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Od wydawcy
Szanowni Czytelnicy,
Przypadá mi zaszczyt zabrania gáosu w imieniu Wydawcy, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. Do tej pory tczewską ksiąĪnicą kierowaáa pani
Urszula Wierycho. Korzystając z okazji, pragnĊ wáaĞnie w tym miejscu podziĊkowaü mojej
poprzedniczce za wiele lat ciĊĪkiej pracy na rzecz placówki, która poza zadaniami stricte
bibliotecznymi, byáa gáĊboko zaangaĪowana w wydawanie i utrzymywanie wysokiego poziomu tego kwartalnika. ChcĊ kontynuowaü jej dzieáo i zapewniam, Īe uczyniĊ wszystko,
aby „Magazyn” nadal siĊ rozwijaá.
Jestem z „KMR” szczególnie związany, gdyĪ jeszcze jako student historii debiutowaáem
przed laty wáaĞnie na jego áamach, pod okiem ówczesnego redaktora naczelnego, pana
Romana Landowskiego. Po latach studiów, ukoronowanych obroną pracy doktorskiej, zdobyciem bogatego doĞwiadczenia zawodowego, wspóáredagowaniem róĪnych pism i publikowaniem na ich áamach, przypadá mi zaszczyt zabrania gáosu jako wydawcy. CzyniĊ to
z ogromną nieĞmiaáoĞcią.
W tym roku odbĊdzie siĊ V Kongres Kociewski, a tym samym juĪ w niedalekiej przyszáoĞci pojawią siĊ nowe wyzwania przed ruchem regionalnym. „Kociewski Magazyn Regionalny” bĊdzie wsáuchiwaá siĊ w dyskusje kongresowe, relacjonowaá ich przebieg, komentowaá oraz, mam nadziejĊ, wyznaczaá nowe cele ruchu regionalnego.
BieĪący numer rozpoczyna artykuá doktora Michaáa Kargula poĞwiĊcony dziaáaniom
przedkongresowym. Kolejny, godny polecenia tekst, to rozmowa z senatorem Andrzejem
Grzybem na temat toczących siĊ w Senacie RP prac nad zmianami ustawy o jĊzyku polskim,
które dotyczą przede wszystkim ochrony gwar i dialektów, w tym takĪe mowy kociewskiej.
Nowelizacja tej ustawy moĪe przyczyniü siĊ do rozwoju gwary i kultury w naszym regionie.
Z caáego serca kibicujĊ w tym temacie naszym kociewskim parlamentarzystom.
Kolejnym aktualnym tematem, jaki poruszamy w tym numerze, jest rocznica 25. lecia samorządu. Przypominamy o tym na przykáadzie samorządu miasta Tczewa. Ponadto w magazynie znajdą PaĔstwo wiele innych wartoĞciowych tekstów z róĪnych dziedzin, kontynuujących wątki znane dobrze z poprzednich numerów. NowoĞcią, a jednoczesnym ukáonem
w stronĊ miáoĞników gwary kociewskiej, są dwa teksty po kociewsku. Widząc, jak Īywe są
róĪne formy aktywnoĞci regionalnej oparte na gwarze kociewskiej, pragniemy, by osoby
z nią związane znalazáy mocne wsparcie ze strony naszego kwartalnika.
ChcĊ, aby pismo byáo atrakcyjne dla szerokiej grupy czytelników i trafiaáo do wielu
osób. Stąd zapraszam do wspóápracy wszystkich zainteresowanych rozwojem regionalizmu
kociewskiego. ChcĊ tworzyü taki „Kociewski Magazyn Regionalny”, jaki jest potrzebny
Kociewiu i Kociewiakom. Z PaĔstwa pomocą bĊdzie to na pewno o wiele áatwiejsze.
Krzysztof Korda
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź Pinczyn, 3 marca
JuĪ po raz siedemnasty uczniowie szkóá gminy Zblewo
stanĊli w szranki w Gminnym Turnieju Wiedzy o Kociewiu,
który w tym roku zorganizowany zostaá w pinczyĔskim Zespole Ksztaácenia i Wychowania. Uczestnicy wykazywali
siĊ m.in. wiedzą o pochodzeniu kociewskich nazw, czy teĪ
o herbach poszczególnych miast. Po wyrównanej walce laur
zwyciĊstwa trafiá do uczniów szkoáy w Bytoni.
Ź Starogard GdaĔski, 12 marca
O swojej poezji, jak równieĪ o sobie, opowiadaá zebranym w starogardzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej Stanisáaw Sierko, promując swój najnowszy zbiór wierszy „To
czekanie ma sens. Wiersze Wielkopostne i Wielkanocne”.
Wszyscy, którzy nie mogli byü na tym niezwykáym spotkaniu, mogli powetowaü sobie tĊ stratĊ juĪ trzy dni póĨniej
w skarszewskim Zamku Joanitów, gdzie autor opowiadaá
o swoich „relacjach”.
Ź Pelplin, 27 marca
PelpliĔski Zespóá Szkóá nr 2 juĪ po raz drugi goĞciá finalistów II edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego „RadoĞü pisania”. Do zmagaĔ przystąpiáo 61 máodych poetów ze
szkóá podstawowych i gimnazjów z caáego powiatu tczewskiego. W nawiązaniu do mijającej 250. rocznicy powstania
Teatru Narodowego w Warszawie, tematem nadsyáanych
prac byá „teatr”. O bardzo wysokim poziomie konkursu
mogą Ğwiadczyü chociaĪby same prace jego laureatów, które
publikujemy w niniejszym numerze.
Ź Kociewie, 10–13 kwietnia
Niezwykle uroczysty charakter miaáy tegoroczne uroczystoĞci na ziemi kociewskiej poĞwiĊcone 75. rocznicy
zbrodni katyĔskiej oraz 5. rocznicy tragedii smoleĔskiej.
W ich ramach, 10 kwietnia, mieszkaĔcy Pelplina posadzili
dwa DĊby PamiĊci. NastĊpnego dnia w Skórczu zorganizowany zostaá koncert „Muzyczne wspomnienia” zadedykowany marszaákowi Maciejowi PáaĪyĔskiemu. W Tczewie,
13 kwietnia, licznie przybyáe delegacje i mieszkaĔcy miasta
záoĪyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu, skáadając
hoád ofiarom mordu sowieckiego z 1940 roku.
Ź Opalenie, 11 kwietnia
OpaleĔski Dom Kultury goĞciá uczestników juĪ VI sesji
popularno–naukowej. Zebrani w sobotni poranek miáoĞnicy
historii mieli okazjĊ porozmawiaü o dziejach Opalenia i Kociewia. W ramach sesji przedstawiono zebranym m.in. najnowszy, ósmy juĪ zeszyt „Tek Kociewskich”, a takĪe publikacjĊ Krzysztofa Halickiego pt. „Dzieje policji w Gniewie
i regionie w latach 1920–2013”.
Ź Tczew, 15 kwietnia
W tczewskiej Fabryce Sztuk odbyáo siĊ uroczyste otwarcie wystawy pt. „KrzyĪe i kapliczki przydroĪne, czyli opowieĞü o ĞwiĊtych i przestrzeni”. Przybyli goĞcie jako pierwsi
mieli niespotykaną okazjĊ zapoznania siĊ z obiektami sztuki
sakralnej, których zwykle w poĞpiechu codziennoĞci nie dostrzegamy.
Ź Starogard GdaĔski, 16 kwietnia
O niezwykáym piĊknie gwary kociewskiej mieli okazjĊ
przekonaü siĊ wszyscy zgromadzeni w Starogardzkim Centrum Kultury, gdzie odbyáa siĊ XXXIII edycja Konkursu

KMR

Prozy i Poezji Kociewskiej im. Antoniego Górskiego. Jak co
roku, w szranki stanĊli uczniowie szkóá podstawowych i gimnazjalnych z rejonu starogardzkiego. Uczestnicy musieli wykazaü siĊ m.in. poprawnoĞcią gwary kociewskiej, interpretacją
prezentowanych utworów, a takĪe kulturą sáowa. NajwiĊksze
uznanie zyskaáy reprezentantki zespoáu „Lubichowskie Kociewiaki” – Klaudia RzoĞka, Klaudia ZieliĔska, Magdalena
Buniek, Patrycja Golimowska oraz Kornelia Krysiak.
Ź Pelplin, 24–25 kwietnia
Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie goĞciáa niezwykáą
konferencje naukową, zorganizowaną w ramach I PelpliĔskiego Areopagu. Przez dwa dni zaproszeni prelegenci
przedstawiali licznie zgromadzonym zagadnienia związane
z religijnoĞcią na Pomorzu w ujĊciu historycznym, jak równieĪ w teraĨniejszoĞci.
Ź ĝwiecie, 30 kwietnia
W celu omówienia stanu przygotowaĔ do V Kongresu
Kociewskiego, do Starostwa Powiatowego w ĝwieciu przybyli przedstawiciele powiatów tczewskiego i starogardzkiego. Obradującym udaáo siĊ m.in. doprecyzowaü kalendarz
imprez kongresowych, jak równieĪ samo jego logo. Niewątpliwą atrakcją spotkania byá regionalny poczĊstunek przygotowany przez jeĪewskie Koáo GospodyĔ Wiejskich.
Ź Kociewie, 16 maja
Moc atrakcji czekaáa na mieszkaĔców Kociewia z okazji
tegorocznej edycji „Nocy Muzeów”. Tczewska Fabryka Sztuk
zaprosiáa wszystkich chĊtnych do wziĊcia udziaáu w licznych
warsztatach rzemiosáa i taĔca, czy teĪ zwiedzenia jednej
z wielu wystaw. OprawĊ muzyczną imprezy zapewniáy m.in.
Frantówka, Kapela Kociewska, Laboratorium PieĞni, czy teĪ
Kapela Haáasów. Nie mniej atrakcji przygotowaáo Muzeum
Kociewskie w Starogardzie. Przekraczający jego progi goĞcie
mieli niepowtarzalną okazjĊ wziĊcia udziaáu m.in. w pokazach Ğredniowiecznego taĔca, czy teĪ walk rycerskich.
Ź Starogard GdaĔski, 18 maja
Wiedzą o regionie, zdolnoĞciami manualnymi, a takĪe
umiejĊtnoĞcią posáugiwania siĊ gwarą kociewską wykazywaáy siĊ dzieci i máodzieĪ szkóá podstawowych i gimnazjów,
które w starogardzkim Ognisku Pracy Pozaszkolnej braáy
udziaá w finale Olimpiady Regionalnej „Gzubów pojancie
áo kociewiu”. SpoĞród 11 druĪyn najlepszymi okazali siĊ
przedstawiciele Szkoáy Podstawowej nr 7 w Tczewie oraz
Publicznego Gimnazjum w Suminie.
Ź Tczew, 1 czerwca
Z okazji Dnia Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna
zorganizowaáa dla dzieci i mieszkaĔców grodu Sambora
czytanie baĞni kociewskich przy áaweczce im. Romana Landowskiego. Teksty, autorstwa Andrzeja Grzyba i Romana
Landowskiego, czytali dzieciom prezydent Tczewa Mirosáaw Pobáocki, jego zastĊpca Adam Urban, sekretarz miasta
Katarzyna Mejna oraz Aneta Hegele przedstawicielka sáuĪby
zdrowia. Zgromadzone przy áaweczce Landowskiego dzieci
ze skupieniem wsáuchiwaáy siĊ w czytane baĞnie. Celem imprezy byáo zachĊcenie najmáodszych mieszkaĔców Tczewa
do obcowania z literaturą dzieciĊcą, upowszechniającą dzieje Tczewa i Kociewia. WiĊcej na ten temat poinformujemy
w kolejnym numerze.

3

Z PRZESZãOćCI REGIONU

MICHAã KARGUL

Zaczynamy V Kongres Kociewski

W

styczniu ubiegáego roku, z inicjatywy regionalistów, którzy przygotowywali tczewską czĊĞü IV
Kongresu Kociewskiego w 2010 roku, zainaugurowano prace nad przygotowaniem kolejnego Kongresu. Spoáecznicy z caáego Kociewia w przeciągu kolejnych miesiĊcy
przygotowali zaáoĪenia i propozycje dziaáaĔ kongresowych
w 2015 roku, które juĪ prezentowaliĞmy na áamach KMR.
Wybory samorządowe opóĨniáy nieco wáączenie siĊ w te
dziaáania kociewskich samorządów. Jednak 10 lutego, dziĊki zaangaĪowaniu burmistrza Pelplina Patryka Demskiego,
spoáecznicy i samorządowcy spotkali siĊ w duchowej stolicy
Kociewia, gdzie w bibliotece diecezjalnej ustalono ostateczne
zaáoĪenia V Kongresu Kociewskiego.
Powoáano Komitet Organizacyjny na czele ze Starostą
Tczewskim Tadeuszem Dzwonkowskim, w skáad którego,
poza samorządowcami, weszáa spoáecznikowska grupa kongresowa pod przywództwem dr. Michaáa Kargula, który
w przeciągu kolejnych kilku tygodni doprecyzowaá harmonogram wydarzeĔ kongresowych. Choü dziaáania kongresowe zainaugurowaá Festiwal Kultury Kociewskiej, który odbyá
siĊ w Pelplinie w poáowie kwietnia, to wiĊkszoĞü wydarzeĔ
V Kongresu Kociewskiego odbywaü siĊ bĊdzie latem i jesie-

nią tego roku. Ich ostateczne kalendarium ustalono pod koniec kwietnia na spotkaniu w ĝwieciu, gdzie na zaproszenie
starosty, Franciszka Sawickiego, spotkali siĊ przedstawiciele
samorządów i organizacji zaangaĪowanych w wydarzenia
kongresowe.
KilkanaĞcie planowanych wydarzeĔ V Kongresu Kociewskiego podzieliü moĪemy na kongresowe edycje imprez
cyklicznych (jak Festiwal Smaku, czy Festiwal Literacki
imienia Romana Landowskiego), dziaáania artystyczno- turystyczne (jak choüby toczące siĊ juĪ od kwietnia zawody na
orientacjĊ o Puchar Kociewia) oraz wydarzenia konferencyjne poĞwiĊcone problematyce kociewskiej. Z tej ostatniej grupy warto zaprosiü na konferencjĊ poĞwiĊconą problematyce
toĪsamoĞci regionalnej, która odbĊdzie siĊ w początkach lipca, na wrzeĞniowe Targi KsiąĪki, które bĊdą miaáy miejsce
w poáowie wrzeĞnia oraz Ğwieckie „Plachandry Kociewskie”
na przeáomie wrzeĞnia i paĨdziernika. Planowane są takĪe
dwie konferencje stricte naukowe, których termin wyznaczono na listopad. W Starogardzie GdaĔskim miejscowa
Pomorska Szkoáa WyĪsza zorganizuje 24 listopada konferencjĊ „Kultura Fizyczna na Kociewiu”, zaĞ 27 i 28 listopada,
z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, odbĊdzie
siĊ konferencja „Polska regionalna
– mowa – kultura – edukacja”.
Natomiast starostwo tczewskie, chcąc zainteresowaü ideami
regionalnymi jak najszersze grono mieszkaĔców Kociewia, tak by
oprócz ducha byáo takĪe coĞ dla
ciaáa, 6 wrzeĞnia, przy okazji doĪynek powiatowych w Pelplinie,
zorganizuje imprezĊ plenerową
poáączoną z rywalizacją sportową
tczewskich subregionów. Kongres
planujemy zakoĔczyü 4 grudnia
w Nowym nad Wisáą.
***

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Kociewskiego.
Pelplin 10 lutego 2015 roku.
fot. Jacek Cherek
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JuĪ teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziaáu
w wydarzeniach V Kongresu Kociewskiego.

KMR

WOKÓã V KONGRESU KOCIEWSKIEGO
Kalendarz imprez w ramach V Kongresu Kociewskiego

DATA

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

Od 22 maja
do 22 sierpnia

Wystawa „Chrystus w rzeĨbie ludowej.
Od narodzin do Ğmierci.”

Muzeum Ziemi Kociewskiej

27 czerwca

I Kociewski Maraton Rowerowy MTB

Stowarzyszenie Obywatelska
Inicjatywa Offroadowa w ĝwieciu

10 lipca

Konferencja „ToĪsamoĞü regionalna”

Senator Andrzej Grzyb

16-17 lipca

III MiĊdzynarodowy Plener NadwiĞlaĔski

Stowarzyszenie Fotonowiacy z Nowego

22-23 sierpnia

Przegląd Zespoáów Folklorystycznych

Stowarzyszenie Piaseczno – Folklor
– Festiwal

22-23 sierpnia

Festiwal Smaku

Towarzystwo Przyjacióá Dolnej Wisáy
w ĝwieciu

29 sierpnia

III Kociewski Festyn LeĞny

NadleĞnictwo Starogard, Firma EGA,
Gmina Miejska

5 wrzeĞnia

V Kociewski Rajd Enduro, II Kociewski Zlot
Motocyklowy

Stowarzyszenie Obywatelska
Inicjatywa Offroadowa w ĝwieciu

3-5 wrzeĞnia

Targi KsiąĪki

Miejska Biblioteka Publiczna
w Starogardzie GdaĔskim

6 wrzeĞnia

DoĪynki Powiatowo-Gminne w Pelplinie

Powiat Tczewski, Gmina Pelplin,
MOK Pelplin

26 wrzeĞnia

Plachandry samorządowe

Starostwo Powiatowe w ĝwieciu,
Urząd Miejski w ĝwieciu

3 paĨdziernika

Sympozjum Kulinarne „O jeĞciu na Kociewiu”

Stowarzyszenie „Kociewskie Forum
Kobiet”, Powiat Tczewski, Gmina
Subkowy

9 paĨdziernika

Plachandry edukacyjne

Starostwo Powiatowe w ĝwieciu,
Urząd Miejski w ĝwieciu

19 paĨdziernika

MiĊdzyszkolny konkurs wiedzy o regionie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Bydgoszczy – filia w ĝwieciu

5 listopada

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Poeci z Kociewia”

Katolickie Gimnazjum im. Bernarda
Sychty w ĝwieciu

18-20 listopada

Festiwal TwórczoĞci im. Romana Landowskiego

Towarzystwo MiáoĞników Ziemi
Tczewskiej

24 listopada

Konferencja naukowa „Kultura fizyczna na Kociewiu”

Pomorska Szkoáa WyĪsza
w Starogardzie GdaĔskim

27-28 listopada

Konferencja naukowa „Polska regionalna – mowa
– kultura – edukacja”

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
Oddziaá Kociewski w Tczewie

Listopad 2015 r.

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Poeci z Kociewia”
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MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

O bardzo waĪnych dziaáaniach
Parlamentarnego
Zespoáu Kociewskiego

J

uĪ bardzo dáuga jest historia edukacji regionalnej na Pomorzu, od
dziaáaĔ entuzjastów idei, jak np. zasáuĪony Jan Ejankowski, po
wspóáczesne inicjatywy, dziaáania i plany. Wystarczy zajrzeü do
kolejnych „Ksiąg pokongresowych”, Ğledziü starania máodego pokolenia
regionalistów prezentowane w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”
oraz w „Tekach Kociewskich”.
WáaĞnie w tej ostatniej publikacji moĪna znaleĨü przekrojowe omówienie kwestii – „W trosce o dialekt kociewski”1. Przedstawiona w nim
droga, czĊsto zamieniana na nadziejĊ (szczĊĞliwego Syzyfa) jeszcze ciągle
nie prowadzi na manowce ale w górĊ… Póki są sprzymierzeĔcy i máodzi
„przejmują paáeczkĊ”.
Dobrze, Īe sprzymierzeĔcem tej idei staá siĊ Parlamentarny Zespóá
prof. Maria Pająkowska-Kensik
Kociewski (zgodnie teĪ z Kaszubskim Zespoáem Parlamentarnym), który
fot. Jacek Cherek
w lipcu 2013 roku skierowaá do Ministra Edukacji Narodowej list:
„W imieniu posáów i senatorów uczestniczących w pracach Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego i Kaszubskiego Zespoáu Parlamentarnego zwracamy siĊ z uprzejmą proĞbą do Pani Minister o spowodowanie wáączenia do programu nauczania w szkoáach podstawowych i gimnazjach lekcji regionalizmu. WyraĨnie widoczny jest renesans regionalnoĞci, okreĞlany
pojĊciami „powrót do korzeni” czy „zakorzenienie w maáej ojczyĨnie”, postulujemy zatem, aby edukacja regionalna staáa siĊ
integralną i waĪną czĊĞcią caáego procesu wychowania dzieci i máodzieĪy. Poznanie wáasnej kultury, dziedzictwa historycznego i swojej „maáej ojczyzny” pozwoli im na peániejsze uzmysáowienie sobie powinnoĞci wobec wáasnego kraju i gáĊbsze
zrozumienie innych kultur.” (list podpisali: Senator Andrzej Grzyb i Senator Kazimierz Kleina).
Zasáugi Senatora Andrzeja Grzyba, nie tylko w tej kwestii, są ogromne. Czuwa on nad Kociewiem, swoimi tekstami
literackimi wzbogaca naszą kulturĊ. W duĪym stopniu jego zasáugą jest to, Īe w senackiej Komisji Kultury i ĝrodków Przekazu powstaje projekt nowelizacji ustawy o jĊzyku polskim. Warto przytoczyü zapis rozmowy z senatorem przeprowadzonej
w ostatnim czasie.

Rozmowa z senatorem Andrzejem Grzybem, wiceprzewodniczącym senackiej
Komisji Kultury i ĝrodków Przekazu i przewodniczącym Parlamentarnego
Zespoáu Kociewskiego*

– W senackiej Komisji Kultury i ĝrodków Przekazu powstaje projekt nowelizacji ustawy o jĊzyku polskim, a takĪe
niektórych innych ustaw. Na czym on polega?
A.G.: Tak naprawdĊ wstĊpny projekt do dyskusji zostaá
przygotowany przez dziaáaczy regionalnych, a nastĊpnie
skonsultowany z naukowcami. My, jako Komisja, przyáączamy siĊ do tego pomysáu i do ustawy o jĊzyku polskim chcemy
dodaü nowy rozdziaá pod tytuáem: „Ochrona, upowszechnianie i przeciwdziaáanie zanikowi dialektów i gwar jĊzyka polskiego”. Chodzi o to, Īe my wszyscy, ale teĪ odpowiednie
organy, w tym minister kultury, mamy obowiązek dbaáoĞci o
gwary. My nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, Īe na Ğwiecie co roku ginie pewna liczba jĊzyków, i to wcale niemaáa.
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JeĞli jednak ginie jĊzyk, to ginie teĪ kultura. Chcemy wiĊc
zapisaü taki obowiązek ustawowo. W projektowanej nowelizacji chodzi takĪe o to, aby znalazáy siĊ Ğrodki dla instytucji na upowszechnianie dialektów i gwar, na organizowanie
róĪnego rodzaju spotkaĔ i imprez artystycznych, które realizowane byáyby w gwarach, na dziaáalnoĞü amatorskiego
ruchu artystycznego, którego podstawą jest gwara. Dobrze
byáoby teĪ, aby znalazáy siĊ pieniądze na publikacje w gwarach. Pozwoliáyby one utrwaliü to, co jest jeszcze Īywe.
– Jaka jeszcze inna ustawa musiaáaby byü zmieniona?
A.G.: Byáaby teĪ niewielka zmiana w ustawie o radiofonii i telewizji. Nadawcy powinni zdaü sobie sprawĊ, Īe
upowszechnianie wiedzy o jĊzyku polskim to takĪe upo-

KMR

ROZMOWY O KOCIEWIU
wszechnianie wiedzy o dialektach i gwarach. W programach gacącym siĊ zasobem, nie tylko sáowotwórczym, dla jĊzyka
radiowych i telewizyjnych naleĪy o tym mówiü. Takie audy- ogólnego. Jednym z powodów naszej troski jest wáaĞnie to,
cje czy programy są na antenie, ale niszowe, i jest ich maáo. Īe mamy swój wáasny zasób sáownictwa, a jĊzyk nasz jest
Niepotrzebnie lekcewaĪymy to, co dzieje siĊ z czáowiekiem, zachwaszczany anglicyzmami, germanizmami czy rusycykiedy usáyszy wáasną gwarĊ w radio czy telewizji.
zmami, choü zdajemy sobie sprawĊ, Īe nie da siĊ tego ani
uniknąü ani temu zapobiec. PrzecieĪ nie postawimy bariery
– I kolejna zmiana…
A.G.: … w ustawie o systemie oĞwiaty, w której zapisano przed napáywem sáów z róĪnych jĊzyków. Najpierw te sáowa
by, Īe szkoáy umoĪliwiają uczniom naukĊ dialektu i gwary, zachowują siĊ jak obce, a póĨniej ulegają spolszczeniu np.
a jeĞli nie, to przynajmniej uczyáyby podstaw i pokazywaáy- zaczynają siĊ odmieniaü. To nie jest nic záego. Niektóre z nich
przeĪyją w jĊzyku polskim, niektóby, Īe jest to narodowe bogactwo
re pójdą w zapomnienie. WaĪne jest
jĊzykowe. WaĪne jest i to, aby
jednak to, Īe mamy w gwarach zagwary dokumentowaü. Tu niestesób sáów, z którego moĪemy korzyty mamy problem z nauką polską.
staü, i korzystamy, chociaĪ nie zaNa uniwersyteckich wydziaáach
wsze chcemy to widzieü. Gwara dla
filologii polskiej okrojono albo
kultury regionalnej jest podstawą.
wrĊcz zlikwidowano dialektoloDbając o nią, szanujemy i wzmacgiĊ. Báąd! Jak moĪna zbudowaü
niamy tradycje regionalne, obyĞwiadomoĞü studenta, przyszáego
czaje regionalne, co teĪ jest bardzo
czáowieka kultury, jeĞli on nie
waĪne dla kultury polskiej. Trzeba
wie nic o dialektach, gwarach,
równieĪ wyrugowaü stereotypowe
zasadach, którymi one siĊ rządzą.
myĞlenie, Īe jeĞli ktoĞ posáuĪy siĊ
A jest to podglebie jĊzyka. JeĪeli
sáowem czy zwrotem gwarowym,
uczeĔ czy student nie bĊdzie tego
Andrzej Grzyb
to jest to czáowiek gorszy, niewyznaá, to potem bĊdzie do tego czuá
fot. Jacek Cherek
ksztaácony, Īe powinien siĊ tego
dystans, a nie powinien go czuü.
Propagowanie tej wiedzy jest waĪne nawet dla tych, któ- wstydziü. OtóĪ nieprawda. CzĊsto nas to wrĊcz zaciekawia,
rzy siĊ nie stykają z gwarami. Nawet w wielkich miastach bowiem ten czáowiek jest noĞnikiem innej kultury. To raludzie, przenosząc siĊ z dzielnicy do dzielnicy, stykają siĊ czej duma powinna nas rozpieraü, Īe znamy dodatkowe
z gwarami, ale to są inne gwary – miejskie. Zresztą gwary sáowa, potrafimy w inny sposób coĞ okreĞliü niĪ mówiony
nie muszą funkcjonowaü w regionie, mogą obejmowaü grupĊ jĊzyk ogólnopolski. Przez wiele dziesiątków lat niestety
potĊpiano takie osoby jako posáugujące siĊ záym, zepsutym
spoáeczną.
– Skąd wziąá siĊ pomysá opracowania nowelizacji ustawy jĊzykiem.
– KiedyĞ wrĊcz sekowano osoby mówiące z charakteryo jĊzyku polskim?
A.G.: Od kilku lat zastanawiamy siĊ w Senacie nad pod- stycznym wschodnim zaĞpiewem, a przecieĪ w przeszáoĞci
jĊciem próby wspierania gwar polskich. Trzeba przy tym zro- wszyscy tak mówili. Teraz siĊ uwaĪa, Īe jest to akcent rezumieü, Īe kiedy zajmujemy siĊ gwarami polskimi, to zaj- gionalny.
A.G.: NaleĪy wyjaĞniaü, Īe jest to nasze bogactwo, namujemy siĊ de facto jĊzykiem polskim. Gwara jest podstawą
kultury regionalnej. We wspóáczesnym Ğwiecie są dwie ten- wet ten zaĞpiew regionalny, który jest juĪ dzisiaj historyczdencje - jedna to globalizacja, uniwersalizm i zacieranie róĪ- ny. Lwowski czy wileĔski akcent to jest wartoĞü dodana, to
nic, a druga to kultywowanie kultur regionalnych, poniewaĪ jest coĞ wiĊcej niĪ norma. Jest to zresztą piĊkne, kiedy siĊ
wáaĞnie tam dzieją siĊ rzeczy waĪne dla kultury powszechnej, tego sáucha. Nie trzeba siĊ tego wstydziü, ani siĊ przed tym
cywilizacji i Ğwiata. To nie jest nic nowego, albowiem wie- broniü, ani tego hamowaü.
– Co teraz bĊdzie siĊ dziaáo z projektem?
my dobrze, Īe róĪnorodnoĞü jest bogactwem kultury, Īe z niej
A.G.: PowinniĞmy rozumnie, bez emocji, wprowadziü
bierze siĊ jej rozwój. W jĊzyku polskim zachowaáy siĊ funkcjonujące do dzisiaj gwary. Pogrupowane, tworzą dialekty. odpowiednie zapisy do odpowiednich ustaw. Nasz projekt
A dialekt to z kolei zespóá gwar. Mamy grupy gwar mazo- jest we wstĊpnej obróbce legislacyjnej. Musi siĊ on bowieckich, wielkopolskich, maáopolskich, Ğląskich, kujawsko- wiem przerodziü w inicjatywĊ ustawodawczą. BĊdziemy
pomorskich czy mazurskich. Na seminaryjnym posiedzeniu siĊ staraü, aby zdąĪyü przedstawiü taką senacką inicjatyKomisji Kultury i ĝrodków Przekazu naukowcy, m.in. pro- wĊ, a do zakoĔczenia kadencji jest jeszcze trochĊ czasu.
fesor Andrzej Markowski, przewodniczący Rady JĊzyka Pol- Musimy siĊ spieszyü. JeĞli nie zdąĪymy, to zostawimy naskiego, prof. Jadwiga Wronicz, kierownik Pracowni Gwar szym nastĊpcom przygotowany projekt, nad którym bĊdą
Maáopolskich w Instytucie JĊzyka Polskiego Polskiej Akade- mogli pracowaü w nastĊpnej kadencji. Jestem pewien, Īe
mii Nauk, i prof. Maria Pająkowska-Kensik z Uniwersytetu regionaliĞci oczekują takich uregulowaĔ. Nikomu nic nie
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opowiedzieli siĊ za wytykamy. Do tej pory zapisy prawne w tej kwestii są reochroną istniejących gwar jĊzyka polskiego, są one bowiem alizowane – lepiej lub gorzej. Zmiany, które proponujemy,
skarbnicą jĊzyka ogólnego, a nawet jĊzyka literackiego. Prze- moĪliwoĞci zamienią w obowiązki. Obecnie tak naprawcieĪ to wáaĞnie gwary zachowują zapasowy zasób sáów i wy- dĊ o gwary dbają samorządy i ludzie skupieni w róĪnych
raĪeĔ, który w kaĪdej chwili moĪe trafiü do jĊzyka polskiego towarzystwach. Są jednak trochĊ bezsilni, poniewaĪ wiogólnego, zachowują archaizmy, które teĪ niekiedy powraca- dzą, Īe nie mają wsparcia z zewnątrz, z wáaĞciwych miniją. W gwarach tworzą siĊ teĪ nowe zasoby sáownictwa. Nasza sterstw, a Ğrodków wáasnych brakuje. WiĊc niech to bĊdzie
uregulowane w ten sposób, aĪeby oni tĊ troskĊ widzieli
Komisja postanowiáa wcieliü postulaty naukowców w Īycie.
i odczuwali jej skutki w postaci wsparcia finansowego. Nie
– Czy moĪna powiedzieü, Īe gwary teĪ siĊ rozwijają?
A.G.: OczywiĞcie – gwary od wewnątrz są Īywe. Są moĪemy lekcewaĪyü tak waĪnych skáadników kultury polmniej skrĊpowane niĪ jĊzyk polski itym sposobem są bo- skiej i jĊzyka polskiego.
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WOKÓã KRAZIEWICZOWSKIEJ MYćLI
***
Po przesáaniu mi treĞci powyĪszej rozmowy, senator
A. Grzyb poprosiá o obowiązującą obecnie wykáadniĊ

Droga
do odrodzenia
wspólnoty

Czy dialekt = gwara?
í Wedáug obiegowej definicji (teĪ nadal obecnej w poradnikach popularnonaukowych, sáownikach, encyklopediach, nawet w podrĊcznikach uniwersyteckich, porównaj S. UrbaĔczyk „Zarys dialektologii polskiej”) moĪna
zamiennie uĪywaü terminów: gwara/dialekt.
í Zamieszanie terminologiczne spotykamy od czasów badaĔ dialektologicznych K. Nitscha (gáówny twórca polskiej dialektologii, autor „Dialektów polskich”). Brak tu
jednoznacznego rozróĪniania: gwara – dialekt – narzecze.
í NiejednoznacznoĞü terminologiczna teĪ w Ğwiatowej
dialektologii.
í W najszerszym uĪyciu istnieje dialekt jako odmiana jednego jĊzyka, zazwyczaj zgodnie z typologią terytorialną
i socjalną.
í Gwary jako mniejsze jednostki mogą byü: ludowe, miejskie, Ğrodowiskowe.
í W Polsce tradycyjnie wyróĪniano dialekty: wielkopolski,
Ğląski, maáopolski, mazowiecki, kaszubski i kresowy (teĪ
dialekty mieszane w Zachodniej Polsce). NastĊpnie wyodrĊbniano w nich gwary.
í W XXI w. weryfikacja stanu wiedzy, jej obraz
m. in. w opracowaniu: Dialektologia jako dziedzina jĊzykoznawstwa i przedmiot dydaktyki, àódĨ 2002, art.
Joanny Okoniowej
í Dialektologia to nauka o gwarach i ich zespoáach zwanych dialektami.
í Gwara to odmiana jĊzyka etnicznego (obok cech wspólnych z jĊzykiem ogólnonarodowym odznacza siĊ zespoáem cech wáaĞciwych...).
í Dialekt nie jest synonimem gwary, lecz „umownym
okreĞleniem ugrupowania sąsiadujących ze sobą gwar
o okreĞlonym zespole jednorodnych zazwyczaj nie wystĊpujących na terytorium przylegáego dialektu cech gwarotwórczych, a wiĊc obejmuje wiĊkszy teren, który nawiązuje swą rozlegáoĞcią do dawnych podziaáów etnicznych
i plemiennych...”
***
(Odpisaáam Senatorowi)
W peáni podzielam stanowisko regionalistów, którzy
zaliczając gwary do niematerialnego dziedzictwa kulturowego, domagają siĊ ich ochrony i szansy rozwoju polskich
gwar wáączonych w wiĊksze jednostki czyli dialekty.
Podobnie jak chroni siĊ róĪnorodnoĞü biologiczną, powinno chroniü siĊ róĪnorodnoĞü kulturową, czyli teĪ bogactwo
gwar. W szeroko pojĊtym programie ustawicznej edukacji
regionalnej – obserwujemy zjawisko rewitalizacji gwar, co
bĊdzie m.in. przedmiotem obrad podczas wrzeĞniowej konferencji naukowej w Krakowie, na którą przygotowujĊ referat
o ĪywotnoĞci gwar kociewskich we wspóáczesnych tekstach.
Odwoáania:
1

Por. Teki Kociewskie 8, Oddziaá Kociewski ZKP w Tczewie, 2014,
s. 46-60, tu artykuá Marii Pająkowskiej Kensik
* Wywiad w caáoĞci zostaá zamieszczony na stronie internetowej
Senatu RP: www.senat.gov.pl
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Kampania wyborcza
i wybory samorzadowe
1990 roku w Tczewie

D

okonując swojego rodzaju charakterystyki początku
przemian demokratycznych w Polsce w latach 1989–
1990, profesor Antoni Dudek stwierdza: „Stworzenie demokratycznego, w peáni suwerennego paĔstwa, wymagaáo
ogromnego wysiáku skierowanego na zasadniczą przebudowĊ caáego aparatu paĔstwa. Tymczasem ani premier Mazowiecki, ani nikt inny w obozie >>SolidarnoĞci<<, nie dysponowaá nawet ogólnikowym planem takiej przebudowy. Co
gorsza, w przeciwieĔstwie do spraw gospodarczych, w których punkt wyjĞcia wyglądaá podobnie, nie zdoáano wypracowaü Īadnego spójnego programu demontaĪu struktur
PRL-owskich. W rezultacie proces ten przebiegaá w sposób
chaotyczny i pozbawiony wewnĊtrznej logiki, a jego tempo wyznaczaáy przeciwstawne czynniki”. Autor tej bardzo
krytycznej diagnozy wskazywaá jednak na pewien wyjątek.
Byáa nim przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządu
terytorialnego, którą Antoni Dudek – jak siĊ wydaje zupeánie zasadnie – uznaje za najwaĪniejsze osiągniĊcie rządu
Tadeusza Mazowieckiego w kwestii polityki wewnĊtrznej.
Miaáa ona gáównie na celu likwidacjĊ tworzonego na wzór
sowiecki od 1944 roku systemu rządów terenowych, pozbawionego mandatu spoáecznego, oddając wáadzĊ posiadającym autentyczne poparcie, demokratycznie wybranym
przedstawicielom spoáecznoĞci lokalnych. W tym nowym
ujĊciu samorząd terytorialny miaá staü siĊ: „szkoáą demokracji i kuĨnią nowych elit lokalnych i regionalnych”, jak po
latach wskazywali Jerzy Regulski i Michaá Kulesza, jedni
z twórców omawianej reformy. Droga do „wziĊcia swoich
spraw we wáasne rĊce” byáa jednak dáuga i nieáatwa. W caáym kraju gáówny ciĊĪar prac na rzecz demokratyzacji lokalnych samorządów spadá na dziaáaczy oddolnych inicjatyw
obywatelskich. Nie inaczej byáo takĪe i w Tczewie.
PóĨną wiosną 1989 roku w grodzie Sambora, tak jak
w caáej Polsce, sytuacja spoáeczno-polityczna byáa niezwykle skomplikowana. Pomimo iĪ na szczeblu centralnym coraz widoczniejszy byá proces zmian demokratycznych, czego symbolem staáy siĊ czerwcowe wybory do tzw. Sejmu X
kadencji (zwanego popularnie „kontraktowym”), w mieĞcie
nadal monopol na wáadzĊ posiadaáa, zdominowana przez komunistów, Miejska Rada Narodowa (MRN) – instytucja, która od marca 1945 roku byáa jednym z podstawowych narzĊdzi realizowania w Tczewie polityki, której architektem byáy
miejscowe struktury PPR, a nastĊpnie PZPR (po 1948 roku).
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HISTORIA NAJNOWSZA
Ten powaĪny dysonans pomiĊdzy faktycznym poparciem spoáecznym a udziaáem w sprawowaniu wáadzy
na poziomie samorządu lokalnego, niewątpliwie byá
jednym z gáównych powodów determinujących lokalnych dziaáaczy opozycji demokratycznej, związanych
przede wszystkim z odbudowywanymi w tym czasie
strukturami regionalnymi NSZZ „SolidarnoĞü”, do
rozpoczĊcia dziaáaĔ na rzecz przebudowy funkcjonującego systemu zarządzania miastem. JuĪ pod koniec czerwca 1989 roku powstaá Komitet Obywatelski OkrĊgu Tczewskiego, którego inicjatorami byli
m.in. liderzy Obywatelskiego Konwentu Wyborczego
„SolidarnoĞü” okrĊgu wyborczego nr 23. Niezwykáa
dynamika ówczesnych wydarzeĔ spowodowaáa, iĪ
zaledwie po kilku tygodniach, 13 lipca, struktura ta
przeksztaáciáa siĊ w Obywatelski Ruch Samorządowy
OkrĊgu Tczew – Starogard GdaĔski – Pruszcz GdaĔski, skáadający siĊ z 11 Komitetów Obywatelskich
funkcjonujących w regionie. Jednym z liderów nowo
powoáanego ciaáa byá – jak wskazuje Jan Kulas – CzeZaproszenie na spotkanie Komitetu Obywatelskiego
sáaw CzyĪ. NajwiĊkszą rolĊ w przemianie tczewskieZe zbiorów MBP w Tczewie
go samorządu miaáa odegraü struktura, która powstaáa
dokáadnie tydzieĔ póĨniej.
20 lipca 1989 roku w lokalu NSZZ „SolidarnoĞü” przy teĪ ówczesnej przewodniczącej tczewskiej MRN Wáadysáaul. Podmurnej 11 odbyáo siĊ spotkanie zaáoĪycielskie Komi- wy Podciborskiej.
DziaáalnoĞü KO nie ograniczaáa siĊ jednak wyáącznie
tetu Obywatelskiego (KO) Miasta Tczewa, na czele którego
stanąá wkrótce Jan Kulas, a jego zastĊpcą zostaá Ferdynand do przygotowania przyszáych kadr samorządowych. Nie
Motas. W nazwie nowo powoáanej organizacji, zgodnie ze mniejsze starania czyniono w celu m.in. popierania rozwoju
stanowiskiem wáadz regionalnych „SolidarnoĞci”, nie po- inicjatywy prywatnej w Īyciu gospodarczym miasta. Przywoáano siĊ na powiązanie ze związkiem, choü – jak po latach káadowo w listopadzie 1989 roku Janusz MiĞkiewicz, jeden
wspominaá jej pierwszy przewodniczący – wspóápracowa- z zaáoĪycieli Komitetu, informowaá jego wáadze o tym, iĪ
no z jego tczewską MiĊdzyzakáadową Komisją Koordyna- udaáo mu siĊ wymóc na kierowniku Wydziaáu Handlu tczewcyjną. Niewątpliwie pomoc ta byáa niezwykle przydatna, skiej MRN oraz szefie Powszechnej Spóádzielni SpoĪywców
szczególnie biorąc pod uwagĊ ambitne cele, jakie postawi- przekazanie w „prywatne rĊce” 1-2 osobowych sklepów
áo sobie nowe ciaáo. W podpisanym tego dnia specjalnym spoĪywczych. Nie byá to jednak jedyny sukces na tej niwie.
oĞwiadczeniu o powoáaniu Komitetu, którego sygnatariu- Jeszcze w tym samym miesiącu dziaáacze KO zostali wspóászami byáy 24 osoby, wskazywano, iĪ: „Terenem dziaáalno- organizatorami forum spoáeczno-gospodarczego w Tczewie.
Ğci Komitetu Obywatelskiego jest miasto Tczew. Zamiarem Starano siĊ równieĪ podejmowaü dziaáania na rzecz Īycia
KO jest pozyskanie wszystkich ludzi >>dobrej woli<< dąĪą- kulturalnego miasta. Do najwiĊkszych osiągniĊü Komitetu
cych do realizacji autentycznego samorządu terytorialnego na tej páaszczyĨnie naleĪaá udziaá w organizacji tczewskich
oraz do urzeczywistnienia idei demokracji, sprawiedliwoĞci obchodów 71. rocznicy odzyskania niepodlegáoĞci oraz 70.
i poprawy warunków bytowych naszego miasta. Za równie rocznicy powrotu Polski do morza. Podejmowano równieĪ
waĪne zadania uwaĪa siĊ podjĊcie rzeczowej i partnerskiej inicjatywy, których celem byáo przywrócenie historycznych
wspóápracy z Miejską Radą Narodową oraz innymi organi- nazw ulic Tczewa, zmienionych w okresie rządów komunizacjami spoáeczno-politycznymi, jak równieĪ administracją stycznych (jak np. pl. Piásudskiego, czy ul. Paderewskiego).
PodjĊta w 1990 roku na szczeblu centralnym decyzja
paĔstwową. JednakĪe nadrzĊdnym celem KO jest samoorganizacja i integracja spoáecznoĞci tczewskiej”. Jednym o przeprowadzeniu tak oczekiwanych wyborów samorządoz najwaĪniejszych zadaĔ stojących przed tczewskim Ko- wych skierowaáa dziaáalnoĞü tczewskiego KO na zupeánie
mitetem Obywatelskim staáo siĊ nawiązanie wspóápracy nowe tory.
Pierwsze, intelektualne przygotowania do reformy admiz MRN poprzez wysáanie swoich delegatów do jej komisji
rzeczowych. W jednym ze swoich pierwszych komunikatów, nistracji terytorialnej zostaáy powziĊte jeszcze na przeáomie
pochodzącym z 18 sierpnia 1989 roku, kierownictwo KO lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Pomimo niezwykle
wskazywaáo, iĪ jego przedstawicielami delegowanymi do zmiennej i napiĊtej sytuacji politycznej w nastĊpnym dziepracy w Radzie są osoby posiadające gáównie wyksztaácenie siĊcioleciu, szeroko pojĊty obóz opozycji demokratycznej
wyĪsze, a takĪe odpowiednie doĞwiadczenie i kwalifikacje nie porzuciá planów jej przeprowadzenia. MoĪe o tym Ğwiadzawodowe, dziĊki czemu: „dają szansĊ realnego wpáywu na czyü chociaĪby fakt, iĪ w ramach utworzonego, w grudniu
pracĊ MRN”. DziaáalnoĞü ta miaáa – jak podawano w tym 1988 roku, Komitetu Obywatelskiego przy Przewodnicząsamym dokumencie – pozwoliü: „zebraü cenne doĞwiadcze- cym NSZZ „SolidarnoĞü” dziaáaáa komisja ds. samorządu
nie do pracy publicznej w przyszáoĞci, jak równieĪ umoĪli- terytorialnego. Po czerwcowych wyborach prace nad reforwiü >>naukĊ<< wspóáodpowiedzialnoĞci za losy wáasnego mą, pomimo zdecydowanego sprzeciwu komunistów, przemiasta”. „NaukĊ” tĊ starano siĊ równieĪ uzyskaü poprzez jąá nowo wybrany parlament, w ramach którego powoáano
zapraszanie na posiedzenia Komitetu, które odbywaáy siĊ dwie komisje samorządowe – sejmową pod przewodnictwem
najpierw co dwa tygodnie, a od wrzeĞnia 1989 roku co ty- Waleriana PaĔki oraz senacką, na czele której stanąá Janusz
dzieĔ, kierowników róĪnego rodzaju instytucji publicznych, Regulski. Ten ostatni zostaá nawet powoáany, we wrzeĞniu
czy teĪ zakáadów pracy funkcjonujących w grodzie Sambo- 1989 roku, przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na stara, jak np. prezydenta miasta Czesáawa Glinkowskiego, czy nowisko peánomocnika rządu ds. reformy samorządu teryto-
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rialnego. Przyspieszenie nastąpiáo jednak dopiero w styczniu
1990 roku. Rada Ministrów podjĊáa wówczas decyzjĊ o przyspieszeniu wyborów samorządowych, skracając jednoczeĞnie kadencjĊ rad narodowych, która miaáa początkowo trwaü
do 1992 roku. NastĊpnie, 8 marca 1990 roku, Sejm uchwaliá
dwie ustawy, które zasadniczo zmieniaáy ustrój samorządu
terytorialnego. Pierwsza z nich likwidowaáa rady narodowe,
oddając wáadze w rĊce rad gmin i miast. Druga wprowadzaáa zupeánie nową, w peáni demokratyczną ordynacjĊ wyborczą. Jak wskazuje Andrzej Piekara: „Ordynacja wyborcza
stwarzaáa spoáecznoĞciom lokalnym niemal nieograniczone
– pod wzglĊdem iloĞciowym – moĪliwoĞci zgáaszania kandydatów na radnych albo odpowiednio na listy kandydatów.
W warunkach peánej swobody politycznej, kiedy zgáaszaü
kandydatów mogáy zarówno grupy obywateli, jak i ich partie
lub inne organizacje, zaistniaáy sprzyjające okolicznoĞci do
autentycznego i kreatywnego pobudzenia lokalnego Īycia
spoáeczno–politycznego, a zwáaszcza aktywnoĞci spoáecznej
mikroĞrodowisk”. Niewątpliwie wspomniane ustawy stawaáy siĊ trudnym do przecenienia orĊĪem w rĊkach dąĪących
do odbudowania w peáni demokratycznego samorządu lokalnych spoáecznoĞci.
Komitet Obywatelski Miasta Tczewa pracĊ nad przygotowaniem wyborów rozpocząá juĪ w pierwszej poáowie
stycznia 1990 roku. Wówczas to, na mocy uzgodnieĔ zawartych z tczewską MiĊdzyzakáadową Komisją Koordynacyjną
„SolidarnoĞci”, powoáano do istnienia: Sztab Wyborczy, KomisjĊ Programową, a takĪe KomisjĊ Kwalifikacyjną ds. Prawyborów. W ramach tej wspóápracy podjĊto równieĪ decyzjĊ
o wystawieniu wspólnej listy wyborczej, nazwanej „SolidarnoĞciowo–Obywatelską”, której peánomocnikiem zostaá Marek PiwoĔski. Jednak nawet poparcie, udzielone przez cieszącą
siĊ ogromnym poparciem spoáecznym organizacjĊ związkową,
nie gwarantowaáo jeszcze zwyciĊstwa wyborczego. UwagĊ
na to zwracaá Ferdynand Motas, który na jednym z posiedzeĔ
tczewskiego KO wskazywaá na: „znuĪenie i zmĊczenie spoáeczeĔstwa”, dodając przy tym, iĪ: „W przyszáych wyborach samorządowych hasáa „S[olidarnoĞci]” mogą okazaü siĊ niewystarczające. Aby je wygraü, musimy wypracowaü atrakcyjny
program wyborczy”. Niewątpliwie podzielający jego obawy
pozostali czáonkowie Komitetu rozpoczĊli prace nad przygotowaniem odpowiedniego programu. Zająá siĊ tym, wspomniany
juĪ, Komitet Wyborczy. Chcąc, aby opracowywany program
dotykaá jak najszerszej problematyki, jego twórcy podzielili go
na cztery bloki tematyczne: problematyka spoáeczna; zagadnienia ekonomiczne; gospodarka przestrzenna, budownictwo
i ochrona Ğrodowiska; ochrona zdrowia, kultura, oĞwiata oraz
kultura fizyczna. Niemniej przygotowanie oferty wyborczej dla
mieszkaĔców Tczewa nie ograniczaáo siĊ wyáącznie do przygotowania odpowiedniego planu zmian. Równie duĪo siá zaangaĪowano w dobór odpowiednich kandydatów na radnych.
Dziaáacze tczewskiego Komitetu Obywatelskiego postanowili odejĞü od dotychczas stosowanej przez stronĊ obozu
wáadzy praktyki polegającej na odgórnym ukáadaniu list wyborczych, o skáadzie których decydowaáy czĊĞciej kwestie
ideologiczne, a nie rzeczywiste kompetencje. Postanowiono
postawiü na zupeánie demokratyczne prawybory, które miaáy wybraü najlepszych kandydatów na radnych. Nie byáo
to jednak zadanie áatwe. Wedáug Jana Kulasa, szukanie odpowiednich osób miaáo zająü ponad dziesiĊü tygodni. NajwaĪniejszymi warunkami stawianymi potencjalnym kandydatom byáy: utoĪsamianie siĊ z szeroko pojĊtymi ideaáami
„SolidarnoĞci”, posiadanie zaufania swojego Ğrodowiska
oraz okreĞlonych kwalifikacji. Okazją do zaprezentowania
siĊ byáy m.in. organizowane spotkania przedwyborcze (np.
16 marca 1990 roku takie spotkanie odbyáo siĊ na tczewskim
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CzyĪykowie). Jednak pierwszym waĪnym sprawdzianem
dla kandydatów na kandydatów byáa I tura prawyborów,
która odbyáa siĊ 29 marca. Wówczas to walczący o nominacje stanĊli przed Komisją Kwalifikacyjną i zaproszonymi
mieszkaĔcami miasta. Wyáonione w wyniku tej prezentacji
43 osoby wziĊáy udziaá w II turze prawyborów, która odbyáa siĊ 7 kwietnia w Tczewskim Domu Kultury. Po siedmiu
godzinach prezentacji swoich programów oraz odpowiedzi
na pytania od zebranych, wĞród których znalazáa siĊ m.in.
ówczesna wicemarszaáek Sejmu Olga KrzyĪanowska, udaáo
siĊ wyáoniü 32 osoby, które miaáy stanąü do walki o mandaty
radnych w nadchodzących wyborach.
Równie istotną kwestią byáa takĪe sprawa odpowiedniego wypromowania kandydatów oraz wypracowanego
programu wyborczego. Tczewski KO i związane z nim Ğrodowiska miaáy, co byáo zjawiskiem ogólnokrajowym, doĞü
ograniczone moĪliwoĞci na tym polu. Ogromne znaczenie
miaáo wsparcie dziennikarzy „Gazety Tczewskiej”, którzy
regularnie na jej áamach informowali o poczynaniach samego Komitetu, jak i popieranych przez niego kandydatów.
Przykáadowo – w numerze z kwietnia 1990 roku opublikowano specjalny komunikat KO, w którym nawoáywano
m.in. na potrzebĊ mobilizacji, wskazując, iĪ: „Po raz pierwszy od stopnia zaangaĪowania kaĪdego z nas, od naszej
aktywnoĞci i ofiarnoĞci zaleĪy los naszego miasta. Sami
bezpoĞrednio zdecydujemy o naszej przyszáoĞci. Caákowicie demokratyczne wybory dają nam wielką szansĊ bycia,
stania siĊ prawdziwymi wspóágospodarzami miasta. Organizacja wyborów bĊdzie wymagaü od nas wielkiego wysiáku”.
„Gazeta Tczewska” wydaáa równieĪ specjalne wydanie wyborcze, w którym znalazá siĊ m.in. program wyborczy Komitetu, a takĪe sylwetki wszystkich wystawionych na LiĞcie
SolidarnoĞciowo–Obywatelskiej kandydatów. OczywiĞcie,
borykano siĊ takĪe z niemaáymi problemami. Jednym z najwaĪniejszych byáy stosunkowo niewielkie Ğrodki finansowe,
które moĪna byáo przeznaczyü na prowadzenie kampanii.
Jak podnoszono na jednym z posiedzeĔ KO, koszt wydrukowania jednego plakatu wyborczego wynosiá tysiąc záotych,
natomiast sam fundusz wyborczy wynosiá tylko trochĊ wiĊcej niĪ 1,2 miliona. Pomimo jednak tych przeciwnoĞci zbliĪające siĊ wybory miaáy przynieĞü peáne zwyciĊstwo.
W odbytym w niedzielĊ 27 maja 1990 roku gáosowaniu
84% biorących w wyborach mieszkaĔców grodu Sambora
poparáo ListĊ Solidarnosciowo-Obywatelską. Zaproponowani przez tczewski KO i lokalne struktury „SolidarnoĞci”
kandydaci zdobyli 27 z 32 mandatów przyszáej Rady Miasta
(pozostaáe piĊü przypadáo osobom zgáoszonym przez Stowarzyszenie Regionalne). Dawaáo im to moĪliwoĞü samodzielnych rządów w Tczewie. Pewnego rodzaju cieĔ na ten
niewątpliwy sukces zwolenników demokratyzacji lokalnego
samorządu rzucaáa niska frekwencja, która wyniosáa zaledwie 42,5% uprawnionych do gáosowania. NaleĪy jednak
wspomnieü, Īe na prawie dokáadnie tym samym poziomie
(42,27%) ksztaátowaáa siĊ frekwencja w ujĊciu ogólnokrajowym. Wedáug Antoniego Dudka, tak niskie zainteresowanie
wyborami samorządowymi byáo spowodowane: „z jednej
strony poczuciem frustracji z zagubienia wielu ludzi w nowej rzeczywistoĞci ekonomicznej, z drugiej zaĞ niezdolnoĞcią caáego obozu solidarnoĞciowego – w tym zwáaszcza
rządu – do oĪywienia entuzjazmu spoáecznego i uĞwiadomienia Polakom znaczenia demokracji lokalnej. Wynik wyborów dowiódá jednak, Īe >>SolidarnoĞü<< jest w dalszym
ciągu gáówną siáą polityczną w Polsce”.
Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej
Rady Miasta odbyáo siĊ 7 czerwca 1990 roku. Wybrano na
niej jej przewodniczącego, którym zostaá Jan Kulas, a tak-
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Īe jego zastĊpców – Romana Bojanowskiego i Grzegorza
Dworaka. Jeszcze na tym samym posiedzeniu omówiono
najwiĊksze bolączki, z którymi borykaá siĊ gród Sambora.
Bez wątpienia byáy one równieĪ niemaáym wyzwaniem dla
nowego Zarządu Miasta,wybranego na nastĊpnej sesji Rady,
21 czerwca. Nowym prezydentem Tczewa, obrano – jak to
okreĞla Jan Kulas – „prawie jednomyĞlnie”, Ferdynanda
Motasa, dotychczasowego wiceprzewodniczącego KO. Jego
zastĊpcą zostaá Krzysztof WitosiĔski. Ponadto w skáad Zarządu weszli: Ryszard Hardt, Dariusz ĝliwiĔski, Wiesáaw
Michalak, Kazimierz Piontek oraz Józef Daszek. Dokonano
równieĪ wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa GdaĔskiego, którymi zostali: Jan Kulas, Dariusz
ĝliwiĔski oraz Grzegorz Dworak. Zmiany w tczewskich wáadzach miejskich nie ograniczaáy siĊ jednak tylko do kwestii
personalnych. Znaczący zwrot nastąpiá równieĪ w sposobie
sprawowania rządów nad miastem. Jednym z przejawów tych
przemian byáa ich peána transparentnoĞü. JuĪ od 8 lipca 1990
roku na áamach „Gazety Tczewskiej” ukazywaáa siĊ rubryka
zatytuáowana „WiadomoĞci z Ratusza”. JuĪ w pierwszym jej
wydaniu jej autorzy stwierdzali, iĪ: „Jak do tej pory jedynie
niewielu z nas orientowaáo siĊ. Co wáaĞciwie dzieje siĊ w Ratuszu, w jakim stopniu radni wywiązują siĊ z obietnic i w jaki
sposób realizują programy, które sformuáowali w ramach
kampanii wyborczej”. Począwszy od tego numeru czytelnicy
„Gazety” mogli regularnie odnaleĨü na jej stronach informacje
o podejmowanych uchwaáach, czy teĪ o arkanach funkcjonowania tczewskiego UrzĊdu Miejskiego. Innym przejawem
peánej demokratyzacji i transparentnoĞci funkcjonowania
wáadz miejskich byáo ogáoszenie, 22 lipca 1990 roku, otwartego konkursu na stanowisko wiceprezydenta Tczewa. Choü
podobne praktyki byáy doĞü czĊste przed wybuchem II wojny Ğwiatowej, po ponad czterdziestu latach sprawowania wáadzy przez komunistów mogáy one stanowiü pewnego rodzaju
novum. Byá to jednak dopiero początek zmian, mających na
celu wprowadzenie wspólnoty samorządowej, której ramy
stworzyáy ustawy z 8 marca 1990 roku.
***
Wyáonione w pierwszych zupeánie wolnych wyborach
w Polsce i Europie ĝrodkowo – Wschodniej nowe wáadze
samorządowe Tczewa stanĊáy bez wątpienia przed nieáatwym zadaniem. Nie sposób nie zgodziü siĊ z Barbarą
Okoniewską i Markiem StaĪewskim, którzy wskazywali,
iĪ na barki przejmującej rządy w grodzie Sambora opozycji spadáy nieuniknione koszty przemian ekonomicznych
i gospodarczych dokonujących siĊ w Polsce, których ci nie
byli w stanie ponieĞü. Bardzo szybko zaczĊáy pojawiaü siĊ
problemy, z którymi nowi wáodarze miasta, czĊsto dopiero
poznający arkany wáadzy, nie byli sobie w stanie poradziü.
Nowe wáadze miejskie musiaáy liczyü siĊ z niezadowoleniem
mieszkaĔców miasta, których coraz bardziej dotykaáo rosnące bezrobocie i widoczny spadek poziomu Īycia. To wáaĞnie to rozgoryczenie rzutowaáo na póĨniejsze, czĊsto bardzo
krytyczne, oceny dziaáalnoĞci I kadencji nowej Rady Miasta,
czy teĪ samego odrodzonego samorządu. NaleĪy jednak przy
tym pamiĊtaü, iĪ to praca i wysiáek dziaáaczy Ğrodowisk skupionych wokóá tczewskiego KO i lokalnych struktur NSZZ
„SolidarnoĞü” na rzecz demokratyzacji wáadz administracji
terenowej staáy siĊ, pomimo faktycznych i rzekomych báĊdów przez nie popeánianych, fundamentem rozwoju grodu
Sambora w nastĊpnych latach.
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Niniejszy referat zostaä wygäoszony przez
autora12 kwietnia 2015 roku podczas spotkania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków
w zwiñzku z obraniem Jana III Sobieskiego
na patrona Klubu.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Jan III Sobieski
Starosta Gniewski

J

an III Sobieski byá królem polskim w latach 1674-1696.
ZapamiĊtaliĞmy go z wiktorii wiedeĔskiej w 1683 roku,
gdzie dowodząc wojskami sprzymierzonymi, w których gáówną rolĊ odegraáy oddziaáy polskie, pokonaá wojska
tureckie ratując katolicką EuropĊ przed pochodem muzuámanów. Ale tematem tego referatu nie jest Sobieski – król polski,
a Sobieski – starosta gniewski, dlatego pierwsze kilka zdaĔ
referatu poĞwiĊcĊ Gniewowi.
Gniew leĪy w widáach utworzonych przez rzekĊ WisáĊ
oraz uchodzącą do niej WierzycĊ. Najstarsze Ğlady osadnictwa archeolodzy datują na okoáo 2500 lat przed naszą erą.
Pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z 1229 roku, kiedy to
Gniew otrzymali oliwscy cystersi. W II poáowie XIII wieku
Sambor II, choü sam pozbawiony juĪ wáadzy nad swoim ksiĊstwem przez MĞciwoja II, odebraá Gniew cystersom i w 1276
roku przekazaá go KrzyĪakom w zamian za pomoc w walce
ze swoim bratankiem, MĞciwojem II. Zakon, dla którego byáa
to pierwsza posiadáoĞü na lewym brzegu Wisáy, przejąá gród
ostatecznie w 1282 roku. Strategiczne poáoĪenie grodu spowodowaáo, Īe KrzyĪacy niezwáocznie przystąpili do budowy
wáasnego zamku. Po zakoĔczeniu pierwszego etapu budowy
(ok. 1297 roku) lokowali tu miasto na prawie cheámiĔskim
i rozpoczĊli akcjĊ osadniczą. Po opanowaniu w latach 13081309 Pomorza GdaĔskiego przez zakon krzyĪacki, Gniew staá
siĊ siedzibą komturii. Podczas wojny trzynastoletniej z Królestwem Polskim, zamek czĊĞciowo spáonąá. Na mocy II Pokoju ToruĔskiego, zawartego w 1466 roku, zamek zostaá wáączony do Polski. Komturstwo gniewskie, podobnie jak inne
ziemie stanowiące wáasnoĞü Zakonu, przeszáo na wáasnoĞü
skarbu Korony. Zamek, odbudowany z wojennych zniszczeĔ,
staá siĊ siedzibą niegrodowego starostwa i rezydencją starosty. Od tego czasu Gniew miaá wielu starostów, ale dla przedstawianej tu historii waĪny jest fakt, iĪ w latach 1623-1656
starostą gniewskim byá ksiąĪĊ Albrecht Stanisáaw Radziwiáá.
W tym czasie zamek dwukrotnie doznaá ogromnych zniszczeĔ
– w czasie wojny polsko-szwedzkiej w latach 1626-1629, gdy
w okolicach toczyáy siĊ intensywne walki oraz podczas wojny
szwedzkiej w latach 1655-1660. Po Ğmierci ksiĊcia Radziwiááa (zm. 12 listopada 1656 roku) starostwem zarządzaáa jego
Īona, Krystyna Anna. To ona w 1665 roku spisaáa kontrakt
z Sobieskim, zgodnie z którym po jej Ğmierci miaá on przejąü
starostwo, co staáo siĊ 16 marca 1667 roku.
Powróümy do bohatera tego referatu. Jan Sobieski urodziá siĊ w Olesku koáo Kamienia 17 sierpnia 1629 roku. Byá
drugim synem Jakuba, wojewody ruskiego, póĨniejszego
kasztelana krakowskiego i Zofii Teofili, z domu Daniáowicz,
wnuczki hetmana Stanisáawa ĩóákiewskiego. W 1640 roku
wyjechaá do Krakowa, gdzie uczyá siĊ w Collegium Nowodworskiego, a w latach 1643-1646 studiowaá na Wydziale

11

Z PRZESZãOćCI REGIONU

Zameka w Gniewie (widok wspóáczesny)
ZdjĊcie ze zbiorów Krzysztofa Kowalkowskiego

Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Po ukoĔczeniu studiów przez dwa i póá roku podróĪowaá po krajach Europy
Zachodniej, co stanowiáo uzupeánienie jego wyksztaácenia.
Po powrocie do kraju Jan Sobieski otrzymaá po swoim ojcu
starostwo jaworowskie. Gdy w 1648 roku wybucháo powstanie Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego,
wziąá udziaá w walkach. Zostaá ciĊĪko ranny w bitwie pod
Beresteczkiem (28-30 czerwca 1651 roku), a po powrocie do zdrowia powróciá do sáuĪby i braá udziaá w obronie
twierdzy ĩwaniec na Ukrainie w 1653 roku oraz w dniach
29 stycznia-2 lutego 1655 roku w bitwie pod Ochmatowem.
W pierwszym okresie najazdu szwedzkiego w 1655 roku
Jan Sobieski jako puákownik wojsk kwarcianych wraz z innymi wielmoĪami przeszedá na stronĊ szwedzką. JednakĪe
24 marca 1656 roku opuĞciá szeregi wojsk szwedzkich i walczyá przeciw nim w Wielkopolsce i Prusach Królewskich
pod komendą Jerzego Lubomirskiego (od 1657 roku hetmana
polnego koronnego). W dniu 26 maja 1656 roku król awansowaá Sobieskiego na chorąĪego koronnego, a w 1658 roku
na stopieĔ puákownika królewskiego. Gdy Jerzy Lubomirski
za wywoáanie rokoszu zostaá 29 grudnia 1664 roku pozbawiony dotychczas sprawowanych funkcji, Sobieski otrzymaá
po nim urząd marszaáka wielkiego koronnego, a po Ğmierci
Stefana Czarneckiego, zostaá mianowany w 1665 roku hetmanem polnym koronnym.
Gdy Tatarzy, wsparci przez Kozaków w 1667 roku, ponownie zaatakowali PolskĊ, Sobieski wykazaá siĊ doskonaáym talentem militarnym odnosząc zwyciĊstwo w bitwie pod
Podhajcami, zakoĔczone 16 paĨdziernika 1667 roku traktatem pokojowym. Otworzyáo mu ono drogĊ do buáawy hetmana wielkiego koronnego, którą otrzymaá od Jana Kazimierza 5
lutego 1668 roku. W ten sposób Jan Sobieski zdobyá dwie najwaĪniejsze godnoĞci paĔstwowe w Koronie i wyrósá na jedną
z pierwszych osobistoĞci w paĔstwie. Przegrana w 1672 roku
wojna z Turcją, w której Polska straciáa m.in. twierdze ĩwaniec i Kamieniec Podolski, zakoĔczyáa siĊ niekorzystnym dla
Rzeczypospolitej traktatem buczackim. Polska nie pogodziáa
siĊ z utratą Podola i ziem na poáudniowym wschodzie i armia
pod wodzą hetmana Sobieskiego 11 listopada 1673 roku pokonaáa pod Chocimiem znacznie liczniejsze wojska tureckie.
Gdy trwaáy walki z Turkami, we Lwowie 10 listopada, zmará
król Michaá Korybut WiĞniowiecki. W dniu 21 maja 1674
roku na króla Rzeczypospolitej zostaá wybrany Jan Sobieski,
ale ze wzglĊdu na wojnĊ z Turcją, uroczysta koronacja jego
i Marii Kazimiery odbyáa siĊ dopiero 2 lutego 1676 roku.
Kilka lat spokoju przerwane zostaáo w 1683 roku, gdy
Turcja wyruszyáa na podbój Austrii. Wówczas wojska polskie pod wodzą Jana III Sobieskiego ruszyáy z odsieczą, zakoĔczoną ogromnym sukcesem i pogromem Turków. Król
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jednak nie dla wszystkich byá bohaterem. Przez caáy okres
swego panowania musiaá zmagaü siĊ z poczynaniami opozycji, która wielokrotnie chciaáa doprowadziü do usuniĊcia
go z tronu. W 1689 roku z tego powodu Polska znalazáa siĊ
nawet u progu wojny domowej. W koĔcu Sobieski, rozgoryczony klĊskami militarnymi dwóch swoich wypraw do Moádawii (w 1686 i 1691 roku) oraz niepowodzeniem swoich
planów politycznych i dynastycznych, zacząá coraz czĊĞciej
usuwaü siĊ do swojej rezydencji w Wilanowie, którą kupiá
w 1677 roku. Tam teĪ zmará po dáugiej chorobie 17 czerwca
1696 roku. Pogrzeb króla odbyá siĊ w koĞciele kapucynów
w Warszawie, a jego ciaáo, początkowo w tym koĞciele záoĪone, przeniesiono w 1734 r. do Krakowa, i uroczyĞcie pochowano 15 stycznia w krypcie Ğw. Leonarda na Wawelu.
Powróümy do Īycia osobistego króla. Zawará on 5 lipca
1655 roku związek maáĪeĔski z Marią Kazimierą d’Arquien,
wdową po wojewodzie sandomierskim, Janie Zamoyskim.
Dáugoletnia miáoĞü Jana i MarysieĔki zasáynĊáa miĊdzy innymi dziĊki bogatej korespondencji, bĊdącej jednym z najpiĊkniejszych przykáadów polskiej epistolografii miáosnej
XVII wieku. Z maáĪeĔstwa z Marią Sobieski doczekaá sie
czterech synów: Jakuba Ludwika (1667-1737), kandydata
do korony polskiej oraz tronu moádawskiego, Aleksandra
Benedykta (1677-1714), Konstantego Wáadysáawa (16801726) i urodzonego w 1683 roku Jana, który zmará w wieku
dwóch lat oraz córek: Teresy Teofilii, która zmaráa niedáugo
po urodzeniu w 1670 roku, Adelajdy Ludwiki (1672-1677),
Marii Teresy (1673-1675) i Teresy Kunegundy (1676-1730),
póĨniejszej Īony elektora bawarskiego.
Jak juĪ wczeĞniej wspomniaáem, hetman koronny Sobieski starostwo gniewskie przejąá w 1667 roku. Do starostwa
tego naleĪaáy wówczas wsie: Tymawa, Piaseczno, JeleĔ, Bielawy, Szprudowo, Bobowo, Rajkowy, Pączewo, Wolental, Dąbrówka, Wysoka, Zelgoszcz, folwarki Bukowiec i Wda, Gronowo, Ciepáe, Brody, a ponadto karczmy, jeziora, pastwiska
i lasy. Sobieski potrzebowaá duĪo pieniĊdzy, aby odbudowaü
zamek i wsie ze zniszczeĔ. Trudno dziĞ okreĞliü, jak czĊsto
bywaá w Gniewie, ale podczas pierwszych swoich tu pobytów musiaá zamieszkiwaü w niewielkim budynku wchodzącym w skáad zamkowego przedbramia, poniewaĪ sam zamek
zanadto byá zniszczony. Zachowaáa siĊ informacja o wizycie
Sobieskiego 29 paĨdziernika 1668 roku w Pelplinie w opactwie cystersów, gdzie zostaá goĞcinnie przyjĊty przez opata.
Kronikarz pelpliĔski zapisaá, Īe Sobieski i magnaci, którzy
mu towarzyszyli, rezydowali jakiĞ czas w Gniewie. Podczas
jednego z pobytów, w dniu 10 listopada 1668 roku nadaá
przywilej dla muzyków przy gniewskim koĞciele. Na jego
mocy muzycy otrzymali wyáączne prawo grania na chrzcinach, weselach, odpustach, biesiadach i jarmarkach, jakie
odbywaáy siĊ we wszystkich wsiach i folwarkach wchodzących w skáad starostwa. Przywilej ten Sobieski, juĪ jako król,
potwierdziá 12 marca 1689 roku. Pragnienie przywrócenia
ĞwietnoĞci starostwu opisaá król w swoich listach do MarysieĔki. W liĞcie z 22 lutego 1668 roku pisze do Īony: Teraz na
wiosnĊ wyprawujĊ szeĞü szkut zboĪa, na których bĊdą i woski.
W innym liĞcie, z 23 czerwca 1970 roku, pisaá: Daáem zrazu
zaraz na zapomoĪenie tysiąc talerów, posáaáem woáów trzysta
kilkadziesiąt, i zbóĪ podobno róĪnych dwie szkucie, co czyni
pod dwadzieĞcia tysiĊcy, a stamtąd chyba mi sardele albo minogi przywiozą”. Starostwo gniewskie w tym okresie, wobec
staáego zagroĪenia majątków rodowych Sobieskiego na Rusi
Czerwonej, Podolu i Woáyniu, miaáo dla niego duĪe znaczenie, gdyĪ umoĪliwiaáo hodowlĊ bydáa i koni.
W 1672 roku, w okresie ciĊĪkich walk z Turkami, którzy
najechali PolskĊ i podeszli aĪ pod ZamoĞü, Sobieski dla bezpieczeĔstwa rodziny wysáaá ją do Gniewa i tu, w paĨdzierniku, Maria Kazimiera urodziáa córkĊ AdelajdĊ. Tam teĪ
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wysáaá swój skarbiec. Tu takĪe spĊdziá w 1673 roku ĞwiĊta
BoĪego Narodzenia. Po zwyciĊskiej bitwie pod Chocimiem
ufundowaá w koĞciele w Piasecznie, w miejsce zniszczonego podczas wojen szwedzkich stropu, nowe przepiĊkne
sklepienie nad trzema nawami koĞcioáa, zwieĔczone jego
królewskim herbem.
Po wyborze na króla Sobieski powinien byá zwróciü
starostwo, ale zatrzymaá je dowodząc, Īe to ekwiwalent za
pieniądze, jakie poĪyczyá królowi Michaáowi Korybutowi
WiĞniowieckiemu. W 1676 roku sejm uznaá roszczenia króla i oddaá starostwo gniewskie rodowi Sobieskich na cztery
pokolenia. W tym teĪ roku w sierpniu w GdaĔsku goĞciáa
Maria Kazimiera. Podczas pobytu na zamku gniewskim
udaáa siĊ do Piaseczna na odbywający siĊ tam odpust, aby
modliü siĊ w intencji zwyciĊstwa Sobieskiego w walkach
z Turkami.
W II poáowie 1677 roku i w styczniu 1678 roku Sobieski
przebywaá w GdaĔsku, dokąd wypáynąá z Warszawy (21 maja
1677 roku) wraz z dostojnikami i czĊĞcią dworu wiĞlanymi
statkami, odwiedzając po drodze m.in. Páock, ToruĔ i Cheámno. 24 czerwca w Gniewie obchodziá swoje imieniny, na
których byá m.in. opat pelpliĔski, Aleksander Wolf. Zapewne
podczas tego pobytu Sobieski nadaá Janowi Kleyna przywilej
na máyn w Skórczu, który nastĊpnie potwierdziá, juĪ jako król,
podczas swojego pobytu w GdaĔsku 20 sierpnia 1677 roku.
W lipcu król byá m.in. w Malborku i na ĩuáawach zajmując
siĊ sprawami gospodarczymi, co spowodowaáo, Īe jego uroczysty wjazd do GdaĔska odbyá siĊ dopiero 1 sierpnia 1677
roku. Sobieski otrzymaá do dyspozycji 3 domy przy Dáugim
Targu (nr 2-4). Królowa nie uczestniczyáa w tej uroczystoĞci
z uwagi na zaawansowaną ciąĪĊ. JuĪ wkrótce ,9 wrzeĞnia
1677 roku, w GdaĔsku urodziáa syna, Aleksandra Benedykta. Podczas tego pobytu Sobieski zainicjowaá budowĊ tzw.
Kaplicy Królewskiej przy koĞciele Mariackim, dodając do
pozostawionych w testamencie na ten cel 80000 zá przez prymasa Andrzeja Olszowskiego swoje 20000 zá. Przyczyniá siĊ
teĪ do powoáania nauczyciela jĊzyka polskiego w gdaĔskim
Gimnazjum Akademickim, o czym pisaá w dekrecie z 12 lutego 1678 roku. Rozstrzygaá takĪe wiele sporów cechowych,
czy teĪ sporów pomiĊdzy cechami z Radą i àawą, ustalając
m.in. zasady wyboru czáonków Trzeciego Ordynku (przedstawicieli pospólstwa miasta GdaĔska). GoĞciá takĪe m.in.
w kolegium jezuickim na Starych Szkotach, w Dworze Fer-
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berów w ówczesnej wsi Lipce i u Zachariasza Zappio w jego
letnim dworze „Przy Zielonej Studni”. W dniu 3 paĨdziernika
1677 roku Sobieski nadaá przywilej dla soátysów wsi Skórcz
Pawáowi i Janowi Pączkom, a takĪe przywileje dla mieszkaĔców miast i wsi mieszkających poza starostwem. Tak na przykáad: 4 paĨdziernika 1677 roku nadaá przywilej „obraĨnikom”
w Skarszewach, upowaĪniający ich do sprzedaĪy obrazów
w Koronie, na Litwie i Rusi, a 24 wrzeĞnia 1678 roku nadaá
przywilej Bractwu Strzeleckiemu Królewskiego Miasta Starogard. OczywiĞcie odwiedzaá takĪe swoją siostrĊ KatarzynĊ
Radziwiáá w Rzucewie, udając siĊ na polowania w okoliczne
lasy. Król wyjechaá z GdaĔska 14 lutego 1678 roku. W Gniewie po raz ostatni byá w 1678 roku i zapewne wtedy obejrzaá
paáac, który kazaáa wybudowaü dla siebie królowa Maria Kazimiera. Jego budową król nie byá zachwycony, ale poniewaĪ
kochaá bardzo swoją ĪonĊ, niezbyt protestowaá.
NaleĪy tu dodaü, Īe Jan III Sobieski wspomagaá teĪ dziaáalnoĞü Jana Heweliusza, uczonego, ale i browarnika. Zwolniá go od wszelkich podatków od browarów, a w 1679 roku,
po wielkim poĪarze jego domów i obserwatorium, uwolniá
od akcyzy sáód dostarczany do jego browarów. GdaĔszczanie cenili króla i pilnie Ğledzili jego zwyciĊstwa. Wygraną
bitwĊ pod Chocimiem w 1673 roku uczczono w GdaĔsku
salwami armatnimi i dziĊkczynnym naboĪeĔstwem oraz
wydaniem poematu. Rozgromienie Turków pod Wiedniem
staáo siĊ okazją do wielu uroczystoĞci, specjalnych mszy,
pokazów oraz wybicia medalu z podobizną króla. Po Ğmierci Sobieskiego starostwo przeszáo we wáadanie jego Īony,
Marii Kazimiery. Zrzekáa siĊ go w 1699 roku, wyjeĪdĪając
do Francji. Po niej starostą do 1724 roku byá Michaá Zamoyski.
Pomnik Jana III Sobieskiego, dziĞ tak dobrze znany
wszystkim mieszkaĔcom GdaĔska i zwiedzającym, zostaá
odlany z brązu w 1897 roku i ustawiony na lwowskich Waáach HetmaĔskich. Po II wojnie Ğwiatowej przywieziono go
do Polski i ustawiono w Wilanowie. Dopiero w 1965 roku,
w trakcie Dni GdaĔska, pomnik autora wiedeĔskiej wiktorii
znalazá siĊ w mieĞcie nad Motáawą.
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Tablica ku czci pomordowanych
Dar...
…przeszáoĞü jest daną, której nic juĪ nie zmieni. Ale znajomoĞü
przeszáoĞci jest zmienną, ulegającą ciągáemu przeksztaáceniu
i doskonaleniu.
Marc Bloch o obserwacji historycznej1.

B

rak prowadzenia przez lata wielowątkowych i em- jednak wykluczyü jej autentycznoĞci. Frydryszewski, jako
pirycznych badaĔ historii Tczewa spowodowaá, iĪ osoba od 1945 roku związana z tczewską Ochotniczą StraĪą
w przestrzeni publicznej nadal funkcjonuje bardzo PoĪarną, mógá faktycznie byü Ğwiadkiem opisywanych przez
wiele niezweryfikowanych przekazów, które – zwykle po- siebie zdarzeĔ, bądĨ teĪ poznaü je bezpoĞrednio od uczestnizbawione gáĊbszej krytyki – stają siĊ swojego rodzaju „le- czących w nich straĪaków. Musimy jednak pamiĊtaü, iĪ we
gendami miejskimi”, budującymi czĊsto ĞwiadomoĞü histo- wrzeĞniu 1945 roku byá on stosunkowo bardzo máodą osobą
ryczną spoáeczeĔstwa. Jedną z nich jest niewątpliwie kwestia (16 lat), co najprawdopodobniej mogáo mieü wpáyw na odokolicznoĞci powstania i zawieszenia tablicy upamiĊtniającej biór tych wydarzeĔ. Poza tym naleĪy wziąü pod uwagĊ, iĪ
trzynastu tczewian rozstrzelanych przez hitlerowców podczas relacja ta zostaáa przez niego spisana dopiero po kilkudzieegzekucji publicznej, która miaáa miejsce 24 stycznia 1940 siĊciu latach.
Wyniki prowadzonych w ostatnich latach kwerend wskaroku2. Jako pierwszy historiĊ kulis odsáoniĊcia tego, znajdującego siĊ obecnie na ul. Lecha pomnika, opisaá Zdzisáaw zują, iĪ – nawet uznając potencjalną autentycznoĞü przedstaFrydryszewski3, który wskazywaá m.in., iĪ: „W nocy z 20 na wionej historii – prezentuje ona wyáącznie jeden z elemen21.09.1945 r. – z rozkazu Szefa Sztabu PUB[P]4 – wezwano tów wiĊkszej caáoĞci. W rzeczywistoĞci geneza powstania
OSP „do poĪaru” kaplicy cmentarnej zboru ewangelickiego. omawianej tablicy jest duĪo bardziej skomplikowana.
Tu pracowaáa juĪ grupa wiĊĨniów przy rozbiórce grobowca
Najnowsze badania wskazują, iĪ organizatorów caáego
rodzinnego Heinów. Samochodem OSP wszystkie elementy przedsiĊwziĊcia nie naleĪy wcale szukaü wĞród funkcjona[tego grobowca] przewieziono na ul. 30 stycznia tj. do sie- riuszy lokalnych struktur MO i UB. Zupeánie nowe Ğwiatáo
dziby UB Tczew i tam na placu rozáoĪono. Od uczestników na tĊ sprawĊ rzuca list Tomasza Hempowicza10 do Powiato„poĪaru” pobrano [stosowne] oĞwiadczenia i nakazano [im] wego Komitetu (PK) Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)
milczenie. W nocy z 4 na 5.10.[19]45 roku przekutą tablicĊ w Tczewie, pochodzący najprawdopodobniej z paĨdziernika
przewieziono na ul. Lecha – i tu, pod osáoną nocy wyku- 1945 roku, który jest dotychczas jedynym znanym nam doto otwór w murze – i tablicĊ wmurowano!”5. Przytoczony kumentem z tego okresu, opisującym omawiane przez nas
fragment na lata wytworzyá obraz wspomnianej tablicy jako wydarzenia. Wskazywano w nim m.in., iĪ: „Z inicjatywy
„daru” funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji, tut. Powiatowego Komitetu Robotniczego PPS zostaá swego
o czym miaá Ğwiadczyü umieszczony na niej niegdyĞ napis6. czasu, jak wiadomo, powoáany Komitet celem uczczenia paNiektóre elementy historii odsáoniĊtego 7 paĨdziernika 1945 miĊci pomordowanych Polaków na placu za StraĪą PoĪarną
roku pomnika mogą jednak budziü nasze wątpliwoĞci7.
w Tczewie. PoniewaĪ obecnie zostaáa juĪ umieszczona na
W nielicznie zachowanej dokumentacji, pozostawionej miejscu stracenia tablica pamiątkowa i odbyáy siĊ uroczystoprzez lokalne struktury MO i UB, nie ma Īadnej wzmianki Ğci z tym záączone, przeto staáo siĊ dalsze istnienie Komitetu
o przygotowaniach do uroczystoĞci odsáoniĊcia wspomnianej tego bezpodstawne”11. Choü nie dysponujemy Īadnymi intablicy8. Jest to o tyle osobliwe, iĪ zwykle w swoich sprawo- nymi Ĩródáami wskazującymi na dziaáalnoĞü tegoĪ gremium,
zdaniach do wáadz zwierzchnich sáuĪmoĪemy wnioskowaü, iĪ miaáo ono,
by te zaznaczaáy swój udziaá w takich
jak siĊ wydaje, charakter spoáeczny,
przedsiĊwziĊciach.
Przykáadowo,
a nie partyjny. MoĪe o tym Ğwiadczyü
w swoim listopadowym raporcie syosoba, najprawdopodobniej wchodzącego w skáad Komitetu, Hempowicza,
tuacyjnym Komenda Powiatowa (KP)
który nie byá związany poglądowo ani
MO w Tczewie zaznaczaáa, iĪ 50 jej
funkcjonariuszy asystowaáo 1 listopada
instytucjonalnie z Īadną z siá politycznych dziaáających wówczas legalnie
1945 roku w ekshumacji pomordowana trenie ziemi tczewskiej12. W tym
nych we wrzeĞniu 1939 roku tczewian9.
W tym kontekĞcie mogą nawet pojaujĊciu u podstaw odsáoniĊcia omawiawiaü siĊ wątpliwoĞci co do prawdziwonej tablicy nie leĪaá „dar hien” – jak
UroczystoĞü wmurowania tablicy,
7 paĨdziernika 1945
Ğci relacji przedstawionej przez ZdziokreĞlaá to Zdzisáaw Frydryszewski
sáawa Frydryszewskiego. Nie moĪemy
– a inicjatywa mieszkaĔców Tczewa,
Ze zbiorów MBP w Tczewie

14

KMR

HISTORIA NAJNOWSZA
którzy chcieli upamiĊtniü zamordowanych sąsiadów. Nie
musi to jednak odbieraü zupeánie autentycznoĞci wydarzeniom przedstawionym przez twórcĊ cytowanej kroniki.
Niewykluczone, iĪ „komitet tablicowy” zwróciá siĊ do lokalnych struktur aparatu represji o pomoc w zorganizowaniu
materiaáu na mający powstaü pomnik, czego efektem mogáa
byü wáaĞnie wspomniana „akcja” funkcjonariuszy Powiatowego UrzĊdu BezpieczeĔstwa Publicznego, przeprowadzona w nocy z 20 na 21 wrzeĞnia 1945 roku. MoĪna nawet
postawiü hipotezĊ, iĪ w związku z nadchodzącą rocznicą powstania MO zapadáa decyzja o poáączeniu obu uroczystoĞci,
oddając przy tym prym przedstawicielom szeroko pojĊtego
aparatu represji. Mogáo by to táumaczyü nie tylko sam wybór
daty odsáoniĊcia tablicy, 7 paĨdziernika 1945 roku, ale równieĪ przejĊcie patronatu nad caáym przedsiĊwziĊciem przez
milicjantów i funkcjonariuszy UB, o czym moĪe Ğwiadczyü
umieszczony pierwotnie na tablicy napis. WyjaĞniaáo by to
równieĪ przypisywane im przez Frydryszewskiego autorstwo caáego przedsiĊwziĊcia. Niestety, na obecnym etapie
badaĔ nie jesteĞmy w stanie w peáni potwierdziü, bądĨ odrzuciü tĊ hipotezĊ.
W caáej tej sprawie niezwykle interesująca wydaje siĊ byü
kwestia potencjalnego uĪycia do wykonania omawianej przez
nas tablicy skradzionej páyty nagrobnej. Poza przytaczanym
fragmentem opracowanej przez Zdzisáawa Frydryszewskiego
kroniki, nie dysponujemy Īadnymi Ĩródáami wskazującymi
na taki fakt, aczkolwiek wydaje siĊ to byü prawdopodobne.
Przy doĞü duĪych zniszczeniach materialnych, jakich doĞwiadczyáo na skutek wojny miasto i powiat, mogáa to byü

niewątpliwie jedna z najprostszych form uzyskania „budulca” na nowy pomnik. Pewne wątpliwoĞci moĪe jednak budziü
wskazanie przez Frydryszewskiego na páytĊ z grobowca rodziny Hein jako na Ĩródáo materiaáu do wykonania poĞwiĊconej pomordowanym tablicy13. Przyczyną tej niepewnoĞci jest
treĞü wystąpienia Janusza Tempskiego14, który 12 lipca 1946
roku, czyli ponad dziewiĊü miesiĊcy po odsáoniĊciu tegoĪ pomnika, na posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej w Tczewie záoĪyá wniosek: „o usuniĊcie tablicy z nagrobka Heinego
w Tczewie, na którym wykonano wyrok Sądu Polskiego, a na
nagrobku Niemcy umieĞcili prowokujący napis”15. OczywiĞcie nie mamy pewnoĞci, czy przyszáy wicestarosta mówiá
o tej samej páycie nagrobnej, na którą wskazywaá Zdzisáaw
Frydryszewski. Niewykluczone, iĪ na tczewskim cmentarzu
znajdowaáo siĊ wówczas wiĊcej grobów osób o nazwisku
„Hein”. MoĪemy postawiü jednak równieĪ inną hipotezĊ,
choü niezwykle trudną do zweryfikowania. Byü moĪe z perspektywy kilkudziesiĊciu lat, kiedy swoją kronikĊ opracowywaá Frydryszewski, naáoĪyáy siĊ na siebie dwie niezaleĪne historie. Jedna dotyczyáa zabrania we wrzeĞniu 1945 roku bliĪej
nieokreĞlonej páyty nagrobnej przez funkcjonariuszy aparatu
represji i straĪaków, która miaáa posáuĪyü do wykonania tablicy ku czci pomordowanych. Druga odnosiáa siĊ do demontaĪu
pomnika Heinego, do którego mogáo dojĞü na wniosek Janusza Tempskiego, juĪ po lipcu 1946 roku.
MoĪemy mieü tylko nadziejĊ, iĪ wskazane w cytacie
rozpoczynającym niniejszy tekst doskonalenie znajomoĞci
przeszáoĞci pozwoli nam kiedyĞ poznaü peáną historiĊ tej
tablicy.

Przypisy:
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Cyt. za: M. Bloch, Pochwaáa historii czyli o zawodzie historyka,
Warszawa 1962, s. 83.
Historia Tczewa, pod red. W. DáugokĊcki, Tczew 1998, s. 328.
Wedáug ustaleĔ Stefana Linowskiego bezpoĞrednią przyczyną
wspomnianej egzekucji byá poĪar w fabryce „Arkona”, do którego
doszáo dzieĔ wczeĞniej, 23 stycznia 1940 roku (o wydarzeniu tym
zobacz wiĊcej: S. Linowski, Dzieje Tczewa w latach 1939–1965,
Tczew 1977, s. 18–19). NaleĪy przy tym wspomnieü, iĪ wĞród historyków nadal trwa dyskusja odnoĞnie wszystkich okolicznoĞci
tego wydarzenia.
Zdzisáaw Frydryszewski (ur. 29.09.1929 r. – zm. 1.05.2007 r.), dziaáacz spoáeczny; podpuákownik poĪarnictwa (absolwent Szkoáy
Oficerów PoĪarnictwa); z zawodu nauczyciel; od 1945 roku związany z tczewską straĪą poĪarną; kronikarz jej dziaáalnoĞci. O Zdzisáawie
Frydryszewskim zobacz teĪ: C. Glinkowski, Przywróümy pamiĊü…,
Tczew 2008, s. 55.
Najprawdopodobniej chodzi tu o kierownika Powiatowego UrzĊdu
BezpieczeĔstwa Publicznego w Tczewie, którym w listopadzie 1945
roku byá ppor. Jerzy Andrzejewski. O Jerzym Andrzejewskim zobacz
szerzej: Aparat bezpieczeĔstwa w województwie gdaĔskim w latach
1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych. Informator, oprac.
M. WĊgliĔski, GdaĔsk 2010, s. 73–74.
Cyt. za: SHM, RSZ, 92, Kronika, oprac. Z. Frydryszewski, b.p.
Przez wiele lat, o czym Ğwiadczą zachowane fotografie, na tablicy byá
umieszczony napis o nastĊpującej treĞci: „W wolnej i demokratycznej
Polsce, cichym bohaterom za wiernoĞü OjczyĨnie w dniu pierwszego
ĞwiĊta organów bezpieczeĔstwa 7 paĨdziernika 1945 roku. Skáadają
hoád: Milicja Obywatelska i Urząd BezpieczeĔstwa”. Dopiero w
1991 roku ostatnie zdanie zmieniono na: „SpoáeczeĔstwo miasta
Tczewa” (por P. ZieliĔski, Mord na ĞwiĔskim rynku. Sprawców nigdy
nie ukarano, artykuá zamieszczony na portalu internetowym portalpomorza.pl: http://www.tczewska.pl/artykul/18856/mord-na-swinskim-rynku-sprawcow-nigdy-nie-ukarano [dostĊp: 1.09.2014]).
Warto dodaü, iĪ data 7 paĨdziernika 1945 r. nie byáa przypadkowa.
Byáa to pierwsza rocznica powstania Milicji Obywatelskiej (por.
Dz. U. z 1944 r., nr 7, poz. 33).
Co ciekawe, o samych okolicznoĞciach umieszczenia wspomnianej
tablicy w Īadnej ze swoich póĨniejszych prac, opisujących historiĊ poĪarnictwa w Tczewie, nie wspominaá równieĪ sam Zdzisáaw
Frydryszewski.
AIPN Gd, 05/54, t. 32, Raport sytuacyjny KP MO w Tczewie, za
okres od 20.10.1945 do 5.11.1945 r., 4.11.1945, k. 46. Co ciekawe,
w dokumentacji Īadnej z instytucji (politycznych i samorządowych)
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nie zachowaá siĊ jakikolwiek zapis przebiegu samych uroczystoĞci
z 7 paĨdziernika 1945 r. W zasadzie dysponujemy tylko kilkoma
fotografiami z tamtych uroczystoĞci, które w opracowanej przez siebie kronice umieĞciá Zdzisáaw Frydryszewski (por. SHM, RSZ, 92,
Kronika, oprac. Z. Frydryszewski, b.p.).
Tomasz Hempowicz (ur. 22.03.1898 r. – zm. 29.09.1979 r.), dziaáacz Stronnictwa Narodowego; prawnik (absolwent Uniwersytetu
PoznaĔskiego); uczestnik I wojny Ğwiatowej; uczestnik Powstania
Wielkopolskiego i wojny polsko–bolszewickiej; od 1930 r. prowadzi praktykĊ adwokacką w Tczewie; w okresie okupacji niemieckiej
(1939–1944) przebywa w Warszawie; w 1945 r. powraca do Tczewa,
gdzie kontynuuje pracĊ w charakterze adwokata.
APG, PK PPS, 2626/5, Pismo Tomasza Hempowicza do PK PPS
w Tczewie, b.d., k. 23 (mf). Sam Hempowicz stwierdzaá ponadto, iĪ
po uroczystoĞciach zaczĊáy zgáaszaü siĊ do niego rodziny ofiar terroru
nazistowskiego z terenu caáego powiatu, które prosiáy go o wsparcie
materialne. Wskazywaá on przy tym, iĪ staraá siĊ pomagaü krewnym
pomordowanych w egzekucji ze stycznia 1940 r. ze Ğrodków prywatnych. Hempowicz zwracaá siĊ jednoczeĞnie do tczewskiego PK PPS
z proĞbą o rozpoczĊcie akcji pomocy dla osób, które straciáy swoich
bliskich w czasie ostatniej wojny (por. ibidem).
Wedáug ustaleĔ Bogdana Rusinka i Zbigniewa Szczurka Tomasz
Hempowicz miaá byü od co najmniej 1946 r. czáonkiem konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego (jego prezesem na powiat tczewski)
(por. B. Rusinek, Z. Szczurek, Konspiracyjne organizacje niepodlegáoĞciowe dziaáające na Pmorzu GdaĔskim w latach 1945–1955
w Ğwietle akt byáego Wojskowego Sądu Rejonowego w GdaĔsku,
GdaĔsk 1994, s. 160),
Zdzisáaw Frydryszewski wskazuje nawet na inskrypcje, która miaáa
znajdowaü siĊ na zabranej w nocy z 20 na 21 wrzeĞnia tablicy. Miaáa
ona brzmieü: „Hier ruhte in Gott…Herman Heine…” (por. SHM,
RSZ, 92, Kronika, oprac. Z. Frydryszewski, b.p.).
Janusz Tempski (ur. 15.08.1906 r. – zm. ?), dziaáacz samorządowy;
kapitan WP; w dwudziestoleciu miĊdzywojennym oficer zawodowy Wojska Polskiego (m.in. w 66. Puáku Piechoty w Cheámie);
w okresie II wojny Ğwiatowej czáonek PowstaĔczego Oddziaáu
Partyzanckiego „Jerzyki”; w latach 1944–1945 wiĊzieĔ niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthof, gdzie zostaje wspóáorganizatorem obozowej konspiracji; czáonek Wydziaáu Powiatowego w
Tczewie (1945); w latach 1945–1948 radny tczewskiej PRN; od
1947 do 1948 r. wicestarosta tczewski.
APG, PRN, 1651/14, Protokóá z posiedzenia PRN w Tczewie, odbytego 12.07.1946 r., b.d., k. 86.
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ROMAN NIEMCZYK

Ħredniowieczne Lubiszewo
c z ú ħ è d r u g a (ostatnia)

N

iezwykle ciekawym i wymagającym dalszych badaĔ
jest problem archeologiczno-wykopaliskowy ziemi
lubiszewskiej. W tym zakresie moĪna juĪ mówiü
o pewnych sukcesach i osiągniĊciach, które zasadniczo byáy
przeprowadzane w XIX i XX wieku. Obecne czasy, niestety,
staáy siĊ niejako „martwe” w tym zakresie. A szkoda!
Jakie są dotychczasowe osiągniĊcia w zakresie badaĔ archeologicznych? Jednym z pierwszych badaczy prowadzących wykopaliska na terenie Lubiszewa byá J. Heise. Potem
badania prowadzili równieĪ inni niemieccy historycy, tacy
jak: F. Schultz, R. Petong, E. Waschinski i H. Schuch.
Problematyka Pomorza GdaĔskiego, w tym równieĪ historia Ğredniowiecznego Lubiszewa, znalazáa odzwierciedlenie w pracach polskich historyków i uczonych, do których m.in. naleĪy zaliczyü: S. Kujota, G. LabudĊ, W. àĊgĊ,
E. Rozenkranza, E. RaduĔskiego, J. àukĊ, J. Tyszkiewicza,
S. Mielcarskiego, J. Powierskiego, K. Górskiego i wspóáczesnych tczewskich historyków, a mianowicie B. ĝliwiĔskiego
i K. Ickiewicza.
NaleĪy nadmieniü, iĪ pomimo prowadzonych badaĔ naukowych, ziemia lubiszewska w dalszym ciągu kryje w sobie wiele zagadek i nierozwiązanych problemów natury
archeologiczno – wykopaliskowej. Do chwili obecnej nie
przeprowadzono np. dokáadnych analiz i badaĔ dziaáalnoĞci
inwestycyjnej zakonu joannitów, a szczególnie ich murowanego konwentu oraz kaplicy. Budowle te znajdowaáy siĊ na
terenie dzisiejszego przykoĞcielnego cmentarza.
MoĪna stwierdziü, iĪ wspóáczesne (pochodzące w zasadzie gáównie z ubiegáego wieku) badania archeologiczno–
wykopaliskowe przeprowadzone w Lubiszewie i okolicach
zostaáy zrealizowane jako plan minimum, który nie daje absolutnie peánej wiedzy na temat funkcjonowania Ğredniowiecznego Lubiszewa. Ponadto grupka archeologów – amatorów
przyczyniáa siĊ do deprecjacji zabytków wykopaliskowych na
ziemi lubiszewskiej. Ich „badania” i niczym nie uzasadnione
naukowo poszukiwania, przeprowadzone w XIX i w XX wieku, czĊsto káóciáy siĊ z elementarną wiedzą archeologiczną.
Tego typu dziaáania miaáy typowo rabunkowy, kolekcjonerski
i szabrowniczy charakter, niosący czasami elementy pewnej
sensacji.
Powstaje nastĊpne pytanie: co zdoáano do tej pory ustaliü?
Wiemy, Īe w odlegáoĞci okoáo 1150–1200 metrów na poáudnie od parafialnego koĞcioáa, w linii prostej, znajduje siĊ
niewielkie wzniesienie mające ksztaát nieregularnego owalu.
Miejsce to zostaáo nazwane przez miejscowych mieszkaĔców „dolnym zamczyskiem”. Jak juĪ wspomniano, powierzchowne badania tego wzniesienia przeprowadzili niemieccy
badacze, a mianowicie J. Heis oraz R. Petong. Znaleziono
w tym miejscu fragmentaryczną iloĞü ceramiki, czĊĞci kamiennego paleniska i przedmioty metalowe o nieznanym
bliĪej zastosowaniu.
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Ks. W. àĊga postawiá tezĊ, Īe tzw. „dolny zamek” swoimi początkami siĊga aĪ VII-IX wieku i jest jedną z najstarszych warowni na obszarze Pomorza GdaĔskiego.
Grodzisko to (niektórzy historycy nazywają je zamkiem1),
usytuowane w pobliĪu jeziora, na szlaku wiodącym z Tczewa
do GdaĔska, speániaáo funkcjĊ straĪnicy, zapewniając tym
samym bezpieczną przeprawĊ przez bród. NaleĪy teĪ domniemywaü, iĪ w tym wáaĞnie miejscu funkcjonowaáa stacja celna, na co niewątpliwie wskazuje poáoĪenie grodziska.
Trzeba jednakĪe mieü na uwadze, Īe są to niestety zbyt ubogie
i fragmentaryczne informacje dotyczące zagadkowej i waĪnej
wczesnohistorycznej warowni Ğredniowiecznego Lubiszewa.
Podobne, niepeáne informacje, posiadamy o drugim lubiszewskim grodzie, zwanym „zamczyskiem”, mającym
charakter wyĪynny. Tu najprawdopodobniej mieszkaá ksiąĪĊ Sambor II wraz ze swoją Ğwitą, a po opuszczeniu przez
niego Lubiszewa w 1255 roku gród ten wszedá w posiadanie
joannitów.
Archeologiczną ciekawostką jest niewątpliwie to, iĪ w Lubiszewie istniaáy dwa grody. Tak naprawdĊ, to trudno znaleĨü
wystarczające i satysfakcjonujące historyka wyjaĞnienie,
mówiące o praktycznej przydatnoĞci funkcjonowania „dolnego zamczyska” i „zamczyska” jako integralnego systemu
obronnego. Z zapisków historycznych wynika, Īe w dzielnicy
samborowej nie miaáy miejsca jakieĞ wiĊksze walki zbrojne,
z wyjątkiem najazdu na ziemiĊ lubiszewską przez ksiĊcia
ĝwiĊtopeáka II. Miaáo to miejsce w 1229 roku i to byáo jedyne
powaĪniejsze wtargniĊcie wojsk na te tereny. Ponadto moĪna jeszcze dodatkowo wspomnieü o dwukrotnych najazdach
w latach 1224 i 1234 przez sąsiadujące plemiona pruskie.
Prusowie zaatakowali Tczew i byü moĪe zbliĪyli siĊ równieĪ
do Lubiszewa, choü pewnoĞci w tym wzglĊdzie nie ma.
Dwa lubiszewskie grody, stanowiące kompleks osadniczo–obronny, byáy bez wątpienia naturalnym schronieniem
dla miejscowej ludnoĞci na wypadek zbrojnych najazdów.
Pruskie ataki i próby zdobycia Tczewa stanowiáy zapewne powaĪny sygnaá ostrzegawczy dla panującego ksiĊcia.
Szczególnie zaáoga „zamku dolnego”, poáoĪonego w linii
prostej od Tczewa niecaáe 6 km, zapewne dostrzegáa groĪące
niebezpieczeĔstwo ze strony atakujących plemion pruskich.
Są to jednak tylko przypuszczenia i hipotezy.
Na podstawie pochodzącego z 1826 roku zachowanego
planu pomiarowego Lubiszewa, badacze okreĞlili z duĪym
prawdopodobieĔstwem rozplanowanie tej miejscowoĞci.
Z planu tego wynika, iĪ osada lubiszewska posadowiona
zostaáa na planie trójkąta. W póánocnej jej czĊĞci znajdowaá
siĊ koĞcióá, natomiast z wysuniĊtych rogów placu osady wychodziáy ulice lub teĪ drogi, z których jedna ukierunkowana
byáa na GdaĔsk, zaĞ druga na Starogard.
Z kolei od strony póánocno-wschodniej istniaá stromy
spad siĊgający rzeczki SzpĊgawy, który nawet do czasów
obecnych zachowaá swój zdeformowany ksztaát. Z analizy
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tego planu wynika, iĪ podgrodzie rozciągniĊte byáo na przestrzeni okoáo 550–600 metrów i usytuowane byáo wzdáuĪ
gáównej, przecinającej je drogi. Nasuwa siĊ wniosek, Īe powierzchnia podgrodzia Ğwiadczy o jego przestrzennej wielkoĞci.
Zdaniem wielu historyków, etnografów i archeologów,
konfiguracja i ukáad osady lubiszewskiej stanowi typowy
przykáad najstarszego rozplanowania pomorskiej wsi, stanowiącego zarazem przykáad wysoko rozwiniĊtego podgrodzia.
Nie wiemy dokáadnie (w oparciu o dzisiejszą wiedzĊ),
czy te dwa grody byáy w caáoĞci murowane. Istnieje duĪe
prawdopodobieĔstwo, Īe istniejąca na początku XIII wieku
siedziba joannitów (konwent) byáa w caáoĞci murowana.
MoĪna zatem przypuszczaü, Īe ksiąĪĊ Sambor II, chcąc dorównaü zakonnikom, podjąá okreĞlone prace kamieniarsko
-budowlane w swoich grodziskach.
Warto w tym miejscu wspomnieü o tym, iĪ podczas kopania grobowca w 1939 roku na miejscowym przykoĞcielnym cmentarzu natrafiono na odcinek nieznanego muru
o dáugoĞci okoáo 40 metrów2. Niestety, miejscowa ludnoĞü
rozebraáa mur, cegáĊ przeznaczyáa na wáasny uĪytek. NaleĪy
domniemywaü, iĪ byá to fragment murowanego konwentu
lubiszewskich joannitów. Wydaje siĊ, iĪ cmentarz lubiszewski kryje niejedną zagadkĊ archeologiczną. Od pamiĊtnego
1939 roku nie przeprowadzono tam Īadnych wykopalisk,
poszukiwaĔ i badaĔ. Zagadnienie to naleĪy wiĊc potraktowaü jako aktualne i otwarte dla archeologów i historyków.
Gospodarczy obraz funkcjonowania dzielnicy samborowej naleĪy uzupeániü i poszerzyü o zagadnienia dotyczące
funkcjonowania waĪnych szlaków handlowych, które przebiegaáy przez ziemiĊ lubiszewską. Jak wiadomo, sieü komunikacyjna miaáa bardzo waĪne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju oĞrodków miejskich. Drogi, szlaki i trakty
handlowe zawsze przyczyniaáy siĊ do rozwoju gospodarczego danego oĞrodka miejskiego i jego najbliĪszego zaplecza.
Na podstawie Ĩródeá historycznych moĪna stosunkowo
dokáadnie naszkicowaü przebieg dróg i traktów handlowych
na terenie Pomorza GdaĔskiego. W pierwszej poáowie XII
wieku nastĊpuje oĪywienie stosunków polsko-pomorskich
w aspekcie m.in. ruchu handlowo–gospodarczego; do tego
oĪywienia przyczynili siĊ niewątpliwie kupcy, których szlaki handlowe wiodáy z poáudnia Polski do GdaĔska.
Szlak handlowy, o którym wspomina dokument z 1198
roku, zwany via mercatorum, swoimi początkami siĊga
wpáywów rzymskich. àączyá on kraje poáudniowej Europy
z krajami znajdującymi siĊ nad Morzem Baátyckim i posiadaá wiele odgaáĊzieĔ. I tak z Kujaw prowadziá przez ĝwiecie, Gniew do Tczewa, a nastĊpnie skrĊcaá na zachód do Lubiszewa, skąd kierowaá siĊ bezpoĞrednio do GdaĔska. Inne
odgaáĊzienie tego szlaku omijaáo Lubiszewo i skierowane
byáo na Starogard, Skarszewy, a stamtąd do GdaĔska.
ĝredniowieczne Lubiszewo, jego funkcjonowanie i rozwój naleĪy analizowaü na trzech etapach.
Jak juĪ wspomniano w dokumencie ksiĊcia Grzymisáawa, powstanie Lubiszewa datuje siĊ na 1198 rok. Do 1229
roku funkcjonowaáa tu i rozwijaáa siĊ kasztelania. Ten okres
przyjmuje siĊ jako okres pierwszy, czyli od 1198 do 1229
roku. Jest to tzw. etap przedsamborowy, gdyĪ ksiąĪĊ Sambor
II do Lubiszewa przybyá w 1229 roku. Na podstawie dostĊpnych Ĩródeá niezwykle trudno jest ustaliü powstanie kasztelanii lubiszewskiej. Wydaje siĊ, Īe jej początki związane są
z zakoĔczeniem podboju caáego Pomorza przez ksiĊcia Bolesáawa Krzywoustego i wprowadzeniem tu nowego ustroju
polityczno-administracyjnego, zwanego kasztelanią.
Kasztelania to okrĊg grodowy – jednostka administracyjna podziaáu terytorialnego Ğredniego szczebla w Ğrednio-
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wiecznej Polsce, wchodząca w skáad danej ziemi lub prowincji. OĞrodkiem kasztelanii byá kasztel (zamek lub znaczący
gród); kasztelania odpowiadaáa póĨniejszemu (od XV w.)
powiatowi. W XII, XIII i początkach XIV wieku kasztelania stanowiáa podstawową jednostkĊ administracyjną,
zastĊpującą dawne okrĊgi grodowe i opola. Zmniejszenie
roli administracyjnej kasztelanii nastąpiáo w XIV wieku.
Funkcje administracyjno-gospodarcze kasztelanów przejĊli
wówczas starostowie, a sądowe–sądy ziemskie obejmujące
swoją dziaáalnoĞcią powstające wtedy powiaty. UrzĊdnikiem sprawującym zarząd nad takim okrĊgiem grodowym
byá kasztelan.
Powstanie kasztelanii lubiszewskiej (jej początki) naleĪy
umieĞciü na przestrzeni lat 1120–1122. Niektórzy historycy
Pomorza GdaĔskiego datują jej powstanie na czas nieco póĨniejszy, a mianowicie na przeáom drugiej poáowy XII wieku,
czyli okoáo 1148 roku. Trzeba podkreĞliü, iĪ data powstania kasztelanii lubiszewskiej budzi zrozumiaáe kontrowersje
wĞród historyków i do dnia dzisiejszego tak naprawdĊ nie
jest ona znana.
W momencie przybycia do Lubiszewa ksiĊcia Sambora
II (byáo to okoáo 1229 roku), dzielnica ta poszerzyáa swoje
granice, wcháaniając m.in. ziemiĊ gniewską i starogardzką.
Na przestrzeni lat 1185–1186, jak gáoszą zapiski historyczne, zostaá zbudowany w Lubiszewie drewniany koĞcióá parafialny (zakáada siĊ, Īe parafia juĪ funkcjonowaáa).
Przypomnijmy, Īe w 1198 roku ksiąĪĊ Grzymisáaw przyznaá pewną czĊĞü dochodów koĞcielnych miejscowym joannitom. To wydarzenie moĪe Ğwiadczyü o wczeĞniejszym istnieniu lubiszewskiej parafii. Trzeba podkreĞliü, iĪ drewniany
koĞcióá lubiszewski naleĪy zaliczyü do pionierskich reliktów
wiary chrzeĞcijaĔskiej na Pomorzu GdaĔskim. W 1348 roku
na miejscu starego drewnianego postawiono murowany koĞcióá, zaĞ swój obecny wygląd budynek koĞcielny uzyskaá
dopiero w 1823 roku.
Lubiszewska kasztelania zaczĊáa siĊ rozwijaü dziĊki
inicjatywie gospodarczej joannitów, co znalazáo udokumentowanie w nadaniu z 1198 roku. Zakon joannitów otrzymaá
dziesiątą czĊĞü dochodów z cáa i tym samym potwierdzone
zostaáo funkcjonowanie na przeáomie XII/XIII wieku stacji
celnej w Lubiszewie.
NaleĪy wspomnieü równieĪ o tym, Īe dziaáalnoĞü kasztelanii lubiszewskiej wywieraáa znaczny wpáyw, a moĪe i jedyny, na rozwój osadnictwa na najbliĪszych terenach. Kasztelania, dziĊki posiadaniu staáej zaáogi zbrojnej, zapewniaáa
bezpieczeĔstwo i moĪliwoĞü schronienia na wypadek wojny. Z drugiej strony, istnienie kasztelanii wiązaáo siĊ z egzekucją powinnoĞci miejscowej ludnoĞci na rzecz panującego
wáadcy.
Zakáadane przy kasztelaniach koĞcioáy parafialne, obáoĪone obowiązkiem ĞwiadczeĔ na rzecz panującego, w powaĪnym stopniu przyczyniáy siĊ do integracji ludnoĞci.
Podobne procesy miaáy miejsce takĪe w kasztelanii lubiszewskiej. Jej powstanie przyczyniáo siĊ do przyĞpieszenia
rozwoju Lubiszewa. Z chwilą jej ostatecznego uformowania
siĊ i stabilizacji – nastąpiá dalszy dopáyw ludnoĞci do Lubiszewa, szczególnie z tych grodów, których funkcje zaczĊáy
stopniowo traciü na waĪnoĞci, czy nawet zamieraü.
W drugim etapie rozwoju Ğredniowiecznego Lubiszewa,
rozpoczynającym siĊ od 1229 roku i trwającym do przeáomu
lat 1252-1253, pojawiáo siĊ w nazewnictwie ksiĊstwo lubiszewskie, związane oczywiĞcie z postacią ksiĊcia Sambora
II. Brzmi to dumnie, majestatycznie i znacząco na tle historii Pomorza GdaĔskiego. Praktycznie o istnieniu ksiĊstwa
lubiszewskiego moĪna mówiü juĪ od roku 1220, kiedy to
umierający ksiąĪĊ MĞciwoj i dokonaá podziaáu dzielnicowego wĞród swoich synów.
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KoĞcióá w Lubiszewie pw. ĝwiĊtej Trójcy
ZdjĊcie ze zbiorów parafialnych

W 1229 roku ksiąĪĊ Sambor II objąá rządy w Lubiszewie,
tytuáując siebie ksiĊciem (uĪywaá tego tytuáu na co dzieĔ).
Trzeba teĪ pamiĊtaü o tym, iĪ równolegle funkcjonowaáa instytucja kasztelanii, związana z urzĊdem kasztelana o nazwisku Warczon, który swoją funkcjĊ peániá w latach 1229–1240,
tj. przez jedenaĞcie lat, a wiĊc stosunkowo dáugo.
ħródáa historyczne wymieniają teĪ innych urzĊdników
dworskich, takich jak: stolnik Wirgon i podczaszy Domasáaw. W póĨniejszym nieco okresie poczet urzĊdników
dworskich ksiĊcia Sambora II znacznie siĊ powiĊkszyá, obejmując swym zasiĊgiem takie urzĊdy, jak: skarbnik, kanclerz
i podkomorzy. ĝwiadczyü to moĪe o wzrastającej roli dworu
i samego ksiĊstwa lubiszewskiego.
Na tym drugim etapie rozwoju Ğredniowiecznego Lubiszewa dochodziáo do czĊstych zatargów i nieporozumieĔ
miĊdzy ksiĊciem Samborem II a zakonem joannitów. Wrogo nastawiony ksiąĪĊ utrudniaá, a czasami wrĊcz przeszkadzaá czy uniemoĪliwiaá joannitom prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej, handlowej, czy nawet charytatywnej (m.in.
opieki nad chorymi).
Nie jest znana przyczyna przeniesienia joannickiej siedziby ze Starogardu do Lubiszewa, ani równieĪ data tego
zdarzenia nie zostaáa bliĪej podana. Lubiszewski konwent
joannitów, obok starogardzkiego, naleĪy do najstarszych
na Pomorzu GdaĔskim. Domy joannickie w Lubiszewie,
Starogardzie oraz w Sáawnie stanowiáy w XIV wieku jedną
komandoriĊ, którą zarządzaá komtur lubiszewski, Jan z Rogowa. Komtur ten przyjąá tytuá „in Lubbessow et Slauna”.
PomiĊdzy joannitami lubiszewskimi a sáawneĔskimi istniaáy bardzo bliskie związki i stosunki, o czym Ğwiadczą nadania
dokonane w Sáawnie w 1248 roku przez ksiĊcia ĝwiĊtopeáka
II na rzecz zakonników w Lubiszewie. Podobne nadania miaáy
miejsce w 1288 roku za panowania ksiĊcia MĞciwoja II.
Na przeáomie XIII i XIV wieku konwent w Lubiszewie
przejmuje funkcje administracyjne Sáawna. Byü moĪe wtedy
wáaĞnie joannici uzyskują takĪe pieczĊ administracyjną nad
posiadáoĞciami zakonu w ZagoĞci i na Kujawach, wzmian-
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kowanych w Ĩródáach dotyczących zatargu z biskupami wáocáawskimi z 1330 r. Wáadza konwentu w Lubiszewie w zasadzie koĔczyáa siĊ na zachodzie na rzece ParsĊcie. Nie ma
w tym wzglĊdzie Īadnych informacji o powiązaniach joannitów lubiszewskich z joannitami z Wielkopolski czy ĝląska.
Powiązania rodzinne ksiąĪąt sáawneĔskich z wáadcami
Lubiszewa i ĝwiecia przyczyniáy siĊ do tego, Īe na początku
XIII wieku napáynĊáa ze Sáawna do Lubiszewa pewna iloĞü
joannitów, którzy osiedlili siĊ tu na staáe. NaleĪy podkreĞliü,
iĪ wáadcy Sáawna, ksiąĪĊ Bogusáaw i ksiĊĪna Dobrosáawa,
posiadali majątki na terenie dzielnicy lubiszewskiej i Ğwieckiej.
R. Klempin (w swoim dziele „Jeszcze o dziejach Pomorza SáawieĔsko–Sáupskiego), który analizowaá dokumenty
pomorskie stwierdziá, Īe prawa ksiąĪąt sáawieĔskich do ich
posiadáoĞci lubiszewsko–Ğwieckich oparte byáy na powiązaniach ksiĊĪniczki Dobrosáawy z ksiĊciem lubiszewsko
– Ğwieckim Grzymisáawem, za którego ponoü miaáa wyjĞü
za mąĪ.
PowyĪszą tezĊ zdecydowanie podwaĪa wybitny historyk
G. Labuda, który zwraca uwagĊ na to, iĪ majĊtnoĞci te byáy
dziedziczone, przechodząc z ojca na syna. NaleĪy zwróciü
uwagĊ, iĪ stosunki wáasnoĞciowe na Pomorzu GdaĔskim
w omawianym czasie byáy prawnie nieunormowane, a zatem trudno tu mówiü o majĊtnoĞciach wáadców sáawneĔskich w dzielnicy lubiszewskiej i Ğwieckiej.
Dokáadniejszych badaĔ wymaga teĪ niezwykle interesujący motyw osadzenia zakonu joannitów w Starogardzie,
a w dalszej kolejnoĞci ich przeniesienia do Lubiszewa. OtóĪ
Gerard Labuda zwróciá sáusznie uwagĊ na pewne związki
i powiązania istniejące pomiĊdzy filialnym domem lubiszewskim a domem w ZagoĞci nad Nidą. Pod likwidacji
klasztoru joannickiego w ZagoĞciu w 1319 roku zostaá on
przekazany pod kuratelĊ zarządu w Lubiszewie. W związku
z powyĪszym sprowadzenie joannitów z ZagoĞci do Starogardu miaáo miejsce najprawdopodobniej okoáo 1192–1194
roku, zaĞ nieco wczeĞniej, bo w 1187 roku joannici przybyli
i zamieszkali juĪ w Poznaniu. Jest to proces naprawdĊ doĞü
záoĪony i wymaga dalszych analiz i badaĔ.
Na Pomorzu GdaĔskim gáównym oĞrodkiem zakonu
joannitów w tamtym okresie byá Starogard. W ogáoszonej
przez papieĪa Grzegorza IX bulli z 12 marca 1238 roku,
ksiąĪĊ Sambor II potwierdziá swój tytuá ksiąĪĊcy. Dokument ten jednoznacznie nazywa Sambora II ksiĊciem, stąd
nazwa – ksiĊstwo lubiszewskie – jest jak najbardziej zasadna. Bulla ta zostaáa wydana przez papieĪa dla starogardzko – lubiszewskich joannitów. Wydaje siĊ, Īe juĪ znacznie
wczeĞniej zamierzali oni opuĞciü Starogard i udaü siĊ na
staáe do Lubiszewa. Przeniesienie ich siedziby do Lubiszewa nie byáo aktem jednorazowym; proces ten byá rozáoĪony
w czasie.
Kilkakrotnie wspominany dokument z 1198 roku podaje
na pierwszym miejscu dom joannicki w Lubiszewie, a nastĊpnie wymienia Starogard, choü ten ostatni byá znacznie
starszy. Ta zamierzona kolejnoĞü moĪe sugerowaü rosnące
znaczenie Lubiszewa na Pomorzu GdaĔskim.
Historyk niemiecki E. Waschinski twierdzi, Īe Lubiszewo zostaáo siedzibą zakonu joannitów dopiero w 1278 roku.
Fakty historyczne mówią o tym, Īe ksiąĪĊ Sambor II z chwilą przybycia do Lubiszewa w 1229 roku zastaá tu juĪ mocno
zasiedziaáych zakonników, a zatem tezĊ E. Waschinskiego
naleĪy oczywiĞcie odrzuciü.
Zapiski historyczne wspominają o gáoĞnym sporze i zatargu miĊdzy ksiĊciem Samborem II a joannitami o naleĪące
do zakonników dobra znajdujące siĊ w Maleninie i Turzu.
Joannici nie byli áatwymi sąsiadami. Doszáo do konfliktu;
po stronie joannitów opowiedziaá siĊ ksiąĪĊ ĝwiĊtopeák II.
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Sytuacja staáa siĊ niewyraĨna, kaĪda strona przedstawiaáa
swoje racje i dąĪenia. Byáy to lata 1252–1253 i byü moĪe
konflikt ten staá siĊ pretekstem do opuszczenia przez ksiĊcia
Sambora II Lubiszewa i przeniesienia stolicy do Tczewa. Nie
wiemy, jaka byáa rzeczywista przyczyna zaistniaáej sytuacji.
Na przeáomie drugiej poáowy XIII wieku znacznie wzrosáo znaczenie polityczno – gospodarcze Tczewa. Jak wiadomo, od 1253 roku Tczew staá siĊ juĪ na staáe siedzibą ksiĊcia
Sambora II. Wzrosáo równieĪ znaczenie Īeglugi na WiĞle.
Centrum okolicznego handlu zostaáo przeniesione do Tczewa, poniewaĪ wzglĊdy ekonomiczne przemawiaáy za tym,
iĪ drogą wodną áatwiej i szybciej moĪna dotrzeü do morza.
Ponadto ksiąĪĊ mógá tym samym niejako uwolniü siĊ od joannitów w Lubiszewie i nosiá siĊ z zamiarem wybudowania
portu w Tczewie.
Wraz z ksiĊciem Samborem II do Tczewa przeniósá siĊ
caáy jego dwór, a w 1260 roku nastąpiáa lokacja Tczewa na
prawie lubeckim. RozpoczĊáa siĊ nowa era rozwoju samborowego miasta.
Trzeci etap rozwoju Lubiszewa przypada na lata 1252–
1308 i odbywa siĊ gáównie pod patronatem (nadzorem, mecenatem) zakonu joannitów; nie ma juĪ w Lubiszewie ksiĊcia Sambora II. Wydawaáoby siĊ, Īe przeniesienie stolicy do
Tczewa osáabi pozycjĊ gospodarczą Lubiszewa. Nic bardziej
báĊdnego. To dziĊki joannitom nastĊpuje dalszy, systematyczny rozwój gospodarczy tej miejscowoĞci.
W 1288 roku joannici otrzymali od ksiĊcia MĞciwoja II
prawo targu, na mocy którego zniesiono obowiązek páacenia
ceá dla wszystkich przybywających do Lubiszewa w celach
gospodarczo–handlowych. Byáo to waĪne prawo handlowe, które wykorzystali joannici w celu wzmocnienia swojej pozycji; podjĊli teĪ intensywne zabiegi mające na celu
przeksztaácenie Lubiszewa w prĊĪny oĞrodek gospodarczy
o zasiĊgu ogólnopomorskim. Ponadto na mocy tego prawa
zakonnicy otrzymali zgodĊ na organizowanie dwóch jarmarków, co byáo niewątpliwym sukcesem gospodarczym.
Zamierzenia joannitów száy w kierunku modyfikacji gospodarki towarowo – pieniĊĪnej, stawiając na pierwszym miejscu znaczenie pieniądza jako Ğrodka páatniczego. W tamtych
czasach byáo to bardzo nowoczesne podejĞcie w aspekcie
ekonomicznym.
Rozwijaáa siĊ równieĪ osada targowa, zaĞ zniesienie ceá
przyciągaáo kupców, rzemieĞlników i handlowców z caáego
niemalĪe regionu Pomorza GdaĔskiego. Dodatkowo w 1289

roku joannici otrzymali od ksiĊcia MĞciwoja II zezwolenie
na wybudowanie máyna wodnego na rzece SzpĊgawa. Kwitnący handel umacniaá lokalny rynek oraz jego najbliĪsze
zaplecze; rozwijaá siĊ równieĪ rynek tzw. wyĪszych potrzeb
dla uprzywilejowanych warstw spoáecznych. Gospodarka
towarowo–pieniĊĪna spowodowaáa wprowadzenie i upowszechnienie renty pieniĊĪnej. ĝwietnie prosperujący rynek
lubiszewski staá siĊ podatnym gruntem dalszego rozwoju
rolnictwa, rzemiosáa, krawiectwa, kowalstwa, máynarstwa
i wielu innych branĪ gospodarczych.
Joannicki rynek lubiszewski staá siĊ takĪe bezpieczną
lokatą rodzącego siĊ feudalnego pieniądza. MoĪna tu byáo
kupiü, sprzedaü i wymieniü szeroką gamĊ wszystkich towarów i dóbr codziennego uĪytku. Byáy to záote czasy dla gospodarczego rozwoju Lubiszewa. Rynek ten staá siĊ jednym
ze znanych i uprzywilejowanych miejsc handlowych na Pomorzu GdaĔskim.
Niestety, doĞwiadczenia tragicznych lat 1308–1309 nie
ominĊáy równieĪ Lubiszewa. Brandenburscy najeĨdĨcy niespodziewanie najechali Lubiszewo i splądrowali oraz záupili osadĊ targową. Zniszczenia byáy ogromne, tak znaczące
i wielkie, iĪ od 1309 roku datuje siĊ stopniowy, powolny
upadek gospodarczo–handlowy dzielnicy lubiszewskiej. Co
prawda, margrabiowie brandenburscy zapáacili joannitom
pewne odszkodowanie, ale lubiszewska osada targowa juĪ
nigdy nie byáa zdolna wydĨwignąü siĊ po dokonanych zniszczeniach.
Jeszcze w latach 1380–1395 istniaáo prawo targu (np.
rzeĨnictwo i piekarstwo), ale zostaáo ono zniesione przez
KrzyĪaków pod koniec XIV wieku. W takiej sytuacji zniechĊceni joannici zrezygnowali z dąĪenia do przywrócenia
dawnej ĞwietnoĞci osadzie lubiszewskiej i w 1400 roku ma
miejsce lokacja wsi na prawie niemieckim. Trzeba jednak
dodaü, iĪ po 1400 roku joannici czynili wielkie starania
o przywrócenie praw miejskich dla Lubiszewa, ale bezskutecznie. KrzyĪacy, dbając o wáasne interesy, nie dopuĞcili do
odbudowy gospodarczej Lubiszewa. W ostatecznoĞci ograniczono swobodĊ handlu, stopniowo likwidowano warsztaty
rzemieĞlnicze, piekarnie i rzeĨnie. W takim stanie rzeczy
joannici ostatecznie zrezygnowali z dalszych prób odrestaurowania gospodarki tej osady. Od 1400 roku na mapie zaczĊáa funkcjonowaü osada wiejska o nazwie Lubiszewo, które
na przestrzeni dwustu lat tak znacząco i piĊknie wpisaáo siĊ
w historiĊ Pomorza GdaĔskiego.

Przypisy:
1

2

Patrz Marta Starnawska, Mnisi – rycerze – szlachta. Templariusze
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„Kwartalnik historyczny”, t. XCIX, 1991, nr 1.
Patrz wypowiedĨ ks. P. Czaplewskiego w pracy E. Rozenkranza
Rozwój oĞrodków miejskich Lubiszewo–Tczew–GorzĊdziej w XIII
wieku, „Rocznik GdaĔski”, t. XVII/XVIII 1958–1959, GdaĔsk
1960.
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7
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Kociewsko-Ğląska konferencja
Rok 2015 obwieszczono jako ROK ZAWODOWCÓW, stñd 10 kwietnia w tczewskim Zespole Szkóä Ekonomicznych odbyäa siö waĔna konferencja nt. „Ekonomik i pracodawcy
– jakoĈè ksztaäcenia zawodowego”. Konferencja jest takĔe rezultatem podpisanych porozumieþ: Powiatu Wodzisäawskiego z Powiatem Tczewskim oraz Zespoäu Szkóä Ekonomicznych
im. Oskara Lange w Wodzisäawiu ćlñskim z Zespoäem Szkóä Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.

U

czestników konferencji przywitali: Starosta Tczewski – Tadeusz Dzwonkowski, Starosta Wodzisáawski – Tadeusz Skatuáa oraz Dyrektor Zespoáu Szkóá
Ekonomicznych w Tczewie, gospodarz konferencji – Jerzy
Cisewski.
NastĊpnie, zgodnie z tematem konferencji o „dobrych
praktykach”, o wspóápracy z pracodawcami mówiáa pani Maria Lach, Dyrektor Zespoáu Szkóá Ekonomicznych im. Oskara
Lange w Wodzisáawiu ĝląskim.
Prezentując rozliczne wątki dziaáaĔ wskazaáa m.in., oczekiwania pracodawców wobec przyszáego pracownika (absolwenta szkoáy).
Kolejne prezentacje pracowników „Tczewskiego Ekonomika” potwierdziáy tezĊ, Īe Program wychowawczy realizowany w Zespole Szkóá Ekonomicznych im. ks. Janusza St.
Pasierba w Tczewie jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesnej szkoáy zawodowej
ZwieĔczeniem konferencji byáo podpisanie porozumienia o partnerstwie miĊdzy ZSE w Tczewie oraz organizacją
„Pracodawcy Pomorza”, w ramach którego obie instytucje
wyraziáy wolĊ wspóápracy w zakresie: ustalania programów
ksztaácenia i szkolenia zawodowego, udziaáu przedstawicieli Pracodawców Pomorza w prowadzeniu zajĊü z uczniami,
organizacji praktyk i wizyt roboczych uczniów w firmach
zrzeszonych w organizacji Pracodawców Pomorza, organizacji wspólnych konferencji, spotkaĔ roboczych, projektów

z wykorzystaniem funduszy z Unii Europejskiej w celu optymalizacji procesów nauczania zawodu, tworzenia klas patronackich, organizacji kursów (KKZ i KUZ) w zakresie przewidzianym dla stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Porozumienie podpisali: prezes Grzegorz Sobieralski, wiceprezes Ryszard Dobrowolski oraz dyrektor Zespoáu Szkóá
Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie Jerzy Cisewski i kierownik szkolenia praktycznego – Halina
Grobelna.
W trakcie trwania konferencji przedstawicielki Koáa GospodyĔ Wiejskich z Wodzisáawia ĝląskiego wraz z panem Remigiuszem Rączką, znanym ze swojego autorskiego programu telewizyjnego pn. „Rączka gotuje” emitowanym w TVP
Katowice oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Kociewskie
Forum Kobiet wraz z panią Krystyną Gierszewską, znaną
promotorką kuchni kociewskiej i autorką wielu publikacji
kulinarnych z udziaáem uczniów ZSE w Tczewie przygotowywali tradycyjne potrawy kuchni Ğląskiej i kociewskiej.
Podczas tych zajĊü uczniowie mieli szansĊ zapoznaü siĊ
z niezwykáymi walorami kuchni regionalnej z poáudniowej
czĊĞci naszego kraju, a takĪe porównaü róĪnorakie przepisy
i w konsekwencji nauczyü siĊ tworzyü wáasne, unikatowe
potrawy.
Wszystkie dania z warsztatów zostaáy zaprezentowane
zebranym i zdegustowane podczas oficjalnego zakoĔczenia
konferencji.

SZPAJZA – DESER ĝLĄSKI
Skáadniki: 4 jajka 20 dag cukru; 4 áyĪeczki Īelatyny; sok wyciĞniĊty z 1/2 cytryny; 20 ml czystej wódki; 1 áyĪka kakao
Sposób przygotowania: Ubij pianĊ z biaáek. Oddzielnie utrzyj Īóátka z cukrem. OstroĪnie poáącz obie masy, uwaĪając,
aby piana nie opadáa. Dodaj namoczoną i rozpuszczoną ĪelatynĊ (przepis na torebce). Krem podziel na 2 równe czĊĞci,
do jednej dodaj sok z cytryny i dokáadnie wymieszaj. Do drugiej czĊĞci dodaj kakao rozpuszczone w wódce, równieĪ wymieszaj. Obie masy wkáadaj na przemian do pucharków koktajlowych, kaĪdą warstwĊ wygáadzaj áyĪeczką. MoĪesz udekorowaü wisienką z konfitury albo wiĞnią koktajlową. Na niedzielny deser przewaĪnie robi siĊ jednolitą szpajzĊ cytrynową. MoĪna ją przyrządziü áatwiej, miksując zastygającą galaretkĊ cytrynową (z torebki) z jajkami ubitymi z cukrem. Do
szpajzy dodaje siĊ czasami drobno startą skórkĊ cytrynową, w sezonie moĪna podaü ją z truskawkami albo wiĞniami.

GRYZ – KOCIEWSKI DESER
Skáadniki: 1 litr mleka; 3 áyĪki cukru; 3/4 szklanki kaszy mannej; 3 jaja; sok lub kompot do polania
Sposób przyrządzenia: Mleko wlaü do garnka, wsypaü cukier i podgrzewaü, wolno wsypywaü kaszĊ manną. Caáy czas
mieszając doprowadziü do wrzenia. Garnek z kaszką odstawiü z ognia, po chwili dodaü Īóátka i energicznie wymieszaü
áyĪką. NastĊpnie dodaü ubite biaáko i delikatnie wymieszaü. Tak przygotowany gryz wylaü do salaterek przepáukanych
zimną wodą i lekko scháodziü. Polaü domowym sokiem z czarnego bzu, jeĪyn, malin, wiĞni itp.
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Baczący nad wszystkim kucharze. Od lewej:
ElĪbieta Kaczmarek-Wija, Remigiusz Rączka
oraz Krystyna Gierszewska

Gospodynie wodzisáawskie gotują
razem z uczniami

Gospodynie i nauczyciele w otoczeniu uczniów
Zespoáu Szkóá Ekonomicznych

Przy wspólnej pracy

Fot. ze zbiorów ZSE w Tczewie oraz Starostwa Powiatowego w Tczewie

WystĊp zespoáu „Syryniczanki” z powiatu wodzisáawskiego

BADANIE TOēSAMOćCI

TOMASZ JAGIELSKI

V sesja popularnonaukowa
w Zespole Szkóđ w Suchym Dúbie

W

sobotĊ, 21 marca 2015 roku, w Zespole
Szkóá w Suchym DĊbie odbyáa siĊ V sesja popularnonaukowa o tematyce Īuáawskiej. UroczystoĞü zainaugurowali: dyrektor ZS w Suchym DĊbie – Aleksandra Lewandowska, wójt gminy
Suchy Dąb – Barbara KamiĔska i prezes ZKP – dr
Michaá Kargul. WĞród zaproszonych goĞci byli: Jan
Kulas – poseá na Sejm RP, Kazimierz SmoliĔski – poseá na Sejm RP, Lech Ireneusz – radny Powiatu GdaĔskiego. Zebranym uczestnikom zaprezentowano nowy
numer „Tek Kociewskich nr 8”, który zawiera artykuáy
o tematyce historycznej i regionalnej. Wszyscy wysáuchali prelekcji poĞwiĊconych nastĊpującym tematom:
•

„Historia powstania Wolnego Miasta GdaĔska
w 1920 roku” – dr Michaá Kargul,

•

„O braciach Moskalach – relacja z wyprawy do
Rosji” – Leszek MuszczyĔski,

•

„Wyzwolenie czy zniewolenie – Powiat GdaĔski w 1945
roku” – dr Daniel CzerwiĔski,

•

„Historia i rola miesiĊcznika Pomerania na rynku wydawniczym Pomorza” – Bogumiáa Cirocka.

Uczennice ZS w Suchym DĊbie, pod kierunkiem nauczyciela Michaáa AlbiĔskiego, zaprezentowaáy projekt
edukacyjny. Grupa gimnazjalistów przygotowaáa prezentacjĊ
dotyczącą Ğrodków masowego przekazu z punktu widzenia twórcy i prezentera. Wszystkim zebranym nowatorskie,
Ğmieszne i zabawne potraktowanie tematu
bardzo siĊ spodobaáo i nagrodzone zostaáo
rzĊsistymi brawami.
Podczas spotkania moĪna byáo zwiedziü
wystawĊ pt. „Polska Walcząca” przygotowaną przez Instytut PamiĊci Narodowej oddziaá
w GdaĔsku i podziwiaü prace Michaáa àagowskiego, nauczyciela plastyki w miejscowej szkole.
Po przerwie zebrani udali siĊ do Grabiny-Zameczek, gdzie uczestnicy sesji zwiedzili zamek, poznając jego historiĊ oraz prace związane z jego renowacją.
Spotkania miáoĞników i pasjonatów historii ĩuáaw GdaĔskich bĊdą kontynuowane
w przyszáoĞci.
ZdjĊcia ze zbiorów ZKP w Tczewie

Organizatorami V sesji popularnonaukowej o tematyce Īuáawskiej byli:
Zespóá Szkóá w Suchym DĊbie,
Urząd Gminy w Suchym DĊbie,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddziaá Kociewski w Tczewie.
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JACEK CHEREK

Lubichowskie Kociewiaki
Maáe ojczyzny wzbogacają ojczyznĊ wielką
i wzbogacają teĪ symfoniĊ Ğwiata.
BylibyĞmy w nim zagubieni, gdyby nie klucz
który zabieramy z domu.
Ks. Janusz St. Pasierb

L

ubichowskie Kociewiaki są regionalnym zespoáem
dzieciĊco-máodzieĪowym. Ich przygoda z gwarą
rozpoczĊáa siĊ w 1990 roku. Początkowo nazywali
siĊ „Wasze Klepy”, gdyĪ swój repertuar ograniczali tylko do
„gadek” kociewskich. Zainteresowanie i fascynacja kulturą
regionu szybko i sukcesywnie siĊ rozwijaáa. Zespóá rozrastaá siĊ liczebnie, wzbogacaá równieĪ swój repertuar. Obecnie nie skupia siĊ wyáącznie na „gadkach”, ale Ğpiewa pieĞni
róĪnych kompozytorów kociewskich, posiada maáą kapelĊ
i taĔczy. W 1992 roku zmieniá swoją pierwotną nazwĊ na
„Lubichowskie Kociewiaki”
ZaáoĪycielką i prowadzącą zespoáu jest zasáuĪona nauczycielka, Bogumiáa Fiaákowska – lubichowianka od urodzenia i kociewianka od pokoleĔ. Praca z dzieümi i máodzieĪą to jej wielka pasja. Pani Bogumiáa pragnĊáa, aby juĪ
najmáodsze pokolenie uczyü dojrzaáej miáoĞci i szacunku
do maáej ojczyzny, jaką jest Kociewie. Jest wspóáautorką
„Elementarza Gwary Kociewskiej” i zeszytu üwiczeĔ dla
klas máodszych. Za swoją dziaáalnoĞü w zakresie ochrony i promocji kultury Kociewia otrzymaáa liczne nagrody
i odznaczenia m.in. – Srebrny KrzyĪ Zasáugi, ZasáuĪony
Dziaáacz Kultury – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP, Nagroda Ministra Kultury i OĞwiaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Starosty Powiatu
Starogardzkiego, ZasáuĪony dla Gminy Lubichowo (1998,
2013 – zespóá) Nagrody Wójta Gminy za osiągniĊcia w dziedzinie kultury.
Zespóá „Lubichowskie Kociewiaki” juĪ od swoich początków staraá siĊ uczestniczyü w przeróĪnych konkursach,
przeglądach, turniejach i imprezach kulturalnych nie tylko
na szczeblu regionalnym. Warto tutaj wymieniü kilka wydarzeĔ, które na staáe zagoĞciáy w kalendarzu zespoáu. Są to:
Konkurs „Recytujemy PoezjĊ i ProzĊ Kociewską”, Turniej
GawĊdziarzy Kaszub i Kociewia we Wielu, Ogólnopolski
Konkurs Kociewskich KolĊd i Pastoraáek „Kolandy Lólków
Naszych”, Pomorski Przegląd Zespoáów Folklorystycznych
im. Ğw. Andrzeja w Debrznie, Festiwal TwórczoĞci Kociewskiej im. Romana Landowskiego w Tczewie, MiĊdzywojewódzki Przegląd Szkolnych Zespoáów Folklorystycznych
„Brzad”, Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych ku czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie, MiĊdzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia” w Tczewie.
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Na powyĪej wymienionych imprezach „Lubichowskie
Kociewiaki” osiągają sukcesy. Warto wymieniü te najwaĪniejsze, z ostatnich lat. W konkursie „Recytujemy poezjĊ
i prozĊ Kociewską” zespóá uczestniczy systematycznie od
1990 roku, uzyskując dobre wyniki na etapie finaáowym.
W bieĪącym roku czáonkinie zespoáu zajĊáy trzy pierwsze
miejsca: Patrycja Golimowska w kategorii – Ğpiew – klasy
IV-VI, Klaudia Rzóska w kategorii – recytacja – gimnazjum,
Kornelia Krysiak (debiut) w kategorii – recytacja I-III.
W 1993 roku „Lubichowskie Kociewiaki” zapoczątkowaáy
udziaá grup dzieciĊcych w Turnieju GawĊdziarzy Kaszub
i Kociewia, godnie reprezentując region. Nie byáo roku by,
nie wrócili z nagrodami. wzbudzając podziw i sympatiĊ zarówno widowni, jak i organizatorów. W 2008 roku zespóá na
tym turnieju zdobyá nagrodĊ gáówną. Od 1996 roku uczestniczy w Przeglądzie Zespoáów Folklorystycznych w Piasecznie, którego pomysáodawcą jest Jan Ejankowski, wspóátwórca zespoáu folklorystycznego „Piaseckie Kociewiaki”.
I na tym festiwalu „Lubichowskie Kociewiaki” kilkakrotnie otrzymywaáy nagrody. Od 2005 roku biorą takĪe udziaá
w Pomorskim Przeglądzie Zespoáów Folklorystycznych
w Debrznie, gdzie w 2009 roku zespóá zdobyá Grand Prix
w kategorii – zespóá dzieciĊcy, I miejsce w kategorii – solista dzieciĊcy oraz I miejsce w kategorii – solista dorosáy.
Kolejną imprezą, w której „Lubichowskie Kociewiaki” zdobywają nagrody, jest MiĊdzywojewódzki Festiwal Zespoáów
Folklorystycznych „Brzad”. W latach 2007 i 2009 przyznano im pierwsze miejsce. Regionalny zespóá z Lubichowa
startuje od pierwszej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu KolĊd i Pastoraáek: 2005 rok – II nagroda, 2011 rok – I nagroda
dla zespoáu i II nagroda dla solisty, 2013 rok – II nagroda dla
zespoáu i II nagroda dla solisty, 2015 rok – I nagroda dla zespoáu. Kilka razy startowaá na MiĊdzynarodowym Festiwalu
Muzyki Rodzinnej Familia w Tczewie. Pierwszy raz w 1998
roku, gdzie zdobyá wyróĪnienie. W 2009 roku „Lubichowskie Kociewiaki” zdobyáy III nagrodĊ i Puchar Przechodni
Festiwalu. Puchar ten przez caáy rok staá na zaszczytnym
miejscu w lubichowskiej szkole.
W ostatnich latach duĪymi sukcesami moĪe siĊ pochwaliü
jedna z czáonkiĔ zespoáu, Klaudia Rzóska, „Kociewska Gaduáa”, która trzykrotnie zajmowaáa pierwsze miejsce na Fe- c
stiwalu TwórczoĞci Kociewskiej im. Romana Landowskiego 24-26
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Anna Czubek i Barbara àukasiewicz
pierwsze „Lubichowskie Kociewiaki”,
1991 rok

Wszystkie fot. ze zbiorów Bogumiáy Fiaákowskiej

Z Marszaákeim Sejmu Maciejem PáaĪyĔskim,
Piaseczno 1998 rok

UroczystoĞci ku pamiĊci prof. Pawáa Wrzos-WyczyĔskiego

Na Kociewskim Konkursie

Podcza
Wiejsk

Jaseáka kociewskie wedáug wáasnego
scenariusza, 1994 rok

Z biskupeb pelpliĔskim Janem Bernardem Szlagą,
Skórcz 1998 rok

Z Janem Ejankowskim, Piaseczno 2002 rok

Ċd i Pastoraáek, 2015 rok

urnieju Kóá GospodyĔ
w Kaliskach

Koncert z okazji 21. rocznicy
powstania zespoáu

WOKÓã REGIONALIZMU
w Tczewie w kategorii recytacje dla klas IV-VI i trzykrotnie Ğp Józefa Milewskiego, piewcy Kociewia, autora wielu puwygrywaáa w konkursie „Wyc Kociewski” podczas Przeglą- blikacji i artykuáów o regionie, brali Īywy udziaá w I, II i III
du Zespoáów Folklorystycznych w Piasecznie.
Kongresie Kociewskim.
„Lubichowskie Kociewiaki” poprzez kultywowanie traZ waĪniejszych wydarzeĔ naleĪy wymieniü powitanie po
dycji, zwyczajów, Ğpiewów i taĔców regionalnych promują kociewsku Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II w Pelplinie (1999).
Kociewie u siebie, w kraju i za granicą. W 2010 roku zespóá Byá to wielki zaszczyt dla zespoáu, a zarazem wyraz zaufaprzebywaá z trzydniową wizytą w Lipsku, gdzie zaprezento- nia organizatorów. W 2001 roku, na zaproszenie Marszaáka
waá kulturĊ Kociewia podczas trwającego tam ĞwiĊta „DNI Sejmu Macieja PáaĪyĔskiego, dziĊki przychylnoĞci wáadz
CZERWCA”.
gminy Lubichowo, zespóá pojechaá do stolicy. Zwiedziá
Natomiast w 2007 roku, jako laureaci Wielkiego Fina- obiekt Sejmu i godnie zaprezentowaá krótki program regioáu Przeglądu Zespoáów Folklorystycznych w Skórczu, po- nalny w gabinecie Marszaáka Sejmu.
jechali do Poznania, aby promowaü region kociewski na
Zespóá otrzymaá liczne nagrody i wyróĪnienia. W dowód
MiĊdzynarodowych Targach PoznaĔskich. Prezentowali siĊ uznania caáoksztaátu twórczoĞci „Lubichowskie Kociewiaw róĪnych miejscach Kociewia i poza jego granicami, jak ki” zostaáy uhonorowane (2013) medalem „ZasáuĪony dla
m.in.: na PowiĞlu, na Kujawach i Kaszubach. Od wielu lat Gminy Lubichowo”.
promują kulturĊ Kociewia podczas miejscowych festynów
Przez zespóá przewinĊáo siĊ ponad 100 czáonków, niektóletnich oraz w róĪnych miejscach swojej gminy, jak: Ocy- rzy legitymują siĊ dáugoletnim staĪem. Anna Czubek i Barpel, Szteklin, Wda, Zelgoszcz, Osowo LeĞne i Mermet.
bara àukasiewicz to pierwsze „Lubichowskie Kociewiaki”,
Czáonkowie zespoáu dziaáają
a wáaĞciwie „Wasze Klepy”.
teĪ na rzecz lokalnego ĞrodowiW historii zespoáu byáo piĊciu
ska, ĞciĞle wspóápracując m.in.
akompaniatorów: Marek Oller,
Radosáaw Sikora, Piotr Chrapz Klubem Seniora. W trakcie spokowski, Sebastian Sikora, a obectkaĔ z okazji Dnia Seniora czy
nie Ryszard Szachta. JeĞli chodzi
Dnia Kobiet i spotkaĔ wigilijnych
o repertuar, to czáonkowie zesponie tylko umilają czas seniorom,
áu korzystają przede wszystkim
ale takĪe pokazują swoje talenz dorobku literackiego Antoniego
ty i umiejĊtnoĞci. Lubichowskie
Górskiego i Bernarda Janowicza.
Kociewiaki kilkakrotnie organiWiĊkszoĞü tekstów pisze jednak
zowaáy spotkania i bale karnawapani Bogumiáa. Piosenki czerpią
áowe dla wychowanków z Domu
z twórczoĞci Wáadysáawa KirsteDziecka w Tczewie i osób nieina, Jana Schulza i innych. Zespóá
peánosprawnych, organizowano
tworzy programy wedáug wáasnewarsztaty dla nauczycieli-regioLubichowskie Kociewiaki
go scenariusza, które są dostosonalistów, wychowanków domu
ZdjĊcie ze zbiorów Bogumiáy Fiaákowskiej
wane do okolicznoĞci, a takĪe do
dziecka i przedszkolaków.
wieku oraz temperamentu wykoZespóá ma na swoim koncie
wystĊpy w radiu i telewizji, m.in. udziaá w nagraniu audycji nawców. „Lubichowskie Kociewiaki” mają teĪ w swoim
„Pokazaü Kociewie caáej Polsce”(1996), udziaá w „Magazy- repertuarze taĔce – gáównie polki. Korzystają z warsztatów
nie Kociewskim” – interpretacja Bajek Bernarda Janowicza wokalnych i tanecznych, wspóápracując z dyrekcją i na(1999), udziaá w audycji regionalnej i nagrywanie kolĊd i pa- uczycielami Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie
storaáek kociewskich dla sáuchaczy Radia Gáos (2002, 2004, GdaĔskim, p. Mirosáawą Möller i panem Piotrem Chrap2012). Ciekawym doĞwiadczeniem byáo spotkanie w staro- kowskim.
gardzkim Muzeum Ziemi Kociewskiej z etnomuzykologami
Chronologiczny zapis dokonaĔ zespoáu, od początku
z paryskiej Sorbony (2004). GoĞcie byli bardzo wdziĊczni, za jego istnienia, zapisali w 6 grubych tomach kronik i na stromoĪliwoĞü wzbogacenia pozyskiwanych materiaáów etnogra- nie internetowej kociewiaki.republika.pl, na którą serdeczficznych o Ğpiew i muzykĊ Kociewia.
nie zapraszają.
Z okazji 21. rocznicy powstania nagrano páytĊ z akomPatronat nad zespoáem sprawuje Gminny OĞrodek Kultupaniamentem wáasnej kapeli.
ry w Lubichowie z kierownikiem, panem Franciszkiem LeLubichowskie Kociewiaki upamiĊtniają wybitne i zasáu- wickim, który przyjąá zespóá pod swoje skrzydáa ponad 20
Īone postacie Kociewia. W ubiegáym roku zorganizowano lat temu i caáy czas aktywnie uczestniczy w jego Īyciu. WáauroczystoĞü Ğrodowiskową i wystawĊ ku pamiĊci prof. Paw- dze samorządowe Gminy Lubichowo doceniają dziaáalnoĞü
áa Wrzos-WyczyĔskiego, artysty i naukowca pochodzącego „Lubichowskich Kociewiaków” okazują wiele ĪyczliwoĞci
z Zelgoszczy. Czáonkowie zespoáu ubogacili takĪe swym i sympatii jego czáonkom, czemu dają wyraz fundując odpookolicznoĞciowym wystĊpem obchody 100-lecia urodzin wiednie nagrody.

Obecny skáad zespoáu stanowią: Monika Mokwa, Amelia Bartwicka, Magdalena Buniek, Alicja Cejer,
Zuzanna Czubek, Miáosz Fryska, Monika Fryska, Patrycja Golimowska, Maria Gosz, Maja KobyliĔska,
Kornelia Krysiak, Maciej Mokwa, Emilia Myszewska, Patryk Pilacki, Piotr Pilacki, Martyna Szramka,
Maágorzata Toczek, Karolina CichoĔ, Edyta Pilacka, Klaudia Rzóska, Klaudia ZieliĔska, Monika Piesik
i Elwira KamiĔska.
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CZESãAW GLINKOWSKI

To juľ 45 lat dziađalnoħci
Towarzystwa Miđoħników Ziemi
Tczewskiej

M

inĊáo 45 lat od dnia zebrania zaáoĪycielskiego
Na walnym zgromadzeniu wysáuchano sprawozdania
(24.03.1970 r.) i wpisania do rejestru stowarzy- z dziaáalnoĞci Rady w XI kadencji, które zaprezentowaáa
szeĔ (25.04.1970 r.) Towarzystwa MiáoĞników Eleonora Lewandowska, przewodnicząca Radzie przez
Ziemi Tczewskiej.
dwie kadencje, od 2007 roku.
Rocznica ta skáania do oddania
Uczestnicy Walnego Zgromaszacunku 73 zaáoĪycielom oraz
dzenia pozytywnie ocenili dziaáalwszystkim tym, którzy tworzyli
noĞü Towarzystwa i udzielili Rai tworzą szanse realizacji zaáoĪeĔ
dzie absolutorium. Mimo wysoNa kadencjĊ lat 2015-2020
statutowych, które moĪna krótkiej oceny, czáonkowie Rady powybrano RadĊ Towarzystwa
ko streĞciü w sáowach: budzenie
stanowili zakoĔczyü dziaáalnoĞü
w nastĊpującym skáadzie:
toĪsamoĞci regionalnej wĞród
Nową RadĊ Towarzystwa Walx Jarosáaw Bartoszewski – prezes,
mieszkaĔców Ziemi Tczewskiej
ne Zgromadzenie zobowiązaáo do
i promowanie twórców związaprzygotowania programu dziaáax Sylwia KamieĔ – wiceprezes,
nych z regionem, czemu sáuĪy
nia na nową kadencjĊ, w którym
m.in. organizowany kaĪdego roku
naleĪy uwzglĊdniü kontynuacjĊ
x Jolanta Jank – wiceprezes,
Festiwal TwórczoĞci Kociewskiej
tych form dziaáalnoĞci, które doim. Romana Landowskiego.
brze sáuĪą realizacji celów statux Rozalia Sobieralska – sekretarz,
towych.
Nie ĞwiĊtowano tej rocznicy,
Na nową kadencjĊ naleĪy
a jedynie przypomniano jej histox Eleonora Lewandowska – czáonek
Īyczyü
TMZT wciąĪ tego sameryczne znaczenie dla wspóáczeszarządu,
go zaangaĪowania, odkrywania
nego Īycia spoáeczno-kulturalnei ukazywania wszystkiego, czego
go naszego regionu na Walnym
x Teresa Chyáa – czáonek zarządu,
w szeroko rozumianej kulturze
Zebraniu Sprawozdawczo-Wybori dziaáalnoĞci spoáecznej oczekują
czym odbytym 18 kwietnia 2015
mieszkaĔcy ziemi tczewskiej.
roku.

Czáonkowie TMZT
fot. Jacek Cherek
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Laureaci konkursu plastycznego

Dzieci z zainteresowaniem poznają tajniki skubania pierza

Wystawa dawnych sprzĊtów

WystĊp zespoáu „Modraki”

Wystawa twórczoĞci kociewskiej

Wszystkie fotografie Jacek Cherek

Stoisko z wyrobami kociewskimi

HISTORIA KOCIEWIA W PIGUãCE

Festiwal Kultury Kociewskiej
w Pelplinie

W

dniach od 16 do 18 kwietnia, w ramach
dziaáaĔ V Kongresu Kociewskiego, odbyá
siĊ Festiwal Kultury Kociewskiej w Pelplinie. Celem Festiwalu jest promocja kultury, twórczoĞci
ludowej, przekazanie máodemu pokoleniu tradycji, obrzĊdowoĞci, zwyczajów, dorobku materialnego, folkloru,
przepisów kulinarnych związanych z regionem kociewskim. W pierwszym dniu festiwalu, w sali Miejskiego
OĞrodka Kultury, uczniowie pelpliĔskich szkóá zapoznawali siĊ z dziedzictwem kulturowym Kociewia poprzez
wystawĊ „TwórczoĞü na Kociewiu”, która prezentowaáa
malarstwo, rzeĨby, wiklinĊ, wycinanki wykonane przez
twórców ludowych z Kociewia i muzykĊ folkową w wykonaniu i zespoáu „Burczybas” z Gniewu. Zwiedzający
mieli okazjĊ zobaczyü, jak siĊ dawniej Īyáo na Kociewiu
– czyli jak siĊ praáo, wykonywaáo robótki rĊczne, skubaáo pierze, jak przygotowywaáo siĊ posiáki. Poza tym odbywaáy siĊ lekcje taĔca kociewskiego, „Korkarza”. Tego
samego dnia w godzinach popoáudniowych w sali MOK
odbyáo uroczyste otwarcie Festiwalu Kultury Kociewskiej, którego dokonaá Dariusz Górski, zastĊpca burmistrza Pelplina. NastĊpnie Wiesáaw ĝwitaáa zaprezentowaá
zebranej publicznoĞci dawne wyposaĪenie, narzĊdzia i sprzĊt,
jaki znajdowaá w kociewskich gospodarstwach. Kolejnym
punktem spotkania byáo sympozjum popularno-naukowe,
podczas którego referaty wygáosili prof. Maria PająkowskaKensik i dr Michaá Kargul, prezes Oddziaáu Kociewskiego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. Po wygáoszonych referatach Krystyna Gierszewska, prezes Kociewskiego Forum Kobiet, zaprezentowaáa najnowszą ksiąĪkĊ pt.
„Karolinka i kociewska grapa”, która jest owocem realizowanego projektu „DzieciĊca przygoda z kuchnią kociewską”.
Publikacja ta jest kierowana przede wszystkim do dzieci, ale
nie tylko. KsiąĪka skáada siĊ z 12 listów babci adresowanych
do tytuáowej bohaterki. Jak podkreĞliáa wspóáautorka, ksiąĪka wprowadza máodego czytelnika w niezwykáy Ğwiat kuchni
kociewskiej. Spotkanie zostaáo uĞwietnione wystĊpami pelpliĔskich zespoáów folklorystycznych: Gzuby z PepliĔskiej
Dwójki, Modraki i Oj toto.
W drugim dniu festiwalu w Miejskim OĞrodku Kultury
odbyá siĊ Konkurs Gwary Kociewskiej, w którym w 6 kategoriach wystartowaáo 55 uczestników. Celem konkursu jest
ochrona i popularyzacja gwary kociewskiej. Jury w skáadzie:
Regina Kotáowska, Krystyna Gierszewska, Maria Schulz,
Danuta Nojman i Wiesáaw ĝwitaáa, przyznaáo poszczególne
miejsca nastĊpujących kategoriach: w kategorii I – dzieci
przedszkolne – I miejsce Zuzanna Libiszewska, II miejsce
Agata Wysocka, III miejsce Aleksander Janiczak, wyróĪnienie Kordian Miga. W kategorii II – uczniowie klas I-III
szkoáy podstawowej – I miejsce Igor MroziĔski, II miejsce
Natalia Hasa, III miejsce Emilia Ryszkowska, wyróĪnienie
Oliwia Skolimowska. W kategorii III – uczniowie klas IV-
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Igor MroziĔski, jeden z laureatów
Konkursu Gwary Kociewskiej
fot. Jacek Cherek

VI szkoáy podstawowej – I miejsce Daria Gajos, II miejsce
Miáosz Chmielecki, III miejsce Zuzanna Jabáonka. W kategorii IV – uczniowie klas gimnazjalnych – I miejsce Paulina Muchowska, II miejsce Marta Choinska, III miejsce
Aleksandra Frymarska. W kategorii V – uczniowie klas
ponadgimnazjalnych – komisja nie przyznaáa I i II miejsca,
III miejsce zajĊáa Kamila Chojnacka, wyróĪnienie przyznano Weronice Frymarskiej. W kategorii VI – osoby dorosáe
– I miejsce Beata Górska, II miejsce Anna Dworakowska.
Ostatni dzieĔ Festiwalu rozpocząá siĊ od barwnego
przemarszu ulicami Pelplina na targowisko. Uczestników
przywitaá po kociewsku burmistrz Pelplina – Patryk Demski. NastĊpnie na scenie zaprezentowaáy siĊ kociewskie zespoáy folklorystyczne tj. Subkowiaki, Gzuby z PelpliĔskiej
Dwójki, Modraki, Oj-toto, Piaseckie Kociewiaki, Psiotrowe
Dziewuchy i Burczybas. W przerwie trwających wystĊpów
wrĊczono nagrody laureatom konkursu plastycznego „Moje
Kociewie”, na który wpáynĊáo 133 prac wykonanych przez
uczniów ze szkóá gminy Pelplin. Byáy one oceniane przez
komisjĊ pod przewodnictwem Ewy Landowskiej w trzech
kategoriach. W kategorii I – dzieci do 6 lat – I miejsce
przyznano Ksaweremu ĩuraw, w kategorii II – uczniowie
szkoáy podstawowej klasy I-III – pierwsze miejsce zajĊáa
Weronika Huebner i w kategorii III – uczniowie, osoby
niepeánosprawne – I miejsce przyznano àukaszowi Szymbrowskiemu. W trakcie festiwalu moĪna byáo zakupiü pamiątki z Kociewia oraz posiliü siĊ regionalnymi potrawami.
Gáównym organizatorem Festiwalu Kultury Kociewskiej
byá Miejski OĞrodek Kultury w Pelplinie.

J.CH.
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BADANIE TOēSAMOćCI

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Historyczna wartoĞü tczewskiego mostu
Argumenty historyka przemawiające za odbudową

M

ost tczewski woáa o ratunek. Pomocy potrzebuje
zarówno wspaniaáy zabytek sztuki inĪynierskiej
– obiekt europejskiego dziedzictwa kultury technicznej, jak i do dziĞ uĪywane poáączenie komunikacyjne
z drugą stroną Wisáy. Historia tego mostu jest równie dáuga
jak wspaniaáa. Jego rodowód ma swój początek w poáowie
XIX wieku i wiąĪe siĊ z budową linii kolejowej áączącej
Królewiec z Berlinem. Wychodzono wówczas z zaáoĪenia,
Īe przejĞcie delty Wisáy przez Tczew, Malbork i Elbląg bĊdzie najlepszym rozwiązaniem. Otwarcie linii kolejowej
i budowa mostów miaáy decydujące znaczenie dla rozwoju
Tczewa jako waĪnego oĞrodka i wĊzáa kolejowego.
Mosty tczewskie byáy budowane w kilku etapach. W latach 1850-1857 wybudowano pierwszy most. KamieĔ wĊgielny pod jego budowĊ zostaá poáoĪony przez Fryderyka
Wilhelma IV w dniu 27 lipca 1851 roku. Gáównym kierownikiem budowy byá radca budowlany, Carl Lentze.
Ogromny ciĊĪar záoĪonej konstrukcji Īelaznej tego mostu spoczywaá na siedmiu olbrzymich filarach ustawionych
na specjalnym fundamencie o powierzchni 1333 metrów
kwadratowych. Fundament ten postawiono na gruncie utworzonym przez czysty piasek gruboziarnisty, który znajdowaá siĊ 5,7 metra poniĪej Ğredniego poziomu rzeki. Do tego
celu uĪyto 257 pali gruntowych. Dookoáa nich postawiono
ĞcianĊ o gruboĞci 0,3 metra, która miaáa za zadanie chroniü
pale przed wypáukaniem gruntu. Dodatkowo uáoĪono 1500
bloków kamiennych, kaĪdy o objĊtoĞci od 0,3 do 0,9 metra
szeĞciennego. ĝrodek filarów wykonano z cegáy klinkierowej i tynku hydraulicznego. Z zewnątrz obáoĪono je kamieniem ciosanym oraz piaskowcem o odpowiedniej twardoĞci.
Kamienie wykonane byáy z granitu i bazaltu. KamieniarkĊ
áączono stalowymi klamrami pokrywanymi cynkiem i asfaltem. WysokoĞü konstrukcji metalowej wynosiáa wtedy 11,4
metra, zaĞ szerokoĞü 6,3 metra. Na tej szerokoĞci umieszczono tor kolejowy, a po obu jego stronach drogi dla pojazdów
konnych. Poza kratownicami na zewnątrz z obu stron znajdowaáy siĊ chodniki dla pieszych, które okrąĪaáy wieĪyczki
na filarach. Na kaĪdym filarze byáy wybudowane dwie okrągáe neogotyckie wieĪyczki, wykonane z dobrych cegieá, palonych w miejscowej cegielni. Przyczóáki ozdobiono czworokątnymi wieĪami, a bramy wyĪsze byáy od reszty mostu
oddalone o 12 metrów. Projekty naroĪnych portali oraz wieĪ
mostowych w Tczewie sporządziá Friedrich August Stuler,
a páaskorzeĨbĊ na zachodnim portalu wykonaá Gustav Blaser. CiĊĪar metalowej konstrukcji wynosiá 7 tysiĊcy ton, a jej
caákowita dáugoĞü 800,4 metra. Budowa mostu kosztowaáa
4 miliony talarów.
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Dnia 12 paĨdziernika 1857 roku oczy zachwyconych
mieszkaĔców miasta zobaczyáy pierwszy parowóz toczący
siĊ wolno wraz z wagonami po gotowym juĪ moĞcie, który odtąd staá siĊ chlubą Tczewa. A poniewaĪ juĪ wkrótce
przestaá on wystarczaü, w latach 1888-1890 wybudowano
tuĪ obok, w odlegáoĞci zaledwie 30 metrów, drugi most, juĪ
wyáącznie kolejowy, pierwszy przeznaczając dla ruchu koáowego i pieszego.
Oba mosty po oddaniu ich do uĪytku byáy krótsze od dzisiejszych. SiĊgaáy do waáu ochronnego, który w XIX wieku
znajdowaá siĊ bliĪej koryta Wisáy. Waá przesuniĊto w 1912
roku dalej, w stronĊ Lisewa. Wtedy teĪ przedáuĪono oba mosty, wykonując jednoczeĞnie dwie przybudówki ze wspólną
bramą. Caákowita dáugoĞü starego mostu zwiĊkszyáa siĊ do
1030 metrów.
Jeszcze na dáugo przed wybuchem drugiej wojny
Ğwiatowej, z uwagi na strategiczne usytuowanie miasta
i mostów, teren ten byá przedmiotem szczególnej uwagi
sztabowców polskich i niemieckich. Jedni i drudzy wiązali z Tczewem i mostami okreĞlone plany. W czerwcu 1939
roku budowle te zostaáy zaminowane przez polskich Īoánierzy i przygotowane do zniszczenia na wypadek wojny.
W dniu 1 wrzeĞnia 1939 roku, juĪ w czasie bezpoĞrednich
walk o Tczew, dowódca 2 Batalionu Strzelców, ppák Stanisáaw Janik, wydaá rozkaz wysadzenia mostów. Wykonaá go
ppor. Norbert Juchtman. O godzinie 6.00 wysadzono przyczóáek wschodni i tzw. filar G, a o godzinie 6.45 przyczóáek zachodni. Zburzone zostaáy cztery filary. Wysadzenie
mostów tczewskich przez polskich saperów pokrzyĪowaáo
plany niemieckie i utrudniáo agresorowi przegrupowanie
wojsk grupy Armii Póánoc w kierunku wschodnim. Droga
przez WisáĊ zostaáa zamkniĊta. CzterdzieĞci dni potrzebowali Niemcy, aby przy nakáadzie duĪych siá i Ğrodków
zbudowaü prowizoryczny most na WiĞle. Po zakoĔczeniu
kampanii wrzeĞniowej Niemcy przystąpili do odbudowy zniszczonych mostów. Przy pracach tych zatrudniono
wiĊĨniów z obozu przejĞciowego, utworzonego na obszarze tczewskich koszar. Mostu drogowego hitlerowcy nie
odbudowali w caáoĞci przez caáy okres okupacji. Ograniczono siĊ jedynie do uáoĪenia wąskiego poáączenia nad terenem zniszczonym.
Obydwa mosty zostaáy ponownie zniszczone, tym razem przez wycofujących siĊ Niemców, 8 marca 1945 roku.
Wkrótce po wyzwoleniu Tczewa spod okupacji hitlerowskiej przystąpiono do uruchomienia transportu drogowego
i kolejowego oraz rozpoczĊto budowĊ prowizorycznych mostów. Koszt przedsiĊwziĊcia wynosiá 120 milionów záotych.
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DziĊki wielkiemu wysiákowi budowniczych, 8 marca 1947
roku oddano do uĪytku most kolejowy, który 24 marca 1947
roku, w momencie ruszenia lodów, pod naporem potĊĪnych
zwaáów kry runąá i znalazá siĊ w nurtach Wisáy. Uszkodzenia siĊgaáy 80 procent. Te pierwsze niepowodzenia nie zniechĊciáy pracowników PrzedsiĊbiorstwa Robót Kolejowych.
JuĪ w czerwcu 1947 roku przystąpiono do budowy nowego
mostu. Prace prowadziáo sukcesywnie przez kilka lat wspomniane wyĪej przedsiĊbiorstwo kolejowe. Nie powróciá on
jednak nigdy do swej dawnej ĞwietnoĞci.
W latach 1959-1960 oba mosty zostaáy zmodernizowane. Nastąpiáa wymiana zuĪytych przĊseá. Obecnie most kolejowy jest dziesiĊcioprzĊsáowym, dwutorowym obiektem
o caákowitej dáugoĞci 1037,8 m. Skáada siĊ z fragmentów
róĪnych mostów o bardzo zróĪnicowanej konstrukcji. Jest to
niewątpliwie wspaniaáe miejsce dla studentów budownictwa
mostowego jako jedyny w swoim rodzaju ”skansen mostowy”, ale dla normalnych uĪytkowników stanowi utrapienie.
Od zakoĔczenia wojny most nie byá poddany kapitalnemu
remontowi, a powaĪne naprawy byáy rzadkoĞcią.
Oba mosty poddawane są tylko staáym zabiegom konserwacyjnym i remontom bieĪącym. Do dnia dzisiejszego przy
przĊĞle mostu z 1857 roku zachowaáy siĊ cztery oryginalne
neogotyckie wieĪyczki. Mury tych wieĪyczek i ich áukowe
spojenia są popĊkane i wymagają szybkiej naprawy, jeĞli ten
zabytkowy obiekt ma ocaleü. PowaĪnego remontu wymaga
przede wszystkim most drogowy dla ruchu koáowego.
Od 1999 roku historycznym mostem tczewskim opiekuje siĊ Powiat Tczewski, który wspólnie z przedstawicielami
samorządów, wáadz rządowych oraz Politechniki GdaĔskiej
wspóápracuje w dziele przywrócenia jego ĞwietnoĞci.
Kiedy w sierpniu 1999 roku otwierano wystawĊ poĞwiĊconą historii tczewskich mostów w Muzeum Wisáy
w Tczewie, narodziá siĊ pomysá, by historią i stanem dzisiejszym tego zabytku zainteresowaü szersze grono ludzi,
szczególnie tych, od których pomocy zaleĪy jego dalszy
los. Dlatego teĪ postanowiono rozbudowaü tczewską czĊĞü
tej ekspozycji i przygotowaü makietĊ mostu odwzorowującą jego dawne piĊkno i ĞwietnoĞü. MakietĊ mostu wykonano w Zespole Szkóá Kolejowych w Tczewie. Zdecydowano, Īe skoro trudno sprowadziü niektórych decydentów
na tczewski most, to most ten zostanie zawieziony do nich.
I tak teĪ siĊ staáo. Makieta miaáa swoją ekspozycjĊ w Muzeum Techniki w Warszawie. Byáa równieĪ eksponowana
w Muzeum Techniki w Berlinie, a obecnie znajduje siĊ
w Centrum Wystawienniczo Regionalnym Dolnej Wisáy
w Tczewie
DziĊki staraniom Politechniki GdaĔskiej oraz Powiatu Tczewskiego zabytkowy most tczewski uznany zostaá
14 maja 2004 roku przez AmerykaĔskie Stowarzyszenie
InĪynierów Budownictwa, które promuje wiedzĊ o najwaĪniejszych budowlach stanowiących Ğwiatowe dziedzictwo
obiektów techniki, za miĊdzynarodowy zabytek inĪynierii
budowlanej.
WartoĞü historyczna mostu przemawia za jego szybką
i peáną odbudową, tak aby ponownie byá on wspaniaáym zabytkiem architektonicznym z bramami wjazdowymi i portalami w stylu neogotyckim oraz páaskorzeĨbami na portalach
i dwunastoma neogotyckimi wieĪyczkami.
NaleĪy mieü nadziejĊ, Īe nadejdzie znowu czas ĞwietnoĞci dla historycznego mostu tczewskiego. W maju br. Rada
Powiatu Tczewskiego przeznaczyáa Ğrodki na dokumentacjĊ
projektową odbudowy mostu w wersji historycznej.
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Tymawa –
JaĨwiska –
Opalenie
Kolejna wödrówka zorganizowana
przez NadwiĈlaþski Klub Krajoznawczy
„TRSOW” z Tczewa rozpoczöäa siö
w miejscowoĈci Tymawa, odlegäej
od Gniewa o 4 km.

YMAWA - wieĞ owalnicowa o starym osadnictwie. Wykopane na pobliskich polach urny Ğwiadczą o staroĪytnym pochodzeniu osady.
Okoáo roku 1224/1226 sprowadzony tu zostaá Zakon
Rycerski Calatrava, zaáoĪony w 1158 roku w miejscowoĞci
Calatrava, w Hiszpanii. Jego celem miaáa byü ewangelizacja miejscowej ludnoĞci oraz jej obrona przed napadami
Prusów. Na dokumencie z 9 sierpnia 1224 roku wydanym
w Tymawie, a mówiącym o nadaniu przez ksiĊcia Sambora
na rzecz zakonu cystersów z Oliwy wsi Radostowo i Rajkowy, figurują imiona czterech zakonników. Są to mistrz Florenty oraz bracia Konrad, Magnus i Herbord. Jaki byá ich
los, nie wiadomo, gdyĪ przebywali tu tylko do roku 1230.
W roku 1305 TymawĊ objĊli w swe posiadanie KrzyĪacy. Przywilej lokacyjny dla wsi zostaá zatwierdzony przez
króla Wáadysáawa IV dnia 30 maja 1632 r. Jak podają Ĩródáa z XVII wieku, we wsi Īyáo 13 gburów, czyli gospodarzy.
W 1922 roku we wsi mieszkaáo 2054 Polaków, jeden Niemiec – katolik oraz 32 Niemców – ewangelików.
Cennym zabytkiem jest pochodzący z XVII wieku
koĞcióá p.w. ĝW. MICHAàA ARCHANIOàA. Z przekazów ustnych wiadomo, Īe powstaá on na gruzach klasztoru kalatrawensów. Zapiski mówią, Īe byá zbudowany
z pruskiego muru. Do dziĞ zachowaáa siĊ zachodnia czĊĞü
koĞcioáa.
Konsekracji Ğwiatyni dokonaá biskup sufragan wáocáawski Stanisáaw Jacek ĝwiĊcicki w 1665 roku. KoĞcióá jest
jednonawowy, z páaskim drewnianym stropem i niewielką
wieĪą.
Zwraca uwagĊ renesansowy oátarz gáówny, z piĊknym,
pochodzącym z XVII w., kurdybanowym antepedium (obecnie w Toruniu w renowacji od 2012 roku)
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Dwa oátarze boczne oraz chrzcielnica zostaáy wykonane
w stylu barokowym, natomiast dwa feretrony w stylu rokoko.
Zachowaá siĊ takĪe, pochodzący z 1690 roku, dzwon.
UpamiĊtnieniem tragicznych wydarzeĔ II wojny Ğwiatowej jest tablica o nastĊpującej treĞci :
Ks. dziekan
K. Wojtaszewski
+ 26.X. 1939 w lesie szpĊgawskim
Ks. M. Handau
+ 4.IX. 1939 pod JeĪewem
PONIEĝLI ĝMIERû MĉCZEēSKĄ
Parafianie 1965 r.

ny Gniewa napotykamy nowoczesny obelisk, ustawiony 17
maja 1995 roku, na którym czytamy:
KU PAMIĉCI
KS. SENATORA ALFONSA SZULCA LAT 60
PROBOSZCZA W SUBKOWACH
ZAMORDOWANEGO W SZTUTOWIE W 1940 ROKU
ORAZ
DR. MED. JANINY ZD. BANASZAK LAT 50
DR. FIZYKI MARKA LAT 50
PSTROKOēSKICH
KTÓRZY ZGINĉLI W EKSPLOZJI WIEĩOWCA
W GDAēSKU

KALATRAWENSI Z TYMAWY
Pod tą tablica umieszczono kolejną, o nastĊpującej treĞci:
XX WIEK TO CZAS NAZNACZONY WOJNAMI,
MĉCZEēSTWEM I REPRESJAMI
W TYM CZASIE ODRADZAàA SIĉ I UPADAàA
RZECZPOSPOLITA
NA FRONTACH, W OBOZACH, WIĉZIENIACH I NA
ZESàANIACH NASI RODACY
MIESZKAēCY TEJ ZIEMI – GINĉLI ZA OJCZYZNĉ,
WIARĉ, WOLNOĝû I NIEPODLEGàOĝû
NIECH OFIARA ICH ĩYCIA POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĉCI
SAMORZĄD GMINY GNIEW, 2011 R.
W 1993 roku koĞcióá przeszedá gruntowny remont –
wzmocniono Ğciany, naprawiono dach i odnowiono wnĊtrze.
KoĞcióá ogrodzony jest murem z kamienia i cegáy.
Niedaleko koĞcioáa na cmentarzu parafialnym znajduje
siĊ kilka ciekawych nagrobków, wĞród których wyróĪnia siĊ
grób porucznika pilota Wojska Polskiego – Jana Neumanna
(ur. 5.08.1903 roku; zm. 4.04.1932 roku), który zginąá nad
Wisáą Ğmiercią lotnika.
W pobliĪu przystanku autobusowego Tymawa–Wybudowanie zauwaĪyü moĪna pagórek zwany Winną Górą lub
coraz czĊĞciej Lisim Ogonem, na którym podobno kalatrawensi uprawiali winogrona. Przy wjeĨdzie do wsi od stro-

Wiadomym jest, Īe w Tymawie w XIII wieku przebywali rycerze z hiszpaĔskiego Zakonu Calatrava, który powstaá w ogarniĊtej wojną z Maurami Kastylii. ZaáoĪono go
w 1158 roku z inicjatywy cysterskich mnichów z opactwa
Santa Maria de Fitero w twierdzy Calatrava la Vieja, mającej broniü Toledo przed atakami Maurów. Po Ğmierci w 1164
roku gáównego inicjatora obrony twierdzy, cystersa Rajmunda Fitero, nastąpiá rozáam wĞród zaáogi. Cysterscy mnisi, nie
uznając nowego mistrza, niejakiego Don Garci, powrócili do
klasztoru w Fitego.
Powstanie Zakonu Calatrava na gruncie cysterskim spowodowaáo spory w zakonie, gdyĪ bulla papieĪa Aleksandra
III z 1164 roku, zatwierdzająca nowy zakon rycerski, nie
precyzowaáa dokáadnie związków miĊdzy kalatrawensami
a cystersami. Dlatego w 1187 roku Zakon Calatrava zostaá
podporządkowany cysterskiej kapitule generalnej we francuskim Morimond.
Zakon Calatrava, walcząc aktywnie u boku królów Kastylii – Alfonsa VIII (1158-1214) i Ferdynanda III (12171252) – stawaá siĊ coraz bogatszy. Od królów otrzymywaá
szereg zdobytych zamków i miast, by sprawowaü w nich
funkcjĊ gospodarczą i obronną. W XIV i XV wieku zakon
ten staá siĊ potĊgą na terenie caáej Hiszpanii.
W I poáowie XIII wieku Zakon Calatrava podejmuje próby
rozszerzenia swej dziaáalnoĞci poza terenem Hiszpanii. Jed-

KoĞcióá parafialny
w Tymawie
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nakĪe udaáo siĊ im zaáoĪyü domy zakonne tylko na terytorium
Akwitanii (obecnie Saint-Lary) i w Tymawie, gdzie pojawiają
siĊ w 1227 roku. Przybywają tu mistrz Florenty oraz bracia
Konrad, Magnus i Herbord. Wspólnota zakonna z Calatravy
skáadaáa siĊ z 3 kategorii czáonków. Byli to rycerze, którzy nosili dáugie, biaáe páaszcze z róĪowym krzyĪem na lewej stronie, mnisi oraz konwertyci, czyli bracia bez wyksztaácenia,
wykonujący wyáącznie prace fizyczne.
Poza tymi dwoma wyĪej wymienionymi miejscami kalatrawensi juĪ nigdzie poza Hiszpanią nie wystĊpują, a w roku
1231 gáówna kapituáa generalna w Morimondzie zakazaáa
nawet wysyáania zakonników poza granice kraju.
Ze skąpych dokumentów wynika, Īe kalatrawensi w Tymawie przebywali tylko do roku 1230. Nie zachowaáy siĊ
Īadne dokumenty, które okreĞlaáyby wielkoĞü ich terytorium
oraz przywileje i cele pobytu.
JeĞli chodzi o miejsce ich siedziby, to historyk Stanisáaw
Mielczarski stwierdza, Īe kiedyĞ na wysokoĞci Tymawy
– Wybudowania /PKS/ mogáo znajdowaü siĊ jakieĞ niezlokalizowane grodzisko, gdyĪ w tym rejonie, na polu ornym
znaleziono ceramikĊ z XIII wieku. RównieĪ tu, wg podaĔ
ludowych, znajdowaáa siĊ tzw. „Winna Góra”, gdzie kalatrawensi mieli uprawiaü winogrona.
Od cmentarza w Tymawie / skrzyĪowanie / wchodzimy,
zgodnie ze znakami szlaku czarnego w lewo, na drogĊ polną prowadzącą w kierunku Wisáy, która miejscami prowadzi
wąwozem, skąd mamy piĊkne widoki na rzekĊ. PóĨniej droga
skrĊca w prawo i wzdáuĪ Wisáy prowadzi do osady Poátowo.
Osada ta usytuowana jest wzdáuĪ wysokiej skarpy, a budynki
są piĊknie wkomponowane w teren. Po przejĞciu tego odcinka
wychodzimy na początku wsi JaĨwiska, tuĪ przy krzyĪu przydroĪnym. Pod krzyĪem umieszczony jest kamieĔ z wyrytą
datą – 1887. Co ta data ma oznaczaü, nie wiadomo. KiedyĞ
/w 2008 r./ na tym kamieniu staáa maáa kapliczka z drewnianą
figurą Matki BoĪej. Dzisiaj, w 2015 roku, juĪ jej nie ma.

Przyczóáek dawnego mostu w Opaleniu

We wsi napotykamy typowy dla tych okolic budynek
z czerwonej cegáy, o dachy pokrytym dachówką. MieĞciáa
siĊ tu dawniej czteroklasowa szkoáa powszechna. Tu, w latach 1906-1907, miaá miejsce strajk szkolny, zorganizowany
w obronie jĊzyka ojczystego.
W pierwszych latach II wojny Ğwiatowej zamordowani
zostali pracownicy tej szkoáy – Jan Alfons BieliĔski (kierownik placówki) oraz nauczyciel – Paweá Manuszewski.
TuĪ obok szkoáy, w pomieszczeniach dawnej karczmy
jest tu sklep spoĪywczy.
Na koĔcu wsi odnajdujemy /z prawej strony/ dawny
cmentarz ewangelicki posadowiony na planie trójkata, wokóá którego roĞnie 8 lip uznanych za pomnik przyrody /kiedyĞ byáo ich 11/. Na cmentarzu natykamy siĊ na ocalaáą górną czĊĞü metalowego krzyĪa, na którym czytamy;
CHRISTINE ELISABETH ZIEMANS
Geb. KOCK
Geb. 11 Juni 1820
Gest. 23 Marz 1864

JAħWISKA – niewielka wieĞ, mocno rozciągniĊta i
rozrzucona na zboczach Wisáy. W roku 1305 król Wacáaw III
nadaá JaĨwiska KrzyĪakom. W 1535 roku komtur gniewski,
Jan von Falkenstein, nadaá jej pierwszy przywilej, osadzając
na prawie cheámiĔskim. W roku 1548 król Zygmunt August
zatwierdziá przywilej na rzecz Jerzego Oleskiego dotyczący uĪytkowania pastwiska koáo wsi. W wiekach XVI-XVIII
osiedlali siĊ tu Olendrzy.

Oraz na leĪącą páytĊ z napisem;
ANASTASIUS OSCAR KROLING
Geb. 7.8.1851
Gest. 7.6.1925
WILHELMINE KAROLINE
KROLING geb. WILL
Geb. 13.9.1850
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ZdjĊcia ze zbiorów Tadeusza Magdziarza

Idąc dalej, zgodnie ze znakami szlaku czarnego, przechodzimy obok znajdującej siĊ na Strudze Miejskiej przepompowni JaĨwiska i dochodzimy do waáu wiĞlanego. PodąĪamy dalej waáem, oglądając nowo wybudowany most
przez WisáĊ, áączący Opalenie z Kwidzynem i dochodzimy
do Opalenia, gdzie koĔczymy wĊdrówkĊ.

W TROSCE O EDUKACJõ JUTRA

GRZEGORZ PIOTROWSKII

PodróĪe w wyobraĨni:
linia kolejowa Skórcz – Starogard
czĊĞü pierwsza

JAK POWSTAWAãA TA TRASA? OTWARCIE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW:
16.01.1871 Tczew - Starogard (25 km)
01.10.1902 Smötowo – Skórcz (15 km)
14.06.1903 Starogard – Skórcz 24 km

Z

apowiada siĊ sáoneczny i upalny dzieĔ, wieje poáudniowo-wschodni wiatr. Rolnicy na dobre zaczynają Īniwa. Dworzec w Skórczu roĞnie w oczach. Po
prawej domy nowej dzielnicy, z dworca idą prawdziwe táumy. No i jesteĞmy na dworcu. Ruszamy z peronu pierwszego. Po prawej rampa, wieĪa ciĞnieĔ i maszynszopa, po lewej
– domy kolejowe i przychodnia, patrząc wstecz – nastawnia,
fabryka mebli i przejĞcie do bloków na ulicy Pomorskiej
(dawniej - ĝwierczewskiego).
Sto lat temu okolica wyglądaáa inaczej. W Skórczu pociągi pojawiáy siĊ piĊüdziesiąt lat póĨniej niĪ w Bydgoszczy
czy w Tczewie, ale w ciągu szeĞciu lat (1902-1908) przez
miejscowoĞü tĊ (wówczas jeszcze wieĞ!) poprowadzono linie do SmĊtowa, Starogardu (i Skarszew) oraz Szlachty. PoniewaĪ przebiegaáy one gáównie przez tereny polodowcowe,
rolnicze i leĞne, trzeba byáo zaprojektowaü sieü przepustów
nad áąkami i polami (okoáo piĊtnastu, z tego piĊü na trasie
do Starogardu i Skarszew), dwadzieĞcia kilka wiaduktów

WieĪa cisnieĔ w Skórczu
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(wiĊkszoĞü na szlaku Skórcz-Szlachta), sforsowaü duĪe rzeki
i odnogi jezior po siedmiu mostach (nad jeziorami Ocypel
i Ocypelek, rzekami Prusiną,Wdą, Wierzycą i Wietcisą),
zniwelowaü bagienne niecki, zmieniü znacząco rzeĨbĊ terenu, a wiĊc zasypaü parowy, zaplanowaü sztuczne wzniesienia i wykopy (powaĪniejsze prace ziemne przeprowadzono
w dwudziestu czterech miejscach), umoĪliwiü przejazd przez
tory wozom i samochodom (na wszystkich trzech liniach powstaáo w sumie okoáo trzydziestu takich przejazdów), a takĪe
inaczej poprowadziü niektóre drogi gruntowe i leĞne.
Dokonano pomiarów geodezyjnych, zaczĊto wywáaszczanie gruntów, na których miaáy zostaü uáoĪone tory. Aby
zachowaü dostĊp do poszczególnych gruntów, jeĞli pola poszczególnych wáaĞcicieli zostawaáy rozdzielone, zaprojektowano przejazdy i tunele. W niektórych miejscach dokonano
korekty przebiegu publicznych dróg gruntowych (tzw. „záodziejki” i „drogi flisackiej” miĊdzy Skórczem, Wolentalem
i Krankiem). Wywáaszczenia odbywaáy siĊ za rekompensatą. Wszystkim wáaĞcicielom wypáacano odszkodowania
(stawki wynosiáy od 2200 do 4000 marek za hektar).
LudnoĞü okoliczna skarĪyáa siĊ na demoralizujące sąsiedztwo robotników kolejowych, ale budowa linii byáa dla
mieszkaĔców okolic Skórcza takĪe szansą godziwego zarobku i to na miejscu, bez koniecznoĞci migrowania. UrzĊdnicy, projektanci, architekci w znakomitej wiĊkszoĞci byli
Niemcami, jednak wytyczanie szlaków kolejowych dawaáo
pracĊ wielu miejscowym: murarzom, cieĞlom, stolarzom,
krawcom, szewcom, siodlarzom, rzeĨnikom, kowalom, koáodziejom, koszykarzom, Ğlusarzom, kamieniarzom, brukarzom, dekarzom, kominiarzom, cukiernikom, fotografom,
wreszcie rolnikom, wozakom czy drwalom. Alojzy i Rafaá
Koseccy, autorzy Dziejów Skórcza, podają, Īe jeszcze przed
nadaniem tej miejscowoĞci praw miejskich, tj. w roku 1924,
we wsi i w najbliĪszej okolicy dziaáaáo aĪ siedemdziesiĊciu
rzemieĞlników. Trwające wiele miesiĊcy budowy stanowiáy
równieĪ rynek zbytu dla okolicznego przemysáu, tzn. piekarni, browarów, mleczarni, cegielni, tartaków, máynów, gorzelni czy kaflarni. PrĊĪna dziaáalnoĞü miejscowych zakáadów
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Koáo ruin idą juĪ tylko dwa tory.
My podąĪamy prawym, przez przejazd na Boraszewo
i Kranek, podziwiając resztki prastarej stodoáy z prawej
strony. Rozjazd znajduje siĊ wĞród pól, tor odbija w prawo, w niewielki, letni wąwóz ze Ğwierkowym Īywopáotem
po prawej. W rowach odwadniających koáyszą siĊ trzciny,
zbocza wyglądają jak górskie áąki, dwie wierzby wkraczają na tor, patrząc wstecz widzi siĊ zarys bloków. Na torze
áadny táuczeĔ, Ğrodkiem idzie ĞcieĪka. Za zakrĊtem wąwóz
opada i widaü jakieĞ jasne zabudowania w Wolentalu. Z prawej droga Skórcz-Kranek na skos pod drzewami, z lewej
znana nam juĪ áąka z wiaduktem, pola i konie na áączce.
W rozwidleniu torów po lewej stoi gospodarstwo, naprzeciwko – kolejne. Zanim dotrzemy do nich, przechodzimy
przez betonową páytĊ polnego przejazdu pod samotnym jesionem. Gospodarstwo po prawej rozáoĪyáo siĊ na wielkiej
áące
poĞród pól. Pasą siĊ tu krasule, roĞnie krótki pas trzcin.
Metalowy wiadukt nad „záodziejką”
ZbliĪamy siĊ do przejazdu drogowego na Kranek. Nie ma tu
rzemieĞlniczych i przemysáowo-rolnych byáa niewątpliwie ani jednego sáupa, ani znaków szlakowych. Po lewej strojedną z gáównych przyczyn rozwoju miejscowoĞci i uzyska- nie przejazdu dwa nieotynkowane gospodarstwa, z prawej
szpic koĞcioáa za wzgórzem, z przodu po prawej – wzgórza
nia przez nią praw miejskich w 1934 roku.
Pracownicy PKP w wiĊkszoĞci w Skórczu mieszkali wolentalskie.
Zaraz za przejazdem w ziemi tkwi metalowy krzyĪ, znak
w „Belforcie”, okazaáym budynku, górującym nad przejazdem kolejowym, którego nazwa rzekomo pochodzi od tragedii. Atak klonów i koniec ĞcieĪki. PĊtle drutów czają siĊ
wáoskiego „belle vedere”. Staá on przy gáównej ulicy mia- na torach. Po lewej zarastają gospodarstwa, po prawej pola
sta. Inni otrzymali sáuĪbowe mieszkania na dworcu, na ulicy i zaroĞla WĊgiermucy. Przechodzimy most na niej i mijamy
Dworcowej lub powstaáej wzdáuĪ linii do SmĊtowa ulicy siedlisko Īurawi, z lewej widząc szczyty domów. Wstecz
Nowy ĝwiat. WyróĪniaá ich mundur, techniczne wyksztaá- wije siĊ WĊgiermuca. Nadal nie ma sáupów. Z prawej garby
cenie (raczej rzadkie w rolniczym regionie Kociewia), do- pól, z lewej samotna brzoza, na wprost – Īywopáoty, jeĪyny
stĊp do wáasnej placówki sáuĪby zdrowia, stabilna sytuacja i ptasi raj. Widzimy Ğlady cháopskiej gospodarnoĞci, z lewej
zawodowa, rozwiniĊty system ubezpieczeĔ i ĞwiadczeĔ, dom dusz (opuszczone i zrujnowane gospodarstwo), a przed
dostĊp do oĞrodków wczasowych (w pobliskim Ocyplu, le- nim lekki áuk w prawo na niewysokim nasypie. Pokazuje siĊ
Īącym na linii do Szlachty i Czerska), dziaáki pracownicze. pierwszy sáup. Z prawej w oddali widaü drzewa wzdáuĪ szosy
Oprócz pensji przysáugiwaá im teĪ deputat wĊglowy, toteĪ ze Skórcza do Starogardu. Koáo kolejnego sáupa ptaki buszuw miasteczku zawód ten cieszyá siĊ duĪym prestiĪem. Na ją w gáogach i kruszynie. Wiadukt metalowy nad „záodziejliĞcie pracowników kolei (od początku XX wieku do koĔca ką” pachnie tajemniczo (drewniane podkáady), ale niestety,
lat 90. tego stulecia) znalazáo siĊ ponad sto osób, co w okoáo magia pryska, gdy widzimy, Īe powoli rozkradają z niego
trzytysiĊcznym miasteczku jest liczbą znaczącą.
metalowe páyty. Tor caáy czas lekko pomyka w prawo wĞród
DziĞ nie ma Ğladu po niektórych elementach stacyjnych. pól, „záodziejka” idzie za wzgórze, po lewej teĪ polne bezkreBeztrosko porzuciliĞmy dorobek kilku miejscowych poko- sy z wodnymi oczkami, na torze wije siĊ powojnik i skrzypi
leĔ. Co gorsza, mamy przykrą ĞwiadomoĞü, Īe marnotrawi- skrzyp. Gdy siĊ odwrócimy przez lewe ramiĊ, na horyzoncie
my dobro narodowe w skali ogólnokrajowej. Zapomniane zobaczymy pas Borów Tucholskich. Za drugim ramieniem
stacje, niszczejące budynki, zarastające tory nie tworzą po- mamy natomiast zawijasy WĊgiermucy. WciąĪ rozlegáe pola,
zytywnego wizerunku modernizującego siĊ paĔstwa. IdĨmy oblane ázami drucianymi, obrysowane Czarnym Lasem po
wiĊc swoją drogą. Na koĔcu peronów po lewej stoją zruj- lewej. Przed nim zaĞ w niecce pól tkwią gospodarstwa. Garb
nowane warsztaty kolejowe, a naprzeciwko – dawny bank, z prawej wciąĪ siĊ wypiĊtrza. Tarnina zarasta tor – przejĞcia
dziĞ Urząd Gminy Skórcz. Po lewej szeĞü topól odgradza nie ma. Beztrosko kwitnie groszek. Pola ciągną siĊ po horypole, po drugiej zaĞ klony ciągną siĊ aĪ do wieĪy. Za pola- zont, a polny przejazd koáo stosu kamieni to juĪ przedpola
mi, po lewicy, majaczy las Boraszewa, pola Kranka, wjazd Wolentala. Widaü dachy dawnej szkoáy i domów, tor zawido magazynów dawnej Gminnej Spóádzielni, wieĪa, po- ja w lewo i znowu pojawia siĊ na nim ĞcieĪka. Po prawej
Ğrodku wyáadowni widzimy Ğlad po wadze towarowej. Po odznacza siĊ soátysowe gospodarstwo. Podziwiamy znowu
lewej przez pole pĊdzi bizon. U koĔca rampy z prawej wy- tarniny i jabáonie oraz domy Wolentala. Z lewej przejazd na
áania siĊ wieĪa koĞcielna,
Bukowiec, za chwilĊ zaĞ
piĊü torów krzyĪuje siĊ
drugi – asfaltowy – unijtu zawile. Dwa od strony
ny – na Czarnylas. Znarampy mają drewniane
ki kolejowe stoją na tle
podkáady, a reszta – betoGrabowa w duĪej oddali,
nowe, wszystkie są áadnie
z lewej grupa klonów, a
podsypane táuczniem, tu
z prawej kolorowe bloki
i ówdzie przetrwaáy powolentalskiej dziedziny.
jedyncze zwrotnice i inne
WzdáuĪ toru po prawej
urządzenia
techniczne.
powoli ciągną siĊ kolejne
Ruina lokomotywowni
Zabudowania, a daleko
wymownie grozi zawaleza nimi – gáĊboka dolina
niem, a za nią, z prawej,
rzeczna. àuk toru idzie
Pączewo
garbate pola na Kosedzie.
na prawo w pola, znowu
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KOLEJOWE REMINISCENCJE
pojawiają siĊ nieliczne sáupy.
ni siĊ wielki elewator w odlegáym Jabáowie. Z prawej od
Znajdujemy tu porcelanowe
szosy wije siĊ polna droga, tu
izolatory okrĊcone drutem,
wiatr wieje silniej. Przy sáupku
sáup koáyszący siĊ na wietrze,
„7,2” gospodarstwo z prawej
spotkamy takĪe grasujący po
tuĪ obok szosy, naprzeciwko
prawej kombajn. Po lewicy
dom w zboĪu. Teraz przejazd
pola, po prawicy – dolina
polny na drewnianych balach,
WĊgiermucy, zasilonej juĪ
zasieki z jeĪyn. Szosa nieprzyw okolicy Bulwarku przez
jemnie brzĊczy, ale za to trawa
SzorycĊ, páynącą z jeziora
jest tu nader rzadka. Po lewej
Cebulowego przez Skórcz.
spotykamy krowy, w tym jedàuk w lewo zaroĞniĊty przez
ną rasy polskiej, ponoü odrawierzby. Z prawej idylliczny
dzającej siĊ powoli. WzdáuĪ,
widok doliny. Trawa siĊga tu
po prawej, równolegle do szotwarzy. Z lewej Czarnylas,
sy, ciągną siĊ krzaczki bulw
z prawej bloki – Wolentala
ziemniaczanych.
Tutaj moĪna
przy sáupku „4,5”, pierwTory nieopodal Pączewa
by jechaü! SzosĊ od toru dzieszym oznaczonym. JesteĞmy
teraz na piĊciometrowym nasypie, z prawej widaü juĪ szko- li moĪe 50 metrów. Z lewej sterczą piĊkne pokrzywy. W tĊ
áĊ w Pączewie, zbudowaną na przeáomie XX i XXI stulecia. samą stronĊ odskakuje od szosy polny przejazd – za górkĊ.
Nie widaü podkáadu torowiska – zasáaniają je piaszczyste Data „85” na jednym z podkáadów przypomina, Īe wtedy
mrowiska, skrzypy, jeĪyny i zioáa. Wstecz widaü pola i krzy- kolej byáa czymĞ nader prozaicznym. Na kolejnym zakrĊwe sáupy. Tor wchodzi miĊdzy nasypy, za nimi odbija w lewo cie koncertują polne koniki. Po lewej fragment lawendowej
i otwiera siĊ na stacjĊ w Pączewie. Po lewej uwidacznia siĊ Prowansji. Wchodzimy w olszynĊ, wspartą z prawej strony
szosa do Czarnegolasu i dom wĞród pól. Tor na krótkich od- pagórkiem. Z lewej wzgórza, z prawej áąka i szosa. Ta ostania odchodzi w prawo. Olszyna po lewej imponuje soczystą
cinkach jest caákowicie przejezdny.
Za to dworzec w Pączewie zarasta trawą, razem z ubi- trawą i wybujaáymi pokrzywami. Po chwili widaü lasek po
kacją i magazynem. KiedyĞ tĊ towarowo - osobową stacjĊ lewej i garb pola po prawej. Na tor wkraczają kwiaty. Do
uznano za doĞü waĪną, by pod jednym z semaforów umie- lasku owego prowadzi przejazd. Droga wchodzi miĊdzy ĪyĞciü kapsuáĊ czasu, zawierającą miĊdzy innymi kolorowy wopáoty, nieĨle radzi sobie w tej okolicy wierzba. Trójkątna
portret cesarza Wilhelma II. Widoczna po lewej gorzelnia tablica z jedynką oznacza albo pierwszy stopieĔ zagroĪenia,
w Czarnymlesie byáa Ğwiadectwem rozwoju miejscowe- albo dopuszczalny przedziaá prĊdkoĞci, albo kąt nachylenia
go przemysáu rolno-spoĪywczego. Jej sáawa dotaráa aĪ za toru, albo… No wáaĞnie, co? Po prawej stronie ma ona za
Ocean Atlantycki, dlatego za parĊ lat przyjedzie tu (juĪ nie- sąsiada gospodarstwo wypiĊte na kolej wozem i obornikiem.
stety nie pociągiem, a limuzyną) pewien znany z ucieczek MoĪe dlatego, Īe teren tu podmokáy. Pochyla siĊ wiĊc zakrĊt
ze szklanych puáapek aktor, by publicznie raczyü siĊ czar- w prawo, w dodatku przecina go strumyk w olszynie, páynący
noleskim trunkiem. Ale juĪ wczeĞniej bywali tu celebryci. w ukrytym przepuĞcie na wschód. Po lewej za strumykiem
W 1433 roku przez pewien czas w Czarnymlesie dziaáaá szklarnie i domy z epoki triumfalnego Gierka. Tor wciąĪ
sztab wojenny wielkiego mistrza krzyĪackiego, obserwują- idzie lekko w prawo i z prawej teĪ dokazuje kolejny bizon
cego niszczący pochód husytów przez Pomorze. Miejscowa kociewski. Linia energetyczna przecina tor. Przejazd do Wylegenda gáosi, Īe na pamiątkĊ tego zaszczytu w fundamenty sokiej ukazuje wzgórza i pierwsze domy Bobowa po lewej.
koĞcioáa wmurowano kamienną kulĊ armatnią, wystrzeloną Z prawej wyróĪnia siĊ koĞcióá, skrzynka telefoniczna na sáuprzez najeĨdĨców.
pie, cmentarz na pagórku, nowe domy wiejskie. Na ich widok
Za dworcem pączewskim (którego rezydent sto lat temu tor odskakuje w lewo, a polny przejazd wskakuje w kukurynaleĪaá do najbogatszych mieszkaĔców miejscowoĞci, posia- dzĊ. Z prawej straszą kolejne dacze na pagórkach, a z lewej
dając, podobnie jak proboszcz, wáasny aparat radiowy) po pra- mamy tradycyjne domy wĞród pól. Z prawej Ğwiat zasáania
wej mamy pocztĊ i wieĞ. Przejazd asfaltowy do Czarnegolasu nam nasyp, ale z lewej otwiera siĊ on na wielkie pola. Gdy
atakują klony, z lewej trzyma go w szachu krzyĪ drewniany znowu lekko zatoczymy siĊ w lewo, z prawej zostawiamy
przed domem. Stąd po lewej biegnie czterokilometrowa polna gmach nowej szkoáy i boisko z bieĪnią. Z lewej wciąĪ „górdroga do Wysokiej, a w prawo szosa do koĞcioáa Zwiastowa- skie” widoki i domy. Z lewej teĪ pojawia siĊ droga polna do
nia NMP. Niedaleko koĞcioáa ukryto niewielki cmentarzyk. Dąbrówki pod jesionami. Po prawej uporczywie wyskakują
Zarastający trawą kopczyk kryje szczątki ofiar „morowego nowe domki, oddzielone tylko paskiem pola od toru. Pociepowietrza” z początków XIX stulecia. DziĞ czĊsto spotykane szają nas áąki z lewej, lekki zakrĊt w tĊ stronĊ, wielki gáaz po
figury Ğw. Rocha skutecznie bronią wieĞ przed cholerą.
lewicy, kolejny wąwóz i widok dworca w Bobowie. Trzeba
Torowi towarzyszą trzy gospodarstwa z lewej, kilka jeszcze tylko przekroczyü szklaną pustyniĊ, którą to na toz prawej. Znowu wjazd do maáego wąwozu, odbijamy w pra- rach utworzyli miejscowi broje, przeĪyü spotkanie z kiczem
wo, odpoczywamy prawie póá godziny. Podziwiamy trójnoĪ- (drewniane wiatraczki, ule, stawek, áódka, plastikowy rottweny sáup i polatujące motyle. NastĊpnie ruszamy dalej poĞród iler i prawdziwe kaczki), by zobaczyü po lewej posiadáoĞü
trzcin. Wąwóz znowu skrĊca i wypiĊtrza siĊ. Z lewej droga magnata foliowego, niezbyt malownicze dachy wsi, mostek
do Wysokiej i przejazd polny. Z prawej szosa i dolina, z lewej i przejazd do Dąbrówki, przez który przemyka wáaĞnie jeĨpola, prosto przed nami – góry? Na áączce z lewej kosiarka dziec na „komarku”. Pojawia siĊ drugi tor. Z prawej, w karkorzysta z przerwy w pracy, po prawej áany zboĪa, szeregi nym szeregu, defilują poczta, urząd gminy, remiza i oĞrodek
kolb kukurydzianych i koĞcióá pączewski. Po lewej tym ra- zdrowia. Po lewej wciąĪ sielankowy widok, po prawej dróĪka
zem maáe jeziorko. Kolejny wąwóz poprzedzają poprzewra- brukowana do dworca.
cane sáupy i porwane druty. Tym wąwozem wspinamy siĊ na
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
nasyp – z lewej pola, z prawej duĪa niecka. Przed nami pysz-
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W poszukiwaniu siedzib UrzĊdu
BezpieczeĔstwa na Kociewiu
Rozmowa z Krzysztofem Filipem z IPN
WiĊkszoĞü z nas w drodze do pracy lub po róĪnego rodzaju sprawunki nie zastanawia siĊ nad historią mijanych budynków. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, iĪ niektóre z tych, zazwyczaj niepozornych kamienic mogáy niegdyĞ byü siedzibą
jakiegoĞ urzĊdu, czy teĪ np. komendantury wojskowej. To wáaĞnie ich mury przez lata stawaáy siĊ milczącymi Ğwiadkami
nieraz bardzo trudnych historii ludzi, których róĪne koleje losu związaáy z tymi budynkami, niekiedy stając siĊ depozytariuszami wydarzeĔ wrĊcz tragicznych. DziĞ, niestety, czĊsto tajemnice, które skrywają ich Ğciany, zostaáy juĪ bezpowrotnie
zapomniane. Niekiedy w odmĊty niepamiĊci odchodzi równieĪ rola, którą niegdyĞ budynki te peániáy. Przeciwdziaáaü temu
starają siĊ od dawna historycy, którzy, czĊsto przy wsparciu Īyczliwych ich sprawie osób, starają siĊ walczyü z zapomnieniem. MieszkaĔcy Kociewia mieli okazje niedawno goĞciü jednego z takich badaczy.
W listopadzie 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku Tczew odwiedziá Krzysztof Filip, pracownik Oddziaáu Instytutu
PamiĊci Narodowej w GdaĔsku. Celem jego wizyt byáo ustalenie lokalizacji dawnych siedzib organizacji, która zapisaáa
siĊ w historii najnowszej Polski jak najczarniejszymi zgáoskami – Powiatowych UrzĊdów BezpieczeĔstwa Publicznego.
Pomimo licznych obowiązków sáuĪbowych, zgodziá siĊ opowiedzieü Czytelnikom „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”
o swoich poszukiwaniach.

M.K.: Znamy siĊ juĪ od lat. Kwestia problemów z ustale- nia gdaĔskiego aparatu bezpieczeĔstwa, zachowaáo siĊ jak na
niem lokalizacji poszczególnych siedzib UB od dawna prze- lekarstwo. Nic dziwnego, w okresie stalinowskim popeániono
wijaáa siĊ w naszych rozmowach. W związku z tym muszĊ na bowiem najwiĊcej komunistycznych zbrodni, na ogóá bardzo
samym początku zapytaü: Dlaczego wáaĞnie teraz IPN zająá drastycznych. Dokumenty niszczono wiĊc nie tylko w ramach
istniejących instrukcji archiwalnych nakazujących brakowasiĊ realizacją tego zadania?
K.F.: Oddziaá IPN w GdaĔsku juĪ od dobrych kilku lat nie po okreĞlonym czasie niepotrzebnych juĪ akt, lecz równieĪ
uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „ĝladami zbrodni”, z tytuáu zawartej w nich kompromitującej treĞci. OczywiĞcie
ale prowadzące go osoby, z racji swoich wielu innych obo- unikano w nich „chwalenia siĊ” zbrodniami, lecz i takie opisy
wiązków, nie mogáy siĊ w peáni poĞwiĊciü realizacji tego za- moĪna tam odnaleĨü. Generalnie, czym póĨniejsze lata, tym
dania. Niemniej jednak ich dokonania na tym polu są znacz- wiĊcej dokumentów siĊ zachowaáo. Niestety, szczególnie brane. WáaĞciwe tempo tej sprawie nadaá w poáowie 2014 roku kuje ich dla wschodnich powiatów, takich jak np. kwidzyĔski.
Naczelnik Oddziaáowego Biura Edukacji Publicznej IPN W tych zaĞ materiaáach, które dotrwaáy do naszych czasów,
w GdaĔsku, dr Karol Nawrocki, który postanowiá wydaü szczĊĞliwie unikając zniszczenia nawet w dramatycznym pod
pod swoją redakcją album pod roboczym tytuáem „ĝladami tym wzglĊdem 1989 roku, nie znajdziemy wielu informacji
zbrodni w województwie gdaĔskim w okresie stalinowskim”. adresowych. W kierowanych do zwierzchników pismach na
KsiąĪka ukaĪe siĊ pod koniec obecnego roku i ma stanowiü ogóá nie podawano adresów jednostek UB, poniewaĪ oni je
ukoronowanie projektu. Pomysáodawcy udaáo siĊ zebraü do- znali. Dokumentacja sáuĪb specjalnych ma swój specyficzbrane grono badaczy, nie tylko z gdaĔskiego oddziaáu IPN (dr ny charakter, nie ujawnia siĊ tych informacji, których nie
Daniel CzerwiĔski, Robert Chrzanowski, Marcin WĊgliĔski, powinno siĊ eksponowaü, zwáaszcza gdy nie jest to niezbĊdne. Z drugiej strony, adresy jednostek
Krzysztof Filip), ale równieĪ z MuzeUB byáy ogólnie znane, nie tylko
um II Wojny ĝwiatowej w GdaĔsku,
z oficjalnych informatorów adrereprezentowanego przez znawcĊ
Krzysztof Filip (ur. 1983) - doktorant Wydziasowych, czy ksiąĪek telefoniczproblematyki penitencjarnej, mjr.
áu Historycznego Uniwersytetu GdaĔskiego.
nych, lecz po prostu z powodu ich
Waldemara Kowalskiego.
Pracownik naukowy Oddziaáu Instytutu Pakoszmarnej niesáawy. Unikano ich
M.K.: Dlaczego w ogóle mumiĊci Narodowej w GdaĔsku. W swojej pracy
jak ognia.
sicie szukaü tych siedzib? Czy
badawczej zajmuje siĊ gáównie dziaáalnoĞcią
M.K.: Mogáoby siĊ wydawaü,
w dokumentacji UB, zgromadzonej
aparatu represji na Pomorzu GdaĔskim. Autor
iĪ lokalizacje siedzib tak záowieszw archiwach IPN, nie ma Īadnego
m.in. ksiąĪki Milicja Obywatelska w Sopocie
czej organizacji, jaką byáa UB,
wykazu ich adresów? PrzecieĪ mów latach 1945-1949 (GdaĔsk 2011) oraz rez
racji swojej roli w ówczesnym
wimy o oficjalnie dziaáającej przez
daktor naukowy (wraz z prof. Mirosáawem
Īyciu publicznym utrwalą siĊ
wiele lat instytucji.
Golonem) pracy Armia Czerwona/Radziecka
w pamiĊci mieszkaĔców danego
K.F.: Niestety, to nie jest takie
w Polsce w latach 1944-1993. Studia i szkice
miasta. Czy tak faktycznie jest?
proste, jak mogáo by siĊ wydawaü.
(Borne Sulinowo-Bydgoszcz-GdaĔsk 2014).
K.F.: Niekiedy jedyne inforNaleĪy pamiĊtaü, Īe materiaáów
macje które mogliĞmy uzyskaü, to
z pierwszego okresu funkcjonowa-
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byáy te, które przekazali nam po latach Ğwiadkowie. Jednak
naleĪy mieü ĞwiadomoĞü, Īe po tak dáugim okresie czasu pamiĊü wiĊkszoĞci ludzi, nawet jeĪeli chodzi o tak drastyczne
wydarzenia moĪe byü maáo wiarygodna. Niektórzy po szoku,
jakiego wtedy doznali, wyparli je w ogóle z pamiĊci. Wielu
ludzi, którzy w tamtym okresie zaznali krzywdy ze strony
ubeków juĪ dawno nie Īyje, zaĞ ci, co Īyją, czasami nie chcą
o tym mówiü, nie chcą pamiĊtaü lub obawiają siĊ zemsty.
Jest jednak pewne grono osób, które nie tylko to przeĪyáy,
ale chcą siĊ swą wiedzą podzieliü, po prostu pomóc.
M.K.: Jak siĊ Pan przygotowuje do badaĔ w terenie?
K.F.: Wyjazd w dany teren poprzedzaáo uzyskanie
pozwolenia na przeprowadzenie wizji lokalnej w danym
obiekcie, przede wszystkim jego fotografowania. Po merytorycznym przygotowaniu siĊ (przestudiowaniu dokumentów, literatury, prasy i opublikowanych relacji Ğwiadków
oraz konsultacji z kolegami, zwáaszcza z Danielem CzerwiĔskim) umawiaáem siĊ na wizyty z wáaĞcicielami obiektów, Ğwiadkami historii oraz innymi osobami, które chciaáy
pomóc. Mam tu na myĞli znawców i pasjonatów lokalnej historii, do których, o czym muszĊ wspomnieü, mogĊ zaliczyü
i Pana, zawodowego historyka. JeĞli jakaĞ piwnica nie miaáa odpowiedniego doĞwietlenia, braáem
w trasĊ lampy. Szczególnie poszukiwaáem napisów
wyrytych na Ğcianach, wizjerów w drzwiach, krat
w oknach i innych „Ğladów zbrodni”.
M.K.: PrzejdĨmy do samego Tczewa, który niedawno Pan odwiedziá. Czy poszukiwania tamtejszej
siedziby UB róĪniáy siĊ czymĞ od innych, których
Pan dokonaá?
K.F.: Byáo to jedno z najwiĊkszych dla nas
wyzwaĔ. Z jednej strony posiadaliĞmy tzw. mocne
materiaáy, w miarĊ szczegóáowo dokumentujące historiĊ tych obiektów, które nie miaáy nic wspólnego
z UB, a z drugiej po mieĞcie na ich temat od wielu
lat krąĪyáy lokalne „legendy” wprowadzające zamĊt w naszych dziaáaniach. Niestety, báĊdy powielano takĪe w niektórych publikacjach. Wierząc, Īe
– jak to siĊ mówi – w kaĪdej legendzie jest ziarno
prawdy, z tym wiĊkszym zapaáem przystąpiliĞmy
do trudnej detektywistycznej pracy.
M.K.: Z jakim przyjĊciem spotkaáa siĊ Pana
misja wĞród mieszkaĔców Tczewa?
K.F.: Podobnie jak w innych miejscowoĞciach, spotkaáem siĊ z duĪą dozą ĪyczliwoĞci. Niektórzy mieszkaĔcy byli
zaskoczeni bolesną przeszáoĞcią tych obiektów. Wstydzili
siĊ, Īe mieszkali w miejscu o tak podáej historii, mimo Īe
nie mieli z tym nic wspólnego. To dobrze Ğwiadczy o ich
wraĪliwoĞci. Byáo mi dane poznaü osoby, które pragnĊáy
rozwiązaü zagadkĊ tych obiektów, a takĪe poznaü dziaáania
oprawców z UB i przede wszystkim – to co w naszych badaniach jest najwaĪniejsze – losy ich ofiar. Pomagając nam
w tej pracy przysáuĪyli siĊ do oddania naleĪnego szacunku
bohaterom naszej Ojczyzny. DziĊki ich pomocy w znacznym stopniu nasza praca posunĊáa siĊ do przodu. W tym
miejscu chciaábym w imieniu wáasnym i kolegów podziĊkowaü tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nam
pomogli w badaniach.
M.K.: Jaką rolĊ w Pana poszukiwaniach odegraáy tzw.
„miejskie legendy”? Na przykáad w Tczewie od lat – z czym,
jak Pan wie, osobiĞcie usilnie walczĊ – jako siedzibĊ miejscowego UB mieszkaĔcy miasta wskazują budynek przy ul.
Baádowskiej 6.
K.F.: To prawda. Wokóá tej nieruchomoĞci narosáo
wiele nieprawdziwych legend. Obaj dobrze wiemy, Īe najbardziej draĪniące byáo báĊdne przypisywanie jej funkcji
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siedziby Powiatowego UrzĊdu BezpieczeĔstwa Publicznego w Tczewie. Co prawda, w 2011 roku w wydanej przeze
mnie ksiąĪce o sopockiej Milicji Obywatelskiej udowodniáem, Īe we wspomnianym budynku po wojnie znajdowaáa siĊ Powiatowa Komenda MO, jednak nie przerwaáo to,
niestety, báĊdnych spekulacji. Wizja lokalna potwierdziáa
nasze naukowe ustalenia i pozwoliáa na wyjaĞnienie zagadki. Okazaáo siĊ, Īe rzeczywiĞcie w tym miejscu przetrzymywano wiĊĨniów z powodów politycznych, ale wciąĪ byá
to jednak areszt milicyjny. Trzeba wiedzieü, Īe komendant
powiatowy MO, Franciszek ĩuraszek, byá nadgorliwym
funkcjonariuszem, który zwáaszcza w okresie tzw. referendum ludowego w 1946 roku usilnie zwalczaá opozycjĊ
antykomunistyczną, której przedstawicielami zapewniá
piwnice budynku.
M.K.: MuszĊ zapytaü o to, co najprawdopodobniej najbardziej interesuje Czytelników „Magazynu”. Czy moĪe Pan
podzieliü siĊ z nami swoimi ustaleniami na temat lokalizacji
siedziby UB w Tczewie?
K. F. Siedziba PUBP mieĞciáa siĊ przy ul. 30 Stycznia 11
(dawniej 21).

Budynek przy ul. 30 stycznia 11 w Tczewie.
fot. Krzysztof Filip

M.K.: Co obecnie siĊ w nim znajduje?
K.F.: Jest to budynek mieszkalny.
M.K.: Jaka byáa reakcja mieszkaĔców tych budynków,
gdy dowiadywali siĊ od Pana, Īe w zamieszkaáym przez nich
domu mieĞciáa siĊ niegdyĞ siedziba UB?
K.F.: Wieloletni mieszkaĔcy tego budynku byli nieco
zaskoczeni tą informacją, aczkolwiek wiedzieli, Īe w epoce
Gomuáki i Gierka mieĞciáa siĊ tam Milicja Obywatelska.
OczywiĞcie, nie byli zachwyceni historią budynku, ale bardzo
chcieli pomóc w jej wyjaĞnieniu, za co im dziĊkujĊ. Szczególnie przydatna byáa pomoc wáaĞcicieli nieruchomoĞci.
M.K.: Na koniec muszĊ zadaü jedno pytanie: Dlaczego,
wedáug Pana, szukanie po latach tych siedzib jest tak waĪne?
K.F.: Mógábym wymieniü tysiące powodów, ale opowiem tylko o tym najwaĪniejszym. Powiedzmy sobie szczerze, któĪ inny jak nie my, historycy i inni pasjonaci dziejów,
moĪe przywróciü godnoĞü, szacunek i pamiĊü tym osobom,
które zostaáy zamordowane, skatowane bądĨ w inny bezlitosny sposób skrzywdzone przez komunistycznych oprawców z UrzĊdu BezpieczeĔstwa? ZachĊcam wiĊc wszystkich
do dziaáania i wspóápracy z nami.
Rozmawiaá
Marcin KáodziĔski
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Wiedziaáam, kiedy trzeba byáo odejĞü
Zarys biografii Anny Misztal-Kowaliny
]

]

a

a

KONTER
F E K T Y
a

A

]]

a

Doktor Anna Misztal-Kowalina zalicza siĊ do grona znanych,
szanowanych i lubianych tczewskich lekarzy. Ma w swoim dorobku waĪny rozdziaá aktywnoĞci samorządowej. Dwie kadencje byáa
radną Rady Miejskiej w Tczewie, a w trudnych i waĪkich latach
1998-2002 równieĪ wiceprezydentem Tczewa ds. spoáecznych.
Przyszáo jej w naszym mieĞcie wprowadzaü w Īycie niektóre reformy ustrojowe paĔstwa, przygotowane przez rząd Jerzego Buzka.

nna Misztal-Kowalina urodziáa siĊ 27 lipca 1938
roku w miejscowoĞci Tczów (pow. Kozienice, woj.
ĞwiĊtokrzyskie). Byáa jedynaczką. Jej rodzicami
byli Janina z domu Matusik i Bolesáaw Misztal. Ojciec pracowaá na „Poczcie Polskiej”, a matka byáa nauczycielką. ĩyczeniem rodziców byáo, jak wspomina pani Anna, abym byáa
„trochĊ grzeczniejsza” i zostaáa „porządnym czáowiekiem”.
OkupacjĊ rodzina p. Misztalów przeĪyáa na terenie Generalnej Guberni. Rodzice Ani zaangaĪowali siĊ we wspóápracĊ
ze strukturami paĔstwa podziemnego. Wszyscy szczĊĞliwie
przeĪyli okres wojny i okupacji.
W 1945 roku p. Misztalowie postanowili związaü swoją
przyszáoĞü z pracą na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Początkowo szczĊĞcia szukano w GdaĔsku, ale juĪ w 1946 roku na
staáe osiedlono siĊ w Elblągu. Tym sposobem 8-letnia Anna
staáa siĊ elbląĪanką. W mieĞcie tym spĊdziáa blisko üwierü
wieku, w tym czas máodoĞci i okres studencki, tam ksztaátowaáo siĊ jej dorosáe Īycie. W 1976 roku, w odstĊpstwie
zaledwie kilku dni, zmarli rodzice Anny. Zostali pochowani
na cmentarzu w Tczewie, poniewaĪ Anna Misztal-Kowalina
od kilku juĪ lat mieszkaáa w naszym mieĞcie.
PaĔstwo Misztal duĪą wagĊ przykáadali do wyksztaácenia swojej jedynaczki. Sama Anna miaáa rezolutne i róĪnorakie pomysáy na urządzenie swojego Īycia. Chyba najbardziej chciaáa byü dziennikarzem i podróĪnikiem. Zresztą
podróĪnicza pasja zawsze byáa jej bliska. W czasach wolnej
juĪ Polski dane jej byáo zobaczyü trochĊ Ğwiata. JednakĪe
w zasadniczym wyborze drogi Īyciowej córka ulegáa sile sugestii i autorytetowi swoich rodziców. I chyba dobrze, Īe tak
siĊ staáo, nie tylko dla Elbląga i Tczewa.
Pierwsze nauki pobieraáa Anna Misztal w Szkole Podstawowej nr 3 w Elblągu. Uczyáa siĊ caákiem dobrze. W 1955
roku ukoĔczyáa naukĊ w elbląskim LO im. Kazimierza JagielloĔczyka. Bez trudnoĞci zdaáa maturĊ. Marzyáa o studiach na Uniwersytecie Warszawskim i oczywiĞcie – dale-
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kich podróĪach. Do Warszawy byáo jednak daleko. W koĔcu
Ania posáuchaáa mądrej mamy i „teĪ poszáa na medycynĊ”,
jak wielu jej uzdolnionych rówieĞników.
W 1955 roku Anna Misztal rozpoczĊáa studia w Akademii Medycznej w GdaĔsku (AMG). Jak siĊ okazaáo, nie tylko
nie byáa wtedy peánoletnia (17 lat), ale i byáa najmáodszym
studentem na swoim roku. Wystarczającą przepustką okazaáa siĊ, na szczĊĞcie, matura i dobrze zdane egzaminy wstĊpne. W roku 1960 Anna uzyskaáa absolutorium w AMG, co
byáo związane ze zdawaniem wielu egzaminów i odbyciem
staĪu przeddyplomowego. Dyplom lekarza otrzymaáa, po
záoĪeniu wymaganych egzaminów, w dniu 23 paĨdziernika
1962 roku. NastĊpnie odbyáa staĪ podyplomowy w Szpitalu
Miejskim w Elblągu. Wybraáa specjalizacjĊ z anestezjologii.
Czyniáa szybkie postĊpy w zdobywaniu niepospolitej specjalizacji. JuĪ w 1964 roku uzyskaáa I stopieĔ specjalizacji,
a w 1967 roku II stopieĔ specjalizacji, równieĪ z anestezjologii. Tym samym posiadáa kwalifikacje lekarza specjalisty
wysokiej klasy. ZauwaĪmy, Īe miaáa wówczas zaledwie 29
lat. W Szpitalu Miejskim w Elblągu przepracowaáa peáne 8
lat (1963-1971).
W Elblągu máoda i sympatyczna doktor Anna Misztal poznaáa trochĊ starszego od siebie lekarza Franciszka KowalinĊ,
rodem z Podlasia. Máodzi przypadli sobie do gustu i w 1970
roku zawarli związek maáĪeĔski. Początkowo zamieszkali
w Elblągu. Owocem ich miáoĞci jest córka Monika, teĪ jedynaczka. Pani Monika Kowalina-Lubowiecka jest obecnie
cenionym i szanowanym nauczycielem (germanistka) w Zespole Szkóá Katolickich w Tczewie. Jest matką dwóch ukochanych córek – Zosi i Marysi. Wnuczki sprawiają Annie
Misztal-Kowalinie wiele Īyciowych radoĞci. Rodzina jest dla
niej bardzo waĪna, bowiem po przedwczesnej Ğmierci mĊĪa
(1989 r.), pozostaje p. doktor samotną wdową. Na delikatne
i nieĞmiaáe pytanie, czy nie warto byáo sobie jeszcze uáoĪyü
Īycia osobistego (w wieku 51 lat)?, odpowiedziaáa piĊknie i
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z przekonaniem: „Byáam zakochana w swoim mĊĪu. Nie wyobraĪam sobie, aby ktoĞ mógá go zastąpiü”.
Na zawsze w Tczewie
Kiedy i w jaki sposób doktor Anna Misztal-Kowalina
trafiáa do Tczewa? To chyba najwaĪniejsze pytanie w jej
biografii. „Nie miaáam wyboru”, odpowiedziaáa mi bez wahania: „po prostu poszáam za mĊĪem, który juĪ w 1970 roku
otrzymaá pracĊ w Tczewie”. Od 1971 roku paĔstwo Kowalinowie osiedli Tczewie. Dobrze pamiĊtają tczewianie doktor KowalinĊ z jej dziaáalnoĞci w Szpitalu Miejskim (19721978) i w wiĊkszym stopniu z Przychodni Kolejowej przy
ul. 1 Maja. W Szpitalu Miejskim pracowaáa jako lekarz anestezjolog. Potem niejako „na staáe” zatrudniáa siĊ w tczewskim Obwodzie Lecznictwa Kolejowego (OLK). Jako lekarz
rejonowy Przychodni Kolejowej, dodajmy – lubiany i szanowany, ponad 20 lat przyjmowaáa pacjentów. W OLK Tczew
peániáa funkcjĊ kierownika dziaáu lecznictwa i orzecznictwa.
W okresie transformacji ustrojowej, na proĞbĊ dr. Ryszarda
WĊglewskiego, zgodziáa siĊ zostaü zastĊpcą Dyrektora OLK
w Tczewie. Dodatkowo kilka lat pracowaáa jako orzecznik
w komisjach lekarskich.
Spokojny i ustabilizowany byt doktor Anny Misztal-Kowaliny zakáóciáa polityka, a wáaĞciwie wybory samorządowe. Wiosną 1994 dziaáacze „SolidarnoĞci” zaproponowali
jej kandydowanie do Rady Miejskiej w Tczewie. Początkowo odpowiedĨ byáa odmowna: „Ja nie chcĊ i to mnie nie

Anna Misztal-Kowalina
ZdjĊcie ze zbiorów MBP w Tczewie
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interesuje”. Naturalnie, sfera aktywnoĞci spoáecznej nigdy
nie byáa jej caákiem obca. Bowiem, jak wydobyáa z pamiĊci, pierwsze doĞwiadczenia zebraáa jako czáonek Komisji
Zdrowia (spoza Rady) w ostatniej kadencji Miejskiej Rady
Narodowej (MRN) w Tczewie. Dziaáacze „SolidarnoĞci”
okazali siĊ wytrwali, ponawiali propozycje i w koĔcu p.
doktor zgodziáa siĊ kandydowaü. Z wygraniem wyborów
nie miaáa najmniejszych trudnoĞci. W Radzie Miejskiej II
kadencji (1994-1998) doktor A. Misztal-Kowalina udzielaáa
siĊ w najbliĪszej sobie dziedzinie ochrony zdrowia, a dokáadniej w Komisji Polityki Spoáecznej i Zdrowia. Przewodniczącą tej Komisji zostaáa doktor Ewa Wojdyáo-Paluszkiewicz, a radna doktor Misztal-Kowalina zgodziáa siĊ zostaü
jej zastĊpcą. Wtedy daáa siĊ szerzej poznaü jako spoáecznik
i osoba o wyrazistych i zdecydowanych poglądach.
Rok 1998 miaá szczególne znaczenie dla Polski i samorządów lokalnych. Rząd Jerzego Buzka przeprowadziá przez
parlament (koalicja AWS-UW) cztery reformy ustrojowe paĔstwa. Trzy z nich bezpoĞrednio dotyczyáy samorządów. Byáy
to – reforma administracji publicznej (w tym nowe powiaty
i samorządowe województwa), reforma oĞwiaty i reforma
sáuĪby zdrowia. Z uwagi na wprowadzanie reform ustrojowych, przesuniĊto nawet wybory samorządowe z wiosny na
termin jesienny. Pod kątem tych wyborów coraz intensywniej poszukiwano specjalistów, którzy mieli wprowadzaü lub
nadzorowaü wspomniane reformy.
W 1998 roku kandydatura doktor Anny Misztal-Kowaliny byáa silną ofertą wyborczą nie tylko do Rady Miejskiej.
Po wygranych wyborach przez AWS (Akcja Wyborcza „SolidarnoĞü) poszukiwano kandydata na wiceprezydenta Tczewa, który zajmowaáby siĊ problematyką związaną z reformami ustrojowymi. Z ramienia tczewskiej AWS naturalnym
i kompetentnym kandydatem na to stanowisko byáa wáaĞnie
doktor Anna Misztal-Kowalina. Co waĪne, zwolennikiem
tej kandydatury byá Prezydent Tczewa Zenon Odya. Jej kandydatura cieszyáa siĊ równieĪ sympatią i poparciem peánomocnika AWS, Zdzisáawa JaĞkowiaka. W konsekwencji na
wniosek prezydenta Z. Odyi radna A. Misztal-Kowalina zostaáa wybrana przez RadĊ Miejską wiceprezydentem Tczewa
ds. spoáecznych.
Lata 1998-2002, formalnie III kadencja Rady Miejskiej,
to byáy lata bardzo waĪne i trudne. Sytuacja skomplikowaáa siĊ dodatkowo w 2001 roku, gdy rząd, który przygotowaá
4 reformy ustrojowe paĔstwa, z kretesem przegraá wybory
parlamentarne. Tak siĊ w Īyciu publicznym záoĪyáo, Īe prawicowa opcja polityczna reformy paĔstwa przygotowaáa
i rozpoczĊáa ich wprowadzanie, a opcja lewicowa, która je
mocno krytykowaáa, koĔczyáa ich wdraĪanie, zresztą nie bez
ingerencji (np. NFZ jako twór rządu Leszka Millera). W takich wáaĞnie okolicznoĞciach wiceprezydent Tczewa Annie
Misztal-Kowalinie przyszáo peániü swoją misjĊ spoáeczną.
SzczĊĞliwie w Tczewie, w kadencji lat 1998-2002, bez
wiĊkszych trudnoĞci i komplikacji wprowadzano reformy
ustrojowe. Powstawaáy gimnazja, organizowaá siĊ samorząd
powiatowy, który staá siĊ m.in. organem zaáoĪycielskim dla
dawnego Szpitala Miejskiego. NaleĪy przypomnieü, Īe na
forum samorządu wojewódzkiego miasto Tczew reprezentowaá Jan Kulas. Struktura polityczna AWS dawaáa rĊkojmiĊ
dobrej wspóápracy na poziomie gminy, powiatu i województwa. W bogatym w wydarzenia roku 1998 Biuro Poselskie
Jana Kulasa dysponowaáo wszystkimi projektami ustaw,
w tym i ustawą kompetencyjną dotyczącą bezpoĞrednio samorządów lokalnych. Wspóápraca na linii samorząd tczewski – poseá, ukáadaáa siĊ harmonijnie.
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Zasáugą wiceprezydent Tczewa Anny Misztal-Kowaliny
i skupionego wokóá niej Ğrodowiska medycznego byáo sprawne (i jedno z pierwszych w woj. pomorskim) sprywatyzowanie podstawowej opieki spoáecznej (tzw. POZ-y). Racjonalnie zreorganizowano równieĪ strukturĊ gimnazjów i zadbano
przy tym o fachowy dobór dyrektorów szkóá, których celem
byáa realizacja nowych i trudniejszych zadaĔ. Interwencji wiceprezydent A. Misztal-Kowaliny wymagaáy pewne zmiany
w opiece spoáecznej. Komplikowaáa siĊ sytuacja na rynku
pracy z powodu spadku wzrostu gospodarczego w Europie
i w Polsce. W konsekwencji i w Tczewie przybywaáo bezrobotnych. JednakĪe duĪą nadziejĊ na przyszáoĞü dawaáa wtedy
coraz lepiej rozwijająca siĊ Specjalna Strefa Ekonomiczna
Tczew–ĩarnowiec (z czasem Pomorska SSE).
Jak Anna Misztal-Kowalina ocenia swoją kadencjĊ wiceprezydenta Tczewa ds. spoáecznych? Obiektywnie trzeba przyznaü, Īe jej oceny i opinie są zbieĪne z faktami. Na
wprost postawione pytanie, odpowiedziaáa skromnie: „To
byáa dobra kadencja. DuĪo siĊ zrobiáo”. Obok prywatyzacji
POZ-ów, wymieniáa równieĪ organizacjĊ sieci szkolnej, która „u nas przebiegaáa bezbáĊdnie”. Ale z kolei z powiatem
„ciĊĪko siĊ pracowaáo”. Za to „bardzo dobrze mi siĊ wspóápracowaáo z prezydentem Zenonem Odyą. Mogáam zawsze
na niego liczyü”. Wielką teĪ dla niej pomocą w sprawowaniu
funkcji wiceprezydenta Tczewa byáa Zyta Myszka, wieloletni sekretarz miasta Tczewa.
Bezstronnie trzeba przyznaü, Īe wiceprezydent Annie
Misztal-Kowalinie nie brakowaáo odwagi i determinacji. Jak
trzeba byáo sprawy wyjaĞniaü na miejscu, to udawaáa siĊ na
konsultacje z nauczycielami do szkóá. Zdawaáa sobie sprawĊ, jak waĪny jest przykáad osobisty, szczególnie ze strony
wáadzy zwierzchniej. Wiosną 2000 roku wiceprezydent A.
Misztal-Kowalina wziĊáa udziaá w póáfinale Wielkiego Gimnazjalnego Dyktanda w Gimnazjum nr 2. W tym teĪ roku
zajĊáa I miejsce w konkursie ortograficznym w tymĪe gimnazjum. RównieĪ Gimnazjum nr 3 wyraziáo Pani Prezydent
podziĊkowanie za staáą i dobrą wspóápracĊ. Warto zauwaĪyü, Īe A. Kowalina-Misztal znajdowaáa teĪ czas na wizyty
w przedszkolach. Nie przypadkiem w 2001 roku otrzymaáa
piĊkne podziĊkowanie od dzieci z przedszkola „Akademia
Krasnoludków”.
W 2010 roku uroczyĞcie ĞwiĊtowano 750. lecie miasta
Tczewa i jednoczeĞnie 20.lecie odrodzenia samorządu gminnego. Naturalnie wiceprezydent ds. spoáecznych, obok Prezydenta Tczewa, znajdowaáa siĊ czĊsto na pierwszej linii pracy
i dziaáaĔ. Doceniá to w specjalnym podziĊkowaniu Prezydent
Tczewa, Zenon Odya. W paĨdzierniku na rĊce wiceprezydent A. Misztal-Kowaliny podziĊkowanie za „wspóápracĊ
i aktywne zaangaĪowanie na rzecz spoáecznoĞci lokalnej”
przekazaá przewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz SmoliĔski. TakĪe przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego,
Franciszek Drelich, záoĪyá jej podziĊkowanie za „ĪyczliwoĞü
i wsparcie samorządu powiatowego w budowaniu jego struktur”. OczywiĞcie, w kadencji reform i zmian najwaĪniejsza
byáa wspóápraca z gospodarzem miasta Tczewa, o czym
juĪ wzmiankowano. W tym miejscu warto odnotowaü caáoĞciowe podziĊkowanie i uznanie prezydenta Zenona Odyi
(z grudnia 2002 roku), który pisaá: „Skáadam Pani serdeczne podziĊkowanie za pomoc i zaangaĪowanie w realizacjĊ
zadaĔ na rzecz spoáecznoĞci naszego miasta. DziĊkujĊ za
przyjaĨĔ, ĪyczliwoĞü, dobre rady i zrozumienie”. PodziĊkowaniom towarzyszyáy Īyczenia zdrowia oraz … „satysfakcji
z dalszej dziaáalnoĞci spoáecznej oraz wszelkiej pomyĞlnoĞci
w Īyciu osobistym”.
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Wraz z upáywem kadencji samorządowej (jesienią 2002
roku), Anna Misztal-Kowalina „gotowa byáa odejĞü”. Nie
ukrywa jednak, Īe „byá taki moment, Īe spodobaáa mi siĊ
wáadza. To smakuje”.
Warto zauwaĪyü, Īe w 2002 roku po raz pierwszy zmieniáa siĊ w Polsce formuáa wyborów gospodarzy gmin. Teraz
nie radni, ale mieszkaĔcy bezpoĞrednio wybierali wójtów,
burmistrzów i prezydentów. Zapewne te okolicznoĞci przyspieszyáy przejĞcie A. Misztal-Kowaliny na emeryturĊ, takĪe
polityczną. Nic teĪ nie wiadomo, aby po wygranych wyborach (w 2002 roku) prezydent Z. Odya skáadaá jej propozycjĊ
kontynuacji peánienia stanowiska wiceprezydenta Tczewa
ds. spoáecznych. Tak teĪ niezbyt fortunnie siĊ záoĪyáo, Īe do
jubileuszu 40.lecia pracy zawodowej zabrakáo jej zaledwie
kilku miesiĊcy. ZauwaĪmy teĪ, Īe w roku 2002 wiceprezydent ds. spoáecznych skoĔczyáa zaledwie 64 lata Īycia. Jak
wynika z okolicznoĞci, jesienią 2002 roku ze stanowiska
wiceprezydenta Tczewa Anna Misztal-Kowalina potrafiáa
odejĞü z godnoĞcią i klasą. Pozostaáa konsekwentna wobec
siebie i najbliĪszego Ğrodowiska. Nie kandydowaáa równieĪ
do Rady Miejskiej, chociaĪ cieszyáa siĊ wtedy niemaáą popularnoĞcią. „Od grudnia 2002 roku”, skonstatowaáa, „jestem na peánej emeryturze”.
ZakoĔczenie
W moim przekonaniu, tacy ludzie jak doktor Anna Misztal-Kowalina zasáugują na pamiĊü i szacunek, a nierzadko
i na wdziĊcznoĞü. Dobrze i sympatycznie zachowywaáa siĊ
jako lekarz rejonowy. MogĊ to potwierdziü jako wieloletni
pacjent Przychodni Kolejowej w Tczewie. Jako radna, z wielkim zaangaĪowaniem realizowaáa siĊ w dziaáalnoĞci spoáecznej, szczególnie w sferze sáuĪby zdrowia. Jako wiceprezydent Tczewa ds. spoáecznych poznaáa gáĊbszy smak wáadzy.
Nie ulegáa jej urokowi, ani czarowi. Nie baáa siĊ podejmowania trudnych decyzji i umiaáa je uzasadniü. MoĪe nazbyt
otwarcie wyraĪaáa swoje poglądy i opinie. W Īyciu miaáa nie
tylko przyjacióá. Co najmniej z dobrą oceną zakoĔczyáa kadencjĊ wiceprezydenta Tczewa ds. spoáecznych w trudnych
latach 1998-2002. Z wdziĊcznoĞcią wspomina kilka osób,
z którymi miaáa okazjĊ siĊ spotykaü i wspóápracowaü, nie
tylko zresztą w sferze Īycia publicznego. Z wdziĊcznoĞcią
wspomina ks. Stanisáawa Cieniewicza, mówiąc: „wiele mi
pomógá w Īyciu, takĪe je naprostowaá” skonstatowaáa. Pani
Anna nadal mieszka w skromnym tczewskim bloku przy Al.
ZwyciĊstwa 20. Z sympatią podkreĞla, „mam tutaj dobrych
sąsiadów”. Niestety, od kilku lat powaĪnie choruje. Tym bardziej wiĊc cieszy siĊ najbliĪszą rodziną. Na pytanie „Co byáo
najwaĪniejsze w jej Īyciu?”, odpowiada bez namysáu - „dom,
dziecko - jednym sáowem - rodzina”.
Doktor Anna Misztal-Kowalina moĪe byü spokojna
o ocenĊ jej pracy i dziaáalnoĞci publicznej. To waĪne, wziąwszy pod uwagĊ, iĪ nie zabiegaáa o laury, splendory, miejsca
w pierwszym rzĊdzie itp. MyĞlĊ, Īe w nieodlegáym jubileuszu 25.lecia odrodzenia samorządnoĞci w naszym kraju,
moĪe Pani Ania liczyü na zainteresowanie i wdziĊcznoĞü.
Anna Misztal-Kowalina pozostaje wierna swoim zainteresowaniom i pasjom. Z wáasnego wyboru Tczew staá siĊ jej
miastem. Nadal interesuje siĊ jego rozwojem i przyszáoĞcią,
oczywiĞcie z odpowiedniego dystansu. Na pierwszym miejscu wĞród swoich zainteresowaĔ, wymienia ksiąĪki. DuĪo
czyta. Nie ulegáa pokusie i czarowi nawet najbardziej popularnych seriali telewizyjnych. MoĪe warto wziąü z niej przykáad, nie tylko w przypadku dobrej lektury?
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W TROSCE O EDUKACJõ JUTRA

ZENON GURBADA

Jan Pawlikowski
Kapelmistrz orkiestry dĊtej w Nowem
Ostatnio minöäa setna rocznica urodzin niezwykle sympatycznego i wielce szanowanego
nowianina – Jana Pawlikowskiego. Tym wspomnieniem chcö skäoniè do refleksji starszych
mieszkaþców miasta, a mäodszym przybliĔyè ciekawñ dziaäalnoĈè z czasów, które przeminöäy. PrzecieĔ dzisiaj czas ten i ludzie „odeszli do historii”.

J

an Julian Pawlikowski urodziá siĊ piątego marca 1915 ny zostaá w Ğwietlicy zakáadowej. Prowadziá zespóá muzyczny
roku z ojca Juliana i matki, Franciszki Rybickiej – i chór oraz doksztaácaá siĊ na kursach instruktorskich. Byá teĪ
w rodzinie restauratora. Od máodych lat miaá zamiáo- kierownikiem kina „Zorza”, a od 1960 roku kierowaá Ğwietlicą
wanie do muzyki. W ojcowskiej restauracji staá fortepian, na ogólnomiejską i prowadziá orkiestrĊ dĊtą Ochotniczej StraĪy
którym juĪ jako brzdąc pogrywaá. Potrafiá ze sáuchu zagraü PoĪarnej. Do Ğwietlicy NFM powraca trzy lata póĨniej. Jest
wiele melodii i tym uprzyjemniü czas goĞciom.
to nowa inwestycja. Prowadzi zajĊcia dla pracowników i ich
Gdy podrósá poszedá do miejscowej szkoáy podstawowej, rodzin. Organizuje zespoáy wokalne oraz máodych muzyków,
a po jej ukoĔczeniu – z woli ojca, sposobiá siĊ w zawodzie których fabryka zaopatruje w instrumenty.
W tym czasie popoáudniami Ğwietlica tĊtni Īyciem. Najzegarmistrzowskim i jednoczeĞnie popoáudniami uczĊszczaá
do szkoáy doksztaácającej. W 1934 roku zostaá czeladnikiem. wiĊkszą popularnoĞcią cieszą siĊ zabawy taneczne, potaĔJednak nie dane byáo Mu pracowaü w tym fachu. Pracowaá cówki dla máodzieĪy – tzw. czwartki zetemesowskie, róĪnego
nadal w ojcowskiej restauracji i jednoczeĞnie doskonaliá rodzaju konkursy oraz spotkania seniorów. Sytuacja ulega
dalszej poprawie, gdy dyrektoswoje umiejĊtnoĞci muzyczne.
Wybuch drugiej wojny
rem fabryki zostaje inĪ. TadeĞwiatowej zmieniá Īycie causz Pisarski (od 12.XII.1972 do
áego spoáeczeĔstwa. Wielu
31.VIII.1975). Oczkiem w gáomieszkaĔców okupant pozbawie dyrektora staáa siĊ orkiewiá wolnoĞci i Īycia. Wrogostra dĊta. Rozszerzony zostaá
wie Rzeszy rozstrzelani zostajej skáad. Skupiaáa wszystkich
li w Grupie i tam spoczywają
chĊtnych, a przede wszystkim
wĞród dziesiĊciu tysiĊcy ofiar
uzdolnioną máodzieĪ szkolną.
powiatu Ğwieckiego.
Powoáano maĪoretki. W noPan Jan musiaá podjąü prawych zielonych mundurach,
cĊ w fabryce amunicji w àĊga maĪoretki w biaáych oficernowie. W paĨdzierniku 1944
kach, piĊknie prezentowali siĊ
roku zostaá wcielony do Wehpodczas wszystkich uroczyrmachtu i wysáany na front.
stoĞci fabrycznych i w mieWalki wyzwoleĔcze w lutym Jan Pawlikowski (w Ğrodku) w otoczeniu czáonków Ğcie. NaleĪy dodaü, Īe w pra1945 roku zmieniáy Nowe w
cy Ğwietlicowej Panu Janowi
nowskiej orkiestry dĊtej
gruzy. Z ojcowskiej restauraw tym czasie pomagaá StaniFot. ze zbiorów Zenona Gurbady
cji pozostaáy zgliszcza. Gdy
sáaw Káoss. Dobra passa trwaáa
powróciá w lipcu do Nowego, znalazá siĊ w beznadziejnej do 1980 roku.Wskutek dáugotrwaáej choroby Pan Jan przesytuacji. W poszukiwaniu pracy udaá siĊ na WybrzeĪe. Mu- chodzi na rentĊ inwalidzką. Przez jakiĞ czas jeszcze sáuĪy pomocą orkiestrze. PoniewaĪ nie znalazá siĊ nastĊpca, zespóá siĊ
zykowaá w wielu lokalach aĪ do 1950 roku.
NastĊpnego roku, w dziaáającej juĪ piĊü lat NowieĔskiej rozpadá. Pan Jan umiera w ostatni dzieĔ listopada 1988 roku.
Fabryce Mebli, (takiej nazwy wówczas uĪywano) zatrudnio- Spoczywa w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

W skáadzie orkiestry na róĪnych instrumentach grali m.in.: Edmund Makowski, Alfons Kotlenga,
Jan Otlewski, Konrad DobroliĔski, Maksymilian Otlewski, Stefan Majewski, Henryk Reszka, Józef
RadoĔ, Henryk Guzman, Jan Otlewski (syn Maksymiliana) Adam Larecki, Henryk Pik, Tadeusz Piotrowicz, Stefan Treder, Henryk Kleina, Leszek Otlewski, Antoni Dąbrowski, Lech Semrau, Zdzisáaw MiĞ
oraz uczniowie Zasadniczej Szkoáy Drzewnej.
Ponadto zespóá maĪoretek tworzyáy werblistki: Krystyna BudziĔska, Urszula Szreder, Krystyna Leman, Gabriela Bojanowska i Maria Marks.
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REGAã REGIONALNY

EDWARD ODYA

Kot ji lis

J

ak to áod dawna bywa, kot zawdy wyáaziyá na pólowania za zabudowania. Bywaáo ji tak, Īe wylaz na pole
zara z rena. Wáóczyá sia po polach, granicach, áónkach, rowach ji zaroĞlach. Pomalutku wlók sia, przysiadaá ji
bacznie áoglóndaá sia dokoáa. Trza pamniantaü, Īe patrz ma
dobry, a sáuch ji wanch eszczy lepszy. Póluje na myszy, szury, nórnice, ptaszki ji maáe zajki. Jak áobaczy nora myszy, to
potrafsi godzinami siedziü ji czatowaü. Mysz nieĞwiadóma
zagroĪania z dziury sia wyáoni, a kot czaps ji uĪ jó ma! Jak
sia w trawie co ruszy, zachrobocze abo psisknie, to zara da
susa w to miesce. Kedy ma szczaĔĞcie, to záapsi, tedy ma
mniasko do zjedzania, a jak chybji, to mysz czmichnie do
dziury, zajek zdóĪy áuciec, a ptaszek podfsiurnie. Takym
szykam jedzanie przeĔdzie mu kele nosa. Tedy moĪe sia
jano áoblizaü ji áobejĞü smakam. Czansto tak bywa, Īe zwiyrzyna sia dobrze áukrywa.
Tó razó záapaá jedna mysz na frysztyk. Jano co to jestaj
jedna mysz na takygo kota?.. Sáónyszko coraz lepsi grzaáo. Wáóczyá sia dali ji dali, aĪ nalaz sia na skraju lasa.Tera
kot patrzy, a tu jestaj áadna wydeptana stecka, co prowadzi
w gáómb lasa. Mocko sia zaciekawjyá, co moĪe byü dali
w lesie? Postanowjyá lyĨü tó steckó. Pomalu, áoglóndaá sia
dokoáa, nasáuchiwaá ji naprzód sia posuwaá. W lesie byáa
ciaĔ ji trocha wjancy ĞwiyĪygo lóftu a mni ciepáa. Stecka
byáa wygodna, choü mniescami kranta ji wónska. Po bokach
jagodziny, krzaki ji duĪe drzewa – áochróna dobra. Spoglónda do góry, Īeby go czasam jastrzómb nie chapnóá. Spojrzaá
na drzewa, a tam dwa rude wjywjórki wysoko w korónach
baraszkujó. Dali coĞ po jagodzinach skakaáo ji w stróna kota
sia zbliĪaáo. Kot przyczajyá sia do ziamni ji patrzyá, a bóá
gotowy do áucieczki. Wtam, kawaáek dali, duĪy zajónc
w poprzek dróĪki susa daá ji polejciaá. Potam kot szed dali.
Tedy usáyszaá mocne pukanie, a to dziaĔcioá w drzewo dziobam wali, jak máotkam. Kot sia zlónk ji przyczajyá sia zara
do ziamni. Nareszcie áucicháo pukanie ji dziaĔcioá polejciaá
sobje. Kot dali posuwaá sia naprzód. Naraz patrzy, a na stecce Īgmnija zygzakowata jano sia wangowaáa. Kot chciaá jó
áobaczyü, a áona na niygo sykaáa ji w mech sia schowaáa.
Niy wjadómo skónd na drzewo przylejciaáa kukawka,
zara zaczana kukaü jak najanta. Kota tak mocno przestraszyáa, Īe jaĪ pod jagodziny sia schowaá. Mruczaá „co jestaj
tera? ona kuka jak cholera!”. Jak sia nakukaáa, to nareszcie
se polejciaáa. Kot, jak sáyszaá take pukanie ji kukanie, to ni
mniaá czasu na pólowanie. Trocha sia áuspokojyáo, to poszed
dali z nadziejó na dobre áowy.
Naraz z zakrantu stecki z przeciwka wylejciaá lis. Kot niy
namyĞlaá sia wjela, jano hyc na drzewo. Zara z góry patrzyá.
co sia na dole dzieje. Lis to zauwaĪyá, przylejciaá do tego
drzewa ji patrzy na kota. MyĞlaá sobje, Īe moĪe kot spadnie,
a mu uĪ Ğlinka ciekáa, by gó zara rozszarpaá ji poĪar. Jano kot
byá doĞü wysoko ji trzymaá sia mocko drzewa. Lis eszczy trocha sia pokrónciyá w ta ji wewta stróna. Potam pyta kota „Po
coĞ wlaz na to drzewo? CzamuĞ na mnie nie poczekaá?”
Kot na to: A po co?.
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Bym se pogadali – mówji lis.
Kot: ào czym?
Nó moĪe áo psianknym lesie. PokaĪa ci jak mniaszkóm.
A TyĞ taki gáupsi!
Kot: O niy, niy chca! zara dodaá Kolygowanie sia z tobó,
eszcze nikómu na dobre niy wyszáo
Lis: CzamuĞ taki gáupsi? Czego sia bojisz? Czamu ĪeĞ
wskoczyá na drzewo?
Kot: Tak na wszelki wypadek!
Lis mówjyá dali: Jak Īam Cia áobaczyá, tom zara wjedziaá, ĪeĞ gáupsi! Tedy spytaá Jile masz rozumów!
Kot odpar Jedan” Zara zapytaá lisa A Ty jile masz rozumów?
Ón powjedziaá, Īe aĪ siydam.
Ledwo to wypowjedziaá, w krzakach zrobjyá sia szaszor,
jano drobne gaáózki trzeszczeli. Lis podwjinóá áogón ji chciaá
daü dyla. Jano zatrzymaá sia na mómant, bo wyglóndaáo na
to, Īe zwjyrz moĪe przelejci áobok. Z drugi stróny, Īal mu
byáo zostawjiü take mniasko na drzewie.
Wszytko sia wyklarowaáo jak psies – taky zwykáy, wiejski kundel – wyprys na stecka ji zara zaczón gnaü w stróna
lisa. Lis jak gó áobaczyá, uĪ niy czekaá, jano der do przodĨku, jile siá, a kundel tuĪ, tuĪ za nim. To byá jano momant,
uĪ lisa ani psa niy byáo. Kot z drzewa gáoĞno woáaá Jano
rozumam, jano rozumam! Echo po caáym lesie sia odbijaáo ji
woáaáo Jano rozumam, jano rozumam...! Lis ni mniaá czasu
sáuchaü woáania, bo tak kundel zmusiyá gó do galopowania.
Kedy mniaá przebjyraü rozumami? Caáy czas musiaá chwatko przebjyraü golaniami.
Kota mocno zdziywiáo zachowanie lisa, bo: - Taky móndry lis, tyla mniaá rozumów. Jakych rozumów? Taky chytry
i pewny siebje. Jano przed takym kundlam musiaá zgalaü.
Tego wszytkygo kot ni móg pojóĔü. Niy wiadomo jak gonitwa sia skóĔczyáa? Jano echo z daleka ujadanie kundla
powtarzaáo.
Tera kot dumaá nad swojó doló, co tu robjiü? Wnet doszed do wniosku, Īe lepsi bandzie, jak pódzie do dóm, bo
moĪe mu sia eszczy coĞ przytrafsiü, jak lisowju. Jak pomyĞlaá, tak zrobjyá. Zlaz z drzewa ji pómaáu, áostróĪnie poczáapaá sia do dom. Byá mocno gáodny, spragnióny ji przestraszóny. Jak wjela wraĪaĔ w tym dniu przeĪyá kot? Jile mniaá
szczaĔĞcia, Īe nie zlaz z drzewa! Czy tan szpacyr po lesie
daá kotowju coĞ do myĞlenia? Przecia caáy czas myĞlaá, co
taky zwykáy kundel moĪe?! Tyla ambarasu narobjiü! Z drugi
stróny, Īeby niy kundel, to czy lis daáby mu spokojnie áodejĞü? Na pewno niy!
Chto tu mniaá wjancy rozumu? Lis czy kot? Na to musita
se áodpowjedziyü samni.
Sđowniczek gwary:
Patrz ( pacz) – wzrok
Zajek – zająü
Wangowaü – skrĊcaü, wiü siĊ
Zgalaü – uciekaü
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TWÓRCZOćç TO JA

Gadki Rozaliji
To bandzie riĞtiĞ groch zez kapustó!

J

a Īam je czarnowodzianka zez rodu Sturmowskych po
kóndzieli. Ma sia rozumniyü, Īe kochóm ta wjoska-miasto!Najbardzi tan dómek na LeĞni 5, co to go àojciec
pobudoweli eszcze pszet Īaniaczkó! Mi tam tera jeĪdzim na wiwczasi „Pot Gruszó”, ji miĞlim, Īe sómi wew raju! Ale ja niy áo
tim chciaáóm prawjyü! Jano chciaáóm siaá odnieĞü, do tego opjisu
K. Kowalkowskygo wew tim naszym Kociewskim Magazinie,
o chistoriji ti wsi-mniasta. Mniadzi drugimi dla pszikáadu áo tych
karczmach, co to na początku byli waĪne. Jedna droga co dziĞ
nosi zwanie Dáuga, to eszcze za mojych czasów jak ja byáóm
gzub, sia mianowaáa Rabusiewo.Skót(d) taka nazwa? Ja sia domiĞlóm, ale Īam nie je historik, to niy banda sia wimóndrzaü.
Ale powjydzta, czi jak kupce, co sia zatszimiweli wew tych
karczmach, áo chtórnych srodze wjele áopsisuje tan K. Kowalkowski, a jinszi znani nóm pjisasz, chtóran pochodzi zez Záygo Mniansa, a tera mniyszka wew Czarni Wodzie póno psisaá,
Īe na kupcóf tych napadiweli jakoweĞ swawolniki, ji raboweli
jych, ano sia áiskaáo!!! Maáo tego karczmarze, co jedan zwaá sia
Jach, a drugi dejma nato Stach, na sia durcham plotoweli! Jedan
gadaá, Īe áu drugygo, je zatruta woda, a tan drugi zaĞ, mófma
Jach, Īe áu Stacha je zatrute mnianso! Ostaáo po tim powjedzónko: „Nie powjedaj Jachu, co robji Stachu.” àot tych plotkóf, ji
rabunków obidwa karczmi splajtoweli, a kupce jinsze se drogi
winalazái. Wew naszym lesie, mófma chojnach, po dziĞ dziaĔ
jedan most ma nazwa toruĔski. Gadelim bylim na jagodach kele
toruĔsygo mostu Tim mostam napewniaka jeĪdziyli te kupce.
Nazwa Czarna Woda deli tim mojim strónóm Mniamci. àóni
tam wimejstroweli kanaá, ji nawodniyli duĪe poáacie pjachudróf,
ji po wicince lasu wolne mniejsca.Walni ziamni óni kupjyái áot
naszygo stryja Walantygo Sztórma znaczi. Skónt ja to wjam?
Trocha dáuga historija! Nó to byáo tak. Walek mniaá ze sfojó
pjyrszó Īónó, jedna córka. Ti córce zapsisaá testamantalnie kawaáek ziamni, chtóran potamu jak posieli trawó, to byá parceló.
Wszitke musieli za parcel zapáaciü, jano niy owa córka, zresztą
nasza ciotka. Za komuni timi lądami, bo tak mi jych nazywelim, sia opjekoweli szpecjalne nadzorci. Mniandzi jinszimi Belig, Rinwelski, BacziĔski. To ty wew Czarni Wodzie, a tam pot
Czyrskam, ji chdzie tam eszcze, to ja nie wjam. Za parcela na
tych lóndach, to koĪdi musiaá zapáaciü (jano córka Walka nie
páaciáa jak áusz wiĪi wspómniaáóm), ji tedi dopjyrku wikosiyü,
wysuszyü, ji zwieĞü na szopa. Ja pamniantóm jak szpecjalnie
pszijyĪdzaáóm ze szkóli ze Szczewa, zez tz: Pedaáów*, ji prosto
zez cugu na parcela Īgaáóm. A potamu moje dziciska tysz byli
zapszagáe do ti roboti! Ale zato jak byáa zwóska, to jechelim na
fórze! Razu jednygo fóra sia obalyáa. Got zaj dank, Īe sia nikomu nic nie stanyáo. Walni kawaáek jechelim tó berlinkó, co
to jó tysz Mniamci wibudoweli, ale potamu wew chojni, ji na
dzisiejsza LeĞna, a pjyrwu wibudowanie. ào ti Szwarcwaser jak
jó mniamniaszki nazweli, ja bi mogáóm psisaü, ile ónt fyle. Ale
dóm se na pokój, ji jinszą razó naszrajbuja wjanci, abo nabazgrola jak wolita!
àostaĔta zez Bogam!
Wasza Rózalija (Zyta Wejer)
* Potoczna nazwa Liceum Pedagogicznego
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Ojczyzna
i Patriotyzm
w kontekĞcie
innych wartoĞci
czĊĞü pierwsza

K

aĪdy z nas otrzymaá od Pana Boga wartoĞü szczególną i wspaniaáą. Jest nią Ojczyzna i związany
z nią patriotyzm. W polskiej tradycji pojĊcie Ojczyzna naleĪy bardziej do Ğwiata przeĪyü niĪ opisu1. Stanowi
klasyczny przykáad wartoĞci2, wyrosáych z geniuszu Hellady, Rzymu i chrzeĞcijaĔstwa. Dlatego o Europie od dawna
mówiono, Īe zostaáa zbudowana na trzech wzgórzach: Akropolu, Kapitolu i Golgocie.
(…) Mówiąc, Īe Europa zostaáa zbudowana na trzech
wzgórzach: Akropolu, Kapitolu i Golgocie, stwierdzamy,
Īe Ĩródáo i autentyczną konstytucjĊ cywilizacji europejskiej
stanowi grecka filozofia, rzymskie prawo oraz religia i etyka
chrzeĞcijaĔska3.
Charakterystyczne dla pojĊcia Ojczyzny są: odczucia,
przywiązania Īyciowe przez jednostki czy grupy ludzi, towarzyszący temu emocjonalny stosunek, który wyraĪa siĊ
w pozytywnych uczuciach, potrzebie chronienia, troski i poĞwiĊcania siĊ. Na obowiązek czci Ojczyzny, podobnie jak
rodziców, zwracaá juĪ uwagĊ zarówno Sokrates jak i Arystoteles, a w filozofii rzymskiej – Cyceron. Do tych filozofów
nawiązywaá równieĪ Ğw. Tomasz z Akwinu. Dlatego, jeĪeli
chcemy Īyü w zgodzie z sprawdzonymi przez wieki wartoĞciami, trzeba siĊgaü po ten sam ich uniwersalny kamieĔ wĊgielny, na którym budowali nasi przodkowie.
Ojczyzna4 naleĪy do podstawowych kategorii wartoĞci
nadrzĊdnych. Peánią one funkcjĊ wiodącą, centralną. PojĊcie to integruje wokóá siebie takie wartoĞci <dopeániające>,
<szczegóáowe>5, jak: naród, kultura, historia, etos, dziedzictwo narodowe, patriotyzm.
Zatem Ojczyzna i związana z nią polskoĞü oraz patriotyzm nie są pojĊciami abstrakcyjnymi. Powinny byü osadzone w konkretnej polskiej ziemi i w realnym rodzimym
gnieĨdzie.

OJCZYZNA
Co to jest Ojczyzna? To twej chaty Ğciany,
To dach twój stary, sáomą poszywany.
To zagon Īyta, co ciĊ karmi w gáodzie,
Z rzeczki twej woda, co ciĊ rzeĨwi w lecie,
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To piĊknoĞü dziewcząt, co ci serce bodzie,
To twoje niebo najpiĊkniejsze w Ğwiecie,
Smak twego jabáka, cieĔ twojej jabáoni,
To dzwon koĞcielny, co ci na mszĊ dzwoni,
To twoich sejmów trwaáoĞü i swoboda,
To twego ojca posiwiaáa broda.
Ludwik Kondratowicz (Syrokomla)
Ojczyzna nie jest terminem jednoznacznym, co wiąĪe siĊ
z jego bogatą i záoĪoną treĞcią. àatwiej OjczyznĊ pokazaü,
niĪ zdefiniowaü. MoĪemy wówczas powiedzieü, Īe znajduje siĊ ona pomiĊdzy okreĞlonymi górami, nad brzegiem
wymienionego morza, wzglĊdnie brzegami nazwanej rzeki,
albo w tej, a nie innej krainie. Czy jest moĪliwe, Īeby zobaczyü wszystko, co stanowi OjczyznĊ?6 PojĊcie Ojczyzny
wchodzi do kanonu kultury Polski. Stanowi Ĩródáo jej etosu,
toĪsamoĞci i dziedzictwa narodowego oraz krajoznawstwa,
turystyki i regionalizmu7.
Dziedzictwo narodowe to wielkie dobro, które podlega
opiece i dbaáoĞci pokoleĔ. Stan wiedzy o nim zawdziĊczamy
przekazom w postaci baĞni, legend, a szczególnie prowadzonym badaniom naukowym. Zasadniczym elementem dziedzictwa narodowego jest toĪsamoĞü kulturowa. Obejmuje
ona dziedzictwo w sensie spuĞcizny narodowej. Odpowiada
na tak waĪne pytania, jak: Co tak naprawdĊ nas áączy, spaja?
Co powoduje, Īe czujemy siĊ jednym narodem, niepodzielną
integralnoĞcią terytorialną, nierozáączną wspólnotą?
Trudno zachowaü toĪsamoĞü narodową bez pamiĊci o dziedzictwie. Zaakcentowaá to w tytule swej ostatniej
ksiąĪki nasz papieĪ, Ğw. Jan Paweá II8. NaleĪy tu teĪ jĊzyk,
zasadnicza czĊĞü polskiej kultury, która stanowi niezastąpione narzĊdzie wychowawcze, buduje wiĊzi spoáeczne, odniesienia emocjonalne, uczy koncentracji na tym, co waĪne.
Dla autora tego artykuáu sáowa Ojczyzna i patriotyzm
wyraĪają to wszystko, co od najwczeĞniejszych lat nosi
w sercu i umyĞle oraz co wyrasta z krzemienieckiej, krakowskiej, ostrowieckiej, tczewskiej i poznaĔskiej maáej Ojczyzny, zdobytych tam doĞwiadczeĔ i edukacji9.
Suma wáasnych wspomnieĔ, oczekiwaĔ, planów
i nadziei
Maáa Ojczyzna wyraĪa sumĊ wáasnych indywidualnych
odczuü, wspomnieĔ, oczekiwaĔ, planów i nadziei. MoĪe nią
byü: matka pochylona w ogródku, zanurzona w powodzi
kwiatów; ojciec klepiący kosĊ w nadciągającym ciepáym
czerwcowym wieczorze; dom rodzinny z kamieniem u wĊgáa, z kwiatami w oknach, z podáogą ĞwieĪo umytą przez
mamĊ; wieczorna modlitwa; ufne bociany; las; leĞniczówka;
áąki umajone; krzyĪe i figury przydroĪne; szkoáa; nauczyciele; prefekt; pieczenie ziemniaków w ognisku na polu;
rezurekcja; kuropatwy i baĪanty w ogródku; babie lato; konie i krowy na pastwisku; pochylone od staroĞci wierzby;
piaszczysta droga; pierzaste obáoki na niebie; koloryt pszenicznych áanów, rumianków i modraków; kapliczki na rozdroĪach; maáe cmentarze; Ğpiewne brzĊczenie pszczóá; znak
krzyĪa, który czyniá siewca rzucając pierwszą garĞü zboĪa
na skiby ziemi, wzglĊdnie gest matki ukáadającej do snu
dziecko lub towarzyszący przy krojeniu kaĪdego rozpoczynanego bochenka chleba.
Do roli maáej Ojczyzny moĪe urosnąü: ulica, na której
upáynĊáo dzieciĔstwo i przy której kwitáy malwy i jaĞminy;
znajome pagórki wsi; przebogata grafika bezlistnych drzew
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w parku; przemykające wiewiórki; figlarnie Ğwiergocące
sikorki; kloc starej lipy, bez sĊków, o áagodnej i ciepáej fakturze; usáyszane w dzieciĔstwie baĞnie, legendy i powiastki
(takĪe te najpiĊkniejsze – o Lechu, Popielu, Warsie, Sawie
czy Kraku i smoku wawelskim – zadziwiające i mądre przypowieĞci, które niekiedy wiele nam wyjaĞniają, pozwalają
lepiej poznaü naszą historiĊ, ubarwiają czasami nasze skomplikowane dzieje, sáawią bohaterów, uczą i wychowują máode pokolenia Polaków)10.
W symbolu maáej Ojczyzny mieĞci siĊ takĪe owal jeziora; brzegi rzeki; góry domowe; miasto, w którym uczĊszczaáo siĊ do szkoáy; najsáawniejsze polskie drzewa pamiĊtające
czasy Piastów – dąb Bartek koáo ZagnaĔska i dąb Piastowski
(zwany teĪ Królewskim lub Dziaduniem) w Doliwcu LeĞnym
(miĊdzy jeziorami Wielkie i Maáe Jeziory) na trasie KórnikZaniemyĞl11; rozlegáe Beskidy i Gorgany, masyw Okrąglicy,
czyli wapienne turnie Trzech Koron w Pieninach; zamki
w Gniewie, Goáuchowie, Kórniku i Pieskowej Skale; katedry w Biaáymstoku, GnieĨnie, GdaĔsku-Oliwie, Kwidzynie,
Lublinie, Lwowie, Olsztynie, Pelplinie, Páocku, Poznaniu,
PrzemyĞlu, Szczecinie, Warszawie, Wrocáawiu i na Wawelu;
paáace w Miáosáawiu i ĝmieáowie; Cytadela i Ogród Botaniczny w Poznaniu; pomniki: PowstaĔców Wielkopolskich,
PoznaĔskiego Czerwca 1956 w Poznaniu, Wáadysáawa Jagieááy w Nowym Jorku, grunwaldzki w Krakowie, katyĔski
w Poznaniu; Jana III Sobieskiego w GdaĔsku, Adama Mickiewicza w Krakowie, Lwowie i ParyĪu, Józefa Piásudskiego w Koszalinie i Warszawie; Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; ratusze w Cieszynie,
Poznaniu, Sandomierzu, Tarnowie i we Wrocáawiu: Wielkopolski Park Narodowy; kopce: Kraka, Wandy, T. KoĞciuszki,
J. Piásudskiego w Krakowie; Ostra Brama w Wilnie; Liceum
Krzemienieckie; wodospad KamieĔczyka; schronisko PTTK
„Samotnia”; malowniczy przeáom Wisáy (miĊdzy Zawichostem a Puáawami) peáen geologicznych atrakcji.
Z Ojczyzną kojarzy mi siĊ takĪe miáoĞü do muzyki Mieczysáawa Karáowicza, Karola Szymanowskiego, Fryderyka
Szopena czy do obrazów malowanych przez twórców, którzy umiáowali to, co swojskie, nasze; Belweder, àazienki,
Grób Nieznanego ĩoánierza w Warszawie; Dwór Artusa
w GdaĔsku; Dworzec Morski w Gdyni; Waáy Chrobrego
w Szczecinie; cmentarze: tunicki w KrzemieĔcu, áyczakowski i Orląt Lwowskich we Lwowie, powązkowski w Warszawie, na Rossie w Wilnie; parki soáacki i W. T. Wilsona
w Poznaniu; Krzemionki (rezerwat archeologiczny) w okolicach Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego, Kamienna, zmieniająca
wielokrotnie swój kierunek na odcinku SkarĪysko Kamienna
– Wąchock – Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski – ûmielów – Baátów;
wypáyw Kamiennej z gĊstych i mrocznych borów áysogórskiego podnóĪa; siniejące w sĊdziwej zadumie na dalekim
widnokrĊgu Tatry szalone górskie potoki; podhalaĔskie áąki
z licznymi ostrawkami (stojakami uáatwiającymi skáadanie
kopek siana i jego suszenie); szum traw na bieszczadzkich
poáoninach; krystaliczna woda czerpana ze Ĩródáa pod Tarnicą; obóz stawiany wáasnymi rĊkami, w ramach tzw. „kwaterki” na Stecówce w Beskidzie ĝląskim; fale rzeki, chlupiące w koĞlawe, pokraczne pale starego mostu; leĞna ĞcieĪyna
wydeptana bosą nogą wiejskiego pastuszka; skrzypienie Īurawia studziennego; sypiące siĊ ziarno z dorodnego snopa;
Wawel; dĨwiĊk hejnaáu z WieĪy Mariackiej; niedzielne bicie
dzwonów; niepowtarzalna atmosfera Sukiennic wraz z salą
Hoádu Pruskiego; gotycki koĞcióá farny w Tczewie; skansen
inĪynierii z koĔca XIX w. w postaci dwóch mostów na WiĞle
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w Tczewie; plusk wiĞlanych fal w tym mieĞcie; grodzisko
z X-XIII wieku w GorzĊdzieju koáo nadwiĞlaĔskiego grodu ksiĊcia Sambora II; latarnie morskie w Jastarni, Krynicy
Morskiej i ĝwinoujĞciu; plaĪe w Gdyni, Krynicy Morskiej,
MiĊdzyzdrojach, Sopocie i Wáadysáawowie.
Mianem naszej maáej Ojczyzny moĪemy okreĞliü takĪe zagubiony w gáuszy Beskidu Niskiego obóz wĊdrowny12, zamek ksiąĪąt zachodniopomorskich z XIV wieku
w Szczecinku; place gwiaĨdziste i spichlerze w Szczecinie; jurajski szlak Orlich Gniazd; ostrewki (stojaki) siana na podhalaĔskich áąkach; krzyĪ na Giewoncie; Orlą
Perü; Czerwone Wierchy; Kopieniec Wielki; Wiktorówki;
GĊsią SzyjĊ (krĊty z wapieni dolomitycznych, widokowy
grzbiet reglowy w Tatrach); wodospad na Prucie w Jaremczy; dwuwierzchoákową BliĨnicĊ w ĝwidowcu; SywulĊ
w Gorganach; majestatyczne ruiny Biaáego Sáonia na Popie Iwanie; Howerla w Czarnohorze; Stoh – trójstyk granic
II Rzeczypospolitej, Czechosáowacji i Rumunii w Górach
CzywczyĔskich; Jeziora Augustowskie; stary cmentarz na
PĊksów Brzyzku w Zakopanem13; wĊdrówki z uczestnikami TatrzaĔskich Seminariów i Sympozjów Naukowych
Edukacja jutra fragmentami Szlaku Jana Pawáa II w Tatrach14, pobrzĊkiwanie ostrzonych kos na polach i serdeczne pozdrowienia przy pracy Niech bĊdzie pochwalony Jezus Chrystus albo Panie BoĪe dopomóĪ; tradycjĊ związaną
z BoĪym Narodzeniem, Wielkanocą i Zielonymi ĝwiĊtami
(Zesáania Ducha ĝw.); Ğpiew ptaków w zaroĞlach; nadlatujące bociany symbolizujące Īycie i gniazdo rodzinne; pontyfikat Jana Pawáa II i Jego myĞlenie o Polsce; powstanie
i wielki ruch SolidarnoĞci. To wszystko moĪe zdobyü status podniosáego symbolu maáej Ojczyzny.
Jedna, niepodzielna Ojczyzna
Jakkolwiek na co dzieĔ dzieciom, máodzieĪy i dorosáym
bliĪsza jest maáa Ojczyzna, nie naleĪy przeciwstawiaü jej
Polsce, czyli duĪej OjczyĨnie, pojmowanej i odczuwanej
jako duchowa caáoĞü, integrująca wszystkich Polaków. Jest
to zrozumiaáe, jeĪeli siĊ pamiĊta, Īe aby uczestniczyü w Īyciu Ojczyzny, trzeba byü najpierw zakorzenionym w ojcowiĨnie, która zaczyna siĊ od ulicy, wioski, ogarnia najbliĪsze
miasto, powiat, województwo i PolskĊ, EuropĊ i Ğwiat.
MyĞląc o „kraju lat dziecinnych”15 nie moĪna zapominaü, Īe my – jako Polacy – mamy OjczyznĊ jedną, jedyną,
integralną terytorialnie, niepodzielną, niepokawaákowaną16.
Nie powinno siĊ wiĊc dąĪyü do obdarzania autonomią jej
regionów, dzieliü na „ĞcianĊ wschodnią”, „centrum”
i „zachodnie województwa” i traktowaü, jako sumy maáych Ojczyzn. Ojczyzna bierze swój początek równieĪ z etosu szkoáy, dziedzictwa narodowego, tradycji religijnych,
KoĞcioáa, regionalnych towarzystw kultury, harcerstwa,
szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego, Polskiego
Towarzystwa Schronisk MáodzieĪowych, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Towarzystwa MiáoĞników
Ziemi Tczewskiej, Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego.
Ostatnie z nich z zaáoĪenia w caáoĞci stanowi istotne
ogniwo ksztaátowania toĪsamoĞci narodowej. Táumaczy to
sama jego nazwa. Jest „polskie”, czyli narodowe w treĞci.
Jako towarzystwo skupia ludzi otwartych na ponadczasowe
(uniwersalne) wartoĞci wyznaczone przez swoich czáonków.
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Przymiotnik „turystyczne” podkreĞla, Īe jego czáonkowie
lubią i umieją smakowaü przygodĊ, którą oferuje wĊdrówka.
Ostatni wyraz „krajoznawcze” zwraca uwagĊ, Īe spoáecznoĞü PTTK charakteryzuje staáe rozkochanie w ojczystej
ziemi i staáe áaknienie poznania jej wielorakich skarbów17.
Z takiego rozumienia istoty Towarzystwa wynika jego program. Nawiązuje do regionalizmu, tradycji, ale ustawicznie
ją wzbogaca. PTTK wierne jest, przejĊtej od Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, triadzie imperatywów: poznaj
– pokochaj – sáuĪ. Zapisaáo ono w biografii wielu ludzi
piĊkne karty wywodzące siĊ z tej triady18. Triadzie tej19 oraz
zasadom pracy organicznej20 staraáem siĊ byü wierny w swej
dotychczasowej (juĪ szeĞüdziesiĊciopiĊcioletniej) aktywnoĞci krajoznawczo-turystycznej oraz piĊüdziesiątej siódmej
rocznicy pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej.
Stosunkowo peány wyraz tego, co stanowi istotĊ maáej
Ojczyzny w tej naszej wspólnej, duĪej OjczyĨnie daá Jan Baáaban stwierdzając, Īe jest nią:
Ojciec twój – to matka twoja;
bracia i siostry, to dziad i babka, to stryj i stryjenka, to
wuj i wujenka, sáowem to caáa rodzina;
sprzĊt domowy, to Ğciany tej izby, w której przeĪywaáeĞ
máodoĞü od zarania Īycia, w której przeĪywasz swe smutki
i swe radoĞci;
to chata rodzinna, to ten dom ojczysty, postawiony wysiákiem swych ojców;
podwórze domowe, to obejĞcie chatynne, po którym przechadza siĊ wspaniaáy kogut, wĞród zrzĊdnych kokosz, poszczekuje kruczek, poluje zwinna a zdradliwa kotka;
to niwa rozlegáa, poczynająca siĊ tu z za obejĞciem twej
chaty, to ten potoczek szemrzący opodal, to te báonia po których przechadzają siĊ zadumane krowy i woáy;
wróbel wiecznie czynny a krzykliwy, niewidzialny w przestworzu a tak gáoĞny skowronek, ta natrĊtna wrona, ten bocian zataczający majestatycznie nad sioáem koáa;
oracz z trudem i mozoáem prowadzący páug po zakrzepáej
po zimowych wywczasach ziemi, to ten áan pszenicy falujący
káosami, to poszum wichru zbliĪającej siĊ burzy;
ta chatka widna pod lasem, to ten Ĩrebak wlekący siĊ drogą, to skrzypiący wóz uginający siĊ pod ciĊĪarem snopów zboĪa, lnu lub konopi;
te chaty sąsiednie, bądĨ skupione koáo dróg i ĞcieĪynek,
bądĨ rozrzucone wĞród sadów i gajów;
dom BoĪy, wĞród odwiecznych lip Ğwiecący z dala wielkimi taflami szyb, a migocący z dala wĞród promieni sáonecznych krzyĪem Zbawiciela:
przyziemny budynek szkolny, w którym oto poznaáeĞ litery i liczby, a wiĊc Ğrodki, za pomocą których moĪesz poznaü
dzieje ojczyste, myĞli przodków twoich i uczonych mĊĪów;
pobliskie miasteczko, które znasz zapewne, a w którym
twój rodzic zbywa páody rolnicze, a matka za uzyskane tym
sposobem grosze, nabywa wszelakie statki domowe, przyodziewek i rozmaite specjaáy kuchenne;
ten Īoánierz, który dnie, tygodnie, miesiące, a nawet lata
caáe staá z bronią u nogi na kraĔcach naszej ziemicy, broniá jej
od nieprzyjaciela, walczyá za jej dolĊ lub niedolĊ, a czĊsto káadá
Īycie na polu chwaáy;
te lasy szpilkowe i liĞciaste, to te skaáy ukryte pod naszymi stopami, tam, w gáĊbi ziemi, które pracowity górnik
wydobywa na powierzchniĊ, to ta fabryka, w której liczny lud
roboczy zamienia surowce na fabrykaty;
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ta gazeta, która do was przychodzi choüby raz na tydzieĔ
i znosi wam wiadomoĞci z caáego Ğwiata, to ten list lub przekaz pocztowy od najbliĪszych, którzy udali siĊ hen, daleko,
do obcych krajów czĊsto za morze po zarobek, to ta ksiąĪka, w której wyczytaü moĪna to, co ludzkoĞü zdobyáa pracą
i doĞwiadczeniem21.
Krzewienie wiedzy, utrwalanie doniosáych dla danego
terenu wydarzeĔ, poznawanie obyczajów z zamierzcháych
wieków, daje poczucie wiĊzi emocjonalnej z ziemią, na której przyszáo wzrastaü i Īyü22. O ziemi tej S. ĩeromski pisaá:
Ciebie jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio. BądĨ báogosáawiona, stworzona dla nas, abyĞ wspieraáa dusz naszych
sáaboĞü, abyĞ powiĊkszaáa uczuü maáoĞü, piĊkna, dobra,
umiáowana karmicielko ziemio23.

Zaproszenie
na konferencjĊ

Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze

Przypisy:
1

2

3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13
14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojĊcia ojczyzna, (w:) Z zagadnieĔ psychologii spoáecznej, red. S. Ossowski,Warszawa 1967,
s. 201-226.
K. Denek, Ku dobrej edukacji, ToruĔ–Leszno, 2005, s. 120-141;
K. Denek, O nowy ksztaát edukacji, ToruĔ 1998, s. 17-44.
Sáowo Rektora KUL na Wielkanoc 2015 roku.
K. Denek, Ojczyzna, „Ziemia” 1999, s. 11-36.
K. Chaáas, Moc integracyjna wybranych wartoĞci w budowaniu
struktur aksjologicznych, (w:)WartoĞci w pedagogice.Aksjologia
pedagogiczna. NapiĊcia i wspóáistnienie róĪnych wartoĞci, red.
W. Frmanek, A. Dáugosz, Rzeszów 2014, s.29.
K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, ToruĔ 2000,
s. 88-122.
W. Theiss, Sáowo wstĊpne, (w:) Maáa Ojczyzna. Kultura.
Edukacja. Rozwój lokalny, Warszawa 2001, s. 10.
J. Paweá II, PamiĊü i toĪsamoĞü, Kraków 2005.
K. Denek, DbaáoĞü o genius loci Tczewa, „Kociewski Magazyn
Regionalny” 2011, nr 1, s. 37-41; K. Denek, Edukacja jutra.
Drogowskazy – Aksjologia – OsobowoĞü, Sosnowiec 2015.
M. Berowska, Echa polskich legend, Warszawa 2014;B. Urbanek,
Legendy Ziemi Szczecineckiej (antologia) Szczecinek 2011;
B. Urbanek, W grodzie gryfa i jesiotra, Szczecinek 2005.
K. Denek, Z ZaniemyĞla do Kórnika, „Poznaj Swój Kraj” 2008,
nr 10-12, s. 20-21.
A. Czarnowski, Na turystycznych ugorach, „Poznaj Swój Kraj”
1963, nr 10.
M. Pinkwart, Cmentarz na PĊksowym Brzyzku, Olszanica 2007.
K. Denek, 15 lat obecnoĞci ‘Edukacji jutra’ u stop Giewontu,
[w:] K. Denek, T. Koszczyc, P. OleĞniewicz (red.), Edukacja jutra. XV TatrzaĔskie Seminarium Naukowe, t. 1,Wrocáaw 2009,
s. 15-26.
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, dz. cyt., s. 444.
A. PaweáczyĔska, O istocie narodowej toĪsamoĞci, Lublin
2010.
A. Gordon, DziaáalnoĞü PTTK wĞród máodzieĪy na rzecz ksztaátowania toĪsamoĞci narodowej, „Przegląd Wielkopolski” 2005,
nr 1, s. 21-22.
L. DroĪdĪyĔski, Wielkopolska w obchodach 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, [w:] Dziedzictwo narodowe w regionie, PoznaĔ 2006, s. 6-8.
A. Gordon, L. DroĪdĪyĔski, ObecnoĞü w Īyciu innych,
„Kociewski Magazyn Regionalny” 2012, nr 4, s. 47-48.
Autor tekstu za pracĊ organiczną otrzymaá od Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu záoty medal Labor Omnia
Vincit (Praca wszystko zwyciĊĪy).
J. Baáaban, Z dziejów Polski – Ojczyzna, „ĩycie Krzemienieckie”
1999, nr 1 (17), s. 9-10.
L. Pawelski, B. Urbanek, Wokóá edukacji samorządowej,
Szczecinek 2010; J. Zamoyska, O miáoĞci Ojczyzny, Kraków
1990.
S. ĩeromski, Dzienniki. III (1888-1891), Warszawa 1956, t. 13/
XIX, s.359.
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rzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Filologii
Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Kaszubski oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Tczewie serdecznie zapraszają na
konferencjĊ naukową Polska Regionalna – mowa – kultura
– edukacja, która odbĊdzie siĊ w ramach V Kongresu Kociewskiego.
Zapraszamy dialektologów, etnologów, kulturoznawców, socjologów, pedagogów, regionoznawców, a takĪe
praktyków z organizacji regionalnych do dyskusji na temat
stanu regionalizmów w Polsce. Zapraszamy zwáaszcza osoby badające lub zajmujące siĊ problematyką:
•
•
•
•
•

regionalnych odmian jĊzyka polskiego;
toĪsamoĞci regionalnej;
funkcjonowania poszczególnych kultur regionalnych;
szkolnej i pozaszkolnej edukacji regionalnej;
funkcjonowania organizacji regionalnych.

Do 31 lipca 2015 roku przyjmujemy zgáoszenia referatów,
które prosimy przesyáaü na adres poczty elektronicznej:
kongreskociewski@wp.pl lub listownie do Zarządu Gáównego ZKP na ulicy Straganiarskiej 20-23, 80-837 GdaĔsk.
Do 15 paĨdziernika zgáoszone wczeĞniej osoby proszone
bĊdą o nadesáanie abstraktów swoich wystąpieĔ. Prosimy
o przygotowanie 20-minutowych wystąpieĔ oraz ich rozszerzonej wersji do druku. Zgáoszenie referatu na konferencjĊ
jest równoznaczne ze zgodą na jego publikacjĊ w opracowaniu pokongresowym, które ukaĪe siĊ w 2016 roku.
Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opáaty konferencyjnej w wysokoĞci 150 zá. Dla studentów i doktorantów
przewidziana jest opáata ulgowa w wysokoĞci 50 zá. Organizatorzy osobom zgáaszającym taką chĊü zapewniają nocleg
z 27 na 28 listopada bez dodatkowej opáaty.
Szczegóáowe informacje oraz ramowy program konferencji bĊdzie systematycznie publikowany i aktualizowany
na stronach internetowych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
KonferencjĊ przygotowuje Komitet Organizacyjny w skáadzie: prof. Maria Pająkowska-Kensik, dr Krzysztof Korda,
dr Michaá Kargul (sekretarz), mgr Anna àucarz.
Kontakt: mkkargul@wp.pl
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W TROSCE O EDUKACJõ JUTRA

Wiersze laureatów
II Powiatowego Konkursu Poetyckiego
„RadoĞü Pisania”

Paulina DubiĔska
Szkoáa Podstawowa w SwaroĪynie

Beata Otta
Szkoáa Podstawowa nr 12 w Tczewie

ZACZAROWANY TEATR
Teatr jest jak czarodziej stary,
gdy go poznasz zobaczysz czary.
Otwórz szeroko oczy,
A przeniesiesz siĊ w Ğwiat uroczy.

TEATR
Pani gra wspaniaáą rolĊ,
lecz ja Julią zostaü wolĊ.
Nowe marzenie dzisiaj mam,
na tej scenie zagraü wam.
Aktorzy piĊkne stroje mają,
do bajki nas zapraszają.
Muzyka cicho w ucho wpada,
lecz Ğpiewaü nie wypada,
W tych wesoáych nutach,
sáyszĊ drwala w butach.
O! Czerwony Kapturku,
zaĞpiewaj z nim w chórku.
Babcia wpadáa w tarapaty,
wpadá do chaty zwierz kudáaty.
Gdy Kapturek Ğpiewaá mile,
wilk poĪará babciĊ w chwilĊ.
Dzieci wilka siĊ nie boją,
ich emocje brawa koją.
Scena kolorami tĊczy siĊ mieni,
lecz dekoracja szybko siĊ zmieni.
Kurtyna siĊ zamyka,
uĞmiech na buzi znika.
Prosimy jeszcze o bisy,
to nie kino, nie polecają napisy.

JuĪ kurtyna mknie ku górze
W rĊkach widzów lilie, róĪe
Wszyscy wstają, wiwatują
Czystym szczĊĞciem emanują
Ale po co? A dlaczego?
Teatr – niby nic nadzwyczajnego
Budyneczek w Ğrodku miasta,
obok sklepik peáen ciasta…
CóĪ tam siĊ takiego dzieje,
ĩe podáogą chrzĊĞci, chwieje?
Tego nikt dokáadnie nie wie
Czy to magia?
Czy to czary?
ĩe w ciągu króciutkiej godziny
Zwiedzisz kaĪdy Ğwiata zakątek
Raz paáacu zimne lochy,
Raz uroczy Ğwiat zwierzątek …
Najpierw páacze
Potem Ğpiewy
Nagle Ğwiatáa báysk wĞród mroku
AĪ siĊ áza niesforna krĊci
we wzruszonym, radym oku
Teatr jest wiĊc eskapadą,
tajemniczą, niezmierzoną
Ten, kto tego nie dostrzega,
W Ğrodku bryáą jest zmroĪoną

Na koniec są oklaski,
aktorzy zdejmują maski.
Gdy schodzą ze sceny, mam jeszcze dreszcze,
krzyczĊ: ZOSTAēCIE JESZCZE!
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Adam Leczkowki
Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie

TRAGEDIA W TEATRZE

MogĊ siĊ ubieraü
W róĪne fataáaszki.
MogĊ jeĞli trzeba
I gadaü do czaszki!

Tragedia siĊ staáa,
Ludzie moi mili!
ReĪyserzy bez maáa
Strasznie mnie skrzywdzili!
Musicie wiedzieü,
ĩe teatr po prostu kocham.
JakĪe wiĊc bardzo
W tej sytuacji szlocham!

MogĊ, od biedy, graü
Choüby PodstolinĊ!
Byleby mieü rolĊ!
Ja bez roli zginĊ!

Owszem, a jakĪe!
Dali mi rolĊ.
Ale cóĪ z tego, jeĞli
Kim innym byü wolĊ?

Jestem, jak pąk nierozwiniĊty,
Pan zaĞ jest pustynią.
BądĨ, reĪyserze przeklĊty!
Wiedz, Īe wieki przeminą,

PrzecieĪ jestem Ğwietnym
Tragikiem i komikiem.
A oni mi na to,
ĩe chyba grymaĞnikiem!

Wieki i lat sfora
I juĪ nie znajdziecie
Lepszego aktora
Bo brak takich w Ğwiecie!

Ja siĊ nadajĊ
Do kaĪdej roli.
Byleby tylko
ReĪyser pozwoliá.

Potok moich sáów perlistych
KaĪdego urzecze.
Zrozum to, reĪyserze!
Ty krnąbrny czáowiecze!

MogĊ byü kulawy,
MogĊ chodziü dostojnie,
MogĊ graü bale, zabawy,
MogĊ walczyü na wojnie,

CzujĊ, Īe waĞci nie przekonam...
Trudno. Wiedz zatem, mój panie,
ĩe to przez ciebie skonam.
Bom aktor zdolny niesáychanie!

MogĊ byü jak Papkin,
MogĊ byü jak Romeo,
MogĊ byü takĪe
Jak Harpagon – sknerą,

A wy, ludzie mili,
Wiedzcie, Īe bezera
Jest czáowiek, co zrobiá
DziĞ ze mnie suflera!

ZDZISãAW WOJTAć

Kilka sáów o tomie drugim
„Albumu Tczewskiego” Józefa Golickiego

Z

tajemniczym, intrygującym, poruszającym wyobraĨniĊ bogatym wnĊtrzem. Taka, którą chciaáoby siĊ
natychmiast poznaü. Wprost idealna partnerka do intymnej rozmowy o kaĪdej porze dnia i nocy. KsiąĪka! No bo
kaĪda ksiąĪka, jeĞli tylko ją otworzyü, rozpoczyna z nami
dialog, który sáyszymy w sobie. Czasem to, co ma nam do powiedzenia, interesuje nas bardziej, czasem mniej. Czasem nas
zachwyca, a czasem zwyczajnie nudzi. Czasem zagáĊbiamy
siĊ w nią aĪ do utraty tchu, jakby Ğwiat wokóá przestaá istnieü,
a czasem odkáadamy na póákĊ – mówiąc moĪe póĨniej do ciebie wrócĊ. Tak zazwyczaj bywa z ksiąĪką, która przemawia
do nas tekstem. A jak bywa z tą, która mówi gáównie obrazami, jak ta, dla której tu dziĞ jesteĞmy? Mówi chyba trochĊ
inaczej. Wymaga wiĊcej wysiáku, ale daje wiĊkszą wolnoĞü
i chyba bardziej angaĪuje emocjonalnie. Tym bardziej jeĞli na
tych obrazach odnajdujemy siebie samych, rodzinĊ, ludzi nam
z jakichĞ powodów bliskich. Zdarzenia, w których niejednokrotnie braliĞmy udziaá sami lub ci, których znamy. CzĊsto,
jak ta, zaskakuje, przynosząc i odkrywając przed nami fakty,
o których wczeĞniej nie mieliĞmy pojĊcia.

Józef Golicki, Album Tczewski. Fotograﬁe po 1945 roku, nr 2, Gazeta Reklamowa Agencja Impresyjna „Pop&Art”, 2015, s. 96, oprawa
miúkka

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Bronisãaw Biaãy (cz. I)
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

• Dzierēðēno

Piotra Kajzera i Marcina Kãodziýskiego

Tadeusza Magdziarza

• Linia kolejowa Skórcz - Starogard (cz.II)

Grzegorza Piotrowskiego

• Ojczyzna i patriotyzm w ujõciu inych wartoćci (cz. II)

Kazimierza Denka

Fot. Ireneusz Dziewiątkowski

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

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

