego zakáadu malarstwa koĞcielnego.
W koĔcu kwietnia 1880 roku Pan A. KĊdzierski zamierzaá zatrudniü na dáuĪszy czas trzech czeladników krawieckich, wyüwiczonych w szyciu surdutów.
W maju 1880 roku w Pelplinie osiedliá siĊ mistrz blacharski R. Elblum.
Inne
W lipcu 1876 roku ksiądz Ignacy ZieliĔski informowaá, iĪ Collegium Marianum poszukuje gospodyni biegáej
w wielkim gospodarstwie domowym.
W czerwcu 1876 roku Pan Bączkowski z Pólka obiecywaá nagrodĊ temu, kto pomoĪe záapaü dwuletnie gniade
ĨrebiĊ.
Utrudzeni podróĪni mogli odpocząü w nowo otwartym
hotelu w Pelplinie. W czerwcu 1877 roku zachwalano jego
bliskie poáoĪenie obok dworca kolei. Miaá byü teĪ komfortowo urządzony.
Pan J. Kwella w lipcu 1877 roku wynajmowaá máockarniĊ parową o sile dziesiĊciu koni.
W paĨdzierniku 1877 roku Pan Parchowski chciaá wynająü piekarniĊ z mieszkaniem i stancją, które znajdowaáy siĊ
w dawnym domu Pana A. Heese, bĊdącym juĪ wáasnoĞcią
Parchowskiego.
Jan Nepomucen Roman oferowaá w paĨdzierniku 1877
roku pióra stalowe marki Deutsche Schulfeder.
Pan Hirschberg w paĨdzierniku 1877 roku z Pelplina
oferowaá na sprzedaĪ tani i w dobrym stanie kabriolecik. Zapewne miaá na myĞli powóz.
W ogrodzie biskupim moĪna byá zakupiü w paĨdzierniku 1877 roku róĪne roĞliny, jak: jesiony, drzewa owocowe,
wszelkie krzewy, róĪe i inne kwiaty.
Z jednego z czerwcowych ogáoszeĔ (1879) dowiadujemy
siĊ, iĪ Hotel Pelplin urządzaá koncerty, a jego wáaĞcicielem
tegoĪ przybytku byá R. Mohr.
W czerwcu 1879 roku F. Rohler polecaá na sprzedaĪ deski, bale drzewo, áaty, wapno, papĊ, lak do dachów.
W lipcu 1879 roku moĪna byáo nabyü na Maciejewie angielskie barany gotowe do rozpáodu.
W Lipcu 1879 roku w ogrodzie Pana A. Schneidera miaáa odbyü siĊ rzecz niecodzienna. Pirotechnik W. Herrmann
przygotowywaá pokaz wielkich sztucznych ogni.
W lipcu 1880 roku Pan Lifka zamierzaá sprzedaü 1 parĊ
eleganckich biaáych chomąt oraz 1 wyĪáa.
W koĔcu sierpnia 1880 roku ogáoszenie w „Pielgrzymie”
zamieĞciá adwokat i notariusz Pan C. Liste. Informowaá on,
iĪ 2 wrzeĞnia i w kaĪdy kolejny czwartek bĊdzie obecny
w Pelplinie w hotelu Pana Schneidera. W obecnoĞci táumacza przysiĊgáego bĊdzie podejmowaá czynnoĞci notarialne
i udzielaá porad.

Przedstawione po krótce reklamy pokazują spektrum
róĪnorodnoĞci dziaáaĔ mieszkaĔców ówczesnej wsi Pelplin.
Na zakoĔczenie chciaábym poinformowaü Czytelników, aby
nie odpowiadali na Īadne z powyĪszych ogáoszeĔ. Niestety,
wszyscy wymienieni reklamodawcy nie Īyją, a ogáoszenia są
nieaktualne.
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Nasze promocje
KACPER MACHOWSKI

Zwierciadáa
Nie ma w nich niczego zabawnego
Dla Ğlepego
Który nie widzi w nich nic
MoĪe to gáupie
Wyrocznie wiedzą wszystko
KaĪda blizna i rana
Pozostają na swoim miejscu
Zawsze
Zwierciadáa páoną tej nocy
Lustra pĊkają
Przyjrzyj siĊ bliĪej
Zwierciadáom, które znikają
To takie proste
To takie odpowiednie
Kiedy lustra páoną

Byü moĪe straciáem zmysáy juĪ dawno
I poruszam siĊ wstecz
Nazwijcie mnie gáupcem
Ale spojrzĊ
W zwierciadáa
Po raz ostatni
KiedyĞ byü moĪe bĊdzie do czego wracaü
JeĪeli wszystko nie zostanie spalone
Wszystkie zwierciadáa
Páoną tej nocy
Obserwuj
Zwierciadáa które znikają
To takie odpowiednie
Kiedy lustra páoną

KACPER MACHOWSKI
Urodziá siĊ 22 listopada 1996 w starogardzkim szpitalu. Byá
piątek i padaá straszny Ğnieg. Rodzice dali mu na imiĊ Kacper.
Przyszedá na Ğwiat jako ostatnie dziecko i zarazem jedyny
syn Danuty z domu Rynkowskiej i Lecha od Machowskich. Wychowaá siĊ w Bączku, maáej wsi poáoĪonej miĊdzy
Skarszewami a Starogardem. W Bączku mieszkaá przez
17 lat. Teraz od poáowy roku mieszka w Skarszewach. Jako
dziecko byá bardzo Īywioáowy i nietypowy, nie interesowaáo
go bieganie za piáką, tylko obserwowanie koni na polanie. Po
ukoĔczeniu 3 klasy w szkole w Bączku, do której uczĊszczaáo
wtenczas okoáo 25 dzieci, poszedá do szkoáy, w której uczyáo
siĊ ponad 700 dzieci – wtedy jeszcze Publicznej Szkoáy Podstawowej, dzisiejszej im. Jana Pawáa II. Tam jego ulubionym
przedmiotem byáa plastyka i jĊzyk polski. Po kolejnych
3 latach nauki przyszedá czas na Gimnazjum im. Mikoáaja
Kopernika równieĪ w Skarszewach. W tamtym czasie odkryá
fot. Julian WakuliĔski
w sobie nie tylko zamiáowanie do pisania, ale teĪ zakochaá siĊ
w wycieczkach po lesie, gdzie godzinami przebywaá sam ze
sobą. Las jest dla niego morzem myĞli, które uciekáy i páyną miĊdzy drzewami. Kacper twierdzi, Īe las wysyáaá mu sygnaáy.
Zacząá pisaü w drugiej klasie, po czym pochwaliá siĊ polonistce. Stwierdziáa, Īe to dobre teksty, ale jakoĞ tak wyszáo, Īe
Kacper pisaá tylko do szuflady. Nie licząc kilku pauz od tamtego czasu pisze bezustannie. Poezja nie jest jedyną miáoĞcią
Kacpra. Poza nią jest jeszcze muzyka, moda i natura. Interesują go teĪ zjawiska spoáeczne. Na dzieĔ dzisiejszy Kacper
w swoim zbiorze ma 110 wierszy. Jest miáoĞnikiem wszystkiego, co zwraca uwagĊ, wszystkiego, co niekonwencjonalne,
dziwne i nietuzinkowe. Zwolennik eksperymentów na wáosach. Uczy siĊ w Zespole Szkóá Rolniczych Centrum Ksztaácenia
Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesáawowie na profilu technik weterynarii. Brat Adrianny i Dagmary, szwagier
Zbyszka i Wojtka, wujek Amelii, Tomka, Gracjana, Filipa, Oskara i Piotra, przyjaciel Agnieszki, Marty, Miáosza, Dominiki,
Danieli i Magdy.
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D

ziaáający prĊĪnie od oĞmiu lat pod kierunkiem niestrudzonego
lidera Huberta Pobáockiego Trójmiejski Klub Kociewiaków,
jako sekcja Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej, na
spotkaniu 5 kwietnia br. uraczyá goĞci w szczególny sposób. Remusowa
„kara” wprost uginaáa siĊ tym razem od kociewskich wydawnictw, których ostatnio znacznie przybyáo. I tak najnowszy, juĪ IV tom „Sáownika
biograficznego Kociewia” zaprezentowaá jego autor Ryszard Szwoch.
Znalazáo siĊ w nim ponad 280 biogramów zasáuĪonych postaci. àącznie w opublikowanych do tej pory tomach umieszczonych zostaáo ponad 800 Īyciorysów. O wydanym w 2013 roku tomiku „PodaĔ i legend
pomorskich zebranych w latach 1914-1922” przez ks. Romualda Frydrychowicza mówiáa Patrycja Frenkiel. Kontynuując prezentacjĊ wydawnictw regionalnych, redaktor Michaá Kargul z Tczewa przybliĪyá
tematykĊ 7 zeszytu „Tek Kociewskich”, zaĞ starogardzkie Muzeum
Ziemi Kociewskiej udostĊpniáo najnowszy IX juĪ rocznik „Rydwanu”

RYSZARD SZWOCH

Literacko na spotkaniu
trójmiejskich Kociewiaków

Ryszard Szwoch omawia swoją ostatnią ksiąĪkĊ.
Fot. Jerzy Gajewicz

– cenny z uwagi na bogate i róĪnorodne materiaáy dokumentujące m.in.
prace archeologiczne w stolicy Kociewia. Spory tom (376 stron) przynosi takĪe interesujące teksty dotyczące literatury, biografistyki, regionalistyki, historii najnowszej. Wielką gratką staáo siĊ drugie wydanie
poszerzone albumu starych widokówek pt. „Pozdrowienia z Kociewia”
– ze zbiorów Mirosáawa Kalkowskiego i Romana Preisinga – cieszące
siĊ uznaniem miáoĞników sentymentalnych powrotów do minionych
epok. àącznie znalazáo siĊ w nim blisko 350 dawnych widoków miejscowoĞci kociewskich od ĝwiecia po Tczew.
Kociewskie biesiadowanie nie mogáo obejĞü siĊ bez Īywego sáowa, w czym niezawodny jak zawsze okazaá siĊ gospodarz spotkania.
GawĊda „Nasze termedyje” po naszamu w wykonaniu Pana Huberta
rozbawiáa wszystkich. W takim nastroju rozstano siĊ do nastĊpnego
spotkania.
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MAGDA KALKOWSKA

Ks. Paweá
Szynwelski.
Ludzkie losy…

K

siąĪka Reginy Kotáowskiej pt. „Ks. Paweá
Szynwelski. Ludzkie losy…” przybliĪa
Czytelnikowi sylwetkĊ duchownego, twórcy smĊtowskiej parafii, urodzonego w 1904 roku
w àĊgu na Kociewiu. Autorka przekazuje wiele
faktów biograficznych z Īycia duszpasterza. Podejmuje rekonstrukcjĊ jego dzieciĔstwa, opisując
po krótce Īycie poboĪnej, wielodzietnej rodziny
na 14-hektarowym gospodarstwie. W swojej narracji zwraca uwagĊ na drogĊ, która doprowadziáa
Pawáa Szynwelskiego do kapáaĔstwa. Wymownym
pozostaje fakt, Īe los związaá go na zawsze z przyszáą parafią smĊtowską, w momencie gdy osiągnąá
„wiek Chrystusowy”.
Wyrazem uznania byáo nadanie ks. Pawáowi tytuáu Radcy Duchownego Ad Honores, a wyrazem
szacunku obozowe przydomki: Prorok i Partiarcha,
które zamiennie funkcjonowaáy wĞród kolegów
kapáanów i parafian. Regina Kotáowska przedstawia bieg Īycia duchownego w oparciu o róĪne Ĩródáa. Obraz, który powstaá jako rezultat podjĊtego
wysiáku, buduje wiedza pochodząca z literatury,
dokumentów koĞcielnych i Ğwieckich, barwy dodają jej liczne relacje ustne – wspomnienia osób,
którym dany byá przywilej poznaü Proroka. CaáoĞci dopeánia, jakby na marginesie, poezja Autorki
poĞwiĊcona osobie Patriarchy. Jej wáasny punkt
widzenia ludzkiego losu… Niewątpliwie naleĪy
doceniü, iĪ w opracowaniu znalazáa siĊ dokumentacja fotograficzna i archiwum osobiste związane
z Īyciem ks. Pawáa. Zaáączono równieĪ wybrane
prace uczniów pochodzące z konkursu poĞwiĊconego osobie Patriarchy. Są to wspomnienia o tym
niezwykáym czáowieku na podstawie przekazu parafian. WartoĞciowy materiaá. Dobrze siĊ teĪ staáo,
Īe Autorka siĊgnĊáa po teksty máodego pokolenia.
Regina Kotáowska opisuje kapáana, ale i zwykáego czáowieka. Z jednej strony apostoáa, duszpasterza, mĊczennika – Ğwiadka czasu zagáady.
W drugiej czĊĞci ksiąĪki Autorka pokazuje sylwetkĊ
ksiĊdza – gospodarza: „puszystego”, uĞmiechniĊtego czáowieka, w charakterystycznych okrągáych
okularach z áysiną na gáowie, który zwyczajnie, po
ludzku, nie znosiá robienia dwóch rzeczy na raz
i cieszyá siĊ ze swojego pierwszego auta – Skody.
Lektura omawianego opracowania jest lekcją
historii. Nawiązując do wydarzeĔ II wojny Ğwia-
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towej, okrucieĔstwa obozów koncentracyjnych, zmusza do
refleksji.
Ks. Paweá Szynwelski od momentu „politycznych” powodów aresztowania, poprzez dramat przesáuchaĔ, obozowej tuáaczki i Īycia na granicy piekáa stworzonego przez czáowieka,
nigdy nie straciá wiary i nadziei na cud ocalenia. Byü moĪe
to one tak mocno trzymaáy go w Ğwiecie „ciągle Īywych trupów”. Ta niepojĊta wewnĊtrzna siáa pozwoliáa mu dotrwaü do
wyzwolenia, by daü Ğwiadectwo prawdzie, by we wspomnieniach i modlitwie wracaü do tych, którzy nie dotrwali.
W obozie niósá pomoc wspóáwiĊĨniom, udzielaá posáug
kapáaĔskich. Wbrew wáasnej woli zostaá wykorzystany do
pseudomedycznych eksperymentów obozowych lekarzy, które na trwaáe pozbawiáy go zdrowia. Tego rodzaju bestialskie
praktyki czyniáy z ludzi „króliki doĞwiadczalne” dla niemieckiej medycyny i byáy codziennoĞcią Īycia za drutami. Nie
znamy szczegóáów tych eksperymentów, jakie staáy siĊ udziaáem duchownego, bo nie chciaá o nich mówiü. Bardzo ogólny
zarys mamy jedynie w jego zeznaniach i zeznaniach Ğwiadków, w tym biskupa CzapliĔskiego. MoĪna jednak sądziü, Īe
byáo to bezgraniczne cierpienie. Nieco Ğwiatáa rzuca tu relacja
byáej wiĊĨniarki obozu w Ravensbrück, Wandy Póátawskiej,
która w ksiąĪce „I bojĊ siĊ snów” opisaáa eksperymenty medyczne przeprowadzane tam na máodych kobietach.
Ks. Paweá wyzwolenie z Dachau w 1945 roku postrzegaá
jak drugie Īycie dane mu przez Boga. Odtąd nie oglądaá siĊ

wstecz. Dopeániá dzieáa tworzenia parafii w SmĊtowie jako
spadku po kuracji w CzerwiĔsku. I Īyá,… po prostu Īyá zwykáym ludzkim Īyciem. ĩyciem uĞwiĊconym cierpieniem, doĞwiadczonym nienawiĞcią, podeptanym czáowieczeĔstwem.
Dlatego byá tak wyjątkowym kapáanem – peánym ciepáa, troski i dobroci, takiej zwykáej…. ludzkiej.
Jego wojenne losy są analogią dla losów setek innych
duchownych poddawanych represjom i Ğwiadectwem tamtych czasów. Po wojnie wielu wracaáo do swoich parafii, by
budowaü na nowo wiarĊ w czáowieka i zapomnieü o czasie
apokalipsy.
Obozowe losy opisane przez WandĊ Póátawską, bliskie są
przeĪyciom ks. Pawáa. Warto odwoáaü siĊ do jednego z jej
ostatnich wykáadów, w którym wyraĪając swój chrzeĞcijaĔski
Ğwiatopogląd, stwierdziáa, Īe „KaĪdy [czáowiek] jest dobry,
ile moĪe. Nikt nie jest idealnie dobry – nie jest geniuszem
dobroci i mądroĞci”. Nawiązując do tych sáów, po interesującej lekturze ksiąĪki Reginy Kotáowskiej, nasuwa siĊ myĞl, Īe
ksiądz Patriarcha byá dobry na tyle, Īe mimo upáywu trzech
dekad od jego Ğmierci wspomnienie o nim jest wciąĪ Īywe
i maluje obraz serdecznego Czáowieka, autorytetu, prawdziwego sáugi BoĪego, oddanego swoim parafianom bez reszty.
DziĞ pamiĊü o ks. Pawle podtrzymuje máode pokolenie.
Jest patronem gimnazjum, imiĊ ks. Pawáa Szynwelskiego nosi
teĪ jedna z ulic. W SmĊtowie nie moĪna nie wiedzieü, kim
byá.

RYSZARD SZWOCH

Pelplinianina droga w Ğwiat

M

emuarystyka kociewska wzbogaciáa siĊ o kolejną pozycjĊ, która wyszáa spod pióra dr. Jerzego Pawlaka, specjalisty z zakresu geologii.
Nie jest to jedyna dziedzina jego aktywnoĞci zawodowej.
Speániaá siĊ wszak w jako teoretyk prawa i ekonomii gospodarki, takĪe zasobów záóĪ surowców i wód podziemnych. Ukoronowaniem dokonaĔ Īyciowych staje siĊ teraz
jego „pamiĊtnik-kronika rodzinna” – ksiąĪka ilustrowana fotografiami i skanami dokumentów, wydana przez
K.P.Delta w doĞü swobodnej formie, wymykającej siĊ
z rygorów warsztatu edytorskiego1. Niewielki jej nakáad
(jak naleĪy siĊ domyĞlaü) sprawiá, Īe dotaráa do czytelników chyba gáównie dziĊki zapobiegliwoĞci samego autora. I dobrze, Īe tak siĊ staáo.
Zamiarem autora byáo utrwalenie rodzinnych informacji z przeznaczeniem dla najbliĪszych, a przy okazji
takĪe zilustrowanie na wáasnych losach wspólnych dziejów jego pokolenia: z doĞwiadczeniem najpierw krótkiego epizodu dzieciĔstwa w przedwojennej Polsce, potem traumatycznego rozdziaáu okupacyjnego, nastĊpnie
wejĞcia w niezwykle oĪywiony czas budowania swojej
kariery zarodowej w warunkach PRL – ze ĞwiadomoĞcią powikáaĔ tego okresu naszych dziejów. W rezultacie
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otrzymaliĞmy ciekawą ksiąĪkĊ, w której odbija siĊ jednostkowy etos wychodzenia z prowincjonalnego Ğrodowiska w Ğwiat – wcale nie tak rzadki w Īyciowych drogach i karierach Pomorzan. Urodzony Kociewiak – jak
o sobie mówi 80-letni autor – unaocznia meandry tej drogi, by w finale swej relacji postawiü pytanie: „czy jestem
z mojego Īycia zadowolony, czy byáem w Īyciu szczĊĞliwy?” Odpowie, rzecz jasna.
A jaka byáa ta jego droga w Ğwiat?
Rodzina Pawlaków – o korzeniach wielkopolsko-kujawskich – trafiáa na Kociewie z przypadku i tutaj Jerzy
w roku 1928 przyszedá na Ğwiat. Z rodzinnego Pączewa
wyprowadziá siĊ do Starogardu, stamtąd w 1931 roku
do Pelplina, gdzie ojciec jego objąá urzĊdniczą posadĊ.
DzieciĊca pamiĊü przechowaáa z tego czasu wspomnienie szkolnych lat i podwórkowych przyjaĨni. Nazwiska
znanych pelplinian i obrazy maáomiasteczkowego Īycia
przeplatają siĊ wiĊc z refleksjami o czasie minionym
bezpowrotnie. Ten fragment pamiĊtnikarskiego zapisu
zdaje siĊ wywoáywaü najĪywsze emocje czytelnicze,
a to za sprawą licznych powiązaĔ koleĪeĔskich máodego
wówczas narratora z wieloma rówieĞnikami, a poĞrednio
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aktywnoĞü antykomunistyczna syna autora, Macieja,
przewodniczącego zakáadowej „SolidarnoĞci” i uczestnika strajku w stoczni gdaĔskiej, doprowadzi go zrazu
wáaĞnie do starogardzkiego wiĊzienia, nastĊpnie przed
sĊdziowskie oblicze, no i w trybie báyskawicznym Sąd
Rejonowy w Starogardzie w dniu 31 grudnia 1981 roku
wymierzy mu karĊ pozbawienia wolnoĞci za „dziaáanie”
sprzeczne z dekretem o stanie wojennym. Na dowód tego
czytelnik (historyk) znajdzie w ksiąĪce dokáadną kopiĊ
wyroku, z personaliami sĊdziowskimi wáącznie3. Tak oto
kruchy papier odsáania i utrwala ludzkie role odegrane
w historii.
Wypada dziĊkowaü autorowi, Īe nie ograniczyá krĊgu czytelników swego pamiĊtnika wyáącznie do rodziny,
ale udostĊpniá go szerszemu odbiorcy. Nigdy bowiem za
wiele tego rodzaju literatury, która poszerza ogólną wiedzĊ o wspóáczesnych losach naszych rodaków wáaĞnie
o te prywatne epizody: wcale niebanalne.

Przypisy:
1

2

teĪ z ich rodzinami. Dla osób zorientowanych w lokalnej
mozaice spoáecznej Pelplina to sposobnoĞü do poznania
codziennego Īycia elity towarzyskiej tego miasteczka2.
Kolejne fragmenty „kroniki rodzinnej” Jerzego Pawlaka przynoszą czytelnika w mroczny epizod okupacyjny,
znaczony gáównie wywózką rodziny – podobnie jak wielu rodzin kociewskich – do niemieckiego obozu w Prabutach, stamtąd zaĞ na przymusowe roboty w odlegáym
Stralsundzie. I tam wspólna dola zespoliáa losy Pawlaków z podobnymi im familiami Murawskich z Gniewa,
Brzoskowskich i CzyĪewskich ze Starogardu, Buschów
z Pelplina…
NastĊpne partie wspomnieĔ dotyczą juĪ okresu powojennego, który autor przeĪyá juĪ poza Kociewiem
w peerelowskiej atmosferze wyĞcigu po edukacjĊ, wyksztaácenie akademickie, pracĊ dla ojczyzny i wypeániá
ten czas jak przystaáo na przedstawiciela inteligencji pracującej: miedzy obowiązkami zawodowymi, dydaktyką
i publikacjami, ale i umiarkowanym Īyciem rodzinnym,
dla którego znajdowaá pewien margines dyspozycyjnoĞci
w gąszczu obowiązków. W epilogu zaĞ – juĪ po zmianach
ustrojowych – báogie dopeánienie Īyciowych pasji autora (turystyka zagraniczna) w poczuciu satysfakcji – ot,
dolce vita!
Wprawdzie „pamiĊtnik” ten nie pretenduje do ogarniĊcia uwagą caáej rodzinnej sagi, jednak wiele w nim
miejsca poĞwiĊciá autor na kreĞlenie losów bliskich mu
osób, zwáaszcza synów, Antoniego i Macieja, mocno zaangaĪowanych w kreowanie nowej rzeczywistoĞci politycznej ostatniego üwierüwiecza XX w. I tu wáaĞnie raz
jeszcze ujawni siĊ zgoáa szczególny epizod kociewski:

3

fot. Jakub Pawlak

Regina Kotđowska, Ks. Paweđ Szynwelski. Ludzkie losy..., Drukarnia Mirex Mirotki 2009, form. 17,6 x 25 cm, s. 108, opr. miúkka

Jerzy Pawlak, Z Pelplina w Ğwiat. PamiĊtnik-kronika rodzinna. GdaĔsk – Warszawa 2008, s. 258, fot.
Szerzej o tym: R. Szwoch, Elity spoáeczne Pelplina XIX
i poá. XX wieku, „Rydwan”, nr VIII: 2013, s. 47-60.
Publikacje wspomnieĔ dziaáaczy opozycji, najczĊĞciej
wzbogacone kopiami dokumentów sądowych, pozwalają
jednoznacznie okreĞliü rolĊ poszczególnych przedstawicieli
ówczesnego aparatu wáadzy terenowej i sĊdziów w represjonowaniu opozycjonistów w PRL (niejednokrotnie czynnych zawodowo po zmianie ustroju). Ukazaáo siĊ juĪ wiele
tego rodzaju publikacji, m.in. dotyczących Kociewia.

Jerzy Pawlak, Z Pelplina w ħwiat. Pamiútnik-kronika rodzinna.
Gdaēsk – Warszawa 2008. Wydawca K.P.Delta, s. 258, oprawa
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