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Mieczysław Piotrzkowski
ULICE CISZY

Nocne przestrzenie ulic, ogrodów,
Ciemnych zaułków, schodów w nieznane…
Jak nieproszeni goście nie w porę,
Dziś przybywają ciągle niechciane.

Biegną pod górę po schodach ciasnych,
Albo podzamczem w Wisły dolinę.
Kręcą się wokół parkowych buków,
Aż ponad dachy spowite dymem.

Jordanowskimi ścieżkami tęsknot,
Błądzą wśród ruin murów historii,
Gdzieś pośród grobów, których już nie ma,
Aż po kamienie, w pamięć Victorii.

Spadają rynną w sań ślady kruche,
Pod amfiteatr marzeń o scenie.
W piwnicach zimnych w drżenia wtulone,
Drzemią nieufnie, ostrożnie, sennie…

Po kratownicach mostów co dzielą,
Coś co odeszło i to – co będzie.
W ciemność ulicy wąskiej i stromej,
Wpisują drogi, a los się przędzie…

Kto mnie tu zasiał? Kto kazał chodzić…?
Ulicą ciszy, którą pamiętam…
Kto zatruł studnię, skąd wodę piłem…?
Dobrze, że pamięć jest Wiecznie Świętą.

16.02.2018 M. S-K
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Od wydawcy
Drodzy Czytelnicy,

od człowieka, który potrafi się określić regionalnie, spo-
dziewamy się pewnej wiedzy na temat jego miejsca życia. 
Oczekujemy, że będzie wiedział, dlaczego bywa nazywany 

Kociewiakiem lub Kaszubą, jaka jest specyfika jego regionu, terytorium, dzieje, warto-
ści regionalne czy lokalna kultura. Jest to wiedza i świadomość, którą buduje się przez 
długie lata, nawet przez całe życie. 

Na łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” publikujemy materiał, który 
może być punktem wyjścia do refleksji nad własną regionalną specyfiką, wspólnym 
dziedzictwem, wartościami, które są nam bliskie, swojskie, bowiem utożsamiają nas 
z miejscem życia. 

W letnim wydaniu KMR, w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 
zapraszamy najpierw do lektury „jubileuszowej” – drugiego odcinka „Drogi do Nie-
podległej”, w której omawiamy przebieg powstania starogardzkiego z 1846 r. Rebe-
lia ta zakończyła się fiaskiem, między innymi z powodu odmowy przez chłopów walki 
z Prusakami. Omawiając walory historyczne naszego regionu, zamieszczamy kolejny 
odcinek dziejów Czarnej Wody, przybliżamy wyniki badań archeologicznych wcze-
snośredniowiecznego Lubiszewa, obszernie opisujemy fundacje dzwonów w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. W ramach tematyki kulturalnej na naszych 
łamach znajdą Państwo refleksję o Areopagu Pelplińskim, zaproszenie na koncerty or-
ganowe w Pelplinie, relację z Toruńskiego Kiermaszu Książki Regionalnej czy omó-
wienie nowości wydawniczych – thrillera o Kociewiu. Wspólnota regionalna to przede 
wszystkim ludzie, dlatego nie zabrakło na naszych łamach bezcennych wspomnień 
o naszych wybitnych i zwyczajnych, ale bliskich nam krajanach. Ich nazwiska przewi-
jają się w obszernych wspomnieniach, a także przywoływane są okazjonalnie, dlatego 
warto ten numer w letnie ciepłe wieczory przeczytać w całości.

Ponawiamy zaproszenie na nasze łamy! Prosimy pisać do nas o tym, co dla Państwa 
społeczności jest ważne, dzielić się sobą, bo głęboko wierzę, że razem zamieszkując 
Kociewie, jesteśmy dla siebie kimś bliskim.

Życząc miłęj lektury,

dr Krzysztof Korda
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

(fot. Damian Chrul)
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W okresie rozbiorów Polski najstarsze wzmianki 
o próbie zawiązania działalności konspiracyjnej 

na Pomorzu pojawiają się w Toruniu, w 1844 r.1Ce-
lem konspiratorów było zdobycie twierdzy w To-
runiu i Grudziądzu. Obietnicami nadania ziemi 
spiskowcy chcieli zachęcić do swojego ruchu miesz-
kańców okolicznych wsi – chłopów i robotników. 

Powstańcy pomorscy działali pod wpływem Lu-
dwika Mierosławskiego – powstańca listopadowego 
i późniejszego dyktatora powstania styczniowego. 
W 1846 r. miało dojść do powstania pod jego przy-
wództwem, rebelia miała objąć wszystkie ziemie 
Polski znajdujące się w trzech zaborach. Z ramienia 
tegoż ruchu działaniami powstańczymi kierował Se-
weryn Elżanowski. On też założył pierwszą komórkę 
konspiracyjną na Kociewiu − w Świeciu. Trwały 
przygotowania do wybuchu powstania na Warmii, 
konspiratorzy zawiązali także ognisko spiskowe 
w powiecie chojnickim, na Kaszubach. 

Pod koniec 1845 r. powstała komórka powstań-
cza na Kociewiu, tj. w Klonówce pod Starogardem. 
Początkowo na jej czele stanął Juliusz Trojanowski 
– student prawa Uniwersytetu Królewieckiego, a na-
stępnie ksiądz Józef Łobodzki – administrator pa-
rafii Klonówka. Okręg obejmował ziemie Kociewia 
– powiatu starogardzkiego (również rejon Tczewa 
i Gniewa) oraz Kaszuby. 

Seweryn Elżanowski – agent polskiego ruchu 
powstańczego na Prusy Zachodnie (a więc tereny 
Kociewia, Kaszub, Powiśla, Ziemi Chełmińskiej 
itp.) – przekazał komisarzowi okręgu zadanie wer-
bowania szlachty do udziału w konspiracji. Każdy 
konspirator był zobowiązany złożyć przysięgę o tre-

1 Oprac. na podst.: Gerard Labuda (red.), Historia Pomorza, 
t. III: 1815–1850, cz. 2. Zagadnienia polityczne, narodowo-
ściowe i  wyznaniowe oprac. Janusz Jasiński przy współ-
udziale Zygmunta Szultki, Poznań 1996; Józef Milewski, 
Szlakiem starogardzkiej epopei – 1846, Starogard 1986.

DROGA DO NIEPODLEGŁEJ (2)
POWSTANIE STAROGARDZKIE (1846)1

ści: „Przysięgam na cienie moich przodków oraz 
ofiary ojczyzny, że będę się przyczyniał ze wszyst-
kich mych sił do uwolnienia demokratycznej Pol-
ski”. Celem powstańców starogardzkich było m.in. 
zdobycie garnizonu, rozbrojenie załogi szwadronu 
huzarów w Starogardzie i zdobycie ich broni oraz 
zapasów żywności. Do listy przyszłych powstańców 
dopisali się ochotnicy: Teodor Rogowski, Józef Pa-
łubicki (obaj z Czarnego Lasu), Jan Świtała i Jan 
Danowski z Rywałdu, Wilhelm Wysocki z Staro-
gardu, Jan Mazurowski z Bytoni, Stanisław Jenta-
Lipiński z Sumina, Maciej Wrzała z Klonówki, Jan 
Frost z Brzeźna, Antoni Świtała z Rywałdu, Klesz-
czyński, Michał Błędzki, Stanisław Haese z Ry-
wałdu i wielu innych. 

Gdy 24 grudnia 1845 r. władze pruskie areszto-
wały Juliusza Trojanowskiego, na czele spiskowców 
stanął ksiądz Józef Łobodzki, na którego spadł cię-
żar przygotowania powstania. Wkrótce do powstania 
postanowił się przyłączyć Florian Ceynowa – stu-
dent medycyny, brat Marcina Ceynowy, proboszcza 
w Kokoszkowych niedaleko Starogardu. Ceynowa 
20 lutego 1846 r. przybył do księdza Łobodzkiego 
z deklaracją stanięcia na czele powstania. Wybuch 
buntu zaplanowano na noc z 21 na 22 lutego 1846 
r. Wybrano tę datę w sposób przemyślany, gdyż tego 
dnia odbywały się zapusty, czyli mocno zakrapiane 
bale, ostatnie zabawy przed zbliżającym się postem. 
Atak na Starogard miał nić szansy powodzenia, gdyż 
przewidywano, że wielu Prusaków upije się tej nocy 
i nie będą w najlepszej formie do walki. 

Spiskowcy obawiali się reakcji na powstanie bi-
skupa chełmińskiego Anastazego Sedlaga. Obawiali 
się, że wystosuje list pasterski potępiający rebelię, 
wobec czego zainteresowanie powstaniem spadłoby 
wśród społeczeństwa. 

Powstańcy starogardzcy byli słabo uzbrojeni, 
posiadali przy sobie tylko siekiery, widły, kłonice, 

KRZYSZTOF KORDA
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a niewielu miało broń palną. Podzielili się na dwie 
grupy. Członkowie pierwszej spotkali się w Klo-
nówce przed chatą, która przetrwała po dziś dzień 
i jest eksponatem w Muzeum w Kaszubskim Parku 
Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich. Grupa 
ta zbliżała się od wschodu do Starogardu. Jej do-
wódca – Kleszczyński – rozkazał Stanisławowi 
Haese zająć stajnie huzarów i zabić wartowników. 
Haese się przeciwstawił, gdyż zwykli chłopi, obywa-
tele nie wyobrażali sobie mordowania żołnierzy pru-
skich, byli lojalnymi obywatelami króla pruskiego 
i w chwili próby nie wyobrażali sobie podnieść rękę 
na majestat króla. Tymczasem od zachodu do Staro-
gardu zbliżała się druga grupa powstańców – dowo-
dzona przez Jana Mazurowskiego. 

Florian Ceynowa przebywał już w Starogardzie 
u Wilhelma Wysockiego, przygotowującego działa-
nia rewolucyjne w mieście. Po północy, a więc już 
22 lutego 1846 r., dowódca udał się na most choj-
nicki, gdzie spotkał się z dowódcami obu grup. 
Kleszczyński poinformował, że w jego oddziale po-
wstańcy odmawiają podjęcia walki. Ceynowa ocze-
kiwał jeszcze na nadejście oddziałów powstańców 
z Kaszub, ale kiedy te nie nadeszły, postanowił od-
wołać atak na Starogard. Gdy Kleszczyński wrócił 
do oddziału, powstańcy po raz kolejny oświadczyli, 
że nie będą walczyć. Wówczas nakazał im powrót 
do domów i przyjął obietnicę, że nie wydadzą ni-
kogo, a stawią się na wezwanie do powstania. 

Jan Mazurowski nie krył zdenerwowania. Jego 
oddział był gotowy i rwał się do walki. Ówczesna 
prasa podawała jednak, że gdy powstańcy zbliżali się 
do Starogardu, napotkali na osiemdziesięciu uzbro-
jonych huzarów, którzy ich rozproszyli. Huzarzy byli 
przygotowani na atak powstańców, gdyż jeden z nich 
zdradził plany Prusakom. Tym samym Polacy stra-
cili atut zaskoczenia w tej nierównej walce. 

W ataku na Starogard wzięło udział ostatecznie 
około sto pięćdziesiąt osób, a udział w przygotowa-
niach około dwieście osób. Najwięcej było wśród 
nich robotników rolnych (54%), chłopów (15%), rze-
mieślników wiejskich i miejskich (10%). Inteligen-
cja stanowiła 6%, duchowieństwo 4%, szlachta 5%, 
a oficjaliści 6%. 

Po powstaniu rozpoczęły się aresztowania. 
Śledztwem objęto nie tylko Prusy Zachodnie. Przed 
oblicze sądu w tzw. procesie berlińskim trafili konspi-
ratorzy polscy z terenu całego zaboru pruskiego. Wy-
sokie kary otrzymało trzydzieści osiem osób, wśród 
nich na karę śmierci skazano: Floriana Ceynowę i ks. 
Józefa Łobodzkiego, na dożywocie m.in. Jana Danow-
skiego, Jana Mazurowskiego, Wilhelma Wysockiego, 
Antoniego Świtałę i Stanisława Jentę-Lipińskiego. Na 
szczęście niezbyt długo powstańcy kociewscy prze-
bywali w więzieniu w Moabicie, niedaleko Berlina 
(dzisiaj dzielnica Berlina). Z więzienia uratowała 
ich rewolucja w Berlinie – wiosna ludów. W marcu 
1848 r. w wyniku amnestii opuścili więzienie. 

Krzysztof Korda

ZZ Zachowana do dziś chata z Klonówki, pod którą w 1846 r. spotkali się kociewscy powstańcy (Muzeum  
– Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, fot. Mateusz Słomiński)
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W kolejnych artykułach poświęconych historii Czar-
nej Wody zaprezentuję jej dzieje po przyłączeniu 

Pomorza do niepodległej Polski, w latach 1920–1930, 
zaczynając od pierwszych lat po wyzwoleniu.

I wojna światowa zakończyła się 11 listopada 
1918 r. i wówczas także odrodziła się wolna Polska, 
ale Pomorze Gdańskie, a właściwie tylko jego nie-
wielka część, na wolność musiało jeszcze czekać 
ponad rok. Na decyzję o włączeniu w granice Polski 
nie czekali księża w parafii Łąg. Wszystkie chrzty, 
śluby i zgony zawarte po 1 stycznia 1919 r. wpisy-
wali do księgi parafialnej w języku polskim. Tak 
np. pod poz. 2, w 1919 r. w księdze małżeństw wpi-
sano ślub wdowca Teodora Osowskiego z Jastrzębia, 
zawarty 7 stycznia 1919 r., z wdową Joanną Ossow-
ską z domu Reszka z Czarnej Wody. Ślubu udzielił 
i dokonał zapisu wikary Franciszek Żynda1.

Traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r. przyznał 
Polsce Wielkopolskę i część Pomorza Gdańskiego. 
Przygotowania do zajęcia Pomorza, w granicach 
ustalonych traktatem, a więc jedynie z wąskim pa-
sem wybrzeża, rozpoczęto już w sierpniu 1919 r., 
kiedy to Dowództwo Frontu Południowo-Zachod-
niego opracowało plan akcji. Na tej podstawie Na-
czelne Dowództwo utworzyło Dowództwo Frontu 
Pomorskiego, z gen. Józefem Hallerem na czele, 
którego sztab mieścił się w Skierniewicach2. Jed-
nak wprowadzenie opracowanych planów w życie 
musiało czekać na uzgodnienie zasad przejęcia wła-
dzy przez Polaków. Nastąpiło to 25 listopada 1919 r. 
w Berlinie, gdy podpisano umowę polsko-nie-
miecką o stopniowym przekazywaniu administra-
cji na obszarach odstępowanych w myśl traktatu, 
co miało umożliwić faktyczne sukcesywne przyłą-
czanie Pomorza do Polski3, choć i wówczas Niemcy, 
pomimo wyraźnych ustaleń umowy, stwarzali duże 
trudności w przejmowaniu terenów przyznanych 
Polsce. Być może podpisanie tej umowy było po-
wodem opuszczenia już w grudniu 1919 r. Czarnej 
Wody przez jedynego nauczyciela Behrendta, który 
wyjechał do Niemiec4. Od jego wyjazdu szkoła, na 

1 Księga małżeństw parafii Łąg 1909–1920, ADP.
2 J. Haller, Jak wojska polskie zajęły Pomorze, „Księga pa-

miątkowa dziesięciolecia Pomorza”, Toruń 1930, s. 57.
3 A. Nowak (red.), Kronika Polski, Warszawa 2000, s. 586.
4 J. Lipski, S. Lipski, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czar-

wniosek władz niemieckich, była zamknięta. Lek-
cji w języku polskim, na prośbę rodziców, w oberży 
Aleksandra Cisewskiego udzielał kleryk z Łęga, 
Władysław Sowiński. Lekcje obejmowały także 
dzieci pozaszkolne5.

Ponieważ Cisewski (wraz z oberżą) będzie 
wracał w historii Czarnej Wody w następnych la-
tach, warto o nim wspomnieć. Urodził się 9 stycznia 
1877 r. w Leśnej Hucie. Uzyskał wykształcenie ga-
stronomiczno-kupieckie. Zawarł związek małżeński 
z Jadwigą z domu Wohlan, z miejscowości Guttstadt 
(Dobre), w pow. lidzbarskim. Jak pisze T. Cisewski, 
ślub zawarli w pierwszej dekadzie XX stulecia. Przez 
pierwsze lata małżeństwa mieszkali w Królewcu, 
a następnie w Elblągu. Mieli troje dzieci: Brunona 
Aleksandra (ur. 1909), Jadwigę Erykę (ur. 1911) 
i Hildegardę Marię (ur. 1913). Żona Jadwiga zmarła 
w 1919 r. w Elblągu. W Elblągu Aleksander Cisew-
ski był oberżystą. Uczestniczył w I wojnie światowej, 
został inwalidą wojennym. Jesienią 1919 r. powrócił 
w rodzinne strony i kupił w Czarnej Wodzie od mał-
żeństwa Bolesława i Heleny Zarembów oberżę 
z gruntem o pow. ok. 1,5 ha. Należność miał spłacać 
w ratach. Hipoteką obciążono także nieruchomość 
w Łęgu o pow. 2 ha, której był również właścicielem. 
W 1925 r. zawarł ślub z Martą Szopińską z Czerska 
i zamieszkali w Czarnej Wodzie6.

Dopiero po ostatecznej ratyfikacji traktatu wer-
salskiego przez Niemcy, która nastąpiła 10 stycznia 
1920 r., gen. Haller wydał (jeszcze tego samego dnia) 
rozkazy o koncentracji wojsk mających wkroczyć na 
Pomorze (teren dawnych Prus Królewskich i części 
Prus Książęcych). 

Do Czarnej Wody wojska pod dowództwem 
gen. Józefa Hallera weszły w ostatnich dniach 
stycznia 1920 r., rozpoczynając okres dwudziesto-
lecia międzywojennego. Trudno jednoznacznie 
wskazać datę dzienną wkroczenia wojsk polskich 
do Czarnej Wody. Wiadomo, że 27 stycznia do Polski 
powrócił Gniew, Pączewo i Lubichowo, 28 stycznia – 
Pelplin, 29 stycznia – Kaliska, Starogard, a 30 stycznia 

nej Wodzie od jej powstania do 1997 r., Czarna Woda 1997, 
s. 140.

5 Chronik der Schule zu Schwarzwasser Nr 45, rękopis, 
Archiwum Urzędu Miasta Czarna Woda, nlb.

6 T.M. Cisewski, Familia pomorska, Chojnice 2015, s. 62–69.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Czarna Woda w latach 1920–1930 (1)



K O C I E W S K I  M A G A Z Y N  R E G I O N A L N Y         k w i e c i e ń – C z e r w i e c  2 0 1 8        N U M E R  1 0 16

– Tczew (według Czesława Skonki 29 stycznia), 
Bytonia i Skarszewy7. Skonka, cytując „Dziennik 
Tczewski” z 18 lutego 1920 r., podaje, że pierwsi 
żołnierze zwiadu przejechali przez Łąg 28 stycznia 
1920 r., o godz. 5 po południu. Natomiast pierw-
sze oddziały, w tym artyleria, przyjechały do Łęga 
30 stycznia o zmroku. Ale zabawili tam dłużej i byli 
we wsi jeszcze 8 lutego8. Być może we wsi pozostał 
niewielki oddział, a reszta wojska pomaszerowała 
dalej. Jest zatem prawdopodobne, że wspomniany 
zwiad był także 28 stycznia w Czarnej Wodzie i tu 
zanocował. Skonka, podając, że żołnierze Hallera 
byli w Kaliskach już 29 stycznia, może mieć na 
myśli tenże zwiad. Natomiast regularne oddziały 
polskiego wojska mogły być w Czarnej Wodzie, 
jak wynika z cytowanego artykułu, najwcześniej 
30 stycznia. Dnia 10 lutego wojska Frontu Pomor-
skiego dotarły do morza.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ta 
część Pomorza i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 
które po traktacie wersalskim znalazły się w gra-
nicach Polski, zostały nazwane ziemiami byłej 
dzielnicy pruskiej, a w celu przejęcia administracji 
od Niemców powołano do życia Ministerstwo Byłej 
Dzielnicy Pruskiej. Na ziemiach tych utworzono wo-
jewództwo poznańskie i pomorskie9. Ministerstwo to 
zostało rozwiązane w 1922 r.10 

W pierwszych latach powojennych organizację 
samorządu na Pomorzu w dalszym ciągu regulo-
wały ordynacja powiatowa dla prowincji wschod-
nich z 13 grudnia 1872 i 1 marca 1881 r., a ponadto 
Rozporządzenie Ministra Byłej Dzielnicy Pruskiej 
z 12 sierpnia 1921 r.11 Pozostały więc jako jednostki 
administracyjne gminy wiejskie, składające się 
głównie z jednej wsi sołeckiej i osad lub przysiół-
ków oraz obszary dworskie, które obejmowały dobra 
państwowe, np. lasy lub dobra prywatne, folwarki 
czy majątki ziemskie.

Pierwszy polski nauczyciel, Leon Czapiew-
ski z Załakowa (pow. kartuski), rozpoczął pracę 
w szkole 12 maja 1920 r. Nauczyciela wspomagała 
– jako „siła pomocnicza” – Anna Nagórska. Naucza-
niem objęto 117 dzieci w dwóch klasach. Nauka 

7 Cz. Skonka, Śladami Generała Hallera, Gdańsk 1995, 
s. 27–102.

8 Cz. Skonka, Na szlakach Błękitnego Generała, Gdańsk 
2000, s. 181–182.

9 Ustawa dnia 1 sierpnia 1919 r., Dziennik Praw 1919, nr 64, 
poz. 385.

10 Ustawa dnia 7 kwietnia 1922 r., Dziennik Praw 1922, nr 30, 
poz. 247.

11 Rozporządzenie Ministra Byłej Dzielnicy Pruskiej z  dnia 
12 sierpnia 1921 r. o wyborach do Sejmików Powiatowych 
na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej, Dziennik Ustaw RP 1921, 
nr 71, poz. 492.

nie trwała długo ze względu na ferie letnie, które 
wyznaczono od 17 lipca do 15 sierpnia. Następny 
rok szkolny rozpoczął się 16 sierpnia 1920 r. Jak 
czytamy w kronice, 12 grudnia szkoła skorzystała 
z gościnności Cisewskiego, organizując w oberży 
wieczorek dla rodziców. Sala była pełna, do zebra-
nych przemówił proboszcz z Łęga12.

Spis powszechny z 30 września 1921 r. pozwala 
poznać wielkość i stan organizacyjny powiatu sta-
rogardzkiego w odrodzonej Rzeczypospolitej, na 
którego terenie znalazła się ówczesna gmina wiej-
ska Czarna Woda. W jego skład wchodziło jedno 
miasto, 77 gmin wiejskich i 41 obszarów dwor-
skich. W Starogardzie mieszkało 10 466 osób, we 
wszystkich gminach 43 866 osób, a w obszarach 
dworskich 8 068 osób. Razem było to 62 400 miesz-
kańców, z czego narodowości polskiej 56 229, nie-
mieckiej 5 946, innych narodowości 225 osób 
(Żydów i Rosjan). 

W skład gminy wiejskiej Czarna Woda wcho-
dziły Czarna Woda wieś i Czarna Woda pustkowie. 
W całej gminie było 71 budynków mieszkalnych 
(w tym 3 na pustkowiu) i jeden inny budynek we wsi 
również zamieszkały. 30 września 1921 r. w gminie 
zamieszkiwało 561 osób. Z tego na pustkowiu miesz-
kały 22 osoby. Spośród wszystkich mieszkańców 
558 było wyznania katolickiego, trzy mieszkające 
we wsi wyznania ewangelickiego, 560 osób podało 
narodowość polską i jedna mieszkająca w Czarnej 
Wodzie z dopiskiem wieś podała narodowość nie-
miecką. Odrębną pozycję w spisie zajęła stacja kole-
jowa Czarna Woda, która administracyjnie należała 
do obszaru dworskiego Huta (dziś Leśna Huta). Na 
stacji odnotowano 7 budynków mieszkalnych i jeden 
inny budynek zamieszkały. Mieszkały tam 72 osoby, 
po 36 z każdej płci. Wszystkie podały narodowość 
polską. Do obszaru dworskiego Huta (wówczas 
nadleśnictwo i leśniczówka) należały także osady: 
Kamionna, Kocia Góra, Mostki, Podlesie i Smolnik, 
a w całym obszarze mieszkało 159 osób13. 

Niewiele zmieniła się liczba mieszkańców Czar-
nej Wody w stosunku do r. 1910, gdy mieszkały tu 554 
osoby. Prawdopodobnie po 1919 r. wieś opuściła więk-
szość z 54 mieszkańców, którzy w 1910 r. jako język 
ojczysty podawali niemiecki14. Jednocześnie wpro-
wadzono nowe jednolite polskie nazwy miejscowości 
w miejsce nazw niemieckich dotychczas obowią-
zujących. Zgodnie z rozporządzeniem miejscowość 
Schwarzwasser otrzymała nazwę Czarna Woda z do-

12 Chronik der Schule… nlb.
13 Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, t. XI: 

Województwo pomorskie, Warszawa 1926, s. 44–46.
14 Gemeindelexikon für die Regierungsbezirke Ullenstein, 

Ganzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln, Ber-
lin 1912, s. 44–45.
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danym w nawiasie „gm.”, co oznaczało gmina, zaś 
niedaleka osada Kottasberg – Kocia Góra15. Niestety, 
jak pisał prof. Edward Breza, podczas sporządzania 
polskich map wojskowych dosłownie tłumaczono na-
zwy miejscowości figurujące na mapach niemieckich. 
A te wcześniej, w okresie zaborów, powstały jako 
dosłowne tłumaczenie dawnych polskich nazw. Tak 
po odzyskaniu niepodległości niemiecka nazwa wsi 
Schwarzwasser otrzymała nazwę Czarnawoda, Grü-
neberg nazwę Zielonagóra czy Neudorf – Nowawieś, 
wszystkie pisane łącznie16. Pisownia taka stosowana 
była przez całe dwudziestolecie. 

15 Rozporządzenie nr 114 dotyczące ustalenia nazw miejsco-
wości powiatu starogardzkiego, Dziennik Urzędowy Mi-
nistra Byłej Dzielnicy Pruskiej nr 18, Warszawa, 12 maja 
1921.

16 E. Breza, O poprawną formę nazw, o prawdziwą informację 
o ich pochodzeniu, „Jantarowe Szlaki” nr 3 (205), s. 63

Nie zmienił się też system organizacji leśnictwa 
po powrocie Pomorza do Polski. Lasy znajdujące się 
na terenie dzisiejszych gmin Czarna Woda i Kaliska 
administracyjnie podlegały Dyrekcji Okręgowej La-
sów Państwowych w Toruniu i administrowane były 
przez pięć nadleśnictw – Drewniaczek, Jawornik, 
Osieczna, Huta (dziś Leśna Huta) i Bartel Wielki – 
oraz przez obszary dworskie Okoniny i Huta (Łąka 
Królewska). Do nadleśnictwa Huta (Leśna Huta) 
należały stacja kolejowa Czarna Woda, leśnictwo 
i nadleśnictwo Huta, osada Kamionna, osada Kocia 
Góra, osada Mostki, osada Polesie, osada Smolnik17.

Warto w tym miejscu, korzystając z ksiąg parafii 
Łąg, wymienić choć część nazwisk osób mieszkają-
cych w latach 1919–1922 w Czarnej Wodzie. W księ-
dze chrztów jako ojcowie wymieniani są następujący 

17 Skorowidz miejscowości…, dz. cyt., s. 32–47.

Czarna Woda w latach 1920–1930

ZZ Kościół parafialny w Łęgu (fot. K. Kowalkowski)
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gospodarze z Czarnej Wody: Jan Szturmowski, Wa-
lentyn Szturmowski, Ludwik Szturmowski, Ka-
zimierz Kamiński, Aleksander Prychta, Tomasz 
Szczygielski, Józef Brandt, Julian Libera, Franci-
szek Szwoch, Teodor Gołuński. Osoby świadczące 
usługi to: krawcy Filip Żygowski i Leon Narloch, 
mistrz kowalski Leon Czecholiński, kowal Józef 
Gwizdała, malarze Aleksander Pufelski i Michał 
Hoffmann, szewc Franciszek Nalburski. Pracowni-
kami dworca Czarna Woda byli w tych latach m.in. 
Franciszek Leszczyński – przewodnik kolejowy, ko-
lejarze: Jakub Żygowski, Władysław Reszka, Fran-
ciszek Szturmowski, Jan Narloch, Leon Czapiewski, 
Franciszek Trzciński, Maksymilian Gacza, Piotr 
Petka, Leon Szweda, Józef Wielowicki – pisarz, Bo-
lesław Słomski – dozorca stacji kolejowej, Emil Alm 
– stangret. Posterunkowym żandarmerii w 1921 r. 
był Wawrzyniec Szostak18. 

Z księgi zgonów z lat 1920–1928 wiadomo, 
że urzędnikiem w tartaku w 1920 r. był Józef Dulek 
(nazwisko winno być zapisane Dullek), rok później 
nazwano go „zawiadowcą tartaków”. Jako urzęd-
nicy łąkowi wymieniani są Józef Rosa (1922), Jan 
Ringwelski (1925). Rzeźnikiem w 1928 r. był August 
Osowski. W 1933 r., w wieku 83 lat zmarł w Czar-
nej Wodzie emerytowany listonosz Andrzej Urbań-
ski. Nie wiadomo jednak, czy pracował w Czarnej 
Wodzie, czy też w innej miejscowości. Natomiast 
w 1933 r. zmarł w Czarnej Wodzie 60-letni nauczy-
ciel Franciszek Mansolf19. Nie uczył on w Czar-
nej Wodzie, a we wsi zamieszkał prawdopodobnie 
u syna leśniczego Mansolfa, którego wymienia kro-
nika szkolna z 28 kwietnia 1934 r.20

Początek 1922 r. nie był łaskawy dla miesz-
kańców wsi. Silne mrozy sprawiły, że dzieci niere-
gularnie uczęszczały do szkoły, odnotowano liczne 
zachorowania na grypę. Jakby tego było mało, 
w rodzinie gospodarza Kazimierza Kamińskiego 
zapanowała płonnica21. Aby nie dopuścić do roz-
przestrzeniania się choroby, przerwano naukę na 
cztery tygodnie. 

Ciekawą informację, pod datą 22 maja 1922 r., 
przynosi kronika szkolna. Tego dnia wszystkie 
szkoły w Polsce obchodziły dzień „Polameryka”. 

„Jest to dzień wolny od nauki wprowadzony na cześć 
Ameryki, jako podziękowanie za otrzymane dobro-
dziejstwa podczas i po wojnie, które ona ubogim 
dzieciom wyświadczyła”. 

18 Księga chrztów parafii Łąg 1915–1923, ADP.
19 Księga zgonów parafii Łąg 1915–1923, ADP.
20 Chronik der Schule… cyt. dz. nlb.
21 Płonnica (szkarlatyna) ostra choroba zakaźna atakująca 

głównie dzieci, powodująca wiele powikłań. Przed II wojną 
światową była najczęstszą chorobą wieku dziecięcego na 
świecie, powodującą śmiertelność ok. 25% chorych.

Koniec maja przyniósł ponowną epidemię, tym 
razem odry, która rozprzestrzeniała się tak szybko, 
że na blisko trzy tygodnie zamknięto szkołę. Aby 
chronić przed chorobami, wszystkie dzieci w szkole 
zaszczepiono, najpierw szczepionką przeciwko 
ospie. Szczepienia te powtarzano w następnych la-
tach, obejmując nimi także dorosłych22.

Pisząc o Czarnej Wodzie w pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości, nie sposób pominąć 
znaczenia linii kolejowej przebiegającej przez te-
ren gminy. W 1922 r. na stacji zatrzymywały się trzy 
pary pociągów we wszystkie dni tygodnia oraz dwie 
pary kursujących tylko w dni robocze. Ponadto bez 
zatrzymywania się przejeżdżała przez stację jedna 
para pociągów na trasie Gdańsk–Chojnice, trzy 
pary pociągów określanych jako „korytarzowe”, 
pokonujące trasę Eydtkuhnen23 – Berlin oraz jedna 
para pociągów międzynarodowych na trasie Ryga –
Berlin – Paryż. Pociąg jadący do Paryża przejeż-
dżał przez Czarną Wodę ok. godziny 1 w nocy, zaś 
w stronę Rygi ok. 3. Oznacza to, że w dni robocze 
przez stację w obu kierunkach przejeżdżało łącz-
nie osiemnaście pociągów osobowych. Na dworcu 
znajdował się bufet oferujący podróżnym zimne 
dania i napoje. Jak pokazuje rozkład jazdy, na tra-
sie Gdańsk–Chojnice siedem dworców posiadało 
restauracje, a bufety znajdowały się tylko na stacji 
w Zblewie i Czarnej Wodzie24. Na pewno na tej tra-
sie kursowały także pociągi towarowe, których roz-
kład jazdy nie uwzględnia. Jak widać, obsługa stacji 
kolejowej miała więc dużo pracy.

Niestety niewiele o swoich odwiedzinach 
w Czarnej Wodzie napisał w 1923 r. Mieczysław 
Orłowicz, niestrudzony propagator piękna naszego 
kraju i turystyki. Pisząc o Czarnej Wodzie, wspo-
mniał jedynie o upamiętniającym króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma III „domku” – dziś już nieist-
niejącym. Następnie opisywał ciekawe miejsca wo-
kół Czarnej Wody, jak kamienne kręgi w Odrach czy 
ruiny zamku koło Starej Kiszewy25. 

Wspomniany „domek” – jak mówią niektórzy: 
„pamiątka” lub „kapliczka” – upamiętniał wybudo-
wanie drogi Berlin – Eydtkuhnen. Karta pocztowa 
z ok. 1909 r.26 podaje umieszczone na nim epita-
fium: FRIEDRICH WILHELM III. DEM RETTER 
IN DER NOTH UND DEM GRUENDER DIESER 
STRASSE SEIN DANKBARES VOLK. MDCCCXXX 

22 Chronik der Schule… nlb.
23 Eydtkuhnen to dziś miejscowość Czernyszewskoje (Черны
шевское), w obwodzie kaliningradzkim.

24 www.bazakolejowa.pl
25 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po województwie po-

morskim, Warszawa 1923, s. 405–406.
26 Polska na fotografii, www.fotopolska.eu
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(w tłumaczeniu: Fryderykowi Wilhelmowi, wybawcy 
Północy i fundatorowi tej drogi, wdzięczny lud). Na-
tomiast na wspomnianej karcie, w jej lewym rogu 
napisano: Perlen aus den Tuchler Heide. Denkmal 
für die im Jahre 1830 von Friedrich Wilhelm III 
erbaute Chaussee Berlin – Eydtkuhnen von Seine 
dankparen Volk. Co można przetłumaczyć: „Perły 
z Borów Tucholskich” – pomnik za wybudowaną 
w 1830 r. przez Fryderyka Wilhelma III drogę Ber-
lin–Eydtkuhnen od wdzięcznego ludu.

W tym czasie władzę powiatu stanowił sejmik 
powiatowy, w skład którego wchodziło 42 posłów 
powiatowych wybieranych z poszczególnych ob-
wodów wyborczych w powiecie. Na czele gminy 
wiejskiej stał sołtys, zaś wsie organizacyjnie zo-
stały połączone w tzw. obwody wójtowskie, którym 
przewodniczył wójt. Gmina Czarna Woda oraz wieś 
Zawada wchodziły w skład obwodu wójtowskiego 
Huta (dziś Leśna Huta)27. Siedzibą wójta był czę-
sto jego własny dom, stąd dochodziło do sytuacji, 
gdy obwód wójtowski nosił nazwę zgodną z nazwą 
wsi, w której mieszkał wójt. Tak było w przypadku 
obwodu wójtowskiego Huta, którego wójt mieszkał 
w Czarnej Wodzie. W dniu 18 sierpnia 1927 r. wój-
tem na obwód Leśna Huta został mianowany Józef 
Gwizdała z Zawady, zaś zastępcą wójta – Jan Eber-
towski z Czarnej Wody i tu też mieściła się siedziba 
wójtostwa Leśna Huta28. W 1929 r. wójtostwo obej-
mujące Czarną Wodę, Leśną Hutę, Wieck i Zawadę 
(dziś wieś w sołectwie Wieck) miało swoją siedzibę 
we wsi Zawada29.

Wybory do Sejmu Ustawodawczego i Senatu 
na lata 1919–1922 na Pomorzu odbyły się dopiero 
2 maja 1920 r., po przyłączeniu Pomorza do Pol-
ski i ustabilizowaniu się sytuacji. Były to pierwsze 
dla mieszkańców wybory przedstawicieli Pomorza 
do Sejmu i Senatu. Następne wybory odbyły się 5 li-
stopada 1922 r., kiedy to wybierano posłów do Sejmu 
I kadencji oraz 12 listopada 1922 r., gdy wybierano 
kandydatów do Senatu. Komisje wyborcze dla Czar-
nej Wody i okolicy swoją siedzibę miały w szkole30. 

Warto przypomnieć, że życie polityczne i spo-
łeczne na Pomorzu było bardzo intensywne. Dzia-
łały liczne partie polityczne, spośród których należy 
wymienić Narodową Partię Robotniczą (od 1937 r. 
Stronnictwo Pracy) i Związek Ludowo-Narodowy 

27 Działalność wójta na obwód Okonin od 1926 r. APG, nr 1936, 
sygn. 155.

28 Działalność wójta na obwód Huta Leśna, APG nr  1936, 
sygn. 149.

29 Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów 
województwa pomorskiego, oprac. S. Manthey, Wydawnic-
two Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu, wyd.  II, Toruń 
1929, s. 486–495.

30 Chronik der Schule… nlb.

(od 1928 r. Stronnictwo Narodowe). Przedstawiciele 
obu partii wchodzili w skład Sejmu, a w pierwszym 
okresie odrodzonej Polski także w skład rządu, lecz 
w następnych latach przeszli do opozycji. Czołowym 
działaczem Stronnictwa Narodowego był Roman 
Dmowski, a Stronnictwa Pracy Wojciech Korfanty. 
Oba stronnictwa miały największe wpływy na Ślą-
sku, Pomorzu i Wielkopolsce. 

Posłem na Sejm z ramienia Związku Ludowo-
-Narodowego w latach 1922–1935 (trzy kadencje) 
z okręgu tczewskiego był m.in. Piotr Szturmowski, 
urodzony w Czarnej Wodzie. Taką pisownię nazwiska 
Szturmowski w „Słowniku biograficznym Pomorza 
Nadwiślańskiego” zastosował Józef Milewski. Podał 
także, że Szturmowski urodził się 22 lutego 1887 r.31 
Tymczasem w księdze chrztów parafii Łąg zapisano, 
że Piotr – syn Walentego Sturmowskiego (nazwisko 
pisane przez „S”) i Anny z domu Łęgowskiej – urodził 
się 23 lutego, a został ochrzczony 25 lutego32. Taką pi-
sownię posła Sturmowskiego stosowano także w pra-
sie, np. w „Pielgrzymie” (nr 111, 15 września 1931; 
nr 4, 10 stycznia 1933; nr 102, 26 sierpnia 1933 r.). 
Jednak dodać należy, że z nieznanych powodów w ro-
dzinie tej w różnych latach nazwisko pisano naprze-
miennie Sturmowski bądź Szturmowski.

Pierwsze lata po wyzwoleniu to także odbudowa 
i naprawa urządzeń melioracyjnych, nie tylko zarzą-
dzanych przez spółki wodne, ale także państwowych, 
jak np. czerskich łąk, gdzie m.in. przeprowadzono 
regulację potoku Niechwaszcz. Ponadto, od 1923 r. 
przystąpiono do opracowania nowych projektów 
melioracyjnych, m.in. regulacji rzeki Czarna Woda, 
dopływu Morza Bałtyckiego, od Młynek do Zim-
nych Zdrojów33. 

W tym okresie miały miejsce tragiczne wyda-
rzenia. W 1923 r. zginął leśniczy Sztormowski, po-
strzelony z browninga przez oberżystę ze Studzienic. 
Nie ustalono przebiegu tego wydarzenia, a jak do-
nosi gazeta, oberżysta „miał podobno zbiec”34. Nie 
udało się znaleźć informacji na temat dalszych losów 
tej sprawy. Wiadomo, że w 1923 r. posterunkowym 
policji był Wawrzyniec Szóstak. To on przyczynił 
się do ujęcia sprawców napadu i morderstwa go-
spodarza Kujawińskiego w niedalekim Wojtalu. 
Przestępcy zamierzali ukraść ofierze 10 mln marek, 
jakie miał ze sprzedaży swojego gospodarstwa35.

ZZ Cdn.

31 J. Milewski, hasło: Szturmowski Piotr, Słownik biograficzny 
Pomorza Nadwiślańskiego, t. IV, Z. Nowak (red.), Gdańsk 
1997, s. 321–322.

32 Księga chrztów parafii Łąg 1875–1905, ADP.
33 „Gryf ” Informator Pomorski, Księga Adresowa Pomorza, 

Toruń 1929, s. 220.
34 Z Pomorza, „Słowo Pomorskie” 1923, nr 111, s. 6.
35 Z Pomorza, „Słowo Pomorskie” 1923, nr 48, s. 4.

Czarna Woda w latach 1920–1930
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Lubiszewo jest niewielką, urokliwą miejscowo-
ścią położoną w dolinie rzeki Motławy-Szpęgawy, 
w powiecie tczewskim. Od wielu lat wzbudza 

zainteresowanie miłośników historii, ale także na-
ukowców, zarówno historyków, jak i archeologów, ze 
względu na bogatą, ponad kilkusetletnią historię.

Do jednych z najważniejszych zabytków Lubi-
szewa, oprócz kilku XIX-wiecznych domów oraz 
spichlerza, należy gotycki kościół pod wezwaniem 
Trójcy Świętej, a także wczesnośredniowieczne gro-
dziska, których rola, funkcja i datowanie pozostają 
kwestią dyskutowaną w środowisku naukowym. 
Grody te są chyba najbardziej zagadkową częścią 
historii miejscowości.

W ostatnich latach, ze względu na rozwój prze-
strzenny Lubiszewa związany z jego rozbudową, na 
obszarach objętych ochroną konserwatorską były 
prowadzone badania archeologiczne. W ich wy-
niku udało się odkryć interesujące nawarstwienia 
oraz struktury archeologiczne, które można łączyć 
z okresem funkcjonowania grodzisk. Rzuca to nowe 
światło na wczesnośredniowieczne dzieje Lubiszewa.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi 
z 1198 r. W tymże roku książę Grzemisław nadał 

zakonowi joannitów przywilej, na mocy którego zy-
skali prawo do prowadzenia karczmy oraz do dzie-
siątej części dochodu pochodzącego z cła, co może 
świadczyć o istnieniu stacji celnej w tym miejscu. 
Parafia już wówczas należała do rozległych. 

Lata świetności Lubiszewa zaczęły się po 
1220 r., kiedy to umierający książę Mściwoj I Gdań-
ski dokonał podziału kraju na cztery księstwa dziel-
nicowe. Ziemie gniewska, goręczyńska, kościerska, 
lubiszewska, starogardzka, zaborska oraz Żuławy 
znalazły się we władaniu księcia Sambora II. Cen-
tralnym ośrodkiem jego władzy stało się Lubiszewo 
(1229–1252). Sam zaś Sambor zaczął się tytułować 
księciem lubiszewskim.

Ważnym momentem w historii miejscowości 
było założenie w niej siedziby joannitów (domus 
de Lubiso) przeniesionej ze Starogardu. Dokładna 
data tego wydarzenia nie jest znana. Czas władania 
zakonników przypada na lata 1198–1238. W 1240 r. 
doszło do sporu między Samborem II a joanni-
tami o dobra w miejscowościach Turze i Maleni-
nie. Jedną z konsekwencji było przeniesienie przez 
Sambora II, w 1252 r., stolicy księstwa oraz kaszte-
lani do pobliskiego Tczewa. Niewątpliwie wpływ na 
tę decyzję księcia miała również intensyfikacja że-
glugi na Wiśle, stanowiącej ważny szlak handlowy1.

Dalszy rozwój miejscowości, zwłaszcza go-
spodarczy, był związany z działalnością joanni-
tów, szczególnie po śmierci nieprzychylnego im 
księcia Sambora II. Na mocy przywileju nadanego 
im w 1288 r. przez księcia Mściwoja II, kawalero-
wie maltańscy otrzymali prawo targu związanego 
z dwoma jarmarkami oraz możliwość zwolnienia 
z opłat celnych dla osób przybywających w celu 
wymiany. Przyczyniło się to do dalszego rozwoju go-
spodarczego miasta, położonego na styku ważnych 
szlaków handlowych wiodących z Gdańska do Ino-
wrocławia oraz z Malborka, przez Tczew, do Skar-
szew. Za symboliczny kres intensywnego rozwoju 
gospodarczego miejscowości jest uważany r. 1308, 
kiedy to oddziały brandenburskie stoczyły tu walkę, 

1 E. Rozenkranz, Początki i ustrój miast Pomorza Gdańskiego 
do  schyłku XIV stulecia, Gdańsk 1962, s.  149–151; 
B. Śliwiński, Sambor II – książę tczewski, Tczew 2010, s. 50.

O wczesnośredniowiecznym Lubiszewie 
w świetle badań archeologicznych

* Muzeum Archeologiczne w  Gdańsku, Uniwersytet Gdań-
ski; ** Uniwersytet Gdański, *** Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku.

KAROLINA CZONSTKE*, BARTOSZ ŚWIĄTKOWSKI**, ELŻBIETA CHOIŃSKA-BOCHDAN***

ZZ Gotycki kościół Trójcy Świętej w Lubiszewie 
(fot. Jacek Cherek)
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zniszczyły i złupiły osadę targową, rozpoczynając 
tym samym jej stopniowy upadek2.

W źródłach pisanych pojawia się wzmianka 
o tzw. dolnym zamku, powiązanym z siedzibą Sam-
bora II, a stanowiącym relikt dużo starszej budowli. 
Od XIX w. badacze w literaturze przedmiotu wymie-
niają dwa grody w Lubiszewie. Jeden utożsamiany 
z siedzibą Sambora. Wedle dotychczasowych inter-
pretacji miał się znajdować w samej miejscowości, 
jednak badania prowadzone w latach siedemdzie-
siątych w okolicy dzisiejszej plebanii i przy kościele 
w obrębie cmentarza, nie wykazały istnienia w tym 
rejonie pozostałości grodziska z tego okresu. Drugi 
zaś, nazywany „dolnym zamkiem” (fot. 1), według 
lokalnej tradycji miał się znajdować za siedzibą 
księcia. Najprawdopodobniej funkcjonował na prze-
prawie przez Motławę. Usytuowany był pośród pod-
mokłych łąk na dwuczłonowym wzniesieniu, około 
1 km na południowy wschód od wsi. W XIX w. i na 
pocz. XX w. prowadzono badania powierzchniowe 
na obu grodziskach w Lubiszewie. W 1961 r. bada-
nia zostały powtórzone w ramach programu inwen-
taryzacji pomorskich grodzisk przez archeologów 
z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zwrócili 
oni uwagę na zaawansowany proces niszczenia sta-
nowisk, na skutek działalności miejscowej ludności, 
związanej z eksploatacją piasku czy poszukiwaniem 
złóż bursztynu3.

Choć miejsce to wzbudzało duże zainteresowa-
nie, impuls do pierwszych badań wykopaliskowych 
dała inwestycja związana z budową tzw. Stawów 

2 E. Rozenkranz, Początki i ustrój miast…, s. 151.
3 E. Choińska, Wyniki badań ratowniczych w Lubiszewie pow. 

Tczew, mps, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku., s. 2.

Rokickich, realizowana przez Państwowe Gospo-
darstwo Rybackie. Zgodnie z projektem obszar 
tzw. „dolnego zamku” wraz z okolicznymi łąkami 
miały zostać zalane do wysokości 2 m. Niezbędne 
stało się przeprowadzenie ponownej weryfikacji sta-
nowiska oraz prac powierzchniowych, a następnie 
rozpoczęcie badań wykopaliskowych. Wyznaczono 
dwa stanowiska: pierwsze, zlokalizowane na północ-
nym członie wzniesienia, określano jako stanowisko 
1a, drugie zaś, znajdujące się na południowym czło-
nie, opisano jako 1b.

Prace wykopaliskowe w latach 1971–1972 
i w 1974 r., z ramienia Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku, prowadził zespół Elżbiety Choiń skiej. 
Celem prac było określenie chronologii i zasięgu 
osadnictwa na obszarze „dolnego zamku”. 

W pierwszych dwóch sezonach archeolodzy 
skupili się na mniejszej, północnej części wznie-
sienia (stanowisko 1b). Już podczas badań po-
wierzchniowych, w wykopach stworzonych przez 
miejscową ludność, natrafiono na warstwy wcze-
snośredniowieczne, z których pochodziła ceramika 
górą obtaczana (są to ręcznie lepione naczynia, 
przy tworzeniu których koło garncarskie wykorzy-
stywano tylko do obtoczenia górnej partii naczynia 
w celu lepszego wyprofilowania). W trakcie dwóch 
pierwszych lat założono i weksplorowano 18 wyko-
pów sondażowych o głębokości od 2 do 2,5 m. Prace 
te przyniosły bardzo ciekawe rezultaty. Natrafiono 
na fragmenty wału ziemnego, wraz ze śladami spa-
lonej konstrukcji drewnianej licującej go z zewnątrz. 
W jego bezpośrednim sąsiedztwie odkryto relikty 
dwóch półziemianek z kamiennymi paleniskami. Na 
majdanie nie odnaleziono śladów obiektów osadni-
czych. Wystąpiła tu natomiast zniszczona warstwa 

ZZ Prawdopodobna lokalizacja „dolnego zamku” (fot. Bartosz Światkowski)

O wczesnośredniowiecznym Lubiszewie…



K O C I E W S K I  M A G A Z Y N  R E G I O N A L N Y         k w i e c i e ń – C z e r w i e c  2 0 1 8        N U M E R  1 0 112

kulturowa o miąższości około 15 cm, w której od-
kryto szydła kościane, przęśliki gliniane, ceramikę 
górą obtaczaną, jak i lepioną ręcznie oraz liczne ko-
ści zwierzęce i rybie łuski4.

Weryfikacji archeologicznej zostały poddane 
także tereny podmokłych łąk, rozciągające się 
w dolinie Motławy, u podnóża wschodniego zbocza 
badanego wzniesienia. Na linii domniemanej fosy 
zaobserwowano wyraźnie manifestującą się w tere-
nie zatoczkę, powstałą pomiędzy północnym a po-
łudniowym czołem wzniesienia. Tak specyficzne 
ukształtowanie terenu sugerowało istnienie w tym 
miejscu umocnień brzegowych i przystani portowej 
lub grobli przez bagna i Motławę. Aby zweryfikować 
tę hipotezę, postanowiono założyć wykop sondażowy, 
usytuowany prostopadle do zbocza. W trakcie prac 
natrafiono na fragmenty konstrukcji drewnianej 
składającej się z bierwion. Niestety zły stan zacho-
wania i fragmentaryczność elementów konstrukcji 
(jedno całe bierwiono) oraz niewielki zasięg wyko-
pów sprawiły, że jej funkcja i interpretacja nie była 
jednoznaczna. Niestety, ze względu na brak środków 
finansowych, po uprzednim zabezpieczeniu została 
ona zasypana5.

Badania wykopaliskowe kontynuowano w 1974 r., 
poszerzając obszar badawczy z dwóch pierwszych 
sezonów w kierunku północnym. Pracami został 
objęty także teren, na którym odsłonięto fragmenty 
konstrukcji drewnianej, składającej się z bierwion. 
Badania wykopaliskowe w 1974 r. przyniosły wiele 
ciekawych informacji i pozwoliły na odsłonięcie 
kolejnych elementów konstrukcji w dolnej części 
wzniesienia6.

Rezultatem prowadzonych przez trzy sezony 
wykopalisk w miejscowości Lubiszewo było ustale-
nie lokalizacji tzw. dolnego zamku. Został on założony 
na północnym członie wzniesienia położonego nad 
Motławą. Pozyskano materiał zabytkowy, w postaci 
ceramiki (najliczniejszy zbiór stanowiła ceramika 
górą obtaczana – ryc. 1 i 2, ale wystąpiły również 
naczynia słabo profilowane, pojedyncze naczynia 
nieobtaczane), przęślików glinianych (3 egzempla-
rze), szydeł kościanych (4 egzemplarze), fragmentów 
noży żelaznych (4 egzemplarze) oraz żelazny grocik 
strzały. Pozwoliło to na określenie chronologii stano-
wiska na okres między VIII a poł. X w. 

Podczas badań udało się uchwycić fragmenty 
wału ziemnego, umacnianego częściowo konstruk-
cją drewnianą. Przy samym wale odkryto trzy pół-
ziemianki wraz z kamiennymi paleniskami. Na 

4 Tamże, s. 4; Informator archeologiczny. Badania rok 1972, 
Warszawa 1973, s. 200.

5 E. Choińska, Wyniki badań ratowniczych…, s. 5; Informator 
archeologiczny…, s. 195.

6 E. Choińska, Wyniki badań ratowniczych…, s. 15.

południowym członie wzniesienia odkryto ślady 
wczesnośredniowiecznej warstwy o charakterze 
osadniczym oraz pojedyncze, luźno zlokalizowane 
palenisko, w którym wystąpił materiał analogiczny 
do tego, jaki został odkryty na grodzisku7.

Bardzo interesującym odkryciem były również 
pozostałości drewnianej konstrukcji zlokalizowanej 
na łące między dwoma czołami wzniesienia, która 
była interpretowana jako pozostałość strażnicy na 
przeprawie przez Motławę, znajdującej się przy 
szlaku handlowym wiodącym znad morza do Kujaw 
i dalej do Wielkopolski8.

W ostatnich latach, ze względu na rozbudowę 
miejscowości i związane z nią nadzory oraz wyprze-
dzające badania archeologiczne, udało się pozyskać 
szereg informacji rzucających nowe światło na 
najstarsze dzieje tego regionu. Choć badania te, ze 
względu na swoją specyfikę, są prowadzone punk-
towo, pozwalają spojrzeć na wczesnośredniowieczne 
osadnictwo z nieco szerszej perspektywy.

7 Tamże, s. 20–21.
8 Tamże, s. 21; S. Mileczarski, Drogi publiczne a ośrodki gro-

dowe na Kociewiu we wczesnym średniowieczu, [w:] Ko-
ciewie, t. II, Gdańsk 1992, s. 67–68.

ZZ Ryc. 1 i 2. Przykład zabytkowej ceramiki górą 
obtaczanej

Karolina Czonstke, Bartosz Świątkowski, Elżbieta Choińska-Bochdan
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W trakcie najnowszych ratowniczych badań 
archeologicznych, prowadzonych przez Bartosza 
Świątkowskiego z ramienia firmy Pracownia Badań 
Archeologicznych AES Patryka Muntowskiego, na 
przestrzeni maja i czerwca 2017 r., przy ul. Krasiń-
skiego, natrafiono na nowe stanowisko wczesnośre-
dniowieczne. Prace związane były z budową domu 
jednorodzinnego (inwestorami byli państwo Natalia 
i Przemysław Lejkowscy). 

Działka, na której znajduje się nowo odkryte 
stanowisko, zlokalizowana jest na wschodnim stoku 
wzniesienia położonego na zachód od sztucznie stwo-
rzonego stawu rybnego, pod wodami którego znajduje 
się częściowo zalane, wcześniej opisywane grodzisko. 
W takcie badań we wschodniej części wykopu na-
trafiono na współczesny wkop, powstały w wyniku 
wybierania w tym miejscu piasku. Sytuacja straty-
graficzna w północno-zachodnim narożniku przed-
stawiała się bardzo interesująco, albowiem odkryto 
tam dwie warstwy kulturowe. Pierwsza o miąższości 
20–30 cm, druga 20–60 cm. 

Aby dokładniej ustalić ich zasięg, poszerzono 
pierwotny wykop (1 ar) o 5 m w kierunku zachod-
nim oraz 2 m ku północy. Granice tych warstw roz-
szerzają się w obu kierunkach i swym zasięgiem 
obejmują zapewne części działek sąsiadujących. 
Pierwsza z wspomnianych warstw to ciemnoszaro-
brązowy drobnoziarnisty piasek z nielicznymi drob-
nymi bryłkami polepy. W jej obrębie odkryto liczne 
zabytki, m.in. ceramikę (fot. wyżej), fragmenty po-
lepy, a także noże (1 kompletny oraz 2 fragmenty in-
nych egzemplarzy), dłuto, szydło, niewielką bryłkę 
bursztynu oraz inne przedmioty żelazne. 

Druga ze wspomnianych warstw miała niejed-
norodną strukturę, składającą się z niewielkich lamin 
barwy brązowej i jasnoszarej. Powstała ona zapewne 
w sposób naturalny, ale w bezpośrednim sąsiedztwie 
siedziby ludzkiej. W jej wypełnisku również od-
kryto fragmenty naczyń ceramicznych, fragmenty 
polepy. Materiał ceramiczny pochodzący z obydwu 
wspomnianych warstw reprezentowany jest przez 
fragmenty naczyń górą obtaczanych, które można da-
tować na okres od 2 poł. VII do X w., a zatem zbieżny 
z czasem funkcjonowania opisanego grodziska. 

Odkryte nawarstwienia można zinterpretować 
jako pozostałości dawnego zastoiska wodnego, i cho-
ciaż dotychczas w jego pobliżu nie odkryto żadnych 
obiektów osadniczych, w sposób pośredni można 
stwierdzić, że dawna osada przygrodowa znajdowała 
się na szczycie wzniesienia9. Wyniki powyższych 
badań, choć prowadzonych na stosunkowo niedużej 
przestrzeni, przyczyniły się do dopełnienia obrazu 
wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Lubiszewie.

Grodzisko wraz z nowo odkrytą osadą tworzyły 
we wczesnym średniowieczu jeden zwarty kompleks 
osadniczy. Korzystne położenie na skrzyżowaniu 
ważnych szlaków handlowych, a także zmieniająca 
się dynamicznie sytuacja polityczna, przyczyniały 
się do stopniowego wzrostu rangi tego ośrodka. Nie-
wielki gród w zakolu rzeki Motławy stał się zaląż-
kiem przyszłej stolicy księstwa.

9 B. Świątkowski, Sprawozdanie z  ratowniczych badań ar-
cheologicznych wyprzedzających budowę budynku jedno-
rodzinnego, zlokalizowanego na dz. nr  138/26 w  miejsco-
wości Lubiszewo, gm. Tczew, mps, Wojewódzki Pomorski 
Konserwator Zabytków.

ZZ Fragmenty ceramiki odkryte podczas najnowszych prac archeologicznych w Lubiszewie

O wczesnośredniowiecznym Lubiszewie…
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Konferencje i sympozja można podzielić na trzy 
rodzaje. Najpierw te organizowane przez ośrodki 
akademickie czy instytuty badawcze, z zasady 

adresowane do wąskiej grupy odbiorców. W gronie 
specjalistów przedstawia się wyniki badań i toczy 
dyskusje, formułuje wnioski ważne dla rozwoju na-
uki. Szersze spektrum odbiorców mają z kolei te spo-
tkania, których celem nie jest tylko poszerzenie pola 
badań czy pogłębienie wiedzy, ale przede wszystkim 
popularyzacja problematyki, zwiększenie kręgu jej 
odbiorców. Te konferencje mają charakter popular-
nonaukowy i poniekąd popularyzatorski. W końcu 
trzeci rodzaj to takie, które mają na celu identyfika-
cję środowiska, scalenie wokół spraw ważnych dla 
jego uczestników. Mogą one być (i często są) swo-
istym substytutem życia społecznego.

Wydaje się, że Spotkania Pelplińskie, współ-
organizowane w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych XX w. przez władze Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego i rektorów Wyższego Semi-
narium Duchownego, z wyraźnym mecenatem kolej-
nych biskupów pelplińskich: Mariana Przykuckiego 
i Jana Bernarda Szlagi, nosiły w sobie wszystkie 
wyżej wymienione cechy, chociaż przede wszystkim 
miały charakter popularyzatorski. Szczególnym ich 
walorem była próba scalenia świata duchownych 
i świeckich, podejmowanie tematów z zakresu hi-
storii Kościoła lokalnego, a także ważkich spraw 
społecznych i kulturalnych, które jednak zawsze 
dotykały w jakimś stopniu sfery sacrum. Spiritus 
movens tych spotkań byli zarówno wspomniani 
wyżej biskupi Kościoła chełmińskiego (później die-
cezji pelplińskiej), jak i prezesi Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, a nade wszystko niepowtarzalny 
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski. 

Aurę tych dawnych areopagów tworzyli nie 
tylko referenci, ale także publiczność, nigdy przy-
padkowa, zawsze aktywna. To te osoby stworzyły le-

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Areopag Pelpliński po raz czwarty

ZZ Referenci i paneliści IV Areopagu Pelplińskiego (od lewej): Łukasz Grzędzicki, ks. prof. dr hab. Miro-
sław Mróz, prof. dr hab. inż. Edmund Wittbordt i dr Michał Kargul (fot. Jacek Cherek)
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gendę Spotkań Pelplińskich, które zanikły w 1999 r., 
a właściwie przekształciły się w Duszpasterskie 
Spotkania Pelplińskie, które mają już zupełnie od-
mienny charakter i całkowicie innych odbiorców. 
Przez wiele lat z sentymentem wspominało się i mó-
wiło o tym, by reaktywować pelplińskie sympozjony.

Udało się to w 2015 r., dzięki przychylności 
biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Do grona 
organizatorów, obok Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, dołączyła Kuria Diecezjalna (w miejsce 
Wyższego Seminarium Duchownego) oraz Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pierwsza odsłona Areopagu Pelplińskiego zo-
stała poświęcona religijności mieszkańców Pomorza. 
Prelegenci ukazywali tę problematykę pod kątem 
socjologicznym, kulturowym i rzecz jasna – życia re-
ligijnego. Wiele mówiono o religijności ludowej, piel-
grzymkach, także do sanktuariów pomorskich, czy 
też o zmianach w świadomości religijnej współcze-
snego człowieka. Prelegentami byli: bp dr hab. Wie-
sław Śmigiel, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Jan Perszon, 
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, dr hab. Michał Kacz-
marczyk z UG oraz dr Krzysztof Korda z Instytutu 
Kaszubskiego. W trakcie trwania konferencji odbyła 
się promocja kaszubskiego przekładu (z języka he-
brajskiego) „Księgi Rodzaju”, autorstwa wybitnego 
biblisty franciszkanina prof. Adama Sikory. Spotka-
niu towarzyszyło promowanie publikacji ważnych 
dla regionu, co jest dobrą tradycją pelplińskich kon-
ferencji.

W 2016 r. odbył się drugi areopag, tym razem 
poświęcony edukacji regionalnej. Tytuł konferen-
cji: „Pomorze w szkole – szkoła na Pomorzu” wiele 
wyjaśnia, chociaż rozważania prelegentów dotyczyły 
głównie edukacji na Kaszubach. A prelegenci – jak 
zawsze – byli znakomici: zarówno przedstawiciele 
środowiska akademickiego: prof. dr hab. Cezary Ob-
racht-Prondzyński i ks. prof. Jan Perszon, działacze 
zrzeszeniowi: ówczesny prezes ZKP Łukasz Grzę-
dzicki, jak i praktycy: Karolina Keller (Akademia 
Pomorska w Słupsku), Dariusz Kruca (Zespół Szkół 
Katolickich w Gdyni), Marian Gostkowski (Katolic-
kie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Kar-
tuzach), Maria Ollik (Borowiackie Towarzystwo 
Kultury), Piotr Widz (Powiśle), Michał Kargul (Od-
dział ZKP Tczew). Mówiono nie tyko o edukacyjnych, 
wychowawczych czy nawet formacyjnych walorach 
regionalizmu, umiłowaniu małej ojczyzny, nie tylko 
przedstawiano tzw. dobre praktyki, ale wskazywano 
na różne zagrożenia (m.in. szybkie odchodzenie mło-
dych od tradycji na Kaszubach, chociaż w innych re-
jonach Pomorza jest równie niedobrze).

W 2017 r., III Areopag Pelpliński odwoływał 
się do najnowszej historii diecezji pelplińskiej, 
ukazanej na bogatym tle ponad 750-letnich dzie-

jów diecezji chełmińskiej. Wysłuchano referatów 
dotyczących tematu „Dziedzictwa diecezji pelpliń-
skiej na Pomorzu”. Podobnie jak w latach poprzed-
nich, referaty głoszono przez dwa dni. Trzy panele 
wykładowe miały – jak zwykle – swoich modera-
torów (Łukasza Grzędzickiego, wiceprezesa ZKP, 
ks. prof. dra hab. Janusza Szulista oraz dra Mi-
chała Kargula, wiceprezesa ZKP). W problematykę 
wprowadził uczestników wybitny historyk Kościoła, 
ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny (WSD w Pelpli-
nie), który przybliżył słuchaczom dzieje utworzenia 
i organizacji diecezji pelplińskiej. Projekty (dzi-
siaj już zapomniane) reformy organizacji Kościoła 
w Polsce z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX w. przedstawił dr Adam Białkowski, a o ru-
chach i stowarzyszeniach katolickich w diecezji 
chełmińskiej i pelplińskiej mówił prof. dr hab. Wal-
demar Rozynkowski (obaj UMK Toruń). Stosunku 
biskupów chełmińskich do spraw narodowościo-
wych dotyczył referat Józefa Belgraua (Oddział 
ZKP Żukowo), zaś Bożena Ugowska (Rada Języka 
Kaszubskiego) przedstawiła dzieje nabożeństw 
w języku kaszubskim. Bardziej teoretyczny, cho-
ciaż istotny temat podjął ks. prof. dr hab. Henryk 
Skworowski (UKSW), w referacie zatytułowanym 

„Aksjologiczne dylematy współczesnego Kościoła 
w Polsce”. Odbyła się również promocja książki au-
torstwa dra Krzysztofa Kordy: „Ks. ppłk Józef Wry-
cza (1884–1961). Biografia historyczna”.

Tegoroczny (czwarty już) Areopag dotyczył 
kwestii niezwykle ważnej – patriotyzmu. Wartości 
ważnej w życiu społecznym, narodowym, religijnym, 
politycznym, gospodarczym czy w końcu osobistym. 

ZZ Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna, którego 
przychylności Areopag Pelpliński zawdzięcza 

istnienie (fot. Jacek Cherek)

Areopag Pelpliński po raz czwarty
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Wartości, która wymaga pielęgnacji, 
szczególnie w obecnych czasach, w któ-
rych próbuje się relatywizować czy na 
nowo definiować wartości stałe i dawno 
już zdefiniowane. Referenci mówili 
o wielu wyżej wspomnianych aspektach 
patriotyzmu. Myśl przewodnia zaś odwo-
ływała się do Pasierbowej tezy, głoszącej, 
że „małe ojczyzny uczą żyć w ojczyźnie 
wielkiej, wielkiej ojczyźnie ludzi”.

Osiem wystąpień podzielonych 
zostało na trzy bloki tematyczne. Po-
przedzone one zostały słowem bpa dr. 
Ryszarda Kasyny, który gratulując or-
ganizatorom wyboru aktualnego tematu, przywołał 
dokument Episkopatu Polski nt. chrześcijańskiego 
kształtu patriotyzmu. Pierwszy panel poprowa-
dził prof. dr hab. inż. Edmund Wittbordt – prezes 
ZKP. O tożsamości religijnej i regionalnej mówił 
ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz. Interesujące były 
jego tezy nt. patriotyzmu i tożsamości, a także 
stwierdzenie, że największym patriotą jest… każdy 
święty. Dr Michał Kargul zaprezentował referat 
pt. „Pomorskie tożsamości regionalne formą nowo-
czesnego patriotyzmu”. Drugi panel poprowadził 
ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK. Głos zabrali: 
ks. dr hab. Wiesław Łużyński z UMK („Rodzina 
jako społeczność pośrednia”), ks. dr Jarosław Lisica 
z Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni 
(„Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu arcybi-
skupa Leszka Sławoja Głódzia”), Józef Belgrau – dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Borkowie („Edukacja 
regionalna drogą do miłości małej ojczyzny”). Trzeci 
panel, prowadzony przez wiceprezesa ZKP Łukasza 
Grzędzickiego, otworzył wykład ks. dra Ireneusza 
Smaglińskiego nt. „Miłość do ojczyzny jako wspól-
noty naturalnej w nauczaniu św. Jana Pawła II”). 
Pozostali referenci mówili o patriotycznej postawie 
dwóch księży. I tak ks. dr Wiesław Szuca zaprezen-
tował działalność ks. Alfonsa Schulza (1872–1940), 
zaś dr Krzysztof Korda działalność ks. Józefa Wry-
czy (1884–1961). Kontynuując tradycję promocji lo-
kalnych publikacji, zaprezentowany został dziesiąty 
rocznik „Tek Kociewskich”.

Cztery edycje cennej inicjatywy mogą prowo-
kować do sformułowania kilku wniosków. O wadze 
Areopagów Pelplińskich świadczy stała obecność 
biskupa Ryszarda Kasyny, który każdorazowo 
zwraca się do uczestników ze słowem wprowadza-
jącym. Rozumieć tę obecność należy jako zachętę 
do kontynuowania cyklu. Ważny jest także dobór 
prelegentów, którzy reprezentują różne środowi-
ska akademickie (głównie UMK, KUL, UKSW, UG, 
a także Instytut Kaszubski). Wydaje się, że brakuje 
szerszego włączenia się kadry naukowej pelpliń-

skiego WSD. Tematyka dotychczasowych edycji 
też nie budzi zastrzeżeń. Dotyczyła spraw ważnych, 
chciałoby się powiedzieć, dotykających życia: dia-
gnoza religijności współczesnych Pomorzan i stanu 
edukacji regionalnej, a także dziedzictwo naszego, 
pomorskiego Kościoła lokalnego oraz znaczenie pa-
triotyzmu – w tym koncepcja małych ojczyzn – w ży-
ciu ludzi, szczególnie młodych. Można powiedzieć, 
że organizatorzy trafiali w przysłowiową dziesiątkę. 
Ważne jest i to, że materiały z dwóch pierwszych 
konferencji ukazały się drukiem (przygotowywana 
jest publikacja dokumentująca przebieg trzeciego 
areopagu), co jest bardzo dobrą praktyką (przypo-
mnijmy, że referaty wygłaszane w czasie Spotkań 
Pelplińskich umieszczane były w „Studiach Pelpliń-
skich”).

Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka manka-
mentów. Pierwszy z nich to niewielki stosunkowo 
odbiór w środowiskach, do których areopagi są adre-
sowane (tu przede wszystkim członkowie Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, a także środowiska oświa-
towe, akademickie i kościelne). Trudno zapewne 
znaleźć receptę na zwiększenie zainteresowania, ale 
fakt słabej frekwencji pozostaje niezaprzeczalny. Po 
drugie, wydaje się, że zminimalizowany został czas 
na dyskusję, a to one mogą stanowić jądro każdego 
sympozjonu. Inna sprawa, że nie zawsze dyskutanci 
mówili na temat. Trudno też nie zgodzić się z tymi 
uczestnikami, którzy wskazują na dominację proble-
matyki kaszubskiej. I tak na przykład, w tym roku 
mówiono o edukacji regionalnej jako miłości do ma-
łych ojczyzn tylko na przykładzie szkoły na Kaszu-
bach. Zabrakło wyraźnie ukazania tej problematyki 
w innych rejonach Pomorza, chociażby na Kociewiu. 
Myślę, że organizatorzy powinni wykazać się w tym 
zakresie większą wrażliwością.

Areopagi Pelplińskie są inicjatywą godną za-
uważenia, potrzebną, wartą promowania, ale także 
modyfikowania i szukania nowych odbiorców. Orga-
nizatorom należy życzyć powodzenia w przygotowa-
niu kolejnych edycji.

Bogdan Wiśniewski

ZZ Mankamentem Areopagu jest mała frekwencja wśród 
uczestników (fot. Jacek Cherek)
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MAŁGORZATA KRUK

KOCIEWIE ŚWIATŁEM MALOWANE

Do odbywającego się od dzie-
sięciu lat konkursu „Wakacje 

z aparatem” dołączyło kolejne 
przedsięwzięcie. „Kociewie naj-
bliżej serca” – to tytuł fotogra-
ficznych zmagań, które zostały 
w tym roku zorganizowała Fa-
bryka Sztuk z okazji Światowego 
Dnia Kociewia. Ich wyniki pozna-
liśmy w marcu, podczas otwarcia 
wystawy o historii fotografii. 

–   Tytuł konkursu miał po-
dwójne znaczenie. Z jednej strony 
chcieliśmy zaakcentować przywią-
zanie do małej ojczyzny, a z dru-
giej nawiązaliśmy do naszego 
pomysłu, czyli wydrukowania 
najlepszych prac na koszulkach 
– podkreśla Alicja Gajewska, dy-
rektor Fabryki Sztuk w Tczewie.

ZZ Roman Hudzik, 1 miejsce w konkursie

ZZ Nagrodzone prace wydrukowano na koszulkach (fot. Jacek Cherek)
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Małgorzata Kruk
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Do konkursu przystąpiło siedemnaście osób, 
które zgłosiły pięćdziesiąt pięć prac. Fotografo-
wano zabytki, a także piękne pejzaże. Jury w skła-
dzie: Rafał Grzenkowski, Kamila Gillmeister 
i Angelika Jagielska wybrało najlepsze fotografie. 

W kategorii ogólnej pierwsze miejsce zajął 
Roman Hudzik. Zdaniem komisji konkursowej 
dwa zdjęcia, wykonane przez Małgorzatę Pauch, 
zasłużyły na drugie i trzecie miejsce. Wyróżnienie 
przypadło Marcie Słomskiej. Z kolei w katego-
rii selfie pierwsze miejsce zdobył Artur Łobocki, 
który wykonał również autoportret, za co otrzymał 
wyróżnienie. W tej samej kategorii wyróżniono też 
pracę Tomasza Kowalczyka.

ZZ Wyróżnione i nagrodzone prace konkursowe 
(od góry, po lewej): Artura Łobockiego 

fotografia, która zajęła 1 miejsce w kategorii 
selfie; Marty Słomskiej – wyróżnienie;  

Tomasza Kowalczyka – wyróżnienie selfie;  
wyżej: Małgorzaty Pauch – fotografia 

z 2 miejsca oraz zdjęcie tej samej autorki, 
które zajęło 3 miejsce

KOCIEWIE ŚWIATŁEM MALOWANE
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Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Organowej w Katedrze 

w Pelplinie trwa nieprzerwanie 
od 1999 r. Od wielu lat jest w gru-
pie największych przedsięwzięć 
kulturalnych tego typu w Polsce 
i Europie, skupiających artystów 
i słuchaczy z całego świata. To 
zarazem (od początku istnienia) 
największe i najważniejsze wy-
darzenie tego typu w diecezji pel-
plińskiej i na całym Kociewiu. 

W festiwal zaangażowanych 
jest aż jedenaście diecezji w Pol-
sce, także kościoły na Ukrainie 
i Białorusi (m.in. katedra gro-
dzieńska), łącznie ponad siedem-
dziesiąt ośrodków koncertowych.

Przez ostatnie dwadzieścia lat 
zorganizowaliśmy ponad pięćset 
koncertów z udziałem ok. tysiąca 
pięćset wykonawców z trzydzie-
stu krajów Europy, państw obu 
Ameryk, Azji, Australii i Oceanii. 
Każda edycja to kilkadziesiąt 
różnorodnych koncertów. Prze-
prowadziliśmy trzy kursy mi-
strzowskie interpretacji muzyki 
organowej (wykładowcami byli: 
prof. Jean Ferrard z Belgii, prof. 
Torsten Laux z Niemiec i dr Ste-
fan Gottelmann z Niemiec), wyda-
liśmy cztery CD (2003, 2005, 2008 
i 2017), których nakład rozszedł 
się całkowicie oraz dokonaliśmy 
kilku nagrań archiwalnych. 

zaproszenie na koncerty w pelplinie

Podczas koncertów prezen-
tujemy światową literaturę mu-
zyczną różnych epok, dlatego 
każdy z naszej niepowtarzalnej 
publiczności (średnio kilkaset 
słuchaczy na jeden koncert) znaj-
dzie coś, co wyniesie na długo 
z naszych wydarzeń. Koncerty 
mają charakter solowy, kameralny 
(w tym i udział instrumentów 
niekonwencjonalnych), wokalny, 
chóralny, symfoniczny. Na swoim 
koncie mamy także wiele prawy-
konań, debiutów oraz promocji 
młodych talentów.

Organizatorem głównym fe-
stiwalu jest Fundacja Promocji 
Sztuki im. Gabriela Fauré, działa-

ZZ Każda edycja to kilkadziesiąt różnorodnych koncertów. W ciągu dwudziestoletniej historii festiwalu 
było ich ponad pięćset z udziałem ponad tysiąca pięćset artystów (fot. Seweryn Brzeziński)

GEDYMIN GRUBBA
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ZZ „Kiedy zaczynałem ten Festi-
wal, mając zaledwie 17 lat, 

wiedziałem, że będzie wielki 
i rozpoznawalny, takie było 

założenie i cel. Nie wierzyłem 
jednak, że stanie się to tak 

szybko i na taką skalę”  
– Gedymin Grubba, dyrektor 
festiwalu (na fot. na drugim 

planie, na pierwszym 
Burkhard Ascherl, Niemcy)

jąca od 2003 r., a jego dyrektorem 
i pomysłodawcą od początku ist-
nienia jest aktywnie koncertujący 
na całym świecie, znany organista 
Gedymin Grubba, który w 2016 r. 
obchodził dwudziestolecie pracy 
artystycznej. W 2017 r. Dyrektor 
Festiwalu został odznaczony przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaką honorową 
„Zasłużony Dla Kultury Polskiej”. 

To wielkie przedsięwzięcie 
nie byłoby możliwe, gdyby nie 
życzliwość, otwartość i gościnność 
wielu niezliczonych osób, wśród 
nich przede wszystkim biskupa 
diecezjalnego pelplińskiego, go-
spodarzy tego miejsca i wszyst-
kich miejsc, w których odbywają 
się nasze koncerty.

Tegoroczna XX edycja Festi-
walu – od 4 lipca do 29 sierpnia 

– to 25 znakomitych koncertów, 
w 17 różnych miejscach, na tere-
nie pięciu diecezji (pelplińskiej, 
gdańskiej, bydgoskiej, toruńskiej 
i warszawskiej), z udziałem łącz-
nie ok. 50 wybitnych i cenionych 
wykonawców z Polski, Europy 
i świata. W Pelplinie koncerty 
w środy o godzinie 19. Tradycyj-
nie na wszystkie koncerty wstęp 
wolny.

ZZ W katedrze pelplińskiej koncerty gromadzą po kilkaset osób (po lewej: bp diecezjalny Ryszard Kasyna, 
bp Wiesław Śmigiel oraz burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski (fot. Seweryn Brzeziński)

zaproszenie na koncerty w pelplinie
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Już po raz jedenasty, tym razem 22 lutego br., 
w Dworku Tucholskim w Zblewie odbyła się 
gala wręczenia „Kociewskiego Pióra” – nagrody 

dla twórców kultury Kociewia. Wzięło w niej udział 
bardzo liczne grono samorządowców, twórców i spo-
łeczników z trzech kociewskich powiatów: staro-
gardzkiego, tczewskiego i świeckiego. – Dzieło tej 
nagrody świadczy o bogactwie naszego regionu – mó-
wił witając gości wójt gminy Zblewo, Artur Herold. 

Nagrodę tę od 2005 r. przyznaje Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar. W tym 
roku do Kapituły Nominacyjnej, której przewodni-
czyła prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek, wpłynęło 
dwadzieścia jeden wniosków od instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z trzech 
kociewskich powiatów. 

Prezes Towarzystwa przyznała nagrodę w czte-
rech kategoriach: literatura, publicystyka, animacja 
kultury (indywidualnie i zbiorowo) oraz za cało-
kształt działalności. 

W dziedzinie literatury nagrodę otrzymał 
dr Krzysztof Korda z Tczewa, autor książki pt. 

„Ks. ppłk. Józef Wrycza (1884–1961). Biografia hi-
storyczna”. Nominowany w tej kategorii był rów-
nież Janusz Stachulski z Dąbrówki za książkę pt. 

„Lubichowo jakiego nie znacie”. Natomiast w kate-
gorii publicystyka „Kociewskie Pióro” przyznano 
prof. Marii Pająkowskiej-Kensik ze Świecia, osobie – 
jak podkreślono podczas gali – „znanej jak Kociewie 
długie i szerokie, prawdziwemu znawcy i ambasa-
dorowi Kociewia”. Pani Profesor m.in. współtwo-
rzyła i aktywnie uczestniczyła we wszystkich 
dotychczasowych edycjach Kongresu Kociewskiego, 
a od dziesięciu lat z comiesięczną regularnością 
dzieli się swoimi przemyśleniami w poczytnych fe-
lietonach „Z Kociewia” w „Pomeranii”. Doceniono 
także animatorów kultury. Nominowani w tej dzie-
dzinie zostali Eleonora Lewandowska z Tczewa 
(długoletnia prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Tczewskiej, inicjatorka Festiwalu Twórczości 

EMILIA BIELSKA

tegoroczne „Kociewskie Pióra”

ZZ Uczestnicy gali wręczenia nagrody „Kociewskie Pióro” (fot. Jacek Cherek)

ñ
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Dnia 7 maja 2018 r. Pelplin, stolicę diecezji 
pelplińskiej, odwiedził Prezydent RP An-
drzej Duda. Spotkanie prezydenta z miesz-

kańcami odbyło się na placu przed Collegium 
Marianum, Liceum Katolickiego im. Jana 
Pawła II o godz. 18.30.

Prezydent został przywitany gromkimi 
brawami przez zgromadzonych uczestników 
spotkania. Po oficjalnym przywitaniu i odśpie-
waniu hymnu państwowego, dzieci z lokalnych 
zespołów kociewskich zaśpiewały hymn Kocie-
wia. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin Patryk Demski, który w swoim 
przemówieniu nie krył radości, że w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Pelplin może 
gościć głowę państwa.

Następnie głos zabrał Prezydent Andrzej Duda, który w swoim wystąpieniu nawiązał do bogatej hi-
storii Pelplina, jego wkładu w drodze do odzyskania niepodległości, a także dbałości o tradycję. Mówił 
także: „Wystąpiłem z inicjatywą referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. Można się 
ze mną nie zgadzać, ale Konstytucja wymaga aktualizacji pod względem społecznym czy gospodarczym. 
Będę apelować do was, byście do tego referendum poszli. To nie będzie nowa Konstytucja, ale dokument 
dla Polski zmieniającej się. To ma być nasza Konstytucja, a nie napisana przez kogoś, przez elity”. 

Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy zgromadzeni na placu mieli możliwość zrobienia pa-
miątkowego zdjęcia z Prezydentem oraz zamienienia z nim kilka słów. Następnie Prezydent zwiedził 
bazylikę katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, lokalne skryptorium oraz zabudowania 
dawnego klasztoru cystersów.

Wizyta Prezydenta RP w Pelplinie

Kociewskiej im. Romana Landowskiego), Tomasz 
Damaszk ze Zblewa (propagator kultury ludowej na 
terenie gminy Zblewo i nie tylko, inicjator m.in. ple-
nerów artystów ludowych Pomorza) oraz Zygmunt 
Paschilke z Osiecznej – twórca małego regionalnego 
muzeum na starej stacji PKP w Osiecznej, wielki 
przyjaciel dzieci, ceniony społecznik i rzeźbiarz. 
Kapituła nagrodziła także Zespół Pieśni i Tańca 
„Modraki” z Pelplina w kategorii „animacja kultury 
zbiorowo”. Zespół działa od ponad dwudziestu lat, 
a występował już nawet na paryskich Polach Mar-
sowych czy przed siedzibą Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli. Nominowana do nagrody w tej 
samej kategorii była także Gminna Orkiestra Dęta, 
działająca przy OSP w Pinczynie, która ma już pięt-
nastoletnią historię i wiele sukcesów na koncie. Spe-
cjalne podziękowanie dla orkiestry i kierującego nią 
kapelmistrza Wacława Ossowskiego przygotował 
wójt gminy Zblewo Artur Herold, który wręczył na 
ręce druha Wacława statuetkę z wyrazami uznania 

„Za wielkie serce, pasję i miłość do muzyki”. Na ko-
niec uroczystości przyznano specjalne „Kociewskie 
Pióro” za całokształt działalności. Nagrodę otrzymał 
chór św. Cecylii w Zblewie, w imieniu którego statu-
etkę i gratulacje odebrali Regina i Wojciech Birno-
wie. Zblewski chór działa nieprzerwanie od 105 lat, 
pięknie promując Kociewie w kraju i poza nim. Ka-
pituła doceniła też sukcesy chóru oraz działalność 
kronikarską – odtworzenie historii chóru od czasu 
jego powstania. Wyróżnione w tej kategorii zostały 
także: Bogumiła Fiałkowska z Lubichowa, która 
od wielu lat prowadzi zespół „Lubichowskie Kocie-
wiaki” oraz Eugenia Butyńska, która od początku lat 
90. XX w. związana jest z Centrum Kultury „Zamek”.

Uroczystą gale uświetniły występy muzyczne. 
Na scenie zaprezentowała się m.in. Ewelina Ryte-
lewska, Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Pinczyn, 
pod batutą Wacława Ossowskiego wraz z zespołem 

„Brzady” z Zespołu Kształcenia i Wychowania z Pin-
czyna oraz zespół „Brassicks”.

ñ

Wizyta Prezydenta RP w Pelplinie
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Redakcja i kolegium redakcyjne „Pomeranii” 
od 1985 r. przyznają jedno z najbardziej pre-
stiżowych wyróżnień dla pomorskich regiona-

listów i społeczników. Ludzi, którzy swoje życiowe 
motto znaleźli w słowach poety Janusza St. Pa-
sierba: „Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wiel-
kich, w wielkiej ojczyźnie ludzi. Kto nie broni i nie 
rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyć, żeby 
był zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego, 
co wielkie i największe w życiu”. 

Nagroda Skry Ormuzdowej – bo o niej mowa 
– przyznawana jest za szerzenie wartości zasługu-
jących na publiczne uznanie, pasje twórcze, pro-
pagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, 
działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych 
środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy 
w dziedzinie kultury. 

Wśród laureatów znajdziemy bardzo wiele osób 
zasłużonych dla Kociewia, począwszy od prof. Marii 
Pająkowskiej (1989), po m.in. Romana Klima (1996), 
Irenę Brucką (1997), Andrzeja Grzyba (1998), Jana 
Ejankowskiego (1998), Emilię Rulińską (1999), Je-
rzego Henryka Demskiego (2000), Jarosława Pa-
jąkowskiego (2001), Krzysztofa Kowalkowskiego 
(2005), a skończywszy na Tomaszu Domaszku (2014), 
Krzysztofie Kordzie (2015), Zespole Pieśni i Tańca 
„Modraki” (2016) i Ryszardzie Szwochu (2016). 

Za 2017 rok przyznano pięć Skier Ormuzdo-
wych. W czasie uroczystości, która odbyła się 
23 lutego 2018 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Sta-
romiejskiego w Gdańsku, nagrody otrzymali: Maria 
Roggenbuk z południowo-wschodniej części Kaszub, 
Jerzy Miotke z Gdyni, Zbigniew Talewski z Gochów, 
kapela rodzinna „Bas” z Sierakowic. Jedna z nagród 

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Skra Ormuzdowa dla Joanny Binieckiej

ZZ Laureatka nagrody „Skra Ormuzdowa” Joanna Biniecka
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powędrowała na południowe Kociewie, do Świecia. 
Otrzymała ją Joanna Biniecka.

Joanna Biniecka jest z wykształcenia polo-
nistką po Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. Ukończyła ponadto trzysemestralne 
studia podyplomowe edukacja regionalna. Pracę 
nauczycielską rozpoczęła w Szkole Podstawowej 
w Drzycimiu. Tu też zaczęła się formować jej pasja: 
kultywowanie i promocja wszystkiego, co kociew-
skie. Stworzyła m.in. szkolny księgozbiór utworów 
w gwarze kociewskiej. W sprawozdaniu z realizacji 
edukacji regionalnej w Drzycimiu dla Sejmiku Ko-
ciewskiego napisano, że dzięki jej osobie uczniowie 
szkoły od 1996 r. rozpoczęli poznawanie Kociewia. 

We wrześniu 1999 r. podjęła pracę w Katolic-
kim Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu, później 
w Katolickim Gimnazjum, a po reformie oświatowej 
w Katolickiej Szkole Podstawowej. Patronem szkoły 
jest ks. dr Bernard Sychta, co nie tylko ułatwia, 
ale także mobilizuje do pracy nad kociewszczy-
zną. Częstym gościem w Zespole Szkół Katolickich 
jest prof. Maria Pająkowska-Kensik, która z okazji 
święta patrona wygłasza prelekcje o Kociewiu.

Joanna Biniecka przygotowuje – skutecznie – 
młodzież do konkursów: recytatorskich, literackich, 
regionalnych oraz plastycznych. Jej wychowanko-
wie zostawali laureatami konkursów: „Recytujemy 
Prozę i Poezję Kociewską” im. Antoniego Górskiego 
w Starogardzie Gdańskim; Pomorskiego Festiwalu 
Poetyckiego im. Janusza Stanisława Pasierba w Pel-
plinie, Konkursu Krasomówczego w Golubiu-Do-
brzyniu, Konkursu Wiedzy o Kociewiu „Mój Region 
moją Małą Ojczyzną” w Przysiersku. Systematycz-
nie i programowo zapoznaje z folklorem kociewskim 
swoich podopiecznych. W świeckim „Katoliku” czę-
sto występują zespoły prezentujące przedstawienia 
w gwarze kociewskiej oraz zespoły folklorystyczne 
(m.in. „Świeckie Gzuby”). W różnych miejscach 
Świecia (szkoły, kościoły, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna) organizowała wieczory poetyckie twórców 
z Kociewia.

W Roku Sychtiańskim (2007) współorganizo-
wała konkurs „Kaszubi na Kociewiu”, poświęcony 
dr. Florianowi Ceynowie oraz ks. dr. Bernardowi 
Sychcie. Od 2010 r. organizuje Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Poeci z Kociewia” (już osiem edycji), 
którego zwycięzcy od 2014 r. reprezentują powiat 
świecki podczas Festiwalu Twórczości Kociewskiej 
im. Romana Landowskiego w Tczewie. 

W 2007 r. zorganizowała także sesję popular-
nonaukową w 100-lecia urodzin ks. Sychty, m.in. 
z udziałem prof. Józefa Borzyszkowskiego. Wyre-
żyserowała przedstawienia teatralne, odwołujące 
się do tradycji Kociewia i całego Pomorza: Wesele 

kociewskie (fragment), Ostatnia Gwiazdka Me-
stwina ks. B. Sychty, Legenda o obrazie, który Wi-
słą przypłynął. Jest autorką scenariusza spektaklu 
Ks. Sychta. Od kołyski do matury. Przygotowała 
też kilka wystaw. I tak, w 2007 r. wystawę „Doro-
bek życia ks. dr. B. Sychty na tle kultury material-
nej Pomorza”, zaś z okazji roku Oskara Kolberga 
(w 2014 r.) wystawę „Zielony ptaszek”, poświęconą 
jego życiu i twórczości. W 2017 r w ramach Dni Kul-
tury Ludowej w Izbie Regionalnej w Świeciu można 
było obejrzeć wystawę jej autorstwa, zatytułowaną 

„Kociewski stół wielkanocny”.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świe-

ciu wygłasza prelekcje nt. Boże Drzewko, Gody na 
Kociewiu, Jaskra na Kociewiu, Maszkary i szopki, 
Kolędowanie na Pomorzu. Zapraszała do szkoły 
wybitnych poetów i pisarzy wywodzących się z Ko-
ciewia: Romana Landowskiego, ks. Franciszka 
Kameckiego, Andrzeja Grzyba, Zygmunta Bukow-
skiego. Na te spotkania zapraszała również nauczy-
cieli i młodzież z innych szkół, a także mieszkańców 
Świecia.

Promuje Kociewie także za pośrednictwem me-
diów. Przez dziesięć lat współredagowała szkolną 
gazetkę „Katolik”, dystrybuowaną w dekanacie 
świeckim diecezji pelplińskiej. Była autorką stałych 
felietonów z cyklu „Mała ojczyzna”, poświęconych 
obrzędom i zwyczajom ludowym na Pomorzu. Pisała 
również artykuły do prasy lokalnej („Czas Świecia”, 

„Świecie24ekstra”), diecezjalnej („Pielgrzym”) 
i regionalnej („Kociewski Magazyn Regionalny”, 

„Pomerania”). O działalności Joanny Binieckiej in-
formowały m.in. Radio PiK i TVP3 Bydgoszcz.

Brała czynny udział – angażując w swoje dzia-
łania również uczniów – w czterech Kongresach 
Kociewskich. W 2005 r. była koordynatorem szkół 
ponadgimnazjalnych i wygłosiła referat na temat 

„Edukacja regionalna na Kociewiu”. Natomiast 
w 2010 r. przedstawiła referat „Dom w języku i kul-
turze Kociewia”. Przygotowała również raporty 
o działaniach regionalnych, opublikowane w „Księ-
gach Pokongresowych”. Od lat współorganizuje 
w Świeciu Światowy Dzień Kociewia, przypadający 
10 lutego.

Joanna Biniecka należy do tej grupy nauczy-
cieli, którzy w sposób bezinteresowny poświęcają 
prywatny czas na społecznikowskie pasje. Swoim 
doświadczeniem i wiedzą służy innym nauczy-
cielom szkół różnych typów w Świeciu i okolicy. 
Od ponad dwudziestu lat – nieprzerwanie i systema-
tycznie – promuje wśród młodych tradycje, folklor, 
język i literaturę Kociewia. Czyni to ponadto w spo-
sób autentyczny, niewymuszony przez nikogo, z po-
trzeby serca.

Skra Ormuzdowa dla Joanny Binieckiej
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W związku z obchodami Dnia Patrona tczewska 
książnica zachęciła czytelników oraz sympa-

tyków biblioteki do udziału w zorganizowanych 
18 maja 2018 r. wykładach poświęconych Aleksan-
drowi Skultetowi – absolwentowi tczewskiej szkoły 
parafialnej, kartografowi, twórcy pierwszej mapy 
Inflant. 

Sylwetkę wybitnego tczewianina przedstawił 
tego dnia Damian Domański, doktorant Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie. Z kolei 
drugi z zaproszonych gości, dr hab. Marek Moszyń-
ski – profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej, 
wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej do spraw 
Nauki, wychodząc od postaci bibliotecznego patrona, 
zaprezentował zebranym podstawowe informacje 
dotyczące kontynuatorów myśli Kopernikowskiej, 
współczesnych technologii tworzenia map oraz roz-
woju polskiego sektora kosmicznego.

Kim był patronujący Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Tczewie Aleksander Skultet? Wielu zna 
jego nazwisko, niewielu jednak wie, jak bogatą miał 
biografię. Zapisał się na kartach historii nie tylko 
jako zwolennik myśli reformatorskich, kanonik ka-
pituły warmińskiej we Fromborku oraz żądny wie-
dzy humanista, więziony przez rzymską Inkwizycję, 
ale również… i tu ciekawostka… jako oddany przy-
jaciel i bliski współpracownik Mikołaja Kopernika.

Damian Domański w przystępny sposób zapre-
zentował sylwetkę Aleksandra Skulteta – człowieka 
epoki renesansu, z jednej strony wichrzyciela, ka-
nonika na którego sumieniu ciążyło niejedno prze-
winienie, z drugiej zaś skrupulatnego naukowca, 
autora map, pocztów, wykazów, kronik, stanowią-
cych filary polskości. Opowiadał o związkach teo-
loga z Tczewem, podjętych studiach prawniczych, 
wyjeździe do Wiecznego Miasta, święceniach ka-
płańskich i wreszcie rzetelnej pracy badawczej 

Dzień Patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kim był Aleksander Skultet?

ZZ Damian Domański, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie, podczas prezentacji 
młodzieży sylwetki Aleksandra Skulteta (fot. Jacek Cherek)

MONIKA JABŁOŃSKA
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z zakresu historii oraz kartografii. Zaproszony gość 
przedstawił zgromadzonym postacie historyczne, 
które biograficznie związane były z bibliotecz-
nym patronem. Mówił o relacjach łączących Alek-
sandra Skulteta z polskim dyplomatą, biskupem 
chełmińskim – Janem Dantyszkiem, Stanisławem 
Hozjuszem – późniejszym biskupem warmińskim, 
ówczesnymi papieżami, a także królem Zygmun-
tem Starym. W prezentacji tej nie zabrakło również 
skandalicznych wyjątków z życiorysu naukowca. 
Była mowa m.in. o stworzeniu komitywy przeciwko 
Dantyszkowi, groźbie ekskomuniki, oskarżeniach 
o defraudację pieniędzy kościelnych, organizowaniu 
stronnictwa przeciwko władcy polskiemu, konkubi-
nacie, a także zamiłowaniu do ideologii reformator-
skiej. No i wreszcie, o więzieniu i pewnej, godzącej 
w doktrynę Kościoła rzymskokatolickiego księdze, 
opatrzonej ręcznymi zapiskami oraz komentarzami 
Aleksandra Skulteta. Temat trudny, obszerny, ale 
podany w odpowiedni, przejrzysty, nieco humory-
styczny sposób.

Z kolei dr hab. Marek Moszyński, wychodząc 
od postaci bibliotecznego patrona – autora między 
innymi niezachowanej kartografii Prus, badacza 
o historii naukowej zbliżonej do historii Mikołaja 
Kopernika – zaprezentował zebranym podstawowe 
informacje dotyczące XVI-wiecznej kosmografii, 

a także wymienił najważniejszych kontynuatorów 
myśli Kopernikowskiej. Wiceprezes Polskiej Agen-
cji Kosmicznej wspominał naukowców, którzy mieli 
ogromny wkład w szeroko rozumiany sektor ko-
smiczny, zaprezentował sylwetki m.in. Johannesa 
Keplera – autora praw dotyczących ruchu planet, 
Isaaca Newtona – kojarzonego głównie z prawem 
powszechnego ciążenia, Kazimierza Siemienowi-
cza – twórcę podręcznika zawierającego rozdział 
poświęcony technologii budowania rakiet, Kon-
stantina Ciołkowskiego – jednego z pionierów ko-
smonautyki, a także urodzonego w Sieradzu Arego 
Sternfelda – inżyniera mechanika zajmującego się 
obliczaniem orbit sztucznych ciał niebieskich, ra-
kiet oraz satelitów. Zaproszony gość opowiadał 
również o udziale Polaków w rewolucji technolo-
gicznej, metodach zbierania danych satelitarnych, 
współczesnych technologiach kartograficznych, jak 
również o mapach tematycznych umożliwiających 
między innymi lokalizację ławic ryb, obserwację 
planktonu, monitorowanie obszarów przybrzeżnych, 
wykrywanie plam oleju. Na zakończenie spotkania 
dr hab. Marek Moszyński przedstawił zebranym 
informacje dotyczące Polskiej Agencji Kosmicznej, 
rozwoju rodzimego sektora kosmicznego, statusu 
agencji, jej misji, celów strategicznych, zadań usta-
wowych oraz schematu organizacyjnego.

ZZ Dr hab. Marek Moszyński, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Nauki zaprezentował kontynu-
atorów myśli Kopernikowskiej, współczesne technologie tworzenia map oraz rozwój polskiego sektora 

kosmicznego (fot. Jacek Cherek)

Kim był Aleksander Skultet?
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Dnia 12 kwietnia 2018 r., w wypełnionej po brzegi 
sali konferencyjnej MBP w Tczewie, odbyła się 

promocja setnego numeru „Kociewskiego Maga-
zynu Regionalnego”, wydawanego przez Kociewski 
Kantor Edytorski – Sekcję Wydawniczą Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Dziesiątki autorów, setki opublikowanych arty-
kułów, ponad trzydzieści lat zachwytu nad regionem: 
jego historią, kulturowym zróżnicowaniem, bogac-
twem artystycznego dorobku… Jak wspomniała prof. 
Maria Pająkowska-Kensik, podczas jednej z Biesiad 
Literackich organizowanych w Czarnej Wodzie, i jak 
powtórzyła podczas tego jubileuszowego spotkania 
promocyjnego: „«Kociewski Magazyn Regionalny» 
to duże dzieło, które zobowiązuje, by działać, two-
rzyć, czytać, propagować, wprowadzać nieustannie 
idee nowoczesnego, mądrego regionalizmu”.

Za nami ponad trzydzieści lat świadomej lek-
tury, promowania kociewskich dokonań na polu kul-
turowym, badań nad żywotnością gwary, trzydzieści 

lat zadumy nad burzliwymi dziejami regionu oraz 
regionalną tożsamością mieszkańców Kociewia.

Za nami sto numerów periodyku cenionego 
zarówno przez przedstawicieli środowisk nauko-
wych Pomorza, jak i wiernych czytelników – entu-

minęło trzydzieści lat i sto numerów

ZZ Od góry: Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki docenił wieloletni trud regionalistów wkładany 
w promocję Kociewia; niżej: Michał Kargul podczas prezentacji zawartości setnego numeru 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego” (fot. Jacek Cherek)

MONIKA JABŁOŃSKA



 N U M E R  1 0 1         K W I E C I E Ń – C Z E R W I E C  2 0 1 8         K O C I E W S K I  M A G A Z Y N  R E G I O N A L N Y 29

zjastów, miłośników tego, co bliskie, doświadczane 
na co dzień, przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

Promocja setnego numeru „Kociewskiego Ma-
gazynu Regionalnego” dla zaproszonych gości stała 
się okazją do refleksji na temat początków istnienia 
kociewskiego periodyku i wspominania jego nie-
żyjących już twórców oraz pomysłodawców. Były 
gratulacje oraz podziękowania składane na ręce Dy-
rektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Krzysztofa 
Kordy, rozważania na temat przyszłości kwartalnika, 
jego kształtu, a także planów wydawniczych. Chcia-
łoby się zakrzyknąć za nieocenionym Romanem 
Landowskim: „Stało się! Opublikowaliśmy setny, ju-
bileuszowy numer!” 

Podczas spotkania historię „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego” zaprezentował dyrektor 
Biblioteki dr Krzysztof Korda, dr Michał Kargul 

przybliżył zebranym zawartość jubileuszowego, set-
nego numeru periodyku, z kolei obecny na spotka-
niu Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki 
podziękował Radzie Programowej „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego” za zaangażowanie oraz 
wieloletnią, społeczną pracę, związaną z tworze-
niem oraz promowaniem kwartalnika. W skład Rady 
Programowej KMR wchodzą: Kazimierz Ickiewicz, 
prof. Maria Pająkowska-Kensik, Czesław Glinkow-
ski, Jerzy Cisewski, Jan Kulas, Józef Golicki oraz 
Józef Ziółkowski.

Na zakończenie spotkania wystąpił zespół wo-
kalno-instrumentalny, w składzie: Karolina Kornas, 
Maria Machlik oraz Michał „Wierzba” Sajdowski. 
Muzycy wykonali aranżacje do utworów: Romana 
Landowskiego, ks. Janusza Pasierba oraz Grzegorza 
Ciechowskiego.

ZZ Tego dnia uhonorowano zaangażowanie obecnych na sali członków Rady Programowej KMR (od lewej): 
prof. Marii Pająkowskiej-Kensik, Kazimierza Ickiewicza, Józefa Golickiego, Jerzego Cisewskiego,  

Jana Kulasa oraz Józefa Ziółkowskiego (fot. Jacek Cherek)

„Walne Plachandry – kociewie 2018”
Walne Plachandry to pierwsze tego typu spotkanie Kociewiaków. Wydarzenie 
to odbędzie się 25 sierpnia br. w Piasecznie i zostanie zainaugurowane uroczy-
stą Mszą św. w Sanktuarium Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie, 
o godz. 10.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników Kociewia!

minęło trzydzieści lat i sto numerów
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Stało się tradycją, że w Tygodniu Bibliotek, w holu 
Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, swoją ofertę prezentują wydawcy, 

instytucje i towarzystwa kulturalne z całego Po-
morza oraz województwa kujawsko-pomorskiego. 
14 maja br. książki o tematyce regionalnej były 
prezentowane na Toruńskim Kiermaszu Książki 
Regionalnej już po raz szósty. Imprezę, jak do tej 
pory, współorganizowały Toruński Oddział Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego i Biblioteka Uni-
wersytecka, przy współpracy Koła Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich na UMK w Toruniu.

Toruński Kiermasz Książki Regionalnej jest 
imprezą niekomercyjną, mającą za zadanie zgroma-
dzenia w jednym miejscu, w cenach promocyjnych 
wydawnictw regionalnych dotyczących Pomorza, 
Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-po-
morskiego. W ten sposób kiermasz przyczynia się 

WOJCIECH SZRAMOWSKI

VI Toruński Kiermasz 
Książki Regionalnej

zarówno do rozwoju czytelnictwa, jak i ułatwia pro-
mowanie się mniejszych, a także dopiero raczkują-
cych wydawnictw regionalnych. Tym razem po raz 
pierwszy do Torunia ze swoją ofertą zawitał redak-
tor kwartalnika „Prowincja” ze Sztumu oraz instytu-
cja samorządowa z Grudziądza.

Otwarcia imprezy dokonał dyrektor Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu dr Krzysztof Nierzwicki 
i prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Toruniu dr Michał Targowski. Następnie 
setny numer „Kociewskiego Magazynu Regional-
nego” zaprezentował jego wydawca i zarazem dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie 

ZZ Toruński Kiermasz Książki Regionalnej przyciągnął regionalistów w różnym wieku (fot. Jacek Cherek)
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dr Krzysztof Korda, natomiast o kwartalniku „Pro-
wincja” kilka słów powiedział jego redaktor Leszek 
Sarnowski.

Sporą publikę zgromadziły liczne imprezy to-
warzyszące VI Toruńskiemu Kiermaszowi Książki 
Regionalnej, które odbywały się w sali audytoryj-
nej Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyła się promocja 
najnowszej części – piątego tomu: 1918–1939 – po-
mnikowego dzieła „Historia Pomorza”. Redaktorzy 
tej książki, wydanej przez Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu, profesorowie Szczepan Wierzchosław-
ski i Przemysław Olstowski, przedstawili zawartość 
książki, a moderujący spotkanie Michał Targowski 
poruszył kilka interesujących wątków z historii 
Pomorza okresu międzywojennego. Drugą z pre-
zentowanych publikacji była powieść historyczna 
„Chrystian”, autorstwa Kazimierza Trybulskiego, 
wydana przez Wydawnictwo Region. Autor opowie-
dział, dlaczego zajął się pisaniem powieści, których 
akcja dzieje się w średniowieczu, na terenie Pomo-
rza oraz co go do tego zainspirowało. Na zakończenie 
imprezy miała miejsce promocja serii wydawniczej 
Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki i jej najnowszego tomu „Toruńska architek-
tura sakralna po 1945 roku: minimalizm czy kultura 
nadmiaru?”. O wszystkim co wiąże się z powstawa-
niem serii, a więc o jej zamyśle, warsztacie i wyko-
naniu opowiadali Katarzyna Kluczwajd, redaktorka 

tomów serii, Zbigniew Filipiak, prezes Stowarzy-
szenia Toruńskie Spacery Fotograficzne i Kamil 
Snochowski, grafik. Wszystkie promowane podczas 
kiermaszu książki były prawdziwymi nowościami 
wydawniczymi. 

Na stoisku organizatora tradycyjnie można 
było otrzymać bezpłatnie najnowszy numer „Tek 
Kociewskich”, rocznika wydawanego przez Oddział 
Kociewski ZKP w Tczewie. Podczas imprezy roz-
dawane były też inne publikacje regionalne, ulotki 
z programem imprez towarzyszących kiermaszowi 
oraz anonimowe ankiety z prośbą o wypełnienie. 

Z ankiety wynika, że statystyczny uczestnik 
kiermaszu był regionalistą, bibliotekarzem, studen-
tem lub pracownikiem naukowym, w zdecydowanej 
większości zamieszkującym w Toruniu, który za-
zwyczaj brał już udział we wcześniejszych edycjach 
kiermaszu. Niemniej spora grupa ankietowanych, 
bo ok. 40% zjawiła się na naszej imprezie po raz 
pierwszy. Wszystkie osoby uczestniczące w tego-
rocznej ankiecie kiermaszowej oceniły ją bardzo do-
brze lub dobrze i niemal wszyscy oni zadeklarowali 
swój udział w przyszłorocznym Toruńskim Kierma-
szu Książki Regionalnej.

Relacja telewizyjna z VI Toruńskiego Kier-
maszu Książki Regionalnej pojawiła się w TVK 
Toruń. Nagrania imprez towarzyszących kierma-
szowi zostaną udostępnione na stronie internetowej 
TV UMK. 

ZZ Dla każdego wydawcy bezpośredni kontakt z czytelnikiem jest nie do przecenienia (fot. Jacek Cherek)

VI Toruński Kiermasz Książki Regionalnej
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Z początkiem roku ukazała się 
„Kronika Szkoły Powszechnej 
w Miejskim Bochlinie” Lu-

dwika Wojtaszewskiego (1902–
1998). Autor od 1922 r. był 
nauczycielem w Bochlinie Szla-
checkim, a od 1927 do 1963 r. 
w Bochlinie Miejskim. Prowa-
dził kronikę, która przetrwała 
tylko w kopii, liczyła 19 stron 
zapisanych dwustronnie na kar-
tach formatu A4. Wartość kro-
niki Ludwika Wojtaszewskiego 
dla mieszkańców tego regionu 
jest nieoceniona, bo jej autor, jak 
zaznaczył we wstępie Zbigniew 
Lorkowski, „przygotowując się do 
pisania, posiadł ogromną wiedzę 
nie tylko o Bochlinie, ale i okolicy. 
Korzystał z dostępnych mu XIX-

KRZYSZTOF KORDA

Bochlin w zapisach kronikarskich

chlina. Oczywistą sprawą jest to, 
że w wielu szkolnych i pozaszkol-
nych wydarzeniach brał udział 
osobiście”. 

Wojtaszewski w swojej kro-
nice opisuje dzieje szkoły w Miej-
skim Bochlinie od jej założenia 
w 1927 do 1939 roku, ale dzieje 
Bochlina omawia od XV do XX 
wieku. Podaje przy tym cieka-
wostki, tłumaczy niemiecką li-
teraturę historyczną dotyczącą 
jego regionu. Przywołuje okres 
Republiki Gniewskiej (do której 
należał Bochlin), przedstawia 
okres początków wsi w Państwie 
Polskim, w którym Bochlin stał 
się wsią nadgraniczną, gdyż nad 
dolną Wisłą przebiegała granica 
polsko-niemiecka. Następnie opi-

-wiecznych opracowań historycz-
nych, przeprowadził rozmowy 
z najstarszymi  mieszkańcami  Bo-

ZZ Córka Ludwika Wojtaszewskiego podpisuje książkę zainteresowanym mieszkańcom Bochlina 
(fot. Jacek Cherek)
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ZZ Od góry: Licznie zgromadzeni mieszkańcy Bochlina 
podczas promocji książki; młodzież prowadząca wspólny śpiew, 
z której Ludwik Wojtaszewski zapewne byłby dumny; Zbigniew 
Lorkowski, autor wstępu; obok córka autora Gizela Warda oraz 

(fot. Jacek Cherek)

Bochlin w zapisach kronikarskich

suje szkołę, jej budowę, a swoją 
opowieść kończy na okresie dru-
giej wojny światowej. Publikacja 
ta ukazała się nakładem Wy-
dawnictwa Region, na zlecenie 
Urzędu Gminy w Nowym, dzięki 
przychylności Burmistrza No-
wego Czesława Wolińskiego oraz 
mieszkańców sołectwa Bochlin. 

Promocja publikacji miała 
miejsce w Bochlinie, 7 stycznia 
2018 r. W świetlicy wypełnionej 

mieszkańcami publikację pro-
mował Zbigniew Lorkowski. Po 
wystąpieniu wiceburmistrza głos 
zabrała i publikacje podpisy-
wała córka autora Gizela Warda. 
Ponadto wieczór promocji kro-
niki stał się doskonałą okazją do 
śpiewu. Pieśni świąteczne wy-
konywała młodzież z Bochlina, 
a zaproszenie do wspólnego mu-
zykowania przyjęli wszyscy ze-
brani. 
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Po raz drugi w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Pelplinie odbył się 

Wojewódzki Konkurs Poetycki 
„Radość pisania”, który jest kon-
tynuacją wcześniejszych edycji 
konkursu poetyckiego realizowa-
nego od 2003 r. W związku z setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości hasłem przewod-
nim tego przedsięwzięcia było 
słowo „Wolność”. 

Celem konkursu było przede 
wszystkim promowanie młodych 
twórców. Tę inicjatywę chętnie 
wsparli: Starosta Powiatu Tczew-
skiego, Burmistrz Miasta i Gminy 
Pelplin, Katolicka Rozgłośnia 
Diecezjalna „Radio Głos”, Wy-
dawnictwo „Bernardinum”, „Ko-
ciewski Magazyn Regionalny” 
oraz „Informator Pelpliński”. 
Łącznie nadesłano 54 wiersze 
uczniów ze szkół województwa 
pomorskiego. 

ANNA SAKOWSKA

Konkurs „Radość pisania”

Jury przyznało następujące nagrody. W ka-
tegorii klas IV zwyciężyli: 1 miejsce – Dominika 
Rzepczyk, za wiersz „Wolność”, SP w Subkowach; 
2 miejsce – Emilia Gal, „Wolność”, SP w Małych 
Walichnowach; 3 miejsce – Wiktoria Rzeszotek, 
„Gdy pytam wolność”, SP w Subkowach. Wy-
różnienie przyznano Maksymilianowi Grabow-
skiemu, za wiersz „Wolność”, SP nr 8 w Tczewie. 

W kategorii klas V–VI zwyciężyli: 1 miej-
sce – Łukasz Imianowski, wiersz „Kolory wol-
ności”, SP w Kulicach oraz Zofia Jendruszewska, 

„Wolność”, SP nr 2 w Pelplinie; 2 miejsce – Zo-
fia Żebrowska, „Wolność”, SP nr 2 w Pelplinie; 
3 miejsce – Paweł Glock, „Wolność”, SP nr 2 
w Pelplinie. Wyróżnienie uzyskał Marcel Lewi-
cki – wiersz „Moja wolność”, SP z Oddziałami 
Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie oraz 

Nikola Szatkowska, „Moja mała Polska” z SP 
nr 2 w Pelplinie. W kategorii klas VII, II–III 
gimnazjum najwyższe lokaty zajęli: 1 miejsce 
– Amelia Lipiec, wiersz „Moja wolność”, SP 
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwi-
dzynie; 2 miejsce – Rafał Curyło, „Wolność 
twoja, moja, nasza… po kres”, SP 33 z Oddzia-
łami Gimnazjalnymi Gdańsk-Osowa; 3 miej-
sce – Angelika Wiśniewska, „I dziś już wiem…”, 
SP 48 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Gdańsku 
wraz z Julią Sak, „List do wolności”, ZKiW nr 1 
w Pelplinie. Jury wyróżniło: Sarę Brandt, wiersz 
„Wolność”, Gimnazjum w Rudnie, a także Nata-
lię Pilanc, za „(Nie)zwykły wiersz o wolności”, 
z SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim i Katarzynę 
Lemańską, wiersz „Moja wolność”, SP z Od-
działami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie. 

Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 15 marca 2018 r., 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Pelplinie. Analizy wierszy pod-
jęło się jury w składzie: Bogdan 
Wiśniewski, Danuta Nojman oraz 
Anna Mazurek-Klein. Organiza-
torzy konkursu – Ewelina Ma-

ślanka, Anna Sakowska, Dorota 
Sawczak i Aleksandra Turzyńska 
– dziękują wszystkim uczniom, 
nauczycielom – opiekunom lite-
rackim za wzięcie udziału w kon-
kursie, a także darczyńcom za 
patronat nad konkursem i ufun-
dowanie nagród dla laureatów.

ZZ Młodzi poeci z klas V–VI z p. Anną Sakowską i wicestarostą Zbi-
gniewem Zgodą (z lewej) oraz starostą Tadeuszrm Dzwonkowskim 

LAUREACI I WYRÓŻNIENI W KONKURSIE „RADOŚĆ PISANIA”
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Pszczoły wlatują do szkoły” to nazwa projektu edu-
kacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej 

nr 7 im. St. Staszica w Tczewie, w ramach współ-
pracy z Fundacją Pokolenia, finansowanego dzięki 
akcji „Giving Circle”

Głównym założeniem projektu było zwróce-
nie uwagi społeczności tczewskiego osiedla Sta-
szica, a w konsekwencji całego miasta, na pszczoły 
i inne owady zapylające rośliny uprawiane przez 
człowieka. Naszymi działaniami chcieliśmy zachę-
cić mieszkańców do stworzenia na swoich pose-
sjach warunków przyjaznych owadom zapylającym. 
Centrum naszych działań był teren SP nr 7, gdyż 
uczniowie, ich rodzice, dziadkowie, sąsiedzi i wielu 
innych mieszkańców osiedla powiązanych jest lub 
było w przeszłości z naszą szkołą. Chcieliśmy stwo-
rzyć przyjazne siedliska dla żerowania owadów 
oraz założyć im wiele miejsc do rozrodu i schro-
nienia. Najprostszym rozwiązaniem była budowa 
przez uczniów niewielkich, drewniano-trzcinowych 
domków. Domki te mogli zamontować w swoim 
przydomowym ogródku. W szkolnym ogrodzie zain-
stalowaliśmy pokazowy domek i tablice edukacyjne 
oraz uzupełniliśmy nasadzenia o różnorodne gatunki 
miododajnych roślin zielnych i krzewów. 

W realizacji projektu wspierała nas Rada Ro-
dziców przy SP nr 7, a także mieszkańcy osiedla, 
wśród których znajdują się miłośnicy i znawcy 
przydomowych ogrodów. Nowe nasadzenie wyko-
nywaliśmy pod czujnym okiem właścicieli dwóch 
tczewskich kwiaciarni „Stary Rower” i „Wiszące 
Ogrody”. Oprócz akcji terenowych realizowaliśmy 
działania propagujące projekt, m.in. prezentując nie 
tylko w naszej szkole przedstawienie o pszczołach, 
przygotowane przez kółko teatralne działające pod 
opieką Karoliny Garskiej w SP nr 7. 

Realizacja projektu „Pszczoły wlatują do szkoły” 
wzbogaciła przyrodniczą wiedzę wśród uczniów i lo-
kalnej społeczności osiedla. Pobudziła zainteresowa-
nia tematem „pszczelim”. Zwróciła uwagę, jak ważne 
są pszczoły i owady zapylające w ekosystemie. Wśród 
najmłodszych propagowaliśmy umiejętność odróż-
niania pszczół od podobnych gatunków i odpowied-
niego zachowania się wobec tych owadów, natomiast 
społeczność osiedla zachęcaliśmy do nasadzeń roślin 
miododajnych, instalacji prostych domków dla owa-

dów, prowadzenia przydomowych ogrodów w sposób 
przyjazny owadom, np. przez promowanie ekologicz-
nych środków owadobójczych i nawozów.

PSZCZOŁY WLATUJĄ DO SZKOŁY

CEZARY WÓJCIK, KAROLINA GARSKA

ZZ Uczniowie SP nr 7 ruszyli na pomoc pszczołom
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JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI

Chłopak z Kozenfyrtla

Osiedle Zatorze czy Kozenfyrtel, z pruskimi XIX-
-wiecznymi domami, zostało wciśnięte pomiędzy 

tory kolejowe z Tczewa do Gdańska oraz pokrzy-
żacki Kanał Młyński. Zatorze to taki fyrtel, do któ-
rego można dojechać tylko jedną ulicą i nią wrócić. 

Od początku była to enklawa, najpierw pru-
skich, potem polskich kolejarzy. W latach 1856–1857 
został wybudowany w Tczewie dworzec kolejowy, 
usytuowany na południe od osiedla. Jego projektan-
tem był August Stüler. Budynek wzniesiono w po-
bliżu mostu przez Wisłę, pomiędzy dwiema liniami 
kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem oraz 
Tczew z Bydgoszczą. Parcele pod budowę domów na 
Zatorzu zaczęto wytyczać w 1873 r., a pierwsze bu-
dynki dwukondygnacyjne powstały w 1880 r. przy 
ul. Półwiejskiej i Prostej 1–4. Pod koniec XIX wieku 
zabudowano północną część ul. Kruczej. Powstały 
w sumie cztery spore budynki z czerwonej cegły 
o dwuspadowych dachach, dwuwejściowe od po-
dwórek. Postępowała także budowa domów przy 
ul. Wilczej. Łącznie powstało 14 budynków miesz-
kalnych, z przyległymi budynkami gospodarczymi. 
W 1910 r. osiedle skanalizowano i przy ul. Półwiej-

skiej wybudowano stację pomp, przy pomocy któ-
rej ścieki z osiedla trafiały do Kanału Młyńskiego. 
Dopiero w 1930 r. osiedle zelektryfikowano. Do tego 
czasu życie toczyło się przy lampach naftowych 
oświetlających wieczorami izby.

Od początku XX wieku na osiedlu istniała re-
stauracja oraz rodzinny sklep kolonialny, prowa-
dzony do dziś przez rodzinę Bielawskich. W latach 
1904–1908 – przy ulicach: Kruczej, Półwiejskiej, 
Młyńskiej i Prostej – powstały kolejne dwupiętrowe 
budynki. Podczas okupacji (1939–1945) przy dzisiej-
szej ul. Elżbiety powstało 18 domów. Ostatni etap 
rozbudowy osiedla rozpoczął się w 2010 r. Wówczas 
wybudowano dwa budynki przy ul. Prostej: B i C, 
w 2011 – E i G, w 2015 – jeden budynek J, a w 2017 – 
budynek H. W każdym z nich mieści się po 18 lokali 
mieszkalnych.

Pierwszy pociąg parowy dotarł do Tczewa 
z Bydgoszczy w 1852 r. Tczewski dworzec umożli-
wiał komunikację nie tylko z Bydgoszczy do Gdań-
ska, ale także, po wybudowaniu mostu w 1857 r., 
w kierunku Malborka i Chojnic. Na początku XX 
w. w Tczewie „przeprowadzono wielkie manewry 

ZZ  Widok ogólny na osiedle Zatorze w Tczewie
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armii pruskiej. Stacja nie mogła sprostać przeła-
dunkom, dlatego w 1910 r. zapadła decyzja o budo-
wie dużej stacji towarowej na łąkach i mokradłach, 
usytuowanych na północny zachód od Tczewa. 
Dzięki komunikacji kolejowej na wiele lat Tczew 
stał się miastem kolejarzy. Świadczy o tym ciągła 
rozbudowa osiedla, pasażerskiego węzła kolejo-
wego, jak również towarowej stacji Zajączkowo 
Tczewskie, powstałej na północ od miasta. Budowa 
stacji w tak trudnym terenie wymagała sporych 
nakładów, jak również wielu rąk do pracy, które 
obsługiwałyby kolej. Dopiero w 1917 r. osiągnięto 
pełną zdolność eksploatacyjną węzła w Zajączko-
wie Tczewskim. Wówczas wybudowano w mieście 
także obwodnicę kolejową biegnącą z Bydgoszczy 
przez Suchostrzygi do Zajączkowa Tczewskiego” 

(por. Leszek Lewiński, Tczewski węzeł kolejowy, 
„Świat Kolei” 2002, nr 7, s. 9)

W tamtych czasach zapach pary i dymu z lo-
komotyw można było poczuć na tczewskim dworcu. 
Kursujące pociągi określały czas i według nich re-
gulowano sprężynowe zegarki. Na stacjach słychać 
było oddech maszyny parowej i ostukiwanie przez 
kolejarzy kół pociągu. Błyszczały guziki przy mun-
durach, a wieczorem karbidowe lampki. W końcu, 
dyżurny ruchu podnosił w górę zielony lizak i pociąg, 
powoli stukając po szynach, ruszał w dalszą drogę. 
W wagonach natomiast zaczynały się rozmowy pa-
sażerów na temat celu podróży i ciekawostek z życia 
codziennego… Ten obrazek to świat, którego dzisiaj 
już nie ma. Podobnie jak ten, o którym usłyszałem 
w czasie „Zaduszek” zorganizowanych przez To-

warzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w 2017 r., 
poświęconych Urszuli Giełdon, która także wycho-
wywała się na osiedlu Zatorze. Powojenne wspo-
mnienia o niej, a także o osiedlu, snuł Joachim 
Flisikowski – jej szkolny kolega: „Urszula do szkoły 
podstawowej chodziła ze mną od pierwszej klasy. 
Lubiła wycieczki, mieszkała przy ul. Wilczej 7. 
W siódmej klasie Józef Ostrowicki zorganizował 
drużynę piłki ręcznej dziewcząt, w której Urszula 
Giełdon grała jako bramkarka. Była to najlepsza 
drużyna w Tczewie. Potem, w Liceum Pedagogicz-
nym, ja grałem w piłkę ręczną; na obozie w Garczy-
nie bramkarzem był Piotr Czajkowski, uczeń z LO 
(obóz sportowy prowadzony przez pana Zygmunta 
Krajnika dla chłopców z całego województwa gdań-
skiego – wakacje 1958 r.)”.

Czymże bez ludzi byłoby to osiedle? Było ich 
wielu, mniej lub bardziej znanych. Z tych ostat-
nich warto wymienić Ryszarda Karczykowskiego 
(ur. 1942 r.) – polskiego tenora, jednego z wybitniej-
szych powojennych polskich solistów operowych. 

Kiedy Joachim Flisikowski snuł wspomnienia 
o Urszuli Giełdon, uświadomiłem sobie, że warto 
zapisać ich okruchy. Chłopak z Kozenfyrtla, po-
myślałem… Tak mało jest przecież wspomnień o 
ludziach mieszkających na tczewskich osiedlach, 
a przecież to oni właśnie, oprócz faktów związanych 
z rozwojem osiedli, tworzą klimat i atmosferę mi-
nionych i obecnych lat.

Ojciec Joachima był przed wojną w 1936 r. ma-
larzem w wagonowni Zajączkowo Tczewskie. Po-
czątkowo do pracy dojeżdżał rowerem ze Szpęgawy. 

ZZ  Widok na breterbudę (po lewej). Dziś w tym miejscu jest przejście na tczewski Dworzec Kolejowy 
(fot. Stanisław Zaczyński, zbiory MBP w Tczewie)

Chłopak z Kozenfyrtla
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W 1948 r. Flisikowscy przeprowadzili się do miesz-
kania przy ul. Wilczej. Tam zajmowali duży pokój 
i kuchnię. Koloryt osiedla to nie tylko jego historia, 
ale i specyficzny język i nazewnictwo, zachowane 
do czasów współczesnych. Do jednego z domów 
przylgnęła nazwa breterbuda. Był to charaktery-

styczny dom o ceglano-drewnianej konstrukcji 
z jednym wejściem, które prowadziło do ośmiu 
lokali mieszkalnych oraz drugim, prowadzącym 
do siedmiu pomieszczeń. Na korytarzu znajdowała 
się wspólna ubikacja dla dwóch rodzin. Nie było 
łazienek. Ulica Wilcza miała 24 numery budynków, 
które zaczynały się od numeru 5. Były też ogródki, 
w których hodowano kozy i kury. Każda z rodzin 
miała swój własny chlewik.

„Wilcza 23 i 24 to był budynek jednopiętrowy 
– wspomina Joachim Flisikowski. Nie tylko chle-
wik posiadała każda z rodzin. Na podwórzu znaj-
dowała się wspólna pralnia, a w niej piec i kocioł 
do gotowania bielizny. Na poddaszu z kolei suszar-
nia do bielizny, gdzie suszyliśmy także zioła: mo-
draki, bławatki. Po wysuszeniu sprzedawaliśmy 
je w «Herbapolu», który mieścił się w pobliskiej 
drożdżowni. W ten sposób pomagaliśmy rodzicom 
przetrwać do wypłaty. Mieliśmy też króliki i im też 
trzeba było nastarczyć paszy zielonej. Ziemniaki 
przywoził nam wujek ze Szpęgawy, ale w zamian 
oczekiwał pomocy w gospodarstwie. Na pobliskich 
terenach Tczewskich Łąk kopaliśmy korzenie ży-
wokostu, płukaliśmy go w Milenie, i podobnie jak 
zioła, zanosiliśmy do «Herbapolu». Na Kozen znaj-
dowały się też dwa place do zabaw, jeden przy prze-
pompowni, zwanej Pamper. Stary Kozen to ulice: 
Młyńska, Wilcza, Półwiejska, Prosta, Krucza. Po-
tem, w okresie II wojny światowej, do Kozen do-
budowano ulicę, która otrzymała nazwę Elżbiety. 
W okresie PRL nadano jej nazwę Marcelego No-
wotki, a obecnie jest to ponownie ulica Elżbiety”.

Joachim Flisikowski w 1948 r. rozpoczął naukę 
w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Południowej. 
Kierownikiem był tam pan Michał Warchoł.

„Społeczność szkolna, a także osiedlowa, skła-
dała się z poszczególnych grup – dodaje Flisikow-
ski. Tak więc, na starym Kozen hersztem był Holc, 
a po nim pałeczkę przejął Zygmund Zander. Ten, 
kto chciał brać udział w zabawach lub przynależeć 
do grupy, musiał przejść „chrzest”. Był on także dla 
tych, których rodzice dostawali mieszkanie na osie-
dlu. Do ochrzczonego kozaka należało całe osiedle 
i przyległe do niego tereny. Nie było telewizorów, 
komputerów ani telefonów komórkowych. W za-
mian za to gry i zabawy oraz kąpiele w buchcie (za-
toczce) w zakolu Kanału Młyńskiego. Dużą buchtę 
zajmowali chłopcy, mniejszą dziewczyny. Starsi 
kąpali się w szubertce, gdzie woda sięgała powyżej 
jednego metra. Było to kolejne zagłębienie na Ka-
nale Młyńskim, przebiegającym pomiędzy torami 
kolejowymi prowadzącymi do Gdańska a Gospo-
darstwem Ogrodniczym KPGO «Malinowo». Zajęć 
nie brakowało. Zawsze organizowaliśmy je sobie 

Józef M. Ziółkowski

ZZ Wczasy pracownicze w Pobierowie koło Kamie-
nia Pomorskiego. Od lewej: Joachim, Elżbieta, 
Zygmunt, Edwin Flisikowscy

ZZ Przyjęcie do I Komunii św. Rodzina 
Flisikowskich przed wejściem do budynku 
Wilcza 8. Za dziewczynką stoi Marta Masowa, 
po lewej matka Joachima, ojciec Jan i brat 
Zygmunt
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sami. Na szubertce można było nawet wykonywać 
skoki do wody. Nierzadko spadało się na brzuch, 
który potem piekł i raził czerwonością. Grało się 
w puszki, palanta. Podobno był ze mnie niezły roj-
ber. Gonitwy nieraz kończyły się na Zajączkowie. 
Graliśmy też w piłkę na łące Wiśniewskiego, znaj-
dującej się niedaleko Kozen. Właściciel mieszkał 
w dworku, przy ul. Czatkowskiej. Czasami przega-
niał nas ze swojego terenu, bo deptaliśmy mu trawę. 
Mieliśmy drużynę piłki nożnej «Czarna Gwiazda», 
z którą jeździliśmy na mecze do Ostaszewa, Sub-
ków. W drużynie mieliśmy Franka Lizona, Witolda 
i Kazimierza Kamińskich, Jana Kortasa, Henryka 
Szlichta i wielu innych. Niektórzy przeszli potem 
do tczewskich klubów piłkarskich «Unia» (kolejar-
ski) i «Wisła».

Kozen to było zamknięte społecznie środowi-
sko. Jak już wspomniałem, do osiedla prowadziła 
i nadal prowadzi tylko jedna ulica. Do dziś istnieje 
tam jedyny sklep pana Bielawskiego, w którym 
można kupić chleb, mięso, słodycze. Zawsze groma-
dziły się przed nim ogromne kolejki, w których spo-
tykało się prawie całe osiedle. Ten, kto chciał, mógł 
wymienić się miejsko-osiedlowymi nowinkami. 

Znaliśmy też wszystkie sady w okolicy i wie-

ZZ  Jan Flisikowski z dziećmi Zygmuntem 
i Elżbietą w drzwiach budynku Wilcza 8,  

w którym mieszkali

ZZ  Joachim Flisikowski przy budynku Wilcza 9, 
z córką Jadwigą i synem Markiem oraz 

bratanicami Grażyną i Anną. W tle ul. Młyńską 2

dzieliśmy, o której porze i jakie dojrzewały owoce. 
Tak, tak… chodziło się na pachty, w stronę ulicy 
Żuławskiej i do innych ogrodów. Zimą też nie bra-
kowało zajęć. Graliśmy w hokeja na zamarzniętym 
Milenie. Brało się jakieś stare buty, obcinało obcas 
i już mieliśmy krążek do gry w hokeja. W krzakach 
wycinaliśmy zakrzywione kije, którymi można było 
grać podczas meczy hokejowych. Łyżwy posiadały 
żabki, pomocne w przymocowaniu ostrzy do solid-
nych kolejarskich butów. 

Na osiedlu mieszkało dużo maszynistów, którzy 
jeździli parowozami. Maszynistą był także ojciec 
Ryszarda Karczykowskiego. Była to elita kolejar-
ska, która posiadała większe ceduły na węgiel. Przy 
ulicy Wilczej 24 w latach pięćdziesiątych mieściła 
się rozdzielnia (skład opałowy dla kolejarzy), gdzie 
można było na podstawie ceduły taki węgiel ode-
brać. Potem rozdzielnię przeniesiono na plac obok 
torów, przy ulicy Jana z Kolna. 

Parowozy obsługiwał maszynista, palacz i tak 
zwany trzeciak. Tuż przy osiedlu przebiegał tor dla 
pociągów towarowych, które jechały do Zajączkowa 
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Tczewskiego. Zdarzało się, że obsługa parowozu, 
przejeżdżając obok Kozen, zrzuciła trochę węgla na 
tory. Wyczuliśmy ich, i zanim obsługa zdążyła od-
stawić pociąg do Zajączkowa i wrócić z powrotem 
na Kozen, węgiel był już w naszych komórkach. Nie 
było to uczciwe, ale rodziny kolejarskie były wielo-
dzietne, a zarobki niskie. Pracowali głównie ojcowie 
rodzin, ktoś musiał przecież w domu zajmować się 
dziećmi. Mówiłem już, że ratowano się w różny spo-
sób. Sprzedając zioła, hodując króliki, a chlewiki nie 
stały puste. Na wale Kanału Młyńskiego wypasano 
owce i kozy. Wały kolejowe były «wykupywane», 
aby kosić trawę na siano – zapasy na zimę”.

Joachim Flisikowski, jak pamięta, miał kłopoty 
z językiem polskim, gdyż popełniał sporo błędów or-
tograficznych i na świadectwach z tego przedmiotu 
miał słabą ocenę. Pierwszą samodzielnie przeczy-
taną książką była powieść Henryka Sienkiewicza 

„W pustyni i w puszczy” (V klasa). Szczególnym 
zainteresowaniem darzył za to matematykę. „To po 
matce odziedziczyłem zdolności do przedmiotów 
ścisłych – wspomniał. Zanim w sklepie policzono, 
ile matka ma zapłacić za towar, ona już wiedziała”. 

Stąd też zaraz po szkole podstawowej rozpoczął 
naukę w Liceum Pedagogicznym w Tczewie. Razem 

z nim do szkoły chodziła Urszula Giełdon. W klasie 
było czterech chłopaków, reszta to dziewczyny. Dy-
rektorem szkoły był Alojzy Jaskólski – fizyk, a jego 
zastępcą Adam Jabłoński. Matematyki uczyła pani 
Bronowska, a jej mąż fizyki. 

Po ukończeniu liceum w 1960 r. Flisikow-
ski otrzymał skierowanie do Szkoły Podstawowej 
w Rudnie. Tam uczył matematyki, fizyki, historii 
i wychowania fizycznego. Był wychowawcą w kla-
sie piątej. Po roku pracy, zamiast do wojska, zgłosił 
się do Studium Nauczycielskiego, by zgłębiać ma-
tematykę i fizykę. Po ukończeniu edukacji otrzymał 
uprawnienia do nauczania w szkołach podstawo-
wych i zawodowych. Potem, w 1963 r., trafił do Za-
sadniczej Szkoły Przyzakładowej Zakładów Sprzętu 
Motoryzacyjnego w Tczewie, wśród uczniów miał 
wielu znajomych z „Kozen”. Po dwóch latach pracy 
w szkole rozpoczął studia wieczorowe w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Tam również 
studiował matematykę i fizykę. W 1969 r. został za-
stępcą dyrektora, a od 1979 r. dyrektorem szkoły. 
W szkole „POLMO” pracował do 1985 r., następnie 
przez pięć lat był dyrektorem Zespołu Szkół nr 2. 
Łącznie w tczewskim szkolnictwie przepracował 
prawie 51 lat.

Józef M. Ziółkowski

GADKI ROZALI
Jak to zez tó rajzó było? 
Jednygo dni wymiślilim zez Matuló że pojedzim na lófri do Szczewa do wujostwa Alosiów. Ruk cuk 

słiszim gwjizd! Got zaj dank jedzie to czarostwo! Mninuta osiam siedzielim wew kupe jak mówjó ruske. 
Siedzim jak te torti na weselu ji sia glacujim bez łokno na śłat bożi. Co chwiyłka dycuch sia zatrzi-
miwał, bo byli stacje – taka ji owaka! Ale nóm sia chciało do Szczewa! Nó ciyrpliwości śłanti ji je tan 
Szczew! Wilazujim zez ti bani, ji żgómi do ti ciotki Alosiowi Ciotka postawjyła nóm zupi grochowi. Jano, 
że ta zupa była bez kwaśni kapusti. Ale co głodnamu po rozumnie – na niy? Mnie sia zrobjyło nudno 
ji polaqzłóm na woieś tz`na podwórko. Jakaś wielga woda ji most. Jile mostów je wew tim Szczewie?

Ale skórno sómi wew tim Szczewie, to ja zara Wóm opowjam, co mnie sia tam pszitrawnyło, tam 
to znaczi wew ti jadłodajni, abo jak wolita restałraciji. Owóż srodze mnie sia zachciało coś zjeść! A tak 
najbardzi lubawygo. Got zaj dank – miśla sobje – je okazija! Czekóm tedi, cobi psziszła  owa niweka 
zez tim heftam ji gryflam ji nagryzmolyła, co ja chca wcinać! Jó wej wlecze sia ji stanyła kele mnie. A 
że ja nic nie gadóm, to łóna rzecze: – Co Pani sobje życzi?

Miśla, co tera jak nie wjam, jak sia nazywa to lubawe, co ja to tak lubja!
Tedi łóna jana sia wiliczać, co łóne majó wew zanadżu: klopsi, schabowy, sznycel ji itp! Ja dali 

siedza, ji jano dłubja se wew gylónie! Tedi szlak mnie trawsiył ji ciepłam sia wew golań ji gadóm, a 
kawał łod świński nogi! Aaaa! Golónko rzecze owa co obsługiwa – kelnerka znaczi. Jak łóna mnie 
pszytargała to lubawe, to mnie sia jano łuszi trzansłi tak frigałóm! Zabaczyłóm o Bożim śłecie! Ale jak 
byłóm łusz po wszistkamu, to sia zaczanóm łobglądać, czi wszitke sia na mnie nie glacują ji gadają, że 
jezdóm bełch. Jak ja żam ło tim pomiślała, to natychmniast czapnyłam swoje manatki ji wiprisłóm na 
zbjiti pisk!!! Dobre 3 lata, abo wjanci, nicht mnie tam nie łobaczył! Dopjyrku jak łóne zrobjyłi remónt ji 
mnie sia widawiwało, że ji obsługa sia witmnianiyła, to tedi żam sia łodważyła wlyźć, ji skorzistać zez 
jejych łusługóf! A swojó drogó lepsi wjedziyć jak sia nazywa jadło, na chtórne masz Waćpan ochota. Ja 
timczasam żicza Wóm smacznygo, ji do łusłiszania!

Rózalija
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W środę 25 kwietnia 2018 r., w niespokojny i desz-
czowy dzień odszedł od nas Marek Śliwa, pasjo-

nat historii Nowego. Wszyscy, do których dotarła ta 
niespodziewana wiadomość, przyjęli ją z niedowie-
rzaniem i ogromnym smutkiem. Wszak jeszcze wczo-
raj, w zielonej wojskowej kurtce przemierzał ulice 
naszego miasteczka, wyglądając śladów historii.

Swoje życie zawodowe związał z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury, a później Centrum Kultury 

„Zamek” w Nowem. Zajmował się między innymi 
techniką nagłośnieniową imprez, oprowadzał wy-
cieczki po zamku, mieście i okolicy. Wygłaszał 
wykłady związane z historią Nowego. Ciągle po-
szukiwał nowych materiałów źródłowych do naszej 
przeszłości. Był otwarty na propozycję współpracy, 
nigdy nie spotkałem się z odmową pomocy przy two-
rzeniu projektów kulturalnych, historycznych czy 
turystycznych. Na pytanie, czy oprowadzi turystów 
odpowiadał krótko: kiedy? gdzie? ile mam czasu na 
swą opowieść? Jeszcze w poniedziałek ustalaliśmy 
podział zadań na zbliżającą się Noc Muzeów 2018 r., 
dyskutowaliśmy nad sensem funkcjonowania miej-
scowej gazety.

Miał szerokie zainteresowania. Poza wymie-
nioną już historią była to wojskowość, muzyka, 
dobra lektura i film. Wszyscy znali Marka także 
z ostrego dowcipu. Był człowiekiem skromnym, cie-
płym i dającym się lubić.

Jego życie ułożyło się tak, że nie założył rodziny, 
jednak nie był samotny. Bliższa i dalsza rodzina oraz 
znajomi, koledzy i przyjaciele stanowili dla Marka, 
na ile się to tylko dało, wsparcie w codzienności. Nie 
miał w życiu łatwo i nie miał wiele, jednak dzielił 
się chętnie tym, co posiadał, czyli wiedzą. Zawsze 
chętnie użyczał swoje zgromadzone materiały 
wszystkim tym, którzy mierzyli się z przeszłością 
Nowego i regionu.

Pomimo braku rodziny, pozostawił po sobie 
liczne „dzieci”. Jego dziećmi była twórczość, którą 
uprawiał z nadzwyczajną łatwością. 

Trzeba wspomnieć przede wszystkim twór-
czość historyczną. Pozostawił po sobie duży zasób 
artykułów historycznych, opublikowanych w „Ko-
ciewskim Magazynie Regionalnym” i „Głosie 
Nowego”. Był autorem dwóch wstępów do serii 
wydawniczej „A za mojej pamięci” oraz rozdziału 

ZBIGNIEW LORKOWSKI

w publikacji monograficznej „Nowe. Dzieje starego 
miasta” (Wydawnictwo Region, Gdynia 2016), wy-
danej z okazji 750-lecia naszego miasta. Kiedy pra-
cował nad rozdziałem, dopytywał: Jak mam pisać? 
Odpowiedziałem: „Pisz tak, jak to widzisz”. Napisał 
tekst, który odzwierciedlał, obrazował charakter 
Marka – z kronikarską dokładnością, powściągliwy 
w ocenach, rozważny, z dystansem do gwałtowno-
ści prozy dnia codziennego. Żartowaliśmy sobie 
kiedyś z Markiem, że gdy napisze 27 tom historii 
Nowego, zbierzemy to wszystko razem i wydamy 
ku pamięci i przestrodze kolejnym pokoleniom – 
wszak historia magistra vitae est.

W 2010 r. Kociewski Kantor Edytorski przyznał 
Markowi Śliwie, jako wyróżniającemu się regionali-
ście, nagrodę „Pierścień Mechtyldy”.

Marek mówił, że wiedza jest podobna do ba-
lonu, który zwiększa się napełniany nowymi infor-
macjami, jednak rośnie tym samym margines naszej 
niewiedzy, którą należy sprawdzić. 

Jest jeszcze tyle wiedzy, którą Marek chciał 
zgłębić, lecz tego już nigdy nie zrobi… 

Marek Śliwa – in memoriam

ZZ Marek Śliwa (1960–2018) (fot. arch. autora)
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Konkurs pt. „Matka Boża Piasecka w sztuce lu-
dowej Kociewia” ogłaszają: Stowarzyszenie 

Piaseczno Folklor Festiwal, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gniewie, Muzeum Ziemi 
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Zble-
wie. Patronat medialny nad konkursem sprawują: 
„Radio Głos” – Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pel-
plińskiej, „Kociewski Magazyn Regionalny” oraz 

„Pomerania” – Miesięcznik Społeczno-Kulturalny.
Jak czytamy w regulaminie konkursu, jego ce-

lem jest przegląd współczesnej twórczości ludowej, 
aktywizowanie środowiska twórców ludowych oraz 
upowszechnienie wartości sztuki ludowej. 

Do konkursu można zgłosić rzeźbę, płasko-
rzeźbę, malarstwo, malarstwo na szkle oraz haft. 

Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 
trzy prace.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 lipca 
2018 r. pod adres biura organizacyjnego: Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac 
Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, tel. 58 535 25 62.

Oceny prac dokona Komisja powołana przez 
organizatorów Konkursu, w której skład wejdą spe-
cjaliści z zakresu sztuki ludowej. Przewiduje się na-
grody pieniężne. Ich ilość i wysokość zależeć będzie 
od decyzji Komisji Konkursowej.

O terminie i miejscu wystawy pokonkursowej 
uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Wręczenie nagród odbędzie się 25 sierpnia 2018 r., 
w Piasecznie podczas „Walnych Plachandrów – Ko-
ciewie 2018”.

Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej

Konkurs Fotograficzny

Stowarzyszenie Piaseczno Folklor Festiwal, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie oraz 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Zblewie ogłaszają konkurs fotograficzny pt. „Przy-

drożne kapliczki Matki Bożej na Kociewiu”. Patroni medialni jw.
Konkurs adresowany jest do amatorów. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18, a także 

osoby dorosłe. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia 
autorskie.

Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.  Fotografie powinny posiadać 
jednego autora. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł 
pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

Uczestnik konkursu powinien przesłać fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny no-
śnik, np. CD, a także w formie odbitki fotograficznej. Fotografie należy opisać według szablonu: (ty-
tuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, 
e-mail). Przesłane prace nie będą zwracane.

Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie trzy fotografie wykonane na Kociewiu. Technika 
wykonania fotografii jest dowolna. Format fotografii: 24 z 18 cm.

Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobo-
wiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody 
na nieodpłatną publikacje tego wizerunku.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryte-
riów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

Prace należy dostarczyć drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub mejlową: bibliotekagniew@
gmail.com do 31 lipca 2018 r., na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac Grun-
waldzki 16/17, 83-140 Gniew, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Przydrożne kapliczki Matki Bożej na 
Kociewiu”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu na-
stąpi 25 sierpnia 2018 r. w Piasecznie, podczas „Walnych Plachandrów – Kociewie 2018”. W tym dniu zosta-
nie zorganizowana wystawa wszystkich nadesłanych zdjęć.

TOMASZ DAMASZK
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TADEUSZ MAGDZIARZ, DARIUSZ SŁOMIŃSKI

DZWONY W KOŚCIELE 
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W TCZEWIE

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Tcze-
wie, popularnie zwany farą, to najbardziej 
charakterystyczny element panoramy miasta. 

Z zapisków krzyżackiego kronikarza Piotra dowia-
dujemy się, że już w 1226 r. istniał w Tczewie ko-
ściół, prawdopodobnie drewniany. Ten pierwotny 
kościół, a może zespół składający się z wieży i ka-
plicy, uległ całkowitemu zniszczeniu w 1309 r., po 
zajęciu miasta przez krzyżaków.

Obecny kościół zaczęto budować na początku 
XIV wieku od prezbiterium i kontynuowano w stronę 
wieży, wznosząc nawę główną i dwie boczne, składa-
jące się na układ halowy. Cały kościół zbudowany 
jest w stylu gotyku nadwiślańskiego, z prezbiterium 
orientowanym na wschód. Większość znanego nam 
wyposażenia kościoła pochodzi z XVII–XVIII wieku. 
Jednym z ciekawszych jest drewniany barokowy 
ołtarz główny z 1690 r., w którym w centralnym 
miejscu znajduje się obraz Chrystus Ukrzyżowany, 
prawdopodobnie ze szkoły holenderskiej Rubensa 
z 1728 r. Równie ciekawe jest odkryte w 1992 r. 
malowidło ścienne, pochodzące z końca XV wieku. 
Przedstawia ono popiersia ośmiu świętych kobiet – 
trzymane w dłoniach atrybuty pozwalają na identy-
fikację postaci świętych: Barbara – Dorota – Elżbieta 
– Genowefa – Helena – Irena – Jadwiga – Katarzyna.

O historii parafii, kościoła i jego bardzo cieka-
wym wyposażeniu możemy przeczytać w licznych 
publikacjach i artykułach1, a także zobaczyć je oso-
biście, więc pomijając te dzieje, przejdziemy do kil-
kusetletniej historii dzwonów tczewskiego kościoła 
farnego.

Dzwony były znane już w starożytności, ale 
według legendy do użytku kościelnego wprowadził 
je święty Paulin (353–431), w latach 409–431 bi-
skup Noli, miasta w Kampanii (Włochy), którego 
wspomnienie Kościół obchodzi 22 czerwca. Jednak 

1 Zob. Ks. prob. Aleksander Kupczyński, Fara Świętego Krzy-
ża w Tczewie, Tczew 1939; Ks. Franciszek Ksawery Okroy, 
Kościół Świętego Krzyża w  Tczewie, Tczew 1960; 700-le-
cie Miasta Tczewa. Fara Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Tczewie, praca zbior., Tczew 1996; Ks. Jerzy Więckowiak, 
Kościół katolicki w Tczewie, Pelplin 2001; Edmund Raduń-
ski, Zarys dziejów miasta Tczewa, Tczew 1927; www.fara.
tczew.pl – zabytki.

pierwsza pewna wiadomość o dzwonach pochodzi 
dopiero z 535 r. 

Pierwotnie dzwony kształtem były zbliżone 
do elipsoidy lub beczki i początkowo nie posiadały 
one serca – uderzano w nie z zewnątrz. Pierwsza 
wzmianka o dzwonach z sercem datuje się na 580 r., 
a pochodzi od Grzegorza z Tours – biskupa i histo-
ryka. W miarę upływu lat dzwony stopniowo zaczęły 
przybierać kształt kielicha. Materiałem, z którego 
odlewano dzwony był stop miedzi z dodatkiem około 
22% cyny (spiż).

HISTORIA PARAFIALNYCH DZWONÓW2

1577   –   dzwon JAN. Dnia 4 października tegoż 
roku w południe był pożar miasta i kościoła. Z doku-
mentów powizytacyjnych bp. Hieronima Rozrażew-
skiego z 1582 r. wynika, że podczas pożaru spłonęła 
wieża kościoła wraz z wszystkimi dzwonami.

1584   –   dzwon JAN CHRZCICIEL, zwany du-
żym, został odlany staraniem gminy ewangelickiej, 
która wówczas posiadała kościół. Ważył 2 tony we-
dług Jerzego Więckowiaka, przeszło 40 centnarów3 
według dziekana Krolaua w 1729 r., 40 centnarów 
według Romualda Frydrychowicza oraz Edmunda 
Raduńskiego.

1632   –   dzwon ANNA, pochodzący sprzed 
1632 r., ze zniszczonego kościoła św. Jerzego. Parafia 
zabrała dzwon z magistratu, który go przechowywał. 
Na dzwonie był niemiecki gotycki napis, brzmiący 
w tłumaczeniu na język polski: „Niech Bóg pomaga 
/ Maryja doradza / Święta Anna sama / jako trzecia 
i radzi / i pomaga”. Ważył 200 funtów według Romu-
alda Frydrychowicza oraz bp. Józefa Rybińskiego. 
Frydrychowicz podaje, że ważył 532 kg, a zapis go-
tykiem zawierał prośbę do Boga, do Najświętszej 
Marii Panny jako Matki Dobrej Rady i do św. Anny 
(ze zdjęcia parafialnego wynika, że miał ton „g”). 

2 Dzwony kościelne w diecezji chełmińskiej, oprac. ks. dr Ro-
muald Frydrychowicz, Toruń 1926.

3 Centnar, cetnar – jednostka masy używana w Anglii. Jeden 
cetnar angielski zdefiniowany jest jako 112 funtów lub 8 ka-
mieni, co równa się 50,80234544 kilogramów.
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1666   –   dokupiono dzwon PAN 
JEZUS NA KRZYŻU, zwany średnim, 
z wizerunkiem Ukrzyżowanego Pana 
Jezusa, według Jerzego Więckowiaka 
miał również krucyfiks reliefowy. 
Według Edmunda Raduńskiego był 
z jednego boku wytrącony.

1722   –    doszedł dzwon MIKOŁAJ, 
odlany przez Michała Wittwercka 
z Gdańska4. Według Franciszka 
Okroya oraz Aleksandra Kupczyń-
skiego fundatorem był ks. dziekan 
Krolau, proboszcz tczewski i lubi-
szewski. Ważył 13 centnarów według 
Kupczyńskiego i Okroya, 13 centna-
rów i 14 funtów według Edmunda 
Raduńskiego i Romualda Frydrycho-
wicza, 13 centnarów i 40 funtów we-
dług Jerzego Więckowiaka.

1805   –  ufundowano  najmniejszy 
dzwon STEFAN, dla konających, tak 
zwany „Seelenglocke”. Dzwon był da-
rem Bractwa Świętego Anioła Stróża, 
ale według Aleksandra Kupczyń-
skiego nie był używany. Waga dzwonu 
to 3 centnary według Aleksandra 
Kupczyńskiego; 5,5 centnara według 
Edmunda Raduńskiego, Romualda 
Frydrychowicza oraz 55 centnarów – 
według Jerzego Więckowiaka.

1881   –   31 listopada pękł dzwon 
JAN CHRZCICIEL, pochodzący 
z r. 1584. Pękł podczas dzwonienia na 

„Anioł Pański” według Jerzego Więc-
kowiaka albo w lutym 1882 r. podczas 
dzwonienia pogrzebowego zdaniem 
Aleksandra Kupczyńskiego.

Uszkodzony, mocno wyszczer-
biony był również dzwon PAN JEZUS 
NA KRZYŻU z 1666 r.

1882   –   dzwon JAN CHRZCICIEL – nowy 
dzwon odlany z pękniętego dzwonu „Jan Chrzciciel” 
z 1584 r. przez Jeana Colliera z Gdańska5, kosztem ok. 
3000 marek. Posiadał długi napis w języku niemiec-

4 Wittwerck – rodzina osiadła w  Gdańsku, po Benningkach 
najważniejsza, w  której ludwisarstwo przechodziło z  po-
kolenia na pokolenie. Ich pierwszym reprezentantem był 
Absalon Wittwerck, który zmarł w 1916 r. Ostatnim zaś Em-
manuel, ur. w 1917 r. Ich dzwony odznaczają się czystym 
głosem, piękną ornamentyką i starannym wykonaniem na-
pisów. Są rozpowszechnione po całym Pomorzu, w Prusach 
Wschodnich oraz w Poznańskiem.

5 Jean Collier, a po nim pracownia Wilhelma Colliera z Gdań-
ska od 1836 do 1908 r. dostarczyła wiele dzwonów dla róż-
nych kościołów na Pomorzu.

kim, mówiący o przeznaczeniu dzwonów. Na dzwonie 
wymieniony był także papież Leon XIII, bp Jan Ne-
pomucen Marwicz oraz ks. prob. Robert Sawicki i za-
rząd kościelny. Został poświęcony przez proboszcza 
Roberta Sawickiego w niedzielę, 20 sierpnia przed 
południem, podczas sumy parafialnej. Waga dzwonu 
wynosiła 46 centnarów według Edmunda Raduń-
skiego oraz Romualda Frydrychowicza, 53 centnary 
według Jerzego Więckowiaka oraz 56 centnarów we-
dług Aleksandra Kupczyńskiego.

Z tego roku pochodzi również dzwon NAJ-
ŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z DZIECIĄTKIEM 
JEZUS – to nowy dzwon przelany z wyszczerbio-
nego dzwonu „Pan Jezus na Krzyżu” z 1666 r., z do-
datkiem nowych materiałów. Dokonał tego Jean 
Collier z Gdańska. Dzwon zdobił wizerunek Naj-

ZZ Fragment dzwonu „Kazimierz” po upadku z wieży kościelnej 
podczas pożaru w 1982 r., niżej: dzwon „Jan Paweł II” z 1985 r. 
(fot. Stanisław Zaczyński)

Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński
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świętszej Marii Panny z Dzieciątkiem 
Jezus oraz niemiecki napis, w tłuma-
czeniu na język polski: „Każde uderze-
nie przynosi nowe błogosławieństwo 
gminie i miastu / Wiara, pokój, ciepło, 
deszcz, co niebo ma najszlachetniej-
sze”. Waga dzwonu wynosiła 23 cent-
nary według Jerzego Więckowiaka i A. 
Kupczyńskiego, 18 centnarów i 70 fun-
tów według Romualda Frydrychowicza 
i Edmunda Raduńskiego.

1917   –   dwa największe dzwony 
rozbito i zabrano na potrzeby wojny. 
Według Romualda Frydrychowicza 
oraz Edmunda Raduńskiego 20 sierp-
nia dokonała tego firma Jeana Colliera. 
Pozostał dzwon „Anna” sprzed 1632 r. 
i „Stefan” z 1805 r. Pozostał także 
dzwon „Mikołaj” z 1722 r. i tylko on 
dzwonił, gdyż według Aleksandra Kup-
czyńskiego z pozostałymi mniejszymi 
nie miał harmonii.

1930   –   18 maja zakupiono dzwony: 
–    CHRYSTUS KRÓL (duży, ton Ais, 

według Aleksandra Kupczyńskiego oraz 
Franciszka Okroya – ton B). Wykonała 
go odlewnia Braci Felczyńskich w Ka-
łuszu (obecnie Ukraina)6. Waga dzwonu 
bez okuć to 2991 kg, a z okuciami ko-
niecznymi do zawieszenia 3663 kg we-
dług Jerzego Więckowiaka i Aleksandra 
Kupczyńskiego. Na dzwonie umiesz-
czone były wizerunki: 1) Matki Boskiej 
Częstochowskiej, pod nią napis: „Panno 
Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy, 
Królowo Korony Polskiej, módl się za 
nami”; 2) Jezusa na krzyżu i grupy 
pasyjnej – Maryi, Jana i Marii Magda-
leny – pod krzyżem był napis: „Przez 
Krzyż Twój, od nieprzyjaciół naszych, 
wybaw nas Panie”; 3) godło Polski, 
Orzeł – pod nim napis: „Ojczyznę, wol-
ność, zachowaj nam Panie!”; 4) Chry-
stusa Króla, pod nim napis: „O Królu 
Pokoju, Chryste – Jezu, Króluj nam!”. 
Wokół dzwonu obiegał napis: „Wojna 
światowa dwa dzwony zniszczyła, szczo-
dra ofiarność Bogu je zwróciła. Bogu cześć oddają, 

6 Felczyńscy – firma rodzinna ludwisarzy, założona w 1808 r. 
w  Kałuszu (obecnie Ukraina), która od  wielu pokoleń 
do  dzisiaj odlewa dzwony. Obecnie prowadzi odlewnie 
w  Przemyślu i  Taciszowie. Felczyńscy dostarczyli naj-
więcej dzwonów dla kościołów na Pomorzu. Dla Tczewa 
dzwony odlewała również pracownia Franciszka Schillinga 
z Apoldy (Niemcy).

nabożnych wołają, grzesznych przestrzegają, umar-
łych żegnają” RP. 1930.

–   JAN CHRZCICIEL (średni, ton D) – odlew-
nia braci Felczyńskich w Kałuszu. Waga dzwonu 
1820 kg z okuciami, 1475 kg bez okuć. Na dzwonie 
umieszczono wizerunki górne – Jana Chrzciciela, 
a naprzeciw św. Wojciecha. Pod nimi napis: „Jam 
głos wołającego na puszczy / Gotujcie drogę Pań-

ZZ Dzwon „Wacław”, niżej „Bernard” zakupione w 1985 r. 
(fot. Stanisław Zaczyński)

DZWONY W KOŚCIELE PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO…
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ską”. Wizerunki dolne – św. Stefana króla i naprze-
ciw św. Aleksandra, pod nimi napis: „Gdy Nuncjusz 
Polski Achilles Ratti, jako Pius XI, był Papieżem, 
ks. Bp Stanisław W. Okoniewski biskupem Chełmiń-
skim, proboszczem Fary św. Krzyża ks. Aleksander 
Kupczyński, a Burmistrzem miasta Stefan Wojczyń-
ski – te trzy dzwony ulano w Kałuszu, w odlewni 
Braci Felczyńskich” RP 1930.

–    BERNARD (najmniejszy, ton „F”) o wadze 
945 kg z okuciami, 806 kg bez okuć. Na dzwonie 
umieszczone były wizerunki świętych: Bernarda, 
Barbary, Stanisława Kostki i Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Pod nimi był napis: „Bernardzie, wznoś głos 
Twój do Tronu Bożego. Za fundatora Roberta Ba-
nieckiego – dla dzieci Bernarda i Haliny wzniósł ten 
niezwykły pomnik, jedyny. Chwałę więc jego głoś. 
O łaskę Bożą proś.” RP 1930.

Dzwony „Bernard”, „Jan Chrzciciel”, „Chry-
stus Król” i „Mikołaj”, dzwoniąc, wygrywały począ-
tek łacińskiej melodii antyfony „Salve Regina”. 

Dzwony „Chrystus Król”, „Jan Chrzciciel” 
i „Bernard” zostały nabyte w Poznaniu za przeszło 
60 tys. złotych. Poświęcone zostały 18 maja 1930 r. 
przez bp. sufragana Konstantego Dominika, na 
Mszy Św. niedzielnej o godz. 16.00.

1942   –   w lipcu tegoż roku na cele wojenne 
zabrano następujące dzwony: MIKOŁAJ z 1722 r. 
(Wittwerck, 120 kg, 60 cm), STEFAN z 1805 r. (Lin-
demann, 620 kg, 100 cm, ton „g”), CHRYSTUS 
KRÓL z 1930 r. (Felczyńscy, 2992 kg bez okuć), JAN 
CHRZCICIEL z 1930 r. (Felczyńscy, 1475 kg bez 
okuć, ton „d”, czas brzmienia 105 s), BERNARD 
z 1930 r. (Felczyńscy, 806 kg bez okuć, ton „f”, czas 
brzmienia 145 s). Wszystkie zabrane dzwony wa-
żyły w sumie 6012 kg. Pozostał tylko dzwon „Anna” 
sprzed 1632 r., natomiast według Okroya zabrano 
cztery dzwony, a pozostał „Mikołaj” z 1722 r.7

1948   –   6 września na Placu Mariackim, przed 
gmachem Wyższego Seminarium Duchownego 
w Pelplinie, zgromadzono rewindykowane po wojnie 
dzwony – odzyskano łącznie 115 dzwonów. Wśród 
nich był jeden dzwon dla parafii św. Krzyża, jednak 
brak informacji który („Mikołaj” czy „Anna”).

1952   –   zakupiono dzwon KAZIMIERZ (waga 
1320 kg, ton „E”). Na dzwonie był umieszczony wy-
pukły wizerunek św. Kazimierza z nimbem, a przed 
nim napis: „Tczew. ad. S. Crucem A.D. 1952”. Górną 
część dzwonu zdobił ornament winorośli z kie-
lichem. Na dzwonie umieszczona była również 
sygnatura „Stat Crux dum volvitunorbis” i firma 
Metalton w Kętach – Józef Bukowski. Poświęcenia 

7 Dariusz Kozłowski, Rabunek dzwonów kościelnych diecezji 
chełmińskiej w okresie II wojny światowej (część zachod-
nia diecezji), praca dyplomowa pod kier. dr. hab. Anasta-
zego Nadolnego, Biblioteka WSD w Pelplinie, Pelplin 1988. 

dzwonu 1 czerwca 1952 r. dokonał biskup chełmiń-
ski Kazimierz Józef Kowalski.

1980   –   dzwon BERNARD i JAN PAWEŁ II. 
Dzwony te poświęcił 30 listopada 1980 r. biskup po-
mocniczy diecezji chełmińskiej Zygfryd Kowalski 
podczas Mszy świętej o godz. 16.00.

1982   –   29 sierpnia wybuchł pożar na wieży ko-
ścielnej – zdaniem prokuratury i straży pożarnej 
na skutek zwarcia nowej instalacji elektrycznej8. 
To tragiczne zdarzenie zniszczyło dzwony, bo jak 
to bywa podczas pożarów, dzwony topią się od wy-
sokch temperatur lub spadając pękają.

1983   –   8 grudnia zakupiono dzwon MARYJA 
(waga 924 kg, ton „f”), z napisem: „Na pamiątkę 
600-lecia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej / Pa-
rafia Świętego Krzyża w Tczewie / 1983 rok”.

1985   –    trzy lata po pożarze, 7 grudnia zaku-
piono trzy dzwony: 

–   ODKUPICIEL CZŁOWIEKA (1781 kg, ton „d”) 
z inskrypcją: „Odkupiciel Człowieka / Ecclesia Sanc-
tae Crusis Renovata / Deo Gratis. Tczew 1985 r.

–   JAN PAWEŁ II (588 kg, ton „a”), z inskrypcją: 
„Jan Paweł II. Totus Tuus. Tczew. Parafia Św. Krzyża 
1985 r.”.

–   WACŁAW (258 kg, ton „cis”), z inskrypcją: 
„Wacław / Boże Błogosław / Parafia Świętego Krzyża 
w Tczewie / 1985 r.”9.

Dzwony te zostały poświęcone 7 grudnia 
1985 r., w przeddzień Uroczystości Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny, przez bp. cheł-
mińskiego Mariana Przykuckiego, podczas Mszy 
świętej o godz. 18.00. Mottem uroczystości było ha-
sło: „A smutek Wasz w radość się przemieni”.

2000   –   sygnaturki „Tertium Milenium” i „Ju-
bilaeum 2000” na wejście, umieszczone w prezbite-
rium.

Obecnie kościół posiada dzwony, które zawisły 
na wieży w 1985 r. Z artykułu Zdaniem Księdza… 
z 17 marca 2000 r. wynika, że mały dzwon „Wacław” 
dzwoni trzy razy na „Anioł Pański”. „Wacław” w du-
ecie z „Janem Pawłem II” dzwonią w niedzielę przed 
każdą Mszą Świętą, a w tercecie z „Maryją” zapra-
szają na liturgię w wielkie święta10. Wszystkie razem 
dzwonią podczas wielkich uroczystości kościelnych 
i procesji Bożego Ciała. Dzwony sterowane są drogą 
radiową i są sprzężone z systemem alarmowym.

8 Adam Murawski, Pożar Tczewskiej Fary. Informacje Tczew-
skiej Zawodowej Straży Pożarnej, 29.08.1982. 

9 Informacje uzyskane od  Stanisława Zaczyńskiego i  Alek-
sandra Giełdona. Zob. Roman Landowski, Tczew w czasie 
i  przestrzeni, Tczew 2008; Piotr  Laskowski, Kościół kato-
licki w powiecie tczewskim w okresie II wojny światowej 
(dekanat tczewski), praca magisterska, Biblioteka WSD 
w Pelplinie, Pelplin 1987. 

10 Zdaniem Księdza. Dzwony zaalarmują, „Dziennik Bałtyc-
ki” z 17.03.2000.

Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński
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W ostatnich latach thriller, zwłaszcza kryminalny, 
stał się jednym z najbardziej poczytnych gatun-

ków uprawianych przez pisarzy w Polsce. Popular-
ności tego typu książek wśród autorów, ani wśród 
pisarzy nie należy się dziwić. 

Powieści pisane w tej konwencji od początku 
były bardzo zróżnicowane. Nie były to tylko zwykłe 
czytadła, dostarczające rozrywki, ale także poważne 
książki, które – wykorzystując schematy gatun-
kowe – podejmowały dyskusje na ważne tematy 
społeczno-polityczne. W tym kontekście można tu 
wspomnieć choćby Rozmowę w „Katedrze” Mario 
Vargasa Llosy.

Z tego typu przypadkiem mamy do czynie-
nia w Wymiarach mroku Tomasza Hildebrandta. 
W warstwie fabularnej, rozgrywającej się na tere-
nie Kociewia, powieść opowiada historię śledztwa 
w sprawie zabójstw bliźniaczo podobnych do mor-
derstw dokonywanych przez Pawła Tuchlina, zna-
nego pod pseudonimem „Skorpion”. Śledztwo 
prowadzi nadkomisarz Andrzej Bodnar, znany już 
czytelnikom z poprzedniej książki autora – Gór 
umarłych, a partneruje mu aspirant Jagna Su-
chocka z Komendy Powiatowej Policji w Starogar-
dzie Gdańskim.

Trzeba przyznać, że czytelnik otrzymuje po-
rządnie napisany, wciągający kryminał, z pości-
gami, walkami w lesie i twistem fabularnym, który 
wprawdzie może być odrobinę irytujący dla odbiorcy. 
Równocześnie wydaje się, że nie samo polowanie 
na seryjnego zabójcę jest tu najważniejsze. O wiele 
ważniejsze jest ukazanie środowiska, z którego wy-
rósł Tuchlin, a przede wszystkim licznych patologii 
nękających region, jak: bezrobocie, całkowity brak 
perspektyw, korupcja, lokalne układy, których nie da 
się pokonać.

Autor kreuje w książce bardzo ponurą wizję re-
gionu, wykorzystując tu pełną gamę środków, jaką 
daje mu wyobraźnia oraz talent pisarski. Całość 
jego powieści jest utrzymana w bardzo mrocznym 
klimacie. Akcja często rozgrywa się w strugach 
deszczu czy w gęstym lesie, domy oraz ludzie są 
brudni, w książce pełno jest realistycznych opisów 
zabójstw czy gwałtów. Dodatkowo klimat powieści 
buduje również narracja prowadzona przez – jakby 
to napisał Orhan Pamuk – kogoś, kogo nazywają 

zabójcą. Ten klimat buduje również muzyka pod-
suwana przez autora. Jak ktoś nie wierzy, to propo-
nuję w trakcie lektury posłuchać np. piosenek Nicka 
Cave’a czy Slayera.

Celowo ominąłem jeden z najważniejszych 
problemów opisywanych przez autora, którym jest 
przemoc wobec kobiet. W tej książce kobiety są 
ofiarami nie tylko zabójcy, ale i swoich sąsiadów, 
ojców, przełożonych, a przede wszystkim całego 
środowiska. Jeśli chodzi o tę tematykę mi osobiście 
w trakcie lektury często przypominała się książka 
Henninga Mankella Piąta kobieta, a w szczególno-
ści beznadzieja wybijająca z jej zakończenia, może 
nawet większa niż w Wymiarach mroku, bo tam 
przynajmniej na sam koniec powieści tli się jakaś 
nadzieja, a obok ofiar mamy również bohaterki po-
dejmujące walkę o swoją przyszłość.

Warto tu wspomnieć o protagonistach powieści. 
Największy wpływ na budowanie klimatu powieści 

„WYMIARY MROKU” – thriller O KOCIEWIU

JAKUB BORKOWICZ
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mają oczywiście wspomniani 
już wcześniej jej główni bo-
haterowie. W szczególno-
ści Andrzej Bodnar – pod 
wieloma względami jedna 
z najbardziej niesamowitych 
i nietypowych postaci w pol-
skiej literaturze kryminalnej. 
Jest on niepokorny, cyniczny, 
bardzo tajemniczy, często 
nadużywa alkoholu oraz in-
nych używek, a jednocześnie 
jest również inny. W powieści 
to bardziej antybohater niż 
bohater. Jednocześnie jest 
bardzo wrażliwy na krzywdę 
ludzką i kiedy trzeba, potrafi 
podjąć walkę ze złem, nawet 
po to, by je odrobinę zmini-
malizować.

W przeciwieństwie do Gór umarłych, w któ-
rej to powieści autor skupił się głównie na analizie 
jego postaci, Bodnar nie ma tu tak rozbudowanej 
roli, ma równoprawnego partnera – Jagnę Suchocką, 
której postać jest o tyle ciekawa, że w trakcie lek-
tury obserwuje się jej wewnętrzną przemianę. Jest 
w tym bardzo podobna do głównej bohaterki filmu 
Bezsenność Christophera Nolana, i jak już wspo-
mniałem, jest równorzędną partnerką dla Bodnara. 
W poprzedniej powieści Bodnar spotykał się tylko 
z prowincjonalnymi policjantami, którzy pojawili 
się w utworze głównie po to, by zaprezentować jego 
poglądy polityczne, obśmiać przywary i postawy 
niektórych naszych rodaków.

W Wymiarach mroku otrzymujemy nie tylko 
ponurą, przerysowaną wizję regionu. Autor starał 

JAKUB Borkowicz

ZZ Autor podczas spotkania z tczewskimi czytelnikami w MBP w Tczewie 
(fot. Jacek Cherek)

się w akcję wpleść odrobinę humoru, który możemy 
znaleźć w rozmowach z Bodnarem i innymi poli-
cjantami, a w szczególności z aspirantką Suchocką 
czy np. w opisie Tczewa i okolic. 

Wartością samą w sobie jest język powieści. 
W rozmowach mieszkańców często słychać gwarę 
kociewską – jak podkreśla autor – taką, jaką znał 
z rozmów z mieszkańcami Kociewia.

Podsumowując, czytelnik dostaje do rąk po-
wieść, która jest bardzo mrocznym, brutalnym 
thrillerem, mimo niedopracowanego zakończe-
nia, z dobrze napisaną, wciągającą fabułą, równie 
wciągającym klimatem, poruszającą do tego wiele 
problemów społecznych. Dodatkowo z Andrzejem 
Bodnarem – idealnym przewodnikiem po Jądrze 
Ciemności.

Lekturą „Narodowego Czytania” w 2018 roku jest 
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Tegoroczna 

odsłona akcji odbywa się w stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, dlatego wybrano powieść „nie-
zwykle obrazującą specyficzne polskie losy”, powieść 
pytań, na które trzeba szukać odpowiedzi.

Zapraszamy na „Narodowe Czytanie” w Tcze-
wie, w sobotę 8 września, na placu rekreacyjnym 
przy ul. Żwirki, o godz. 11.00.

Z przyjemnością informujemy, że pełna zawartość 
wszystkich numerów „Kociewskiego Magazynu 

Regionalnego” (od 1986 r.) jest dostępna nieodpłat-
nie w Internecie, na stronie wydawcy, czyli Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie. 

Także  bieżący numer mogą Państwo pobrać 
pod adresem: biblioteka.tczew.pl/kmr.   Zachęcamy 
do lektury cyfrowego wydania, w formacie pdf na-
szego czasopisma!





W NASTĘPNYM NUMERZE M.IN.:

ZZ Przemysław Ruchlewski: Tczewska organizacja 
niepodległościowa „Victoria”

ZZ Krzysztof Korda: Droga Kociewia do Niepodle-
głej (3). Kulturkampf

ZZ Krzysztof Kowalkowski: Czarna Woda w latach 
1920–1930 (2)

ZZ Monika Jabłońska: RzeczpospoCZYTAŁA!
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GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRĄBKI WIELKIE

KOCIEWSKIE 
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRĄBKI WIELKIE
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