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Od wydawcy
Drodzy Czytelnicy,

Za nami bogate w imprezy i wydarzenia lato. Minęły Pierw-
sze (tłumne) Walne Plachandry i kolejny Jarmark Kociewski 
w urokliwych Wirtach. Płyną z nich najróżniejsze wnioski, 

ale jeden jest najważniejszy – musimy się spotykać, warto się spotykać! Myślę, że Pla-
chandry z ich bardzo bogatym programem, jako zjazd Kociewiaków (podpatrzony nieco 
od Kaszubów), były dla wszystkich kapitalną, pełną radości okazją do pokazania swoich 
talentów (przegląd zespołów kociewskich, konkursy), własnych produktów, odrębności, 
a nade wszystkim były… spotkaniem w jednej regionalnej rodzinie, dodatkowo dum-
nej z własnych dzieci. Może to brzmi górnolotnie, ale czy wszyscy nie czujemy coraz 
bardziej, że obecnie – zwłaszcza naszym dzieciom – smartfony, telefony komórkowe za-
bierają bezpośredniość kontaktów międzyludzkich, zastępują osobistą rozmowę, spro-
wadzają rozmawianie bardziej do wymiany informacji niż dyskusji? Spotkania spajają 
społeczność lokalną, więc już dzisiaj zapraszamy wszystkich Kociewiaków, małych i du-
żych, na kolejne Plachandry w 2019 roku. 

Przed nami wyjątkowa data: 11 Listopada 2018 roku – Święto Niepodległości, w tym 
roku szczególne, obchodzone jako stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospo-
litą. Rocznic historycznych nie obchodzi się jedynie po to, by wspominać. Są one zawsze 
jakąś formą dialogu przeszłości z teraźniejszością i przyszłością. Niech ta nasza wielka 
narodowa rocznica obudzi w nas na nowo poczucie narodowej wspólnoty – Wszyscy je-
steśmy Polakami! – uspokoi emocje i buduje mądrą polską pamięć i współdziałanie.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru. Znajdą w nim Państwo bogaty materiał z let-
nich wydarzeń. Zwracam Państwa uwagę na biogramy wybitnych Kociewiaków, ich 
historie indywidualne i zbiorowe. Osobiście namawiam do przeczytania relacji z prze-
biegu, krok po kroku, walk o Most Tczewski i wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
w tym miejscu, w 79. rocznicę wybuchu wojny. Swego rodzaju ciekawostką jest opowieść 
o warsztatach literackich z pisarzem. Niech cały materiał kolejnego numeru „Kociew-
skiego Magazynu…” zachęci Państwa także do pisania i współtworzenia naszego wspól-
nego czasopisma.

Życząc miłęj i owocnej lektury,

dr Krzysztof Korda
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

(fot. Damian Chrul)

Od wydawcy
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DROGA DO NIEPODLEGŁEJ (4)
Kulturkampf

KRZYSZTOF KORDA

W 1871 r. doszło do zjedno-
czenia Niemiec. Utworzenie 
jednego wielkiego państwa 

niemieckiego – złożonego z 25 pań-
stewek – było zasługą kancle-
rza Prus Ottona von Bismarcka. 
Zjednoczenie Niemiec pod egidą 
protestanckich Prus spotkało się 
z negatywną reakcją Kościoła ka-
tolickiego, co bardzo nie spodobało 
się kanclerzowi. Bismarck w Ko-
ściele katolickim upatrzył swojego 
wroga. Nie podobała mu się rola 
Kościoła w państwie, jego niezależ-
ność od władzy i podporządkowa-
nie Watykanowi. Głosił, że Kościół 
katolicki jest hamulcem w rozwoju 
kultury i zmierzał wprost do podporządkowania Ko-
ścioła państwu. Te działania nazywano na ziemiach 
polskich pod zaborem pruskim, w tym na Kociewiu: 

„walką kulturną”, ale w historii upowszechniła się na-
zwa używana w całym państwie niemieckim, tj. kul-
turkampf (walka o kulturę). 

Na przestrzeni lat 1871–1878 parlament Rzeszy 
– Reichstag uchwalał ustawy, które ograniczały au-
tonomię Kościoła katolickiego. Dotkliwie wpłynęło 
to na rozkrzewianie polskości, gdyż to właśnie du-
chowni byli wielkimi orędownikami zachowania ję-
zyka i kultury ojczystej. Do najważniejszych ustaw 
zaliczyć należy: „Kanzel paragraph”, dotyczący 
kazań politycznych (polskich) z ambony (ustawa 
przewidywała karę do dwóch lat więzienia za wy-
głaszanie w miejscach kultu religijnego poglądów 
zagrażających pokojowi publicznemu), ustawę o li-
kwidacji zakonu jezuitów (później zlikwidowano 
wszystkie zakony), ustawę wprowadzającą śluby 
cywilne. Kolejne akty prawne, tzw. ustawa majowa 
z 1873 r., oddawały w ręce państwa kształcenie, 
mianowanie i zwalnianie duchownych. 

Oczywiście ustawy te odbiły się echem w Wa-
tykanie. Papież uznał ustawodawstwa kulturkampfu 
za nieważne, co doprowadziło do „wojny” z Ko-
ściołem katolickim w państwie niemieckim. Szcze-
gólnie boleśnie odczuły to dzieci polskie, kiedy 
inspektorów szkolnych, wcześniej rekrutujących się 
z duchowieństwa przychylnego Polakom, zastąpili 
inspektorzy świeccy, zwalczający w szkole wszelkie 
przejawy polskości. Państwo mogło usunąć ze sta-
nowiska księdza sprzyjającego Polakom. W 1873 r. 
usunięto ze szkół elementarnych (odpowiednik 
szkoły podstawowej klas I–IV) język polski jako wy-
kładowy. Można było go używać tylko na lekcjach 
religii i śpiewu kościelnego w klasach niższych. 
W gimnazjach usunięto nauczanie języka polskiego 
nawet podczas lekcji religii. Odtąd młodzież polska 
nie mogła poznawać ojczystego języka, kształcić się 

ZZ Karykatura pt. „Pomiędzy Berlinem i Rzymem” 
z 1875 r., z niemieckiego pisma satyrycznego.  

Otto von Bismarck ogrywa papieża Piusa IX 
(liczne figury kanclerza mają postać paragrafów) 
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w nim, śpiewać polskich pieśni – dało to początek taj-
nemu nauczaniu, samokształceniu gimnazjalistów 
nazywanych filomatami pomorskimi. Nauczyciele 
nie mogli należeć do żadnych polskich organizacji. 
Ataki władz niemieckich na biskupa chełmińskiego, 
na kapłanów diecezji tym bardziej związały wier-
nych z duchowieństwem. Społeczeństwo polskie 
na wszystkich ziemiach zaboru pruskiego wysyłało 
petycje do sejmu niemieckiego. W sejmie interpelo-
wali również polscy posłowie.

Także na Kociewiu kulturkampf odcisnął swoje 
piętno. Otóż 1 września 1876 r. Niemcy zamknęli 
seminarium biskupie w Pelplinie, odtąd kandydaci 
do stanu duchownego nie mogli studiować w stolicy 
diecezji chełmińskiej. Równie zła była przyszłość 
neoprezbiterów – absolwentów studiów teologicz-
nych od 1873 do 1876 r. Ci spośród nich, którzy 
otrzymali jedynie dekret biskupa o nominacji na pa-
rafie w charakterze wikarego, a nie otrzymali zgody 
władzy świeckiej, nie mogli pełnić posługi kapłań-
skiej. Za słuchanie spowiedzi, odprawianie mszy, 
sprawowanie chrztów czy pogrzebów trafiali przed 
oblicze sądu. Często otrzymywali kary pieniężne 
niemożliwe do zapłacenia, a w ich następstwie tra-
fiali do więzienia. 

Najbardziej znanym księdzem diecezji cheł-
mińskiej prześladowanym przez urzędników był 
ksiądz Karol Roloff (1844–1906). Urodził się w So-
pocie. Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 
w 1870 r. pracował w parafiach: Chełmno, Nowe 
Miasto, Łasin, a od 1874 r. w parafii Wielki Lubień 
na Kociewiu, w powiecie świeckim. I to właśnie 
w tej kociewskiej parafii zaczęły się kłopoty młodego 
księdza. Ponieważ ksiądz Roloff nie mógł wylegity-
mować się zezwoleniem władz niemieckich na pracę 
w parafii, uznano, że nie może wypełniać obowiąz-
ków kapłańskich, jednak młody wikary nie usłuchał 
władzy i dalej sprawował wszystkie obowiązki ka-
płańskie. Posiadał poparcie biskupa Jana Nepomu-
cena Marwicza, któremu wytoczono również proces 
za księdza Roloffa. Ksiądz wikary został skazany 
kilkakrotnie za „przestępstwo” posługi kapłańskiej. 
Kary odsiadywał w więzieniach w Świeciu, Lubawie 
i Nowym Mieście. W efekcie prześladowań opuścił 
diecezję chełmińską i przesiedlił się do Styrii. Tam 
pracował jako nauczyciel syna barona oraz kapelan 
rodziny von Twicke na zamku w Lannach, następ-
nie w latach 1879–1882 pracował w podobnej roli 
u barona Wolterskirch w miejscowości Wolfsthal 
pod Hamburgiem. W 1882 r. wrócił na Pomorze. Po-
czątkowo pracował w Pelplinie w kancelarii Gene-
ralnego Wikariatu, następnie krótko w Biskupicach. 
Od 1883 r. był najpierw wikarym, a od 1887 r. pro-
boszczem na Kociewiu w miejscowości Godziszewo 
(obecnie w gminie Skarszewy). Nie zaznał tam jed-
nak spokoju, gdyż koloniści niemieccy zamieszku-

jący w okolicy świadomi przeszłości proboszcza, nie 
ułatwiali mu życia.

Zakaz pracy w diecezji i konieczność migracji 
spotkała również księży: Fryderyka Hundsdorfa 
(1848–1915) z Nowego nad Wisłą, Roberta Haeckera 
(1851–1929) z Czarnego w powiecie starogardzkim 
i Anastazego Barańskiego (1848–1911), który po 
powrocie z migracji został proboszczem w Pącze-
wie niedaleko Skórcza. Z kolei ksiądz Robert Górek 
(1849–1920) z Maciejewa (dzisiaj część Pelplina) po-
został na migracji do końca życia.

Utrudnienia wprowadzone w okresie „walki 
kulturnej” stopniowo odchodziły w zapomnienie, 
ale nie wszystkie. Na przełomie XIX i XX w. ponow-
nie wróciły zapisy „Kanzelparagrapfu”. Aż do końca 
zaboru pruskiego (niemieckiego) do szkół nie wrócił 
język polski. Na początku XX w. wyrugowano język 
polski nawet z lekcji religii. To z kolei spowodowało 
strajki szkolne, również na Kociewiu. 

W końcu długofalowa polityka Bismarcka po-
niosła porażkę, przyniosła efekt odwrotny – Polacy 
wzmocnili się. Rozwinęły się polskie gazety. Jedna 
z nich – „Pielgrzym” – ukazywała się w Pelplinie od 
1869 aż do 1939 r. W wyniku kulturkampfu Polacy 
z większą ochotą włączyli się w polski ruch naro-
dowy. Jak zapisał prof. Szczepan Wierzchosławski, 

„ponadregionalne poczucie łączności Polaków 
w okresie kulturkampfu zostało ugruntowane i po-
głębione. Rozszerzone zostały formy współpracy 
Polaków z Poznańskiego i Pomorza. Zainteresowano 
się sprawami Śląska, Warmii i Mazur”. Co prawda, 
niechlubną zdobyczą kulturkampfu było utrzy-
manie zakazu używania języka polskiego w szkole, 
urzędach i kościele. Jednak nie udało się Prusa-
kom zatrzymać energicznego rozwoju polskości 
pod zaborem pruskim, w tym również na Kociewiu. 
Wprawdzie odbywało się to potajemnie, co widać 
w działalności filomatów pomorskich. 

Walka z polskością spotykała się ze zdecydowa-
nym sprzeciwem Kociewiaków, jak było np. w przy-
padku strajków szkolnych. Polacy umieli jednak 
działać jawnie, mimo że wydawało się, iż prawo 
niemieckie tego zabrania. Takim przykładem było 
Polskie Towarzystwa Ludowe – organizacja bardzo 
rozpowszechniona na Kociewiu, która krzewiła pol-
skość i umiała legalnie, zgodnie z prawem pruskim 
funkcjonować, mimo że nie mieściło się to w gło-
wie nawet Prusakom. Jeden z kolejnych odcinków 
„Drogi Kociewia do Niepodległej” zostanie poświę-
cony tej właśnie organizacji.

Bibliografia: S. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy, 
[w:] Historia Pomorza, t. IV (1850–1918), cz. II: Polityka i kul-
tura, red. S. Salmonowicz, Toruń 2002; H. Mross, Słownik 
biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych 
w latach 1821–1920, Pelplin 1995; ks. A. Mańkowski, Ks. Karol 
Roloff, Ofiara walki kulturalnej (1873–1878), Pelplin 1934.

DROGA DO NIEPODLEGŁEJ  (4).  Kulturkampf
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Spisanie tej historii zainicjował mejl potomkini 
Antoniego Bałdowskiego – Krystyny Zielińskiej, 
której ojciec był nowianinem z urodzenia, a lesz-

nianinem z wyboru. Szybka śmierć ojca pozbawiły 
panią Zielińską możliwości poznania historii ro-
dziny, a ta okazała się nadzwyczaj ciekawa.

BAŁDOWSCY Z WALICHNÓW

Nazwisko Bałdowski występuje na terenie po-
wiatu świeckiego w XVIII i XIX w., m.in.: w No-
wem, Świeciu, Osiu, Wielkim Komorsku, natomiast 
za „gniazdo rodzinne” nowskiej gałęzi trzeba uznać 
okolice wsi Wielkie Walichnowy w obecnym powie-
cie tczewskim. W tej niewielkiej nadwiślańskiej wsi 
rodzina Bałdowskich notowana jest już w połowie 
XVIII w. Za praprzodka Bałdowskich z Rozgart (po-
tocznie z Rozgartów), dziś części Wielkich (Dużych) 
Walichnów (Gros Falkenau), można uznać Jakuba 
Bałdowskiego (1752–1819), który spłodził aż piętna-
stu potomków. Rodzicami Jakuba byli najprawdopo-
dobniej Szymon Bałdowski z Białej Góry i Barbara 
Białachówna z Rozgartów, ich ślub odbył się w wa-
lichnowskim kościele 24 listopada 1751 r. 

Historia wsi leżących na Nizinie Walichnow-
skiej to ciągłe zmaganie się ludzi z niszczycielskimi 
wiślanymi powodziami. Nazwę nizina zawdzięcza 
wsi Wielkie Walichnowy. Wracając jednak do przy-
siółka Rozgarty, należącego do Wielkich Walich-
nów, prawdopodobnie jest to 
najstarsza, gdyż najwyżej po-
łożona część wsi, która do po-
łowy XIX w. nie była chroniona 
wałami. W 1780 r. w Rozgar-
tach mieszkało 202 katolików 
i 41 wyznawców innych reli-
gii. Tymczasem w chronionych 
groblą właściwych Wielkich 
Walichnowach zaledwie 28 ka-
tolików i 75 innowierców. Inno-
wiercy na teren niziny przybyli 
w XVI w. z pogranicza niemiec-
ko-holenderskiego, przynosząc 
ze sobą najpotężniejszy oręż 
walki z powodziami – wiedzę 
z zakresu melioracji, determi-
nację i wspólnotową chęć do 

pokonywania sił natury. Trzystuletnie trwanie do-
prowadziło do zagospodarowania niziny, większej 
i mniejszej stabilizacji przerywanej wojennymi 
zawieruchami w XVII i XVIII w. Dopiero XIX stu-
lecie uspokoił porywczy, wojenny charakter Aresa 
na ponad 130 lat. Nastąpił wiek dobrobytu, rozwoju 
gospodarczego i społecznego.

Wiejskie życie mieszkańców determinowały 
powodzie, dla których rozwiązaniem były przede 
wszystkim obwałowania pilnie strzeżone i konser-
wowane. Niestety i one zawodziły. Tu należy przy-
wołać przede wszystkim katastrofalną powódź 
z r. 1855, którą tak wspomina Wolfram Dirksen: „Po 
bardzo mroźnej zimie nie nadchodziła wiosna, jesz-
cze w marcu panowały srogie mrozy. Zaśnieżone, 
nieprzejezdne drogi, zamarznięte i zasypane stud-
nie utrudniały życie mieszkańcom. Wisła pokryta 
była grubą warstwą lodu. 27 marca służby lodowe 
zameldowały słabą odwilż. Jednakże pokrywa lo-
dowa na Wiśle była dość mocna, gdyż jeszcze tego 
dnia wóz, zaprzężony w 4 konie, wiozący drewno 
dłużycowe przejechał po lodzie. Pod wieczór woda 
zaczęła przybierać i pokrywać warstwę lodu w nie-
samowitym tempie. O godz. 22 woda zaczęła wy-
stępować z koryta rzeki, ciemną noc wypełniły 
przerażające, wywołujące zgrozę trzaski pękającego 
lodu. Rano 28 marca tempo przybierania wody osią-
gnęło zatrważające rozmiary, w ciągu 6 godzin po-

ZBIGNIEW LORKOWSKI

Bałdowski co Prusakom się nie kłaniał

ZZ Wielkie Walichnowy, pocztówka z XIX w. (ze zb. autora)
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ziom wody podniósł się o 6 m. W Wielkich i Małych 
Walichnowach woda przelewała się przez koronę 
wału, poziom wody przewyższał wysokość wału 
o 30 cm. Ponieważ warstwa zewnętrzna wału była 
zamrożona, nie było jeszcze zagrożenia erozją. Ra-
townicy wbijali pale w koronę wału, z desek zbijano 
skrzynie, które następnie wypełniano obornikiem”.

Być może świadkiem opisywanego wydarzenia 
był Daniel Bałdowski, urodzony 13 marca 1843 r. 
w rodzinie Jana i Doroty Krukel/Krekel1. Być może 
stanowili oni przykład małżeństwa mieszanego 
(rzadko, ale występowały). Dostępne obecnie spisy 
urodzeń, ślubów i zgonów z parafii Wielkie Walich-
nowy nie podają daty ślubu rodziców. Nastąpiło to 
przed 1835 r., gdyż Daniel nie był jedynym dziec-
kiem Jana i Doroty. Wcześniej urodziły się: Anna 
(1835), Józef (1836), Anna (1838), bliźnięta Anastazja 
i Brygida (1840), a w 1845 r. Leon. Radość narodzin 
przeplatała się ze smutkiem wynikającym ze śmierci 
domowników. Śmierć gościła w rodzinach często, 
szczęśliwie jeśli dotyczyła osoby w wieku podeszłym, 
częściej jednak zabierała dzieci oraz osoby młode. 

Szczególnie tragiczne chwile nastąpiły w rodzi-
nie Bałdowskich w listopadzie 1848 r., gdy w ciągu 
tygodnia, zapewne na jakąś zaraźliwą chorobę, 
zmarło ich troje dzieci: Anna, Brygida i Józef.

Dzieciństwo Daniela nie przypominało dzisiej-
szego, skupiało się przede wszystkim na codziennych 
zajęciach gospodarskich, edukacji przygotowującej 
do późniejszego życia. Lata dziecięce i młodzień-
cze minęły nadzwyczaj szybko, a późniejsza jego 
droga życiowa wskazuje, że posiadał umiejętności 
handlowe, które wsparte rodzicielskim kapitałem 
pozwoliły na osiągnięcie sukcesu na rynku. Swoje 
życie związał z handlem i rzemiosłem – obróbką 
drewna, zajmując się m.in. kołodziejstwem oraz 
produkcją i sprzedażą trumien.

W NOWEM

Nie znamy przyczyn, dla których Daniel Bał-
dowski zdecydował się życie spędzić w Nowem. 
Większe miasta – Gniew i Tczew – sprzyjały bar-
dziej rozwojowi handlu i rzemiosła, dając szansę na 
szybki awans społeczny i finansowy. 

Daniel nie był pierwszym Bałdowskim w No-
wem. Nazwisko to pojawia się już w XVIII w., 
jednak wolno sądzić, że do tego niewielkiego mia-
steczka przywędrował z powodu swojej miłości – tu 
w gotyckiej farze, 20 czerwca 1871 r., mając 28 lat, 
ożenił się z Józefiną Jaruszewską z Nowego. Jego 
małżonka urodziła się około 1849 r., prawdopodob-

1 Nazwisko może wskazywać, że pochodziła z rodziny osadni-
czej, niepolskiej. 

nie w Nowem. Małżeństwo to choć szczęśliwe, było 
krótkie i znaczone nieszczęściami. Kolejno rodzące 
się dzieci szybko umierały: Joanna (1872) przeżyła 
jedynie 1,5 roku, Feliks Konrad (1874) zmarł jako 
6-latek, natomiast 28 kwietnia 1875 r. przyszło naj-
tragiczniejsze – zmarła Józefina Bałdowska.

Żałoba po stracie ukochanej żony nie trwała 
długo. W ciągu roku Daniel Bałdowski ponownie się 
ożenił. Zachowanie takie nie było niczym zdrożnym, 
w domu pozostał niespełna trzyletni Feliks, czekała 
kuchnia, a i zapewne w alkowie Daniel czuł się sa-
motnie. Nową panią Bałdowską została Maria z domu 
Burnicka. W następnych latach rodziły się kolejne 
dzieci: Marta (1876), Franciszek (1880), Leokadia 
Bronisława (1884), Stefania Katarzyna (1886), Kon-
rad Antoni (1888), Max (Maksymilian) Albert (1890), 
Antoni Bolesław (1895), Zygmunt (1899). Z tej licz-
nej gromadki dzieciństwo przeżyli Marta, Max, An-
toni, Zygmunt i zmarła w 1911 Leokadia.

Miasteczko, w którym przyszło żyć rodzinie 
Bałdowskich rozwijało się. W II poł. XIX w. pod-
nosiło się po upadku i klęskach wojen szwedzkich, 
stacjonowaniu różnej narodowości wojsk i wojnach 
napoleońskich. Na stopniową poprawę życia wpływ 
miało kilka przyczyn. Długi, stuletni okres pokoju, 
przemiany społeczno-gospodarcze, industriali-
zacja, zmiany w administracji. Wygrana wojna 
francusko-pruska przyniosła nie tylko korzyści po-
lityczne Prusom, ale i finansowe. Ogromna kontry-

Zbigniew Lorkowski

ZZ Nazwisko Bałdowskiego w spisie nowskich rzemieśl-
ników w 1906 r.
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bucja wzmocniła modernizację 
kraju. W mieście zbudowano sąd 
i pocztę, co przydało mu znamion 
nowoczesności. Nad miastem za-
czął unosić się dym z kominów 
maszyn parowych napędzających 
miejscowe zakłady. Wiek pary na 
dobre zadomowił się w Nowem.

Rodzina Bałdowskich miesz-
kała przy ulicy Sądowej, nieda-
leko poczty. Daniel Bałdowski 
w 1886 r. przy swoim domu zało-
żył fabrykę i sklep z trumnami, 
zajmował się tym do końca życia, 
świadcząc też usługi jako rymarz 
i kołodziej.

W PRUSKIEJ SZKOLE 
I WOJSKU

Na przeł. XIX i na pocz. XX w. 
w Nowem trwała ożywiona działal-
ność polskich organizacji o charak-
terze społecznym, gospodarczym 
i religijnym. Antagonizowały się 
społeczności polska i niemiecka, 
wzmagała konkurencja na polu 
gospodarczym. Państwo pruskie 
w procesie kształtowania nowego 
obywatela miało dwa arcyważne 
narzędzia: szkołę oraz wojsko. Jak 
pokazały późniejsze losy, przez 
obydwie te instytucje szczęśliwie 
przebrnęli bracia Bałdowscy.

W Nowem stara szkoła była 
przy zamku, nowoczesna powstała 
w pierwszych latach XX w. przy 
ulicy Nowej. Zbiegło się to z po-
wszechnymi strajkami szkolnymi, 
jakie nastąpiły na terenie ziemi 
nowskiej w 1906 i 1907 r. Kazi-
mierz Lietz w Nowe nad Wisłą 
i okolica od czasów najdawniej-
szych do dziś wspomina te chwile, 
skupiając się przede wszystkim 
na losach rodziny koszykarza 
Frankowskiego2. Zachowane re-
lacje prasowe przywołują także 
bohaterską postawę Antoniego 
Bałdowskiego, który dzielnie bro-
nił swej mowy ojczystej. 

2 Kazimierz Lietz, Nowe nad Wisłą 
i okolica od czasów najdawniejszych 
do dziś, Pieniążkowo [1938].

Bałdowski co Prusakom się nie kłaniał

ZZ Reklama zakładu Daniela Bałdowskiego

ZZ Sklep Bałdowskiego w Nowem, przełom XIX i XX w. 
(fot. ze zb. autora)
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Konflikt szkolny powoli nara-
stał. Rodzice z Nowego wysłali do 
ministerstwa oświaty w Berlinie 
oraz do biskupa chełmińskiego 
w Pelplinie Augustyna Rosentre-
tera, petycję w sprawie nauki reli-
gii w języku polskim. Gdy petycje 
nie przyniosły skutku, w powiecie 
świeckim rozpoczął się na prze-
łomie października i listopada 
1906 r. strajk szkolny. „Gazeta Gru-
dziądzka” z 10 listopada donosiła: 

„dalej strajkują dzieci w Nowem, 
Warlubiu, Rychławie. We wszyst-
kich miejscowościach tylko część 
dzieci nie odmawia pacierza, za-
straszani są rodzice. W Warlubiu 
wszystkie dzieci, które zastrajkowały otrzymały po 
cztery łapy, a inspektor powiatowy nałożył areszt 
i zagroził, że do 16 roku życia będą chodzić do 
szkoły”. Do strajku przyłączyły się kolejne szkoły, 
m.in. w Kończycach oraz w nieodległych Morgach. 
W relacji prasowej z 13 listopada czytamy: „W Mor-
gach zastrajkowały tylko dzieci w I i II klasie, cho-
ciaż głównie w III i IV oddziale nauka powinna być 
w języku polskim i dlatego głównie tam dzieci nie 
powinny odpowiadać na niemieckie pytania. Pierw-
sze rozpoczęły strajk Klara Benedikt i Agnieszka 
Kowalska”. 

Największym ogniskiem zapalnym, ze względu 
na liczebność uczniów, była szkoła w Nowem. Straj-
kowało ponad stu uczniów. Powoli jednak represje 
władz pruskich względem uczniów i rodziców odno-
siły skutek. „Gazeta Grudziądzka” 15 grudnia infor-
mowała: „z Nowego donoszą, iż tamże strajk słabnie. 
Najwięcej mszczą się nauczyciele na Rozalii Chyle, 
która pierwsza oparła się niemieckiej nauce reli-
gii i do dziś dnia stoi twardo przy swoim postano-
wieniu. Nauczyciele karzą ją przy lada sposobie 
a jeden z nich nawet kopał ją nogami. Oprócz niej 
strajkują tylko Joanna Plutka, Antoni Pater i syn 
mistrza koszykarskiego p. Frankowskiego. Dzieci te 
muszą całymi godzinami areszt odsiadywać, a nadto 
nauczyciele straszą je, że będą musiały do 16 roku 
chodzić do szkoły. Niestety reszta dzieci strajkują-
cych upadła na duchu, podczas gdy niektóre burzą 
nauczycieli przeciwko Rozalii Chyle”. Strajk po-
woli tracił swój impet. W poszczególnych szkołach 
strajkowali pojedynczy uczniowie. 8 kwietnia 1907 r. 

„Gazeta Grudziądzka” podawała, że: „strajk szkolny 
tu bardzo osłabł. Z początku strajkowało tu bar-
dzo dużo dzieci, a obecnie tylko jeden i to z drugiej 
klasy Antoni Bałdowski. Tak jak on, tak i wiele in-
nych dzieci nie zostało do wyższej klasy przesadzo-
nych. Powodem tego był tylko strajk szkolny. Chcą 

Bałdowskiego też zmusić, aby swoje 
nazwisko zamiast Bałdowski pisał 
po kulturniejszejniemu Baldow-
ski”. Antoni Bałdowski, jak wska-
zuje notatka, był ostatnim uczniem 
strajkującym w Nowem. Strajk nie 
przyniósł spodziewanej korzyści, 
wprost przeciwnie – dzieci jak i ro-
dziców spotkały kolejne represje.

Strajk szkolny przysłonił nam 
nieco inne wydarzenie, a mianowicie 
śmierć nestora rodu, Daniela. Zmarł 
on 20 lutego 1906 r. i spoczął na now-
skim cmentarzu. Ostatnią posługę 
oddał mu proboszcz ks. dr Muszyń-
ski. Po ojcu nowski interes przejął za-
pewne najstarszy syn, młodsi jeszcze 

się kształcili. Została jeszcze żona Daniela, Maria.
Pomyślne młodzieńcze lata dla braci Bałdow-

skich zakończyły się wraz z nastaniem I wojny 
światowej. Wojenna zawierucha rozpoczęła się la-
tem 1914 r. i na cztery lata zaciągnęła niebo nad 
Europą chmurami dymów z pobojowisk, spalonych 
wsi i miast. Nowe, oddalone od frontowych aren, nie 
odniosło dużych strat materialnych, poniosło jed-
nak ogromne straty w ludziach. Na wschodnim i za-
chodnim froncie w pruskich mundurach walczyło 
kilkuset mieszkańców Nowego i okolicy. Frontowej 
niedoli doświadczyli także bracia Bałdowscy. Trzej 
w czasie wojny byli bądź weszli w wiek poborowy – 
Maksymilian miał 25 lat, Antoni 19 lat, a Zygmunt 15. 
Nie zachowały się informacje na temat wojennych 
losów braci, poza zdawkowymi informacjami na 
listach poległych, rannych i zaginionych żołnierzy. 
Zgodnie z nimi Antoni, będąc żołnierzem 1. Kompa-
nii Grenadier Regiment nr 5, został ranny w 1915 
oraz 1918 r., Maksymilian jako żołnierz 4. Kompanii 
Infanterie Regiment nr 357 był ranny w 1916, 1917 
i 1918 r., natomiast najkrócej będący w wojsku Zyg-
munt w 1918 r. Na szczęście rany nie zagrażały ży-
ciu i wszyscy bracia przeżyli wojnę, choć zapewne 
zapadła im ona w pamięci na długo3.

W II RZECZYPOSPOLITEJ

11 listopada 1918 r. ustały okropności wojny. 
W Nowem nastał piętnastomiesięczny okres zawie-
szenia pomiędzy Polską a Niemcami, który pełen 
był niepewności oraz konfliktów pomiędzy miejsco-
wymi Polakami a Niemcami. Sytuację unormowało 
symboliczne przejęcie miasta przez Wojsko Polskie, 
w niedzielę 25 stycznia 1920 r. Żołnierze byli ser-

3 Za Verlustlisten 1. Weltkrieg, http://des.genealogy.net/ein-
gabe-verlustlisten/search/index (dostęp: 10.07.2018).

ZZ Antoni Bałdowski

Zbigniew Lorkowski
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decznie witani przez Polaków, 
miasto zaś przyozdobiono or-
łami i biało-czerwonymi flagami. 
W poniedziałek o 10.30 odbyła 
się na nowskim Rynku msza 
dziękczynna, odprawiona przez 
proboszcza Bartkowskiego. 
Zdjęcie z tych dni utrwaliło wi-
trynę sklepu Maksymiliana Bał-
dowskiego, który znajdował się 
przy nowskim Rynku. 

Dalsze losy rodzeństwa Bał-
dowskich pełne są większych 
i mniejszych sukcesów, ale i nie-
szczęść. Najstarsza z nich – Marta 
już w 1899 r. wyszła w Nowem za 
Franciszka Stachulskiego, na-
stępnie przeprowadziła się do Li-
pinek. Tragiczne losy odcisnęła 
nań II wojna światowa, która zgotowała jej zesłań-
czą, wschodnią poniewierkę. Marta zmarła 6 marca 
1950 r. w Lipinkach. Maksymilian prowadził po ojcu 
interes w Nowem, mieszkał przy Rynku. W paździer-
niku 1925 r. został wybrany do Rady Miasta z listy 
wyborczej nr 3 (Chrześcijański Związek Pomorski, 
stan średni). Później w poszukiwaniu szansy na lep-
szą przyszłość wyprowadził się do Gdyni, mając jed-
nak liczną rodzinę, nie odniósł sukcesu finansowego.

Bracia Antoni i Zygmunt opuścili Nowe i po-
stanowili poszukać szczęścia w Wielkopolsce. Obaj 
w 1924 r. zameldowali się w Poznaniu przy ulicy 
Murnej 3, a później Małe Garbary 3. We wrześniu 
1924 r. Zygmunt opuścił Poznań i wrócił do Nowego, 
a następnie wyprowadził się do Leszna, zakładając 
tam sklep z obuwiem. Antoni z Poznania przeniósł się 
do Katowic, po półrocznym pobycie na Śląsku wrócił 
do Wielkopolski i zamieszkał ponownie w Poznaniu 
przy ulicy Małe Garbary, a następnie Działyńskich 94.

Antoni, podobnie jak Zygmunt, zamieszkał 
w Lesznie. Założył tam firmę obuwniczą: wytwórnię 
oraz sklep. Przedsiębiorstwo „Bałdowski” zaopatry-
wało w buty odbiorców w kraju i zagranicą5. Firma 
miała siedzibę w Lesznie, na rynku w kamienicy 
nr 4. Kamienica ta stała się własnością małżonków 
Łucji i Antoniego Bałdowskich w 1936 r. Nieru-
chomość składała się z kamienicy przy rynku oraz 
zabudowań gospodarskich znajdujących się przy 
ulicy Tylnej. Nowy właściciel urządził na piętrze 
budynku przy ul. Tylnej warsztat obuwniczy, na par-
terze chlewy i pralnię. Obniżył podłogi oraz zmienił 

4 Nazwisko Bałdowski w Kartotece ewidencji ludności mia-
sta Poznania z lat 1870–1931, http://www.e-kartoteka.net/
pl/index, http://www.leszno.interbit.pl/dzieje32b.htm.

5 Informacje od Krystyny Zielińskiej z d. Bałdowskiej.

ZZ Przywitanie Wojska Polskiego w Nowem w 1920 roku. Na trzeciej kamienicy 
od prawej strony szyld z napisem Maksymilian Bałdowski

okno wystawowe w kamienicy przy rynku. W czasie 
II wojny światowej wywłaszczono właścicieli, jed-
nak po II wojnie światowej akt ten unieważniono 
i kamienica wróciła w ręce Bałdowskich6.

Mieszkający w Lesznie Bałdowscy angażo-
wali się także w życie społeczne, w szczególności 
w sport. Fundowali nagrody w rozgrywkach pił-
karskich o puchar braci Bałdowskich7. Szczególny 
wkład w rozwój miejscowego sportu miał Zygmunt 
Bałdowski, wieloletni prezes i mecenas Klubu Spor-
towego „Polonia”. W czasie jego kadencji, w latach 
1931–1934, klub prowadził sekcję piłkarską, krę-
glarską i bokserską. Znacznym sukcesem było zaku-
pienie terenu pod nowe boisko piłkarskie8.

Podsumowując, głównym przyczynkiem do 
przygotowania rysu rodziny Bałdowskich były po-
szukiwania genealogiczne, które przerodziły się 
w chęć upamiętnienia postawy Antoniego Bałdow-
skiego – dzielnego ucznia, który w imię polskości 
stawiał opór pruskiej szkole i próbie niemieckiego 
wychowania. Losy rodziny Bałdowskich to także 
opowieść o konsekwentnym dążeniu do awansu spo-
łecznego, jaki dokonał się w wielu rodzinach pomor-
skich w II poł. XIX i na pocz. XX w.9 

6 dr hab. Miron Urbaniak, prof. nadzw., Leszno Rynek 4, 
http://leszno.fotopolska.eu/1197552,foto.html  (dostęp: 
10.07.2018).

7 Biogram Tadeusza Ryglewicza, http://www.leszno.interbit.
pl/1rydlewicz.html (dostęp: 10.07.2018).

8 Dawid Krystek, Stulecie Klubu Sportowego Polonia 1912 
Leszno, „Rocznik Leszczyński” 2012, nr 12, s. 22.

9 Autor dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-
nia opracowania: Justynie Budce, Mariuszowi Śledź, Iwo-
nie Gnisz, Krystynie Zielińskiej, Krzysztofowi Halickiemu. 
Materiał ikonograficzny pochodzi ze zbiorów, bądź został 
udostępniony przez Mariusza Śledzia, Krystynę Zielińską, 
Iwonę Gnisz oraz autora.

Bałdowski co Prusakom się nie kłaniał
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Pierwsze lata po wyzwoleniu przyniosły zmiany 
również we własności rolnej. W związku z prze-
jęciem własności państwowej przez Polskę, ale 

także w związku z wyjazdem Niemców, sporządzono 
w 1923 r. „Książkę adresową gospodarstw rolnych” 
– informator dotyczący właścicieli gospodarstw rol-
nych i lasów na Pomorzu o obszarze większym niż 
50 ha. W Czarnej Wodzie wsi było trzech takich 
gospodarzy. Walenty Sturmowski posiadł gospodar-
stwo o pow. 84 ha, z czego tylko 7 ha pól i 3 ha pa-
stwisk, a pozostałe 74 ha stanowiły teren zabudowy 
gospodarstwa i nieużytki. Jan Sturmowski miał 
gospodarstwo o pow. 75 ha, z czego 10 ha pól i 1 ha 
pastwisk, a pozostałe 64 ha stanowiły teren zabu-
dowy gospodarstwa i nieużytki. Gospodarstwo Kazi-
mierza Kamińskiego miało 71 ha, z czego 11 ha pól, 
2 łąk i 1 ha pastwisk, a pozostałe 57 ha stanowiły te-
ren zabudowy gospodarstwa i nieużytki. Żadne z go-
spodarstw nie miało lasów ani wód. Dodać należy, 
że nazwę wsi zapisano w księdze łącznie – Czarna-
woda1. Taka pisownia nazwy wsi była wówczas stałą 
praktyką.

W 1924 r. w młynie parowym w Czarnej Wodzie 
przeprowadzono przebudowę, w związku z czym 
jego właściciel ogłosił sprzedaż zbędnych po prze-
budowie elementów: podstawa walcowa, para ka-
mieni francuskich o średnicy 1,18 m, jeden elewator, 
dwa filtry. Jak określił sprzedający: „wszystkie rze-
czy są używane, ale w bardzo dobrym stanie”2.

Warto w tym miejscu odnotować ślub Anto-
niego Sprunga z Zofią Szelbracikowską. 29 kwiet-
nia 1924 r., będący mieszkańcem Nowego Dworu 
Antoni Sprung (kawaler), urodzony 29 kwietnia 
1890 r. zawarł w kościele parafialnym w Łęgu zwią-
zek małżeński z mieszkanką Czarnej Wody – Zofią 
Szelbracikowską (panną), urodzoną 19 lutego 1906 r. 
Świadkami byli Oswald Burdak i Konrad Szelbra-
cikowski. Ślubu udzielał ks. Alojzy Rapior – wikary 
ze Śliwic3. Antoni Sprung był kapitanem marynarki 
handlowej i w 1925 r. wspólnie z kpt. Mamertem 

1 Książka adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów 
wojew. pomorskiego, zebrał i  zestawił Stanisław Manthey, 
Wydawnictwo Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu, wyd. I, 
Toruń 1923, s. 486–487.

2 „Pielgrzym” nr 42, 5 kwietnia 1924.
3 Księga małżeństw parafii Łąg 1921–1929, ADP.

Stankiewiczem (wówczas komendantem żaglowca 
szkolnego „Lwów”) podjął starania mające na celu 
stworzenia polskiej marynarki handlowej, publiku-
jąc na ten temat artykuł w „Słowie Pomorskim”4. 
Antoni Sprung cztery artykuły opublikował także na 
łamach „Pielgrzyma”5. Ponadto jego teksty na temat 
floty handlowej ukazywały się m.in. w „Gazecie Pol-
skiej”6 oraz „Biuletynie Daleki Wschód” – dodatku 
do „Tygodnika Polskiego”, wydawanego w Harbinie 
w Chinach od 1922 do 1940 (najdłużej ukazująca się 
polska gazeta w Mandżurii)7.

Trudno powiedzieć, kiedy na stacji w Czarnej 
Wodzie została wybudowana waga kolejowa. Wia-
domo na pewno, że działała już w październiku 
1925 r. Jak odnotowano, wówczas to, w związku 
z długotrwałą awarią wagi w Czersku, wszelkie 
transporty przychodzące do Czerska były odsyłane 
do Czarnej Wody i tam ważone8.

W kwietniu 1926 r. państwowe Urzędy Pośred-
nictwa Pracy ogłosiły wykaz wolnych miejsc pracy 
w województwie pomorskim. Poszukiwano chętnych 
na różne stanowiska pracy, ale uwagę zwraca zapo-
trzebowanie na dwustu wykwalifikowanych robotni-
ków leśnych do Nadleśnictwa Leśna Huta i do stacji 
kolejowej Czarna Woda. Jak napisano: „Praca jest 
akordowa wg taryfy pomorskiej. Robotnicy mogą 
się ulokować w okolicznych wioskach jak Czarnej-
wodzie, Wojtalu, Wiecku i Studzienicy. Robotnicy 
muszą mieć własne narzędzia”9. Czy zatrudnienie 
tak dużej liczby pracowników było spowodowane 
plagą strzygoni choinówki i koniecznością szyb-
kiego wycięcia ogromnej ilości drzew iglastych, 
które ona atakuje? Plaga taka nawiedziła okoliczne 
lasy na pewno w latach 1931–193310.

4 O marynarkę handlową, „Słowo Pomorskie” nr 3, 4 stycz-
nia 1925, s. 4.

5 O polską marynarkę handlową, „Pielgrzym” nr 7, 15 stycz-
nia 1925, s. 1.

6 Tonący okręt. Ginący zysk marynarki handlowej, „Gazeta 
Polska” nr 42, 21 lutego 1925 s. 3.

7 Polska Marynarka Handlowa, „Daleki Wschód” nr 25, 
29 sierpnia 1926.

8 Drzazgi, „Dziennik Bydgoski” nr 234, 10 października 
1926, s. 10.

9 Wiadomości miejscowe i  potoczne, „Nadwiślanin” nr 28, 
7 kwietnia 1926, s. 2.

10 W. Morzuch, Kronika tartaku w Kaliskach, mps.
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Księga adresowa Polski na lata 1926/1927 r. po-
daje, że we wsi i gminie Czarna Woda mieszkało 561 
osób. We wsi działał urząd pocztowy i telegraficzny. 
Największe gospodarstwa ziemskie posiadali Wal-
demar Sturmowski – 83 ha, Jan Sturmowski – 74 ha 
i Kazimierz Kamiński – 71 ha. Właścicielem tar-
taku i młyna (firmy zarejestrowanej w sądzie) był R. 
Brambach. Wyszynk trunków w dwóch lokalach pro-
wadzili A. Cysewski i F. Szelbracikowski11. We wsi 
działały trzy sklepy z artykułami kolonialnymi, które 
prowadzili T. Kuczkowski, J. Prill i H. Szelbracikow-
ska. Ta ostatnia miała działalność zarejestrowaną 
w sądzie. Usługi świadczyli: stolarskie – Fr. Żygow-
ski, kowalskie – F. Czecholiński, krawieckie – Fil. 
Żygowski12. Informacje te można uzupełnić danymi 
zawartymi w spisie abonentów sieci telefonicznej 
z marca 1926 r., który przede wszystkim informuje 
o zasadach funkcjonowania Urzędu Pocztowo-Tele-
graficznego w Czarnej Wodzie. Funkcjonował on we 
wszystkie dni tygodnia, przy czym w dni powszednie 
w godzinach 8–12 i 15–18, a w niedziele 8–10 i 15–16. 
Znajdowała się tu rozmównica publiczna i służba sta-
cji ratunkowej. Spis ten informuje, że w Czarnej Wo-
dzie działał Posterunek Policji Państwowej. Telefony 
obsługiwane przez UPT posiadali mieszkańcy Czar-
nej Wody, Łęgu i Wiecka. W Czarnej Wodzie telefony 
posiadali właściciel tartaku parowego Reinhold 
Brambach i Franciszek Szelbracikowski – kupiec13. 
Wspomniany tu Szelbracikowski był wymieniany 
wśród zastępców członków Komisji Szacunkowej 
podatku dochodowego na powiat Starogard na okres 
1927–1928 rok14.

Wspomniana firma Brambacha powstała 
w 1886 r., a jej biuro główne w 1928 r. znajdowało 
się w Gdańsku-Brzeźnie. Brambach posiadał w tym 
czasie tartaki także w Gutowcu na Pomorzu, Bu-
charaszewie w Wielkopolsce oraz Zagożdzonie 
i Augustowie na terenie dawnego Królestwa Kon-
gresowego15. Pisząc o tartakach, należy dodać, że 
w tym mocno zalesionym terenie był to jeden z czę-
ściej spotykanych zakładów w okolicy. W Kaliskach 
były w tym czasie dwa tartaki, jeden należący do 

11 Jego syn Konrad był nauczycielem, zamordowany przez 
Niemców w 1942 r., więcej R. Szwoch, Słownik biograficzny 
Kociewia, t. 4, Starogard Gdański 2013, s. 280.

12 Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla han-
dlu, przemysłu, rzemiosła i  rolnictwa, wyd. IV, Warszawa 
1926/27, s. 446–447.

13 Spis Abonentów Sieci Telefonicznej Okręgu Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów w Bydgoszczy w marcu 1926 r., Poznań 1926, 
s. 92.

14 Dział Gospodarczy, „Słowo Pomorskie” nr 147, 1 lipca 1927, 
s. 7

15 Księga pamiątkowa polskiej administracji skarbowej 
w  Wielkopolsce i  na Pomorzu, Poznań–Grudziądz 1929, 
s. 37 i 56.

„Elbe i Spółka” wraz z fabryką mebli, a właścicie-
lem drugiego był H. Sass16. Do firmy „Elbe S-ka”, 
prowadzonej przez F. Elbe, należał także tartak 
parowy i młyn parowy we wsi Rytel w powiecie 
chojnickim. W Zblewie właścicielami tartaków byli 
Maks Rozenkranz i Franz Münchau, w Bytonii – Pa-
weł Klamann, w Lubichowie – Franciszek Laskow-
ski, w Wiecku – Feliks Cuno17.

W Czarnej Wodzie działało Towarzystwo Po-
wstańców i Wojaków18. Niestety nie jest znana data 
jego powołania ani lista członków. Wiadomo, że 
istniało na pewno 3 maja 1925 r., organizując po-
chód w Czarnej Wodzie z okazji rocznicy Konsty-
tucji 3 Maja. Pochód ruszył spod szkoły i zakończył 
się na Placu Wolności na Podlesiu. Dla upiększenia 
wioski postawiono kilka bram. Tu do mieszkańców 
mowę wygłosił pan Dullek, a dzieci deklamowały 
wiersze i śpiewały. U schyłku dnia wszyscy w po-
chodzie powrócili do wioski, a pochód rozwiązał się 
koło oberży pana Cisewskiego. Był to pierwszy pol-
ski pochód w Czarnej Wodzie. Pochody takie konty-
nuowano w następnych latach. Rok 1925 przyniósł 
zmiany w szkole. Z dniem 1 września przeszła do 
szkoły w Osowie nauczycielka Nagórska, pracująca 
w Czarnej Wodzie od 1920 r., a w jej miejsce przy-
szedł Edmund Gołuński19, dotychczas nauczyciel 
w Dąbrowie20.

16 Księga adresowa Polski…, s. 469.
17 Księga adresowa Polski…, s. 507.
18 Towarzystwo pielęgnowało pamięć poległych w powstaniu 

1918/1919 i późniejszych walkach przy ustalaniu granic RP, 
skupiało wszystkich żyjących z  okolicy, którzy pośrednio 
lub bezpośrednio w  tych walkach uczestniczyli, a  także 
wszystkich służących w wojsku; podtrzymywało ducha go-
towości do walki o Polskę oraz kształtowało postawy brater-
stwa i pomocy potrzebującym.

19 Edmund Gołuński, ur. 15.12.1904  r. w  m. Cis w  pow. sta-
rogardzkim, w  latach 1922–1925 nauczyciel w  Dąbrowie, 
w Czarnej Wodzie, od 1935 r. kierownik szkoły w Głuchem, 
uczestnik kampanii wrześniowej. Po powrocie do Głuche-
go aresztowany przez Niemców i rozstrzelany 20.09.1939 r. 
w Szpęgawsku, więcej R. Szwoch, Słownik…, s. 113–114.

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

ZZ Dom w Czarnej Wodzie należący niegdyś 
do Brambacha (ze zb. autora)

czarna woda w latach 1920–1930 (2)
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Gdy w 1926 r. przypadała 150. rocznica pod-
pisania Deklaracji Niepodległości – uchwalenia 
Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, około 
5,5 miliona mieszkańców II Rzeczypospolitej pod-
pisało się pod życzeniami dla Amerykanów. Podpi-
sywali się na specjalnie przygotowanych kartach. 
Podpisy złożyły najważniejsze osoby w państwie, 
m.in. prezydent Ignacy Mościcki i Józef Piłsudski, 
pozostali członkowie rządu, parlamentarzyści. Pod 
życzeniami podpisywali się członkowie władz wo-
jewódzkich, powiatowych, przemysłowcy, a przede 
wszystkim uczniowie setek szkół w Polsce. Pięknie 
oprawione w 111 tomach zostały złożone w listopa-
dzie 1926 r. w Białym Domu na ręce ówczesnego 
Prezydenta USA Calvina Coolidge’a, a ten przeka-
zał kolekcję do Biblioteki Kongresu. Tam przeleżała 
prawie siedemdziesiąt lat i została „odkryta” przez 
mających polskie korzenie pracowników biblioteki. 
Zdygitalizowano wówczas 13 tomów. Po kolejnych 
20 latach Biblioteka Polska w Waszyngtonie podjęła 
prace zmierzające do digitalizacji całego zbioru.

Jedną ze wspomnianych kart podpisali także 
nauczyciele i uczniowie szkoły w Czarnej Wodzie. 
Nauczycielami w 1926 r. byli Leon Czapiewski 
i Edmund Gołuński. Uczniowie, którzy podpisali się 
pod życzeniami, nie podawali swoich imion, znamy 
więc jedynie ich nazwiska, przy czym niektóre 
z nich się powtarzają i dotyczą zapewne rodzeństwa. 
Zachowana została pisownia nazwisk i kolejność 
złożenia podpisu. Uczniami tymi byli (vide obok): 
Hoffmanówna, Etmańska, Pawłowska, Cysewska, 
Prylówna, Sturmowska, Ebertowska, Miszewska, 
Kamińska, Keisterówna, Liedtkówna, Ossowska, 
Ebertowska, Librówna, Czapiewska, Prychtówna, 
Maciejewska, Ebertowska, Dulkówna, Szwochówna, 
Keistrówna, Lidtkówna, Ebertowska, Sturmowska, 
Sturmowska, Litkówna, Leszczyńska, Bieskówna, 
Almówna, Miszewska, Reschka, Szramka, Szyszka, 
Narloch, Prychła, Akerman, Hoffman, Stormow-
ski, Landowski, Pazda, Hartun, Narloch, Prychła, 
Żygowski, Alm, Pryl, Pufelski, Szczygelski, Mu-
szewski, Prychtówna, Blumówna, Prill, Prillówna, 
Cysewska, Kaszubowska, Kajstrówna, Maciejewska, 
Alm, Pufelski, Prychła, Ossowski, B. Kaszubowski, 
Prill, Kamiński, Ebertowski, Ossowska, Hincówna, 
Dobrowolska, Pufelska, Narlówna, Szramkówna, 
Żygowska, Prychła, Szwoch21. Jak z powyższego wi-
dać podpisy złożyło 74 uczniów. Czy byli to wszyscy, 
którzy uczęszczali wówczas do szkoły? Trudno dziś 
jednoznacznie stwierdzić.

W 1926 r. naukę w szkole rozpoczęło 113 uczniów. 
Niestety dzieci zaatakowała zakaźna płonnica (szkar-
latyna). Z tego powodu rozpoczęcie roku szkolnego 

21 www.culture.pl

w 1926 r. przesunięto na 16 września22. Zimą 1927 r. 
choroba zaatakowała ponownie i aż w 13  domach od-
notowano zachorowania na szkarlatynę. Żeby ogra-
niczyć rozprzestrzenianie się choroby, zamknięto 
szkołę, a lekarz powiatowy zarządził szczepienia 
przeciw płonnicy, aby zapobiec jej dalszemu rozpo-
wszechnianiu się23. Szkołę zamknięto 31 stycznia, 
a szczepienia w dniach 9 i 15 lutego przeprowadził 
lekarz powiatowy ze Starogardu – dr Gaszkowski. 
Szkołę po wygaśnięciu choroby otwarto dopiero 
2 marca 1927 r.24 Pisząc o szkole, należy dodać, że 
5 września 1927 r. Kuratorium Oświaty w Toruniu 
podniosło jej stopień organizacyjny ze szkoły dwu-
klasowej na trzyklasową. Pomimo tej decyzji, szkoła 
w dalszym ciągu miała dwie klasy.

Towarzystwo Powstańców i Wojaków organi-
zowało różne spotkania i zabawy. Niestety jedna 
z takich zabaw, która miała miejsce 4 lipca 1926 r., 
skończyła się ogólną bójką. Tak opisano jej przebieg: 

„W niedzielę, dnia 4 lipca, powstała z nieznanych 

22 Chronik der Schule…
23 Z  Wielkopolski i  Pomorza, „Dziennik Bydgoski” nr 41, 

20 lutego 1927, s. 15.
24 Chronik der Schule…

Krzysztof Kowalkowski
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przyczyn na zabawie Tow. Powstańców i Wojaków 
straszna bijatyka, tem gorsza, że trwała od 11. do 
2. w nocy. Skutek był ten, że poraniono dużo osób, 
potłuczono kilka drzwi i ca. 20 szyb. Na salę i do 
pokoi p. Szelbracikowskiego rzucano kamienie, bu-
telki i inne rzeczy. Tu i ówdzie, padały nawet strzały. 
Wielka ilość gości, czując się w niebezpieczeństwie, 
kryła się pod kanapy, łóżka, w sklepach i gdzie 
tylko znaleźć było miejsce. Ciekawe, kto sprzeda-
wał w niedzielę wódkę i dlaczego policja i wojsko, 
zamiast dbać o porządek, chowała się w pokojach 
z innymi gośćmi”25. 

Towarzystwo Powstańców i Wojaków mu-
siało działać prężnie skoro już w 1927 r. otrzymało 
swój sztandar. Poświęcenie sztandaru odbyło się 
w niedzielę 14 sierpnia w Czarnej Wodzie. Już 
w przeddzień przyjechała orkiestra Sokoła z Czer-
ska. Natomiast w niedzielę o 6.55 przyjechały 
pociągiem towarzystwa i delegacje z kierunku 
Chojnice–Czersk, a 11.05 delegacje i goście z kie-
runku Starogardu. Były to towarzystwa z Czerska, 
Rytla, Szlachty, Kalisk i Zblewa. Przymaszerowali 
też członkowie towarzystwa z Łęgu. Wszystkich 
przywitał zawiadowca stacji Bluhm – prezes miej-
scowego TPiW. W parku przy dworcu postawiono 
ołtarz, na który materiał ofiarował Brambach. Mszę 
odprawił ks. dr Ruchniewicz z Łęgu, który następ-
nie go poświęcił. Podczas mszy św. przygrywały 
orkiestry Sokoła z Czerska i TPiW z Łęgu. „Chrzest-
nymi byli: Józef Dudek [powinno być Dullek – KK] 
kierownik tartaku z małżonką, wójt Józef Gwizdała 
z małżonką, wójt Władysław Sowiński z małżonką, 
Wiktor Kulerski26 z Grudziądza i poseł Piotr Kur-
mowski [powinno być Sturmowski – KK]. Po mszy 
św. komendant okręgowy odebrał przysięgę i wrę-
czył sztandar prezesowi, tenże oddał go komendan-
towi, ten zaś chorążemu. W tej chwili przemówił 
drh Leon Czapiewski, kierownik szkoły Czarna-
woda. Przemawiali jeszcze Wiktor Kulerski, poseł 
Sturmowski, pierwszy członek placówki Józef Du-
llek itd. Gwoździ pamiątkowych wręczono dziesięć. 
Następnie odbył się wspólny obiad w salach druha 
Cysewskiego i p. Szelbracikowskiego. O godz. 3.30 
zorganizowano ponowną zbiórkę i pochód przez 
Starą Czarnąwodę na Plac Wolności, gdzie się ba-
wiono aż do zmr., poczem odmaszerowano do wioski 
na salę p. Szelbracikowskiego i Cysewskiego, gdzie 
odegrano dwie sztuki amatorskie, „Poseł czy komi-
niarz” oraz Chrapanie z rozkazu”. Zabawą taneczną 

25 Z Prowincji, „Dziennik Bydgoski” nr 161, 17 lipca 1926, s. 6.
26 Wiktor Kulerski (1865–1935), dziennikarz i  wydawca, po-

seł do parlamentu Rzeszy, senator RP, działacz ruchu ludo-
wego (PSL „Piast”), więcej Słownik biograficzny Pomorza 
Nadwiślańskiego, t. 2, Gdańsk 1994, s. 536–538.

zakończono uroczystość wojacką tut. Placówki”27. 
Uroczystości poświęcenia sztandaru odnotował 
w szkolnej kronice także nauczyciel Czapiewski. 
Napisał on: „14.8.1927 odbyło się poświęcenie sztan-
daru placówki Towarzystwa Powstańców i Wojaków 
w Czarnejwodzie. W dniu poprzedzającym odbył się 
capstrzyk. Cała placówka w pochodzie oświeconym 
pochodniami wyruszyła z dworca do starej Czar-
nejwody, a stamtąd do tutejszej Czarnej Wody. Po 
defiladzie przed oberżą pana Szelbracikowskiego 
nastąpiło rozwiązanie pochodu. W sam dzień uro-
czystości odbyło się przyjęcie gości na dworcu przy 
dźwiękach orkiestry Towarzystwa „Sokół” z Czer-
ska. O 11½ odbyła się msza polowa w parku przy 
kolei. Po poświęceniu wygłosił kierownik szkoły 
Czapiewski dłuższe patriotyczne przemówienie, 
w którem wskazał na to morze krwi szlachetnej pol-
skiej przelanej przez naszych braci celem odzyska-
nia wolnej Ojczyzny. Po defiladzie przed sztandarem 
odbył się obiad żołnierski na obu salach tutejszych 
oberż. Po południu koncertowała orkiestra na Placu 
Wolności. Po zapadnięciu zmr. odbyły się tańce na 
obu salach do świtu. Wspaniała uroczystość pozo-
staje mieszkańcom w długiej pamięci i będzie po-
rywem do heroicznych czynów w obronie naszej 
Ojczyzny”28. Członkowie TPiW z Czarnej Wody wie-
lokrotnie uczestniczyli ze swoim sztandarem w uro-
czystościach wojackich, np. w Legbądzie, Zblewie, 
Łęgu czy Zelgoszczy.

Wspomniany Józef Dullek był zaangażowany 
także w życie parafii w Łęgu, do której należeli 
mieszkańcy Czarnej Wody. Gdy fundowano dwa 
większe dzwony dla kościoła, większy ufundowali 
parafianie, a mniejszy państwo Dulkowie (tak za-
pisano nazwisko). Poświęcenia dzwonów odbyło 
się 3 kwietnia 1927 r. po południu. Dokonał tego ks. 
proboszcz Kazimierz Sprengel z Czerska w asyście 
dziekana czerskiego, proboszcza w Łęgu ks. Alek-
sandra Bukowskiego oraz ks. proboszcza Antoniego 
Kowalkowskiego z Rytla29. Podczas uroczystości 
przygrywała orkiestra Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i śpiewał chór „św. Cecylii”30.

W opublikowanej w 1928 r. „Strażnicy Bałtyc-
kiej” – ilustrowanym czasopiśmie społecznym po-
święconym idei obrony państwa i przysposobienia 

27 Poświęcenie sztandaru Tow. Powstańców i  Wojaków 
w Czarnej Wodzie, „Dziennik Bydgoski” nr 189, 20 sierpnia 
1927, s. 7.

28 Chronik der Schule…
29 Ks. Antoni Kowalkowski jest autorem słynnych pieśni ko-

ścielnych „Pan Jezus już się zbliża” i „Kiedyś o Jezu chodził 
po świecie”, więcej K. Kowalkowski, Ks. Antonik Kowalkow-
ski. Proboszcz. Budowniczy, autor pieśni, Pelplin 2016.

30 Wiadomości potoczne, „Pielgrzym” nr 44, 12 kwietnia 1927, 
s. 3.

czarna woda w latach 1920–1930 (2)



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        l i p i e c – w r z e s i e ń  2 0 1 8        N U M E R  1 0 214

wojskowego, zamieszczono zdjęcie członków Towa-
rzystwa Powstańców i Wojaków w Czarnej Wodzie. 
Jest na nim widocznych 20 druhów oraz sztandar 
towarzystwa. W pierwszym rzędzie siedzi sześciu 
mężczyzn i zapewne opis zamieszczony obok doty-
czy właśnie ich. Wymienieni są: A. Cyzewski – ko-
mendant [powinno być Cisewski – KK], I. Prabucki 

– sekretarz, L. Kuziemski – prezes, A. Bluhm – ref. 
oświatowy, E. Gołuński i E. Pettka – skarbnik31.

Zwiększało się znaczenie stacji kolejowej 
w Czarnej Wodzie nie tylko w obsłudze pasażer-
skiej, ale także jako punktu załadowczego towarów. 
W celu ich składowania przy stacji utworzono place 
składowe. Na dzierżawę siedem placów składowych 
o łącznej pow. 1256 m2 Polskie Koleje Państwowe 
ogłosiły przetarg, z jego publicznym rozstrzygnię-
ciem ustalonym na 2 lipca 1927 r.32 Na kolejne dwa 
place o znacznie większej powierzchni – 3319 m2 
przetarg ogłoszono w październiku tegoż roku33.

Zarys historii wydany w 1928 r. wśród miejsco-
wości należących do parafii Łąg wymienia Czarną 
Wodę, ale nazwę wsi zapisano jako Czarnawoda, do-
dając w nawiasie (Schwarzwasser), przy czym jako 
należące do tej miejscowości zapisano dworzec kole-
jowy, strażnice kolejowe nr 266 i 266a oraz osady Pod-
lesie, Kociagóra i Kamienna, wszystkie w powiecie 
starogardzkim. Mieszkało w nich łącznie 778 kato-
lików34. Nie podano jednak roku, w którym sporzą-
dzono informacje o ilości katolików. W wspomnianej 
tu strażnicy nr 266a pod koniec XIX w. dróżnikiem 
był Leonard Cisewski i tu urodził się w 1877 r. Aleksy 
Cisewski właściciel oberży w Czarnej Wodzie35.

Osada Podlesie to siedziba łąkowego Jana 
Ringwelskiego. Znajdujące się na Podlesiu łąki, 
pastwiska, wody itp. były wydzierżawiane przez 
Zarząd Łąk Państwowych na okresy kilkuletnie. 
Taką dzierżawę ogłoszono m.in. w „Pielgrzymie” 
w maju 1928 r. na okres od 1 października 1928 r. do 
30 września 1934 r. Dla dzielnicy Jeziorno i Podlesie 
ogłoszono dzierżawę na drogi i przejazdy nad kana-
łem Bąk–Borsk, rybołówstwo na wodach Smolnik, 
Płaszczki i połowa rzeki Czarna Woda oraz na inne 
użytki. Miejscem przetargu była zagroda urzędnika 
w Podlesiu36.

Oberża Aleksandra Cisewskiego była też miej-
scem zabaw karnawałowych. Taką m.in. 5 lutego 

31 „Strażnica Bałtycka” nr 1 (46), styczeń 1928, s. 6
32 Ogłoszenie, „Dziennik Bydgoski” nr 146, 29 czerwca 1927, 

s. 13.
33 Ogłoszenie, „Dziennik Bydgoski” nr 227, 2 października 

1927, s. 12.
34 Diecezja chełmińska, zarys historyczno-statystyczny, Pel-

plin 1928, 223–225.
35 T.M. Cisewski, Familia…, s. 51–54.
36 Ogłoszenie, „Pielgrzym” nr 64, 30 maja 1928, s. 6.

1928 r. zorganizowali pracownicy firmy Brambacha. 
Zabawa połączona była z amatorskim przedstawie-
niem sztuk pt. „Napad bandytów” i „Muzeum Sta-
rożytności”, które wywołały zachwyt zebranych. 
Podziękowania wykonawcom złożył kierownik 
zakładów Józef Dullek. Następnie uhonorowano 
najstarszego pracownika zakładów Mikołaja Deja, 
wzorowo pracującego w nich od 30 lat. Jak zauwa-
żył autor notatki prasowej cytowanej przez T. Ci-
sewskiego: „Uznanie i podziękowanie należy oddać 
Państwu Dullkom, a szczególności Pani D, która 
przyczyniła się 400 zakąskami dla swoich pracow-
ników”37.

4 marca 1928 r. odbyły się wybory do Sejmu. 
Tradycyjnie głosowanie odbyło się w szkole. Jak 
zapisał w szkolnej kronice nauczyciel Leon Cza-
piewski, „Mieszkańcy wioski brali gremialny udział. 
Z 300 uprawnionych do głosowania głosowało 280. 
Wstrzymało się od głosowania 20 osób, które prze-
ważnie się na obczyźnie (Żuławy) znajdują. Straż 
bezpieczeństwa pełnili członkowie Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków z Czarnejwody. Wybory od-
były się spokojnie”. Już 11 marca odbyły się wy-
bory do Senatu także przeprowadzone w szkole38. 
W kwietniu 1928 r. w województwie pomorskim do 
Pomorskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń zgło-
szono 36 pożarów. Jednym ze zgłoszonych był pożar 
w dniu 12 kwietnia w zabudowaniach Piotra Włocha 
w Czarnej Wodzie. Niestety statystyka podaje suchy 
fakt, więc nieznane są straty poniesione w pożarze39. 
Jedno jest pewne, że Piotr Włoch ubezpieczył się od 
pożaru, co nie było wówczas takie powszechne.

W 1928 r. Aleksander Cisewski sprzedał swoją 
oberżę oraz 2 ha ziemi w Łęgu p. Drewkowi. Powo-
dem sprzedaży oberży miało być przeniesienie się 
do Czerska, gdzie wcześniej mieszkała żona, i zało-
żenie sklepu z artykułami kolonialnymi40. Było to 
na pewno po lutym, a przed majem 1928 r., bo jesz-
cze w lutym odbywała się zabawa w oberży Cisew-
skiego, a podczas obchodów święta 3 Maja, pochód 
wracający z uroczystości rozwiązał się koło oberży 
Drewka. Tu dzieci otrzymały słodycze zakupione 
przez obywateli gminy. Dorośli mieszkańcy bawili 
się w oberży do rana. Dodać należy, że przemówie-
nie wygłosił po raz pierwszy nie kierownik szkoły 
Czapiewski, a nauczyciel Edmund Gołuński. Wła-
śnie jego wystąpienie wynikało zapewne z jego 
funkcji pełnionej w TPiW41. 

(cdn.)

37 T. M. Cisewski, Familia…, s. 66–67.
38 Chronik der Schule… nlb.
39 Statystyka pożarów w Pomorskim Stow. Ubezpieczeń w To-

runiu, „Strażak Pomorski” nr 6, czerwiec 1928, s. 8.
40 T. M. Cisewski, Familia …, s. 65.
41 Chronik der Schule… nlb.

Krzysztof Kowalkowski
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Pojałtańska1 zmiana układu sił w Europie zaowo-
cowała powstaniem dwóch przeciwstawnych 
bloków militarnych, złożonych z jednej strony 

ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
i państw bloku komunistycznego oraz USA i państw 
kapitalistycznych z drugiej. Polska znalazła się 
w kręgu tzw. demokracji ludowych. Pozorne wyzwo-
lenie kraju i wprowadzenie „demokracji socjalistycz-
nej”, która w systemie marksistowsko-leninowskim 
miała mniej więcej tyle wspólnego z normalną de-
mokracją, co krzesło elektryczne ze zwyczajnym 
krzesłem, nie przyniosły upragnionej wolności.

W ramach sprzeciwu społeczeństwa wobec 
komunistycznej dyktatury powstawało wiele orga-
nizacji niepodległościowych. Kilka z nich działało 
w latach 1945–1956 w Tczewie1.2Były to: Tajna Or-
ganizacja Skautingu, „Victoria”, „Victoria I”, „Wol-
ność i Niezawisłość” („Niepodległość”), „Zapora”, 

„Znicz”, Związek Mścicieli Polskich, „Zwycięstwo”. 
Najdłużej z nich działającą była „Victoria”, prze-
kształcona z Gwardyjskiego Klubu Sportowego 

„Victoria”. Należało do niej kilkanaście osób, głów-
nie harcerzy z III Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 
im. Jana III Sobieskiego oraz uczniowie szkół.

Na czele organizacji stał jej założyciel, Leon 
Markowski, ps. „Wiewiórka”, a funkcję zastępcy peł-
nił Józef Urban (według aktu oskarżenia inicjatorem 
grupy był Józef Urban, a Leon Markowski dołączył 
do organizacji przed referendum z czerwca 1946 r.). 
Członkowie organizacji spotykali się w domu przy 
ulicy Słowackiego 1, w pokoju na strychu.

Młodzi ludzie sporządzali i rozpowszechniali 
własnoręcznie przygotowane ulotki, które zawie-
rały hasła antypaństwowe i antyradzieckie. Prowa-
dzono również ćwiczenia o charakterze wojskowym. 

* Doktor, studiował historię, nauki polityczne oraz politologię 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie 
kierownik Wydziału Myśli Politycznej Europejskiego Cen-
trum Solidarności w Gdańsku.

1 Źródła: IPN Gd 146/88, t. 1; IPN Gd 146/88, t. 2; W. Bielecki, 
Przemijają lata, pozostają ślady. Opowieść o  ludzkich lo-
sach i organizacjach niepodległościowych działających na 
terenie Tczewa i  powiatu tczewskiego, walczących z  dyk-
taturą w okresie stalinizmu, Tczew 1997; www.tczewska.pl; 
www.bibula.com.

Sztuka orientacji w terenie, odczytywanie map, pod-
stawy łączności, rzucanie granatami, nauka o broni 
i wreszcie strzelanie z broni palnej wchodziły 
w zakres działań grupy. Członkowie „Victorii” byli 
osobami młodymi, kilkunastoletnimi, ale ukształto-
wanymi tradycyjnym patriotycznym wychowaniem. 
Chcieli walczyć z radzieckim okupantem i marzyli 
o odzyskaniu prawdziwej niepodległości. Zderzenie 
z ludową władzą było dla nich bardzo bolesne.

Jeden z pierwszych zachowanych donosów po-
ruszających temat „Victorii” pochodzi z grudnia 
1949 r. Doniesienie opracowano, wykorzystując ma-
teriały Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży 
Polskiej w Tczewie. Pisano, że na terenie Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie dzia-
łała tajna organizacja młodzieżowa „Klub Victoria”. 
Prezesem miał być Tadeusz Przybylski, a sekre-
tarzem Marian Durczak. Do aktywnych członków 
zaliczono: Kazimierza Fettera, ps. „Bolszewik”, Ma-
riana Zagórskiego, ps. „Siwek”, Edmunda Storma, 
ps. „Czapajew”, Leona Markowskiego, Kazimie-
rza Lońskiego i Wincentego Struczyńskiego. Jaką 

„wrogą robotę”, oprócz zebrań w miejskim parku, 
młodzi ludzie wykonywali, tego już doniesienie nie 
precyzuje.

W akcie oskarżenia UB szczegółowo opisało 
działalność grupy. Według śledczych „Victoria” 
powstała na przełomie 1945/1946 r., a pierwszym 
przywódcą był Józef Urban (grupa początkowo nie 
przyjęła żadnej nazwy, spotykano się na boisku klubu 

„Victoria”). W liceum Urban poznał Kazimierza Fet-
tera, Mariana Durczaka, Bernarda Durczaka i Win-
centego Struczyńskiego. W mieszkaniu Bernarda 
Durczaka wszyscy złożyli przysięgę na wierność 
organizacji. Tam podjęli również decyzję o przy-
gotowaniu antypaństwowych plakatów. Sporządzili, 
używając kredek, dwa plakaty. Jeden przedstawiał 
walczące między sobą „obozy” – Armię Krajową 
i komunistów. Zwyciężali oczywiście AK-owcy. Na-
stępny afisz ukazywał sztandary dwóch wyżej wy-
mienionych „obozów”, przy czym wyżej powiewał 
sztandar AK. Wieczorem tego samego dnia czworo 
młodych ludzi rozwiesiło plakaty na terenie Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Jó-
zefa Stalina (obecnie Szkoła Podstawowa nr 5 przy 

PRZEMYSŁAW RUCHLEWSKI*

Tczewska organizacja niepodległościowa 
„Victoria”



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        l i p i e c – w r z e s i e ń  2 0 1 8        N U M E R  1 0 216

Przemysław Ruchlewski

ulicy Obrońców Westerplatte). Jeden plakat przy-
kleili w ubikacji, drugi na dziedzińcu gimnazjum. 
Następnego dnia członkowie organizacji z satys-
fakcją obserwowali, jak szkolny woźny Franciszek 
Biliński, otoczony przez grupę uczniów, próbował 
zerwać plakat.

Członkowie „Viktorii” zrywali plakaty z ha-
słami PPR i PPS, m.in. przy ulicy Dąbrowskiego, 

koło kina „Wisła”. Wincenty Struczyński był pomy-
słodawcą napisania ulotek z hasłami „Precz z PPR 
i PPS. Niech żyje Armia Krajowa!”. Skorzystał 
z maszyny do pisania swego ojca. Powstało kilka 
ulotek oraz jeden anonim. Wraz z Marianem Dur-
czakiem, wieczorem, przy ulicy 30 Stycznia, rozrzu-
cili antypaństwowe materiały. Wspomniany anonim 
Struczyński wysłał do właściciela lokalu „Grand” 

ZZ Spotkanie autora z tczewską młodzieżą w Miejskiej Bibliotece Publicznej (fot. Jacek Cherek)
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(późniejsza Gospoda Spółdzielcza). W liście żądał 
zerwania afiszu propagandowego w witrynie oraz 
zastąpienia czerwonej chorągwi wywieszonej nad 
wejściem do budynku chorągwią biało-czerwoną.

Na miesiąc przed referendum z 30 czerwca 
1946 r. Józef Urban spotkał kolegę z czasów wojny, 
Leona Markowskiego i poinformował go o istnieniu 
organizacji pod jego przywództwem. Wspólnie napi-
sali trzy ulotki o treści „Nie głosujcie na 3, a na 1, 
to będziecie jedli kiełbasę i szynkę. Kto głosuje na 
3, tego zjedzą wszy”. Wieczorem wywiesili dwie 
ulotki na ulicy Dworcowej, jedną na ulicy Stalina. 
Ich współpraca nie trwała długo, Urban zachorował 
i kontakt się urwał.

Markowski starał się kontynuować „antypań-
stwową” działalność, szukał śladów tczewskiej or-
ganizacji. W marcu 1948 r. poznał Eugenię, swoją 
przyszłą żonę. Słysząc o działaniach Markowskiego, 
Eugenia przyznała się, że ma w posiadaniu broni 
typu „Walther” i około 60 naboi. Pistolet trafił do jej 
przyszłego męża.

Dopiero w sierpniu 1949 r. Markowski dość 
przypadkowo natrafił na Mariana Durczaka, jednego 
z członków grupy niepodległościowej. Szybko został 
przyjęty i wkrótce stał się przywódcą organizacji. 
W swoim mieszkaniu przy ulicy Słowackiego przed-
stawił wizję rozwoju grupy. Planowano wysadzić 
pomnik poległych żołnierzy radzieckich przy ulicy 
30 Stycznia oraz zdobyć broń z powiatowej komendy 
„Służby Polsce” w Tczewie. Postawiono sobie rów-
nież zadanie zdobycia listy członków Związku Mło-
dzieży Polskiej w celu utrudnienia jej działalności. 
W tamtym okresie do organizacji należeli m.in.: Ma-
rian Stojałowski, Bernard Durczak (kuzyn Mariana 
Durczaka) oraz Stanisław Pehnke.

Na przełomie lipca i sierpnia 1949 r. kontakt 
z grupą nawiązał ponownie Józef Urban. Praco-
wał w kinie „Wisła”, gdzie pomocnikiem operatora 
był również Leon Markowski. Tenże zaproponował 
Urbanowi powrót do czynnej działalności w organi-
zacji, która wtedy właśnie przyjęła nazwę „Victoria”.

Stary przywódca chciał wykazać się przed 
kolegami swoimi możliwościami. Nakłonił swoją 
koleżankę Rutę Bukowską do sporządzenia planu 
Zblewa, w którym mieszkała. Notatkę z zaznaczo-
nym posterunkiem MO, kościołem, szkołą oraz oko-
licznymi lasami i jeziorami w późniejszym okresie 
Urban spalił.

Pod koniec kwietnia Markowski poinformo-
wał Urbana, że otrzymał wezwanie do stawienia się 
1 maja w Powiatowym Zarządzie ZMP. Spodziewał 
się, że zostanie aresztowany. Na spotkanie nie po-
szedł, ale nie uniknął aresztowania.

W dniach od 10 do 15 maja 1950 r. funkcjo-
nariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 

w Tczewie zatrzymali członków organizacji „Vic-
toria”. Leona Markowskiego, najstarszego z grupy 
21-letniego przywódcę, aresztowano 10 maja 
w dyrekcji Zarządu Kin w Gdańsku. Resztę grupy 
schwytano w Tczewie i Pelplinie. Młodych ludzi 
zamknięto w areszcie śledczym PUBP w Tczewie, 
dzisiejszym budynku Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. W pamięci aresztantów zapisało się dwóch 
funkcjonariuszy UB: Kazimierz Krobski i Jan Mag-
dziarz. Szczególnie znęcali się nad Kazimierzem 
Fetterem, Leonem Markowskim i Wincentym Stru-
czyńskim. Więźniów bito i torturowano. Wbijano 
im zapałki i igły pod paznokcie, wkładano ołówki 
między palce rąk i boleśnie ściskano, co prowa-
dziło do złamań i zwichnięć oraz bito po stopach. 
W gdańskim IPN zachował się opis kaźni Barnarda 
Durczaka: „Podczas wielogodzinnych nocnych 
i dziennych przesłuchań Kazimierz Krobski zmu-
szał poszkodowanego Bernarda Durczaka do stania 
bez ruchu twarzą do ściany i jednoczesnego przy-
trzymywania czołem ołówka, a także bił go po twa-
rzy skórzanymi rękawiczkami”. Przesłuchiwanych 
maltretowano do utraty nieprzytomności.

Poza wymienionymi zatrzymano również Józefa 
Urbana, Bernarda Durczaka, Mariana Durczaka, 

ZZ Plakat propagandowy z r. 1946 – referendum 
„3 x TAK” – dla komunistów sprawdzian 
popularności władzy oraz przygotowanie 

do fałszerstwa wyborów w 1947 r.

Tczewska organizacja niepodległościowa…
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Mariana Stojałowskiego, Stanisława Penke i Eu-
genię Markowską. Trójka z aresztantów – Fetter, 
Markowski i Urban – podjęła 8 lipca próbę ucieczki 
i uwolnienia pozostałych aresztantów. Józef Urban, 
wraz z innym więźniem Kazimierzem Jóźwiukiem, 
niebędącym członkiem „Victorii”, zaatakowali od-
działowego Edwarda Słomskiego, obezwładnili go 
i zajęli areszt z dyżurką. Nie znaleźli tam broni, dla-
tego też poddali się bez walki. Uciekinierów prze-
wieziono do siedziby PUBP w Tczewie i dotkliwie 
pobito.

Aresztantów do czasu rozprawy przewieziono 
do więzienia w Gdańsku. Markowskiemu zafundo-
wano bardzo ciasny karcer jako dodatkową karę.

Śledztwo zamknięto już 6 września. Rozprawa 
przeciwko członkom „Victorii” odbyła się 13 paź-
dziernika przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Gdańsku. Przewodniczył sędzia ppłk Edward Ra-
taj, a rolę oskarżyciela pełnił ppor. Ryszard Słoń.

Wszystkich aresztowanych (oprócz Euge-
nii Markowskiej) oskarżono o czynienie „przy-
gotowania do zmiany przemocą ustroju Państwa 
Polskiego”. Zarzucono im także, że „byli wrogo na-
stawieni do władzy ludowej i odbywali nielegalne 
zebrania”. Przedstawiono również zarzut rozpo-
wszechniania treści antypaństwowych wzywających 
do popełnienia „zbrodni” (poza Marianem Stojałow-
skim i Stanisławem Pehnke). Markowskiemu, Fet-
terowi oraz Marianowi Durczakowi przedstawiono 
dowody nielegalnego posiadania broni typu „Wal-
ther”, a pozostałych – Bernarda Durczaka, Pehnke 
i Stojałowskiego – posądzono o „nieudzielenie infor-
macji o nielegalnym przechowywaniu broni”. Mar-
kowskiemu przedstawiono też zarzut planowania 
zniszczenia pomnika żołnierzy radzieckich. Ponadto 
Fettera, Markowskiego i Urbana obwiniono o do-
puszczenie się „gwałtownego zamachu na urzędnika 
państwowego”.

Wyroki były bardzo surowe. Sąd wymierzył Le-
onowi Markowskiemu 15 lat pozbawienia wolności, 
Kazimierzowi Fetterowi i Józefowi Urbanowi po 
10 lat więzienia. Pozostałym członkom – Bernar-
dowi i Marianowi Durczakom – po 7 lat, Wincen-
temu Struczyńskiemu, Marianowi Stojałowskiemu 
i Stanisławowi Pehnke sąd wymierzył karę po 6 lat 
więzienia. Oskarżoną o posiadanie broni Eugenię 
Markowską sąd uniewinnił. Wszyscy skazani utra-
cili prawa obywatelskie na 3 lub 2 lata, a ich mienie 
przepadło. Wniesiono rewizję wyroku, ale Naczelny 
Sąd Wojskowy w Warszawie potwierdził wyrok niż-
szej instancji.

Kary więzienia członkowie „Victorii” odbywali 
w Gdańsku, Sztumie, Strzelcach Opolskich i Jaworz-
nie. Szczególnie ciężkie warunki panowały w obozie 
pracy w Jaworznie (więźniowie pracowali w różnych 

przedsiębiorstwach i kopalniach w tzw. Progresyw-
nym Więzieniu dla Młodocianych w Jaworznie). Ma-
rian Durczak pracował w Łagiewnikach Śląskich, 
w kopalni „Barbara Wyzwolenie”, a Józef Urban 
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Więziennego 
w Jaworznie oraz w kopalni „Kościuszko” Mako-
szowy.

Tak ostre represje wymierzono w zaledwie 
kilkunastoletnią młodzież, skazując ją na wiele 
lat więzienia. Rodziny rozpoczęły starania o zwol-
nienie lub zmniejszenie kary. Pisały do naczelni-
ków zakładów karnych i do prezydenta Bolesława 
Bieruta. We fragmencie jednego z listów czytamy: 
„Drogi Obywatelu Prezydencie, racz zrozumieć 
serce matki, wróć synowi mojemu wolność. Wierzę, 
że prośba moja zostanie rozpatrzona i proszę jesz-
cze gorąco o przychylne i pozytywne załatwienie 
mojej prośby”.

W ramach odwilży, po kilku latach wszystkim 
skrócono wyroki i zostali wypuszczeni z więzienia. 
Ostatnimi byli Kazimierz Fetter, Józef Urban i Leon 
Markowski zwolnieni w czerwcu i lipcu 1954 r.

Powstaje pytanie, dlaczego tak młodzi ludzie 
(w 1946 r. Urban, Fetter i Bernard Durczak mieli 
po 15 lat, a Marian Durczak tylko 13 lat) zdecydo-
wali się na taką działalność. Ich motywy były proste, 
ale bardzo szlachetne. Kierował nimi patriotyzm, 
pragnienie walki o niepodległość Polski. Nie za-
stanawiali się, jak straszne konsekwencje poniosą. 
A może wiedzieli, ale byli po prostu odważni?

System potraktował ich bardzo brutalnie. 
Wprawdzie oskarżyciele zauważyli, że grupa spoty-
kała się bardzo nieregularnie, na zasadzie sponta-
niczności i przynależności (lub zwykłej chęci grania 
w piłkę nożną) do klubu piłkarskiego „Victoria”. 
Prokuratorzy twierdzili, że działalność młodych lu-
dzi „została przerwana w stadium czynności przy-
gotowawczych”, mimo to zażądali drakońskich kar. 
I sąd je wymierzył.

Okres odbywania kary był niewątpliwie bardzo 
ciężkim przeżyciem dla młodych ludzi. Śledztwo 
trwało kilka miesięcy, przesłuchania prowadzono 
w dzień i w nocy, aresztantów bito i poniżano. Po-
zbawienie wolności dla tak młodych ludzi było 
bardzo dotkliwym przeżyciem. Najgorzej mieli ci, 
którzy pracowali w kopalniach. Po wyjściu z więzie-
nia (np. Marian Durczak odbywał służbę wojskową 
w karnym batalionie pracy i wykonywał prace fi-
zyczne w kopalni), mieli znacznie gorszy start ży-
ciowy, nie wspominając o uszczerbku na zdrowiu.

Postawa tych młodych ludzi jest godna przypo-
mnienia. Dzięki takim bohaterom doszło w przyszło-
ści do powstania zrębów opozycji demokratycznej 
i w konsekwencji do przemian systemowych i wy-
walczenia prawdziwej wolności.

Tczewska organizacja niepodległościowa…
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Mój lólek Wawrzón zawdy łopowiadał, że 
przódzi beło jinaczy. Czasami zdarzało sia, 
że ludzie wjidzieli dióbła abo czarownica. 

Bywało ji tak, że łoni ludziom pómageli. Czasam 
to psoty ji fsigle jim wystwarzeli. Czarownica za 
pómocó dióbła mogła rzucać uroki ji czary na ludzi, 
zwiyrzanta ji na pola. Tygo sia ludziska mocko bo-
jeli. Dióbeł ji czarownica mogli przybiyrać różne po-
stury, np. psa, kota, kozła, kónia, ropuchy ji jinszych. 
Ludzie wiyrzyli tyż, że czarownica jestaj na łusłu-
gach dióbła, bo je jygo kochankó. Jano niy zawdy sia 
zgadzeli, czasam to sia poksykseli, jak w tam przy-
padku. Posłuchajta jak to beło, co sia tedy narobjyło.

Chłop mniał kawał ziamni, słabygo kónia ji ło-
rał pole. Naraz słyszy jakyś szum, szaszor ji wołanie 

„Chłopsie pómóż”. Patrzy w jedna, patrzy w druga 
stróna, a po polu lejci jakyś panicz w czarnym łu-
braniu zez cylindram na łbie. Bół mocko zmaracho-
wany ji uż z dalyka wołał „Chłopsie łukryj mnia, bo 
czarownica góni!”. Jak przylejciał, to zara kład sia 
w bruzda ji wołał „Załórz mnia, ja ci sia wywdzian-
cza”. Chłop pomyślał se czy łoszalał, czy co? Tedy 
gadał mu „Ja cia niy załórza, bo cia niy przykryja ji 
możesz sia łudusić”. Panicz wołał „To sia da!”. Wy-
cióngnył sia jak powróz ji wołał „Jano chutko, przy-
łorywaj!”. Chłop jano zamruczał hm, hm, zawołał 
na choćka ji załorał panicza. Łobejrzał sia, a tu jani 
śladu po paniczu. Pomalu łorał dali. Po jakymś czasie 
słyszy szaszor, szum, huki, trzaski ji krzyki. Myślał 
sobie, że grzmot nadciónga. Stanył ji patrzy, a tu nad 
polami heksa fsiura na mnietle ji woła „Chłopsie niy 
widziałeś tygo dióbła? Ja mu pokaża!”. Chlop zełgał, 
że niy widział ji polejciała dali. A mniała łóna wie-
dzić, że chłop zełgał. Tedy łona by mu pokazała, co 
potrafsi. Zara by rzuciyła na niygo urok, tak żeby 
chłopa pokrónciyło na wszytke stróny, tedy by uż 
wiancy niy łgał. Eszczy króńciyła sia po polach w ta 
ji wew ta, zaglóndała wszandzie. Raz beła dali, a raz 
bliży chłopa. Tedy chłop sia przyjrzał ji lepsi, a beła 
to baba szpytna, klatry rozczóchrane, ślypsia wy-
raczóne, najwer długy zakrzywióny, duża krosta na 
plapsie ji dość szczyrbata, jak na swoje lata. Wrysz-
cie polejciała za las. Szaszor pómalu przycichał, 
a chłop łorał dali.

Jedno razó załuważył, że skyba sia rucha ji wy-
łazi z ni panicz. Strzósnył sia ji bół czysty bez psia-

chu. Przylaz do chłopa ji powiada „Ja ci sia za to 
wywdziancza, niy pożałujesz” ji polaz. Jak panicz 
gadał, to chłop przyjrzał mu sia lepsi. Mniał czarne 
kłaki na łbie, a spod cylindra wychodziyli rogi. 
Mniał tyż łogón ji kóńske kopyta. Tedy uż chłop wie-
dział, że to jestaj diabół. Tak se pomyślał – diabelske 
łobjycanki cacanki a głupsiamu radość.

Para dniów potam diabół przylaz do chłopa ji 
powiada „Ja żam przylaz sia wywdzianczyć. Co 
móm ci zrobjić?” Chłop zaczón sia wykróncać, że ni 
ma nic do roboty. Diabół jak to diabół, zaczón gó na-
mawiać ji doredzać, żeby polaz do dworu, do pana ji 
powiedział mu, że ma chłopa do pómocy, mogó mu 
zboże draszować. Podpowiedział mu tyż, żeby spytał 
pana jile zapłaci. Diabół gadał chłopowju „Jano jidź, 
jidź, ja tu na cia poczykóm”. Chłop niy chciał jiść, 
bo niy wiyrzył diabłowju, że pómoże. A co tedy? Tan 
jednak napsiyrał jidź, jidź. Chcónc niy chcónc polaz 
do pana, jano niy wiyrzył, że tan sia zgodzi. Pan wy-
słuchał chłopa ji zaczón sia śmniać, powiada „Co wy 
we dwóch zrobjita? Stódoła jestaj łogrómna, w koż-
dym wachu po paranaście fur zboża”. Potam zasta-
nowiył sia ji powiada „Jak wydraszujeta jedan wach, 
to dóm wóm tyla a tyla dytków”. Niy beło to wcale 
tak mało. A bół pewny, że łoni całygo wacha niy wy-
draszujó. Tedy pan rozkazał rzóndcy, żeby pokazał 
chłopowju co ma zrobjić. Poszli do stódoły. Rzóndca 
pokazał łod czygo majó zaczóńć ji chdzie zboże, ch-
dzie słoma, a chdzie plewy majó być złożóne. Ji zara 
polaz lóz. Wiera chłop mu sia niy widział. Chłop jak 
łobaczył jile tam jestaj zboża w jednym wachu, to 
zwóntpsił, że to sia da wydraszować. A jak diabół 
niy pómoże? A beło pu wacha pszanicy, a w drugy 
łowies ji groch. Polaz nazad do dóm. Diabół py-
tał chłopa „Zgodziył sia?”. „Zgodziył sia ji zapłaci, 
jano to je wielgy wach”. Diabół, jak to łusłyszał, 
podskoczył zez radości. Tedy gadał chłopowju, że 
jutro z ryna przyńdzie ji bando cypować. Jak po-
wiedział, tak ryno przylaz, kazał chłopu wżóść dwa 
cypy ji dwa wjidły. Polyźli do roboty. Stódoła beła 
łogrómna. Diabół pytał „Łod czygo móma zaczóńć?”. 
Chłop pokazał mu wach z pszanicó, bo tak kazał 
rzóndca. „Dobrze” powiedział diabół do chłopa, 

„tera wkaraśkaj sia na wach ji zdrucaj snópki. Ja tu 
zamnieta klepsisko i zara banda cypował”. Chłop 
wlaz ji zdruca snopki, a diabół nic. Tedy chciał 

EDWARD ODYA

Chłop diabół ji czarownica
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łobaczyć co łon tam robji. W mómancie, jak zbliżył 
sia do krawańdzi wachu diabelski cyp przelejciał 
mu przed najwram. Wiater łod cypa cisnół gó na 
snopki. Wiancy uż niy wyglóndał. Diabół zez klepi-
ska zaczón wołać „Zwalaj, zwalaj!!”. Zara wskoczył 
na wach z diabelskymi wjidłami, jak sia zamachnół, 
to chyba fura snopków zwaliył. Zeskoczył ji cypo-
wał łup, łup, łup, jano stódoła sia trzansła. Słóma 
wynosiył na stóg, za stodoła. Wołał do chłopa „Jano 
zdrucaj, jano zdrucaj!”. Znowu wskoczył na wach ji 
ćwiyrć wachu zwalył. Zeskoczył, wycypował, słoma 
wyniós. Tak para razy ji pszanica wydraszował. 
Chłop jano patrzył co sia zrobjyło, sóm sobie niy do-
wiyrzał. Czy dobrze wjidzi? Skónd sia wzión tak duży 
cyp ji wjidły? Beło to tak przed maltycham. Diabół 
gadał chłopowju „do wieczora jestaj długo, może 
wydraszujim eszczy trocha?”. Chłop mu tłumaczył, 
że muszó najpsiyrw wyklaprować pszanica. Diabół 
gadał dali „To wydraszujim tan łowies, właź ji zdru-
caj”. Chłop powiada „Pszanica z łowsam ni może sia 
pomniaszać”. Diabół „To sia da, to sia niy pomnia-
sza, bo klepsisko jestaj wielge. Właź ji zwalaj, a ja 
tu podgarna pszanica”. Chłop wlaz ji zaczón zwalać. 
Diabół na klepsisku niy zrobjił nic, jano zaczón cy-
pować łowies łup, łup… Wskoczył na wach ji póma-
gał chłopowju zwalać, ji tak para razy. Łowies bół 
wydraszowany. Jak chłop łobaczył, że łowies jestaj 
pomniaszany zez pszanicó, to zblad ze strachu. Po-
wiada „Co my tera zrobjim?”. Diabół łuspokajał gó ji 
powiada „My to wyklaprujim, niy klópoc sia. Słońce 
jestaj eszcze dość wysoko, możym wydraszować esz-
czy tan groch”. Chłop ze zmartfsiania niy gadał uż 
nic. Zaczani draszować groch. Jak mnieli wydraszo-
wane wiancy jak ćwjyrć, przyczłapał sia rzóndca. 
Zara łobaczył, że wszytko jestaj pomniaszane. Krzy-
czał na chłopa, co łón narobjył, ani grosza niy doste-
nie za taka robota!. Chłop mu tłumaczył, że zboże 
wyklaprujó ji bandzie czyste. Jednak ze strachu spo-
ciył sia ji dostał trzasiawki. Jak rzóndca krzyczał, to 
diabół zrobjył sia mały, niypozorny, nawet rogi mu 
sia w kudły schoweli. Kopytów tyż niy beło wjidać, 
bo stojał w zbożu, a łogon wtuliył tak, że rzóndca gó 
niy wjidział. W tym czasie na klepsisku cypa diabel-

skygo ani wjidłów niy beło. Co sia stanyło? Rzóndca 
polaz, ale wjidział, że wiela mnieli zrobione. Myślał 
se, że chłop mniał kolóna ludzi, chtóre sia schoweli. 
Tak czy jinaczy, doniós to panu. Pan gó wysłuchał ji 
powiada „Dobrze żeś mnia to powiedział, chłop za to 
ani dytka niy dostenie”.

Po taky awanturze diabół mówjił do chłopa 
„Chodź jidzim do dóm, jutro bandziym robjić dali. 
Poszli, jano chłop ni móg w nocy zasneć. Cały czas 
myślał, co to bandzie jutro? Na drugy dziań poszli do-
kończyć draszowanie ji klaprowanie. Jak mnieli wy-
cypowane reszta grochu, chłop sia głowjił jak łoni to 
łoczyszczo. Diabół gadał „Niy martw sia, to sia da”. 
Łotworzył wrota ji stanół na boku, jak dmuchnół, to 
sia zrobjiło tyla kurzu, że chłop nic niy wjidział. Jak 
kurz łopad, to łobaczył kupa czysty pszanicy ji druga 
plewów. To sia chłopowju wjidziało. Diabół stanył 
z drugiygo boku ji dmuchnół. Potam chłop wjidział 
kupa łowsa ji druga plewów. Diabół zamknół wrota, 
a łotworzył z drugy stróny, stanół z rogu ji dmuch-
nół, a groch nalaz sia na jedny kupsie, a plewy łobok. 
Cały kurz polejciał za stódoła. Tedy chłop łaziył za-
dowolóny, zboże czyste, plewy łosóbno, słóma dobrze 
wydraszowana, stogi ładnie ułożone.

Beło to tak kele podwiyczórku, diabół powiada 
do chłopa „Jidź do pana po psinióndze, jak ci za-
płaci, to poproś ło pank słómy ji worek pszanicy na 
kurów”. Chłop polaz do pana ji powiada, że zboże 
jestaj wydraszowane ji wyklaprowane. Pan mu łod-
powiada „To ty łopryszku chcysz dytki za pomnia-
szane ziarno? Nic ci niy dóm!” Chłop mu tłumaczył, 
że zboże jestaj czyste na kupach. Pan niy wiyrzył, 
jano po czasie powiedział, że jidzie łobaczyć. Polyźli 
do stódoły. Jak pan łoglóndał zboże, to diabół króń-
cił sia kele stogów. Zawdy trzymał sia z daleka łod 
pana. Pan ni móg sia nadziwjić, że tak dobrze zboże 
wydraszoweli ji łoczyściyli. Polaz do stogów ji ma-
cał kłosy. Kłosy czyste, bez ziarków. Tedy mówjił do 
chłopa „Chodź ci zapłaca”. Zapłaciył eszczy pu raza 
wiancy jak zgodziył łod wacha. Chłop dziankował 
panu za dytki ji poprosiył ło pank słómy, ji ło wo-
rek pszanicy. Pan zadowolóny powiada „Weź sobie 
dobry pank słómy ji dobry worek pszanicy”. Chłop 

Draszować – młócić
Fura – wóz napełniony snopkami
Heksa – czarownica
Iść lóz – iść precz
Klatry – włosy
Klepsisko – utwardzona część w stodole
Maltych – obiad
Plapa – twarz
Poksykseli sia –pokłócili się
Postura – postać

Powrósło – ukręcona słoma do wiązania pęków
Rozczochrane – włosy w nieładzie
Rzóndca – zarządzający
Szpytna – brzydka
Wach – miejsce w stodole na snopki zboża i słomę
Wlaz za nadry – kogoś zezłościł
Wyklaprować – oczyścić zboże
Wyraczóne – wytrzeszczone
Wżóść – zabrać
Zdrucać – zwalać

SŁOWNICZEK GWARY

Edward Odya
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podziankował panu ji polaz do stódoły. Diabół py-
tał „Zgodziył sia?” Chłop mówjił, że jó. Tan jano 
za tó zgodó czykał. Tedy uż wiedział co ma rob-
jić. Mniał przygotowane powrósło ze słómy, take, 
że łopasał stóg – słómy łowsiany – para razy do-
koła. Skónd wzión wór diabelski, tygo uż chłop niy 
wjidział. Wgarnół do wora ćwjyrć kupy pszanicy. 
Tedy powiedział masz chłopsie. Chłop gadał „Ja 
gó niy uredza”. Diabół złapsiył wór ji wrzuciył go 
na stóg. Potam złapał za powrósło ji wzión stóg 
na pukel. Ze stogam musiał jiść bez łobora pana. 
Jak stómpał to jano ziamnia dudniyła – chyba mu 
ze sto diabłów pómagało – ale laz. Chłop szed za 
stogam zez wjidłami ji cypami. Jano jak rzóndca 
zaczón krzyczyć łuciyk na droga za płot. Rzóndca 
jak łobaczył, że chłop niysie stóg to krzyczał „Psa 
spuściyć!!” A tan bół łostry ji zara atakował. Dia-
bół złapsiył psa za łogón ji wrzuciył gó na stóg. 
Tan zez strachu cicho siydział. Stóg szed dali. Tedy 
rzóndca wołał „Byka spuściyć!!” a tan bód kogo 
popadło. Spuściyli byka, a tan lejciał prosto do 
stoga. Diabół złapsiył byka za łogón ji wrzuciył gó 
na stóg. Stóg szed dali. Prawie przy ziamni, jano 
żadna słómka niy spadła. Jak to wszytko łobaczyli 
we dworze, to wszytcy połuciykeli ji sia pochoweli.

Diabół ze stogam ji dobytkam przelaz bez wio-
ska. Ludzie jak to wjidzieli, to sia pochoweli, jano 
bez łokanka kykroweli. Brama łu chłopa beła za 
mała. Diabół przestawjił kawał płota, ji wlaz ze 
stogam na chłopa łobora. Tam stóg postawjił. Po-
tam płot przestajił na swoje mniesce. Psa łuwiózał 
do budy, wór pszanicy postawjył na klepsisku, le-
dwo sia zmnieścił. Byka zaharatał, łopcióngnył 
skóra, wyprawjył ji poćwiartował. Tedy gadał 
do chłopa tak: „Tera żam ci sia łodwdzianczył za 
twoja pómoc, masz dytki, pszanica, słóma, mniaso 
ji skóra, a dobrygo psa do psilnowania dobytku. 
Chłop mu za to dzianował. Sóm wjidział na swoje 
gały diabelskó moc.

Diabół polaz w sinó dal, prosto bez pola. Chłop 
patrzył za nim, a łon robjił sia coraz mniejszy aż znik.

Tedy chłop eszczy rozważał, jak to sia dobrze 
skóńczyło. Taka mała przysługa a tyla korzyści. 
Naraz łusłyszał w powietrzu klaskanie kopytów 
kóńskych ji rżenie kóni. Tak jakby nad pałacam 
ji wioskó ze sto kóni przelejciało. Zara chłop wie-
dział, że diabół niy bół sóm, a to beła jygo kolóna. 
Z dworu nicht po dobytek do chłopa niy przyszed.

Rzadko sia zdarza, żeby diabół bół tak dobry 
ji pómocny chłopowju. A że pana trocha wycwan-
cychował, to beła nałuczka, że może sia bogacić, 
a ji trocha na biydnygo stracić.

Jano dali niy wiamy ło co wybuchła ta awan-
tura dióbła z czarownicó? Chto komu za nadry wlaz? 
Czy heksa beła mocniyjsza, że diabół musiał zgalać?

Chłop diabół ji czarownica

22 sierpnia, w jedenastą rocznicę śmierci Ro-
mana Landowskiego, pisarza, poety i regio-
nalisty związanego z Kociewiem członkowie 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Ko-
ciewski w Tczewie, wspólnie z Miejską Biblioteką 
Publiczną im. Aleksandra Skulteta, uczcili pamięć 
miłośnika i piewcy ziemi kociewskiej. Podczas 
wspólnego spotkania przy ławeczce poety przypo-
mniano dorobek urodzonego w Świeciu, mieszkają-
cego w Tczewie i Czarnej Wodzie regionalisty. 

Pamięć 
o ROmanie Landowskim

ZZ Uczestnicy happeningu: na ławeczce: Michał Landow-
ski (wnuk Romana Landowskiego) i Jan Kulas, wyżej 
(od prawej): Leszek Muszczyński, dr Michał Kargul, 

Janusz Landowski (syn Romana), dr Krzysztof Korda, 
Henryk Laga i Piotr Lużyn (fot. Tomasz Jagielski)

„Wspólne odśpiewanie kociewskiego hymnu 
miało przypomnieć nasze wspólne korzenie” – powie-
dział dr Michał Kargul. „W roku jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, warto pa-
miętać o naszych małych i lokalnych krainach. Jedną 
z nich jest Kociewie, które tak pięknie opisywał Ro-
man Landowski”. Kociewski twórca pozostawił po 
sobie 14 książek, m.in. „Bedeker Kociewski”. Był też 
inicjatorem „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, 
który ukazuje się do dzisiaj. Za swoją działalność 
otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Tczewa. 
Podczas spotkania Janusz Landowski, syn poety, po-
dziękował zebranym za udział w uroczystości i przy-
pomnienie działalności ojca w tak nietypowej formie. 
Następnie uczestnicy spotkania udali się do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, gdzie dyskutowali o formach 
i sposobach promocji Kociewia na miarę XXI wieku. 

„Myślę, że takie działania powiększają naszą wiedzę 
o regionie i zwiększają lokalny patriotyzm” – podsu-
mował Henryk Laga, jeden z uczestników spotkania.

TOMASZ JAGIELSKI
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Dnia 7 stycznia 2018 r. odbyła się uroczysta inau-
guracja Roku Ks. Janusza Stanisława Pasierba 
ogłoszonego z inicjatywy Powiatu Tczewskiego 

i społeczności Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. ks. Pasierba. w 25. rocznicę śmierci wybitnego 
kapłana, poety i historyka sztuki oraz przypadającą 
w tym roku 20. rocznicą nadania szkole Jego imienia.

W Rezolucji Rady Powiatu Tczewskiego 
z 28 listopada 2017 r. czytamy: „Rok ks. Janusza 
St. Pasierba przybliży społeczności lokalnej syl-
wetkę wybitnego poety i eseisty związanego mocno 
z miastem Tczewem i powiatem, spopularyzuje 
Jego twórczość, przybliży Jego świat wartości 
i podkreśli rolę, jaką w życiu każdego człowieka 
spełnia mała ojczyzna”.

Z Tczewem i Kociewiem łączyły ks. Pasierba 
szczególne związki. W naszym mieście spędził lata 
dzieciństwa i młodości, tutaj ukończył gimnazjum 
i liceum. Później, będąc już wybitnym uczonym 
i pisarzem, wielokrotnie odwiedzał nasze miasto. 
Odbywał spotkania autorskie, odprawiał msze w fa-
rze tczewskiej, uczestniczył w Tygodniach Kultury 
Chrześcijańskiej. W uznaniu wieloletnich więzów 
z Tczewem w 1991 r. nadano mu honorowe obywa-
telstwo miasta. Za swojego patrona uznały go dwie 
szkoły w powiecie: Liceum Ogólnokształcące w Pel-
plinie (1994) oraz Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Tczewie (1998). W obu tych miastach znajdują się 
także ulice jego imienia.

Od 1996 r. z inicjatywy Bogdana Wiśniewskiego 
odbywa się w Pelplinie Pomorski Festiwal Poetycki 
im. ks. Janusza St. Pasierba, w którym biorą udział 
uczniowie i studenci z kilku województw, rywali-
zując w sześciu kategoriach: recytacje, programy 
poetycko-muzyczne, juwenilia poetyckie, eseje in-
terpretacyjne, poezja śpiewana oraz pamięć o dzie-
dzictwie kulturowym.

Bogatą działalność promującą życie i twórczość 
swojego Patrona od dwudziestu lat prowadzi Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Każdego roku, 
w rocznice jego urodzin lub śmierci, ZSE organi-
zuje Święto Patrona Szkoły, w którym liczna grupa 
uczniów bierze udział w konkursach: recytatorskim, 
literackim, plastycznym, kulinarnym. Szkoła wy-
daje własne publikacje przybliżające społeczności 
szkolnej i środowisku lokalnemu sylwetkę Patrona 

(w tym roku tomik poezji ks. Pasierba, „Takie nie-
możliwe piękno. Ekfrazy”), organizuje sesje popu-
larnonaukowe, poświęcone wybranym aspektom 
Jego spuścizny literackiej i naukowej oraz spotka-
nia z osobami, które osobiście znały ks. Pasierba, 
inspirują się Jego twórczością lub publikują prace 
dotyczące Jego życia i twórczości. Uczniowie szkoły 
uczestniczą w uroczystych koncertach w Galerii 
Jana Pawła II w Warszawie, organizowanych co-
rocznie przez Fundację im. ks. Pasierba.

„Mamy zaplanowane działania na cały rok – 
mówi Jerzy Cisewski, dyrektor Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Tczewie, koordynator wszystkich 
przedsięwzięć związanych z Rokiem na terenie po-
wiatu tczewskiego – ale prosiliśmy również różne 
instytucje, by zgłaszały swoje propozycje. W ten 
sposób pojawił się pomysł uroczystej mszy, która zo-
stanie odprawiona przez biskupa Ryszarda Kasynę 
w katedrze pelplińskiej 15 grudnia, w 25. rocznicę 
śmierci księdza Pasierba. Na dorocznym wakacyj-
nym obozie językowym, również Amerykanom przy-
bliżaliśmy twórczość naszego Patrona”.

Obchody Roku zainaugurowała msza św. kon-
celebrowana, pod przewodnictwem ks. prałata An-
toniego Dunajskiego w kościele pw. Świętego Józefa 
w Tczewie. Kulminacyjnym punktem uroczystości 
było otwarcie wystawy poświęconej ks. Januszowi 
St. Pasierbowi na placu między dworcem PKP i Ga-
lerią Kociewską w Tczewie. Wzięli w niej udział 
m.in. przedstawiciele władz miasta i powiatu: Tade-
usz Dzwonkowski – Starosta Tczewski, Barbara Ka-
mińska – Przewodnicząca Rady Powiatu, Stanisław 
Smoliński – członek Zarządu Powiatu. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się także: Kazimierz Smoliński 
– poseł na Sejm RP, ks. Wincenty Pytlik – kanonik gre-
mialny Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, konsultant 
Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturo-
wego przy KEP, Kazimierz Ickiewicz – wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej, przyjaciele ks. Pasierba 
z Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Krokowej, liczna reprezentacja uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Pasierba, 
w tym była dyrektor Eleonora Lewandowska, inicja-
torka nadania szkole imienia w 1998 r.

Obszerna, bogato ilustrowana ekspozycja – zło-
żona z 20 tablic – prezentuje jego życie, twórczość, 

Rok księdza Janusza St. Pasierba

ZDZISŁAW CZYŻ
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wiersze, myśli, anegdoty, 
upamiętnienie, związki 
z Tczewem. Sporo miej-
sca poświęcono ks. Pasier-
bowi jako patronowi szkoły 
w Tczewie oraz pomor-
skiemu szlakowi jego imie-
nia, prezentującemu walory 
turystyki kulturowej miast 
związanych z ks. Pasierbem 
na trasie Lubawa – Gru-
dziądz – Pelplin – Tczew 
– Gdańsk – Żarnowiec 
(280 km). Wystawę można 
było oglądać do 10 maja br. 
Materiały do wystawy 
przygotowali i opracowali: 
Hanna Molesztak, Zdzisław 
Czyż, Jerzy Cisewski oraz 
Piotr Kaczmarek (grafika 
komputerowa).

Podczas uroczystego 
otwarcia wiersze autorstwa 
ks. Pasierba recytowała 
uczennica ZSE Weronika 
Arendt. Przewodnicząca 
rady powiatu Barbara Ka-
mińska przedstawiła uzasad-
nienie do rezolucji o Roku 
księdza Janusza Pasierba. 
Sylwetkę ks. Pasierba przy-
bliżył zebranym tczewski 
historyk Kazimierz Ickie-
wicz. Refleksją o tym, jakim 
był człowiekiem podzielili 
się księża Antoni Dunajski 
– proboszcz parafii Świętego 
Józefa oraz Wincenty Pytlik – 
dyrektor Muzeum Diecezjal-
nego w Pelplinie.

Kultywowaniu pamięci 
o wspaniałym kapłanie, 
poecie, pisarzu, znawcy 
sztuki, Honorowym Obywa-
telu Miasta Tczewa służyć 
będzie cała seria przed-
sięwzięć organizowanych 
w bieżącym roku w naszym 
mieście i powiecie, m.in.: 
wystawy, sesje naukowe, 
konferencje popularnonau-
kowe, wieczory literackie, 
konkursy plastyczne i re-
cytatorskie oraz inicjatywy 
wydawnicze.

Rok księdza Janusza St. Pasierba

ZZ Od góry: Poczet sztandarowy ZSE w Tczewie podczas mszy św. w kościele 
św. Józefa; niżej: otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości ks. Janusza 

St. Pasierba – przemówienie Jerzego Cisewskiego, dyrektor ZSE;  
zwiedzanie wystawy (fot. Jacek Cherek)
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2 sierpnia barwny korowód 
mieszkańców Kociewia, 
przechodząc traktem kró-

lewskim w Gdańsku, rozpoczął 
Dzień Kociewia na Jarmarku 
św. Dominika. Wielu miesz-
kańców Pomorza ma swoje 
korzenie na Kociewiu. Nie 
tylko w Tczewie, Starogardzie 
Gdańskim, Pelpinie czy Świe-
ciu znają i kultywują tradycje 
kociewskie. 

Podczas największej imprezy 
handlowo-kulturowej, jaką 
od lat jest Jarmark św. Domi-
nika, zaprezentowały się gminy, 
orkiestry dęte, koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia 
i domy kultury. Uczestnicy po-
kazali barwne stroje, piosenki, 
muzykę, jadło, gwarę i historię 
tego regionu Polski. Od 2005 r. 
podczas jarmarku prezentuje 
się ta barwna kraina ze swoją 
tradycją, kulturą i historią. 

Jarmark św. Dominika, któ-
rego początki sięgają XIII w., 
a w tym roku miał 758. edycję, 
jest doskonałą formą prezen-
tacji również kociewskich 
osiągnięć. Mieszkańcy Trójmia-
sta i turyści oklaskami podzię-
kowali uczestnikom korowodu, 
a podczas zwiedzania stoisk 
z Kociewia podziwiali osiągnię-
cia regionu. 

Dzień Kociewia na Jarmarku 
św. Dominika przygotowały 
powiat starogardzki, Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Ko-
ciewie” i lokalne stowarzysze-
nia. Wszyscy z niecierpliwością 
oczekują na kolejny rok barw-
nego korowodu.

ZZ Fot. Tomasz Jagielski

Kociewie na Jarmarku św. Dominika

TOMASZ JAGIELSKI
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TADEUSZ STOPA

Stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Opale-
niu objąłem w 1972 r. Miejscowa szkoła podsta-
wowa nie była przystosowana do nowych zadań, 

więc w latach 1973–1976 prowadziłem rozbudowę 
szkoły. Po zakończeniu remontu i rozbudowy wspól-
nie z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodziciel-
skim postanowiliśmy nadać szkole imię i ufundować 
sztandar.

Kierując się regionalizmem, wybraliśmy na 
patrona Józefa Czyżewskiego, wielkiego patriotę 
związanego z ziemią opaleńską, który żył jeszcze 
w pamięci miejscowej ludności. Józef Czyżewski uro-
dził się we wsi Widlice, 25 grudnia 1857 r., uczęsz-
czał do szkoły w Opaleniu. Mimo że osiadł na stałe 
w Gdańsku, odwiedzał Widlice, a szczególnie zapa-
miętano obchody 200-lecia istnienia wsi, w których 
aktywnie uczestniczył. Tradycją stały się również 
zjazdy rodu Czyżewskich.

Przygotowania do nadania imienia szkole trwały 
około dwóch lat. W tym czasie uczniowie zapozna-
wali się z życiorysem i patriotyczną działalnością 
przyszłego patrona, szukali pamiątek, spisywali 
wspomnienia, przeprowadzali wywiady ze starszymi 
mieszkańcami wsi. Organizowaliśmy wycieczki do 
Widlic, w których znajduje się dom rodzinny Jó-
zefa Czyżewskiego. Nawiązaliśmy również kontakt 
z przedstawicielami rodziny Czyżewskich, dzięki po-
mocy Lucjana Czyżewskiego, ówczesnego dyrektora 
Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Skontaktowali-
śmy się też z córkami patrona szkoły – W. Nowacką 
i Marią Lniską oraz wnukiem prof. Witoldem Nowac-
kim, ówczesnym Prezesem Polskiej Akademii Nauk.

Młodzież odwiedziła Drukarnię im. J. Czy-
żewskiego w Gdańsku oraz miejsce pierwszej jego 
drukarni, którą w 1918 r. zniszczyli nacjonaliści 
niemieccy. Na lekcjach języka polskiego, historii, 
w ramach godzin wychowawczych uczniowie po-
znawali epokę, w której żył patron, jego patriotyzm 
i ogromne zasługi dla polskości Pomorza Gdań-
skiego. Równocześnie budowaliśmy izbę pamięci.

Finałem naszych prac było udokumentowane 
wystąpienie do Kuratorium w Gdańsku z prośbą 
o zgodę na nadanie Zespołowi Szkół Gminnych 
w Opaleniu imienia Józefa Czyżewskiego oraz zgodę 
na sztandar szkoły. Jego projekt wykonała nauczy-
cielka wychowania plastycznego Gertruda Zielińska, 

a wykonawcą został zakład hafciarski p. Jankowskiej 
w Starogardzie Gd.

Czekając na decyzję władz, gromadziliśmy fun-
dusze na sztandar i uroczystość. Młodzież zbierała 
surowce wtórne, zioła, w zbiórkę włączył się komitet 
rodzicielski, dużą pomoc finansową otrzymaliśmy 
od zaprzyjaźnionej kopalni KWK „Bolesław Śmiały” 
z Łazisk Górnych. Tymczasem władze PRL- owskie 
zwlekały z decyzją, bo nasz patron… – oprócz Krzyża 
Oficerskiego „Polonia Restituta” – posiadał papie-
ski medal „Pro Ecclesia et Pontifice” za utrwalanie 
wiary katolickiej. Zgodę władz komunistycznych 
uzyskaliśmy dzień przed planowaną uroczystością.

Uroczystość odbyła się 28 maja 1977 r. Była 
świętem szkoły i całej wsi. Laudację wygłosił 
prof. K. Kubik z Uniwersytetu Gdańskiego. Szcze-
gólnymi gośćmi była najbliższa rodzina naszego Pa-
trona. Licznie przybyli także przedstawiciele władz 
wojewódzkich, gminnych i dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych szkół. 

ZZ Józef Czyżewski (1857–1935) (fot. ze zb. autora)

Patronat Józefa Czyżewskiego
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W dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Tcze-
wie uchwałą Nr XXV/208/2016, po uzyskaniu 
pozytywnej Opinii Zespołu opiniującego wy-

różnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” po-
wołanego na okres kadencji 2014–2018, nadała tytuł 
„Honorowy Obywatel Miasta Tczewa” profesorowi 
dr .hab. Grzegorzowi Witoldowi Kołodko. 

Wyróżnienie przyznane zostało na wniosek 
społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Tczewie oraz Towarzy-
stwa Przyjaciół I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Tczewie za etycznie wzorową postawę oraz pro-
mocję miasta Tczewa w dziedzinie ekonomii, gospo-
darki i polityki społecznej.

W uzasadnieniu wnioskodawcy napisali m.in.:
„Grzegorz Kołodko jest wybitnym polskim eko-

nomistą (…). Urodził się 28 stycznia 1949 r. w Tcze-
wie. Tu ukończył szkołę podstawową i średnią 
– Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-
-Curie. W latach 1968–1972 studiował i ukończył 
Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warsza-
wie. Za pracę magisterską na temat nierównowagi 
rynkowej otrzymał Nagrodę Ministra Finansów. 
W warszawskiej Szkole Głównej Planowania i Sta-
tystyki doktoryzował się w 1976 r. i habilitował 
w 1984 r. Od 1993 r. jest profesorem zwyczajnym. 
Jest też doktorem honoris causa i honorowym pro-
fesorem dziesięciu zagranicznych uniwersytetów.

W latach osiemdziesiątych minionego stulecia 
był doradcą Prezesa NBP, pracował w Światowym 
Instytucie Badań Rozwoju Gospodarczego ONZ 
w Helsinkach, był dyrektorem Instytutu Finansów, 
a w latach dziewięćdziesiątych konsultantem Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego, Instytutu 
Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio oraz Banku 
Światowego.

Jako profesor nauk ekonomicznych jest auto-
rem teoretycznego nurtu ekonomii zwanego nowym 
pragmatyzmem, który łączy teraźniejszość z pro-
pozycjami kształtowania gospodarczej przyszłości 
w taki sposób, aby nie odbywał się kosztem intere-
sów następnych pokoleń.

Jest autorem i redaktorem 50 książek oraz po-
nad 1400 artykułów i referatów opublikowanych 

w 26 językach. Prowadził wykłady i seminaria 
z dziedziny ekonomii politycznej, polityki ekono-
micznej, ekonomi porównawczej, polityki rozwoju 
i finansów publicznych na uniwersytetach i innych 
uczelniach w Polsce i na świecie, zwłaszcza w USA.

Obecnie jest wykładowcą Akademii im. Leona 
Koźmińskiego w Warszawie i kieruje Centrum Ba-
dawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji – 
TIGER.

Grzegorz Kołodko jest laureatem wielu nagród 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Polskiej 
Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego. Posiada liczne odznaczenia, m.in. Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

W 1989 r. uczestniczył w negocjacjach Okrą-
głego Stołu, w zespole do spraw gospodarki i poli-
tyki społecznej.

Czterokrotnie był powoływany na stanowisko 
wicepremiera Rady Ministrów i ministra finansów 
w rządach Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego, 
Włodzimierza Cimoszewicza i Leszka Millera.

W 1996 r. w imieniu rządu polskiego podpisał 
konwencję o Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju, na mocy której Polska przystąpiła 
do OECD.

Grzegorz Kołodko jest człowiekiem wielu pa-
sji. Lubi podróżować. Zwiedził ponad 160 krajów. 
Pasjonuje się fotografią. Wystawę jego zdjęć „Świat 
jaki jest” zorganizowała Fabryka Sztuk w Tczewie 
w 2009 r. Interesuje się również sportem, jest mara-
tończykiem, trasę maratonu przebiegł 46 razy.

Profesor Kołodko wielokrotnie podkreślał, że 
pochodzi z Tczewa, z którym czuje się związany. Tu 
mieszka jego rodzina. Profesor wielokrotnie gościł 
w Tczewie, promował tu swoje książki, spotykał się 
z mieszkańcami.

Był także kilkakrotnie gościem honorowym 
w swojej szkole średniej – Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Przybył na ju-
bileusz 35-lecia w 1993 r., na Zjazd Trzech Liceów 
w 2002 r. oraz na spotkanie jubileuszowe z okazji 
60-lecia w 2008 r. Podczas spotkań z młodzieżą wielo-
krotnie podkreślał, że ukończył szkołę w małym mie-
ście, co nie przeszkodziło mu w osiągnięciu sukcesów 

Profesor Grzegorz Kołodko
Honorowym Obywatelem Miasta Tczewa

KAZIMIERZ ICKIEWICZ
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i poznaniu świata. Zachęcał młodych ludzi do realiza-
cji marzeń, nawet jeśli wydają się one niemożliwe do 
spełnienia. Świetnie wpisywał się w tczewski slogan 
reklamowy – «Z Tczewa wszędzie blisko».

W publicznych wypowiedziach zawsze podkre-
ślał, że jest z Tczewa, tu się urodził, tu są jego korze-
nie, tu w domu i w szkole uzyskał podstawy, które 
pozwoliły mu osiągnąć to, co osiągnął (…)”.

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie wyraziła przekona-
nie, że Grzegorz Kołodko zasługuje na miano Hono-
rowego Obywatela Miasta Tczewa. Tak też się stało 
uchwałą Rady Miasta. Wręczenie wyróżnienia prof. 
zw. dr hab. Grzegorzowi Kołodko nastąpiło w dniu 
30 stycznia 2017 r. podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w Tczewie.

ZZ Profesor Grzegorz Kołodko w Tczewie (fot. Jacek Cherek)

ZZ Tczewski Most przez Wisłę (fot. Jaroslaw Litka, październik 2013)

Profesor Grzegorz Kołodko Honorowym Obywatelem…
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Kiedy 4 stycznia 1996 r. pelpliński „ogólniak” za-
prosił ówczesnych ósmoklasistów do rywaliza-
cji w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy 

ks. Janusza St. Pasierba, nie przypuszczano zapewne, 
że inicjatywa ta spotka się z tak dużym odzewem. Do 
tej pory w Pasierbowych spotkaniach wzięło udział 
ponad trzy tysiące uczestników, głównie z wojewódz-
twa pomorskiego, chociaż przyjeżdżała do stolicy 
diecezji pelplińskiej także młodzież z województw: 
warmińsko-mazurskiego (np. z Lubawy – miejsca 
urodzin ks. Pasierba), podlaskiego, mazowieckiego, 
małopolskiego (np. z Żabna k. Tarnowa, skąd pocho-
dzili rodzice poety). Prawda jest też i taka, że w ostat-
nich kilku latach zainteresowanie nieco osłabło, ale 
organizatorzy starają się nie wpaść w rutynę i pro-
ponują nowe rozwiązania, jak chociażby kategorię 
„Pamięć o dziedzictwie kulturowym”, przygotowaną 
wespół z Wydziałem Nauk Historycznych UMK.

XXIII Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janu-
sza St. Pasierba odbył się 5 i 6 czerwca 2018 r. Or-
ganizowany jest – jak wspomniano – przez Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Pelplinie, wespół z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, a wspierany – tradycyjnie już – przez wiele 
instytucji i osób z terenu miasta, powiatu i wo-
jewództwa. Wydarzenie już na dobre wpisało się 
w mapę kulturalną regionu. Organizatorzy starają 
się nadać festiwalowi właściwą rangę, co roku przy-
gotowując nowe propozycje artystyczne. Tak było 
i tym razem.

Festiwal to nie tylko rywalizacja konkursowa, 
ale także szereg wydarzeń artystycznych. W ciągu 
dwóch dni odbyło się ich kilka, ale niekwestiono-
waną gwiazdą (a może raczej gościem specjalnym) 
tegorocznego festiwalu była Agata Bernadt z zespo-
łem „Krakowskie Przedmieście”. Artyści z Krakowa 
już od dawna pragnęli wystąpić w mieście Janusza 
St. Pasierba, którego poezję śpiewają od wielu lat, 
znakomicie i niepowtarzalnie ją interpretując. W ich 
przypadku należy mówić, że potrafią wydobyć z po-
ezji nie tylko jej sens, nie tylko piękno jej słowa, ale 
także niezwykłą aurę. „Krakowskie Przedmieście” 
to zespół, który tworzy teatr poezji, a Agata Bernadt 
(także dzięki swoim warunkom głosowym i scenicz-

nym) może być porównywana do Ewy Demarczyk. 
Jedno jest pewne: tak znakomitych artystów na festi-
walu Pasierba jeszcze nie było! A wszystkich tych, 
którzy pragnęliby raz jeszcze posłuchać artystów 
z Krakowa, zapraszam do… krakowskiej „Piwnicy 
pod Różą”. Możemy (jako organizatorzy) uchylić 
rąbka tajemnicy: w festiwalowych kuluarach pro-
wadzono nieoficjalne rozmowy nt. dużego koncertu 
w pelplińskiej katedrze i CD z tekstami ks. Pasierba. 
Miejmy nadzieję na szczęśliwy finał.

Ten koncert odbył się 6 czerwca w cza-
sie finałowej gali. Dzień wcześniej w Muzeum 
Diecezjalnym zaprezentowany został program po-
etycko-muzyczny, zorganizowany z okazji 90. rocz-
nicy powstania tej placówki i 25. rocznicy śmierci 
patrona pelplińskiego festiwalu. Aktorka Elżbieta 
Goetel czytała Pasierbowe ekfrazy. W sposób szcze-
gólny zabrzmiały one w otoczeniu muzealnych eks-
ponatów – obrazów czy rzeźb. Poezję inkrustowali 
muzycznie: Anna Puchowska (gitara) oraz Jakub 
Narloch (fortepian) – dwoje młodych, utalentowa-
nych i już utytułowanych instrumentalistów rodem 
z Pelplina. W czasie programu (według scenariu-
sza piszącego te słowa) zostały zaprezentowane 
wiersze o sztuce hiszpańskiej, włoskiej, francu-
skiej. Nie zabrakło odwołań do dzieł sztuki z Polski 
(z pelplińską katedrą na czele!) oraz Ziemi Świętej. 
Pasierbowe ekfrazy nie są tylko i wyłącznie opisem 
piękna, ale zawierają w sobie refleksje natury reli-
gijnej, egzystencjalnej, filozoficznej.

Do innych wydarzeń festiwalowych należy zali-
czyć wystawę „Pasierbowa Europa Ducha” (przygo-
towaną przez Marię Wilczek – prezes warszawskiej 
Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba), prezento-
waną w krużgankach bazyliki katedralnej, specjalny 
program „Pelplin – miasto Pasierba” (m.in. zwiedza-
nie katedry wraz z zabudowaniami pocysterskiego 
klasztoru oraz Muzeum Diecezjalnego), referat pi-
szącego te słowa, wygłoszony w czasie uroczystego 
otwarcia (a dotyczący obecności ks. Janusza St. Pa-
sierba w Pelplinie i na Pomorzu).

Po wielu latach przerwy wrócono do organizacji 
warsztatów dla recytatorów i śpiewających poezję. 
Chętnych (a było ich bez mała osiemdziesiąt) po-

Miłośnicy poezji Pasierba 
znowu pojawili się w Pelplinie

BOGDAN WIŚNIEWSKI
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Miłośnicy poezji Pasierba…

ZZ Jury (od lewej w pierwszym rzędzie): Maria Wilczek, Anna Mazurek-Klein, Danuta Nojman, Monika Janeczek-Topo-
rowska; w drugim: ks. Franciszek Kamecki, Elżbieta Goetel, Jerzy Kiszkis oraz Irena Pawlukiewicz – emerytowana 

pracownica Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (fot. Seweryn Brzeziński)

ZZ Od góry: Goście specjalni festiwalu – zespół „Krakowskie Przedmieście” z solistką Agatą Bernadt; niżej: laureaci na-
grody przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie – uczniowie PSP im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gd. 

ze swoją nauczycielką Bogusławą Karankowską (druga z lewej). Po bokach: Bogdan Badziong (z lewej) – sekretarz 
UMiG w Pelplinie oraz Bogdan Wiśniewski – przewodniczący komitetu organizacyjnego (fot. Seweryn Brzeziński)
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dzielono na trzy grupy. Zajęcia prowadzili zapra-
wieni pedagogicznie trójmiejscy aktorzy: Elżbieta 
Goetel i Florian Staniewski oraz Ireneusz i Rado-
sław Ciecholewscy ze starogardzkiego teatru „Kuź-
nia Bracka”. Zupełnym novum w festiwalowej 
ofercie było wspólne śpiewanie poezji pod kierun-
kiem „Kuźni Brackiej”, które miało miejsce późnym 
wieczorem pierwszego dnia festiwalu w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Festiwalowa kawiarenka to jedna 
z tegorocznych atrakcji, która miała skonsolidować 
festiwalową publiczność i – przede wszystkim – poka-
zać, że istnieje taka forma spędzania wolnego czasu.

W tym roku w sześciu kategoriach konkur-
sowych – recytacje, poezja śpiewana, programy 
poetycko-muzyczne, eseje, juwenilia poetyckie, pa-
mięć o dziedzictwie kulturowym – kategoria multi-
medialna organizowana pod patronatem Wydziału 
Nauk Historycznych UMK w Toruniu) wzięło 
udział ok. 120 uczestników ze 26 szkół (w tym 
dwóch wyższych) i domów kultury. Są szkoły i na-
uczycielki, które do Pelplina przyjeżdżają niemalże 
od początku (jak np. Dorota Szymańska-Jankie-
wicz z II LO w Malborku, Hanna Szubarczyk z I LO 
w Starogardzie czy Helena Serocka z Collegium 
Marianum). Do szkół stale obecnych należy rów-
nież tczewski „ekonomik” (któremu patronuje ks. 

Janusz St. Pasierb), nie licząc oczywiście gospo-
darza, czyli pelplińskiego „ogólniaka”. W tym roku 
uczniowie prawie wszystkich placówek oświato-
wych z terenu miasta i gminy Pelplin wzięli udział 
w rywalizacji recytatorów. Zabrakło natomiast szkół 
z terenu miasta Tczewa i zdecydowanej większości 
placówek prowadzonych przez powiat tczewski. 
Wielka szkoda, tym bardziej, że obecny rok został 
– uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego – ogłoszony 
Rokiem Ks. Janusza St. Pasierba.

Ewenementem w tym roku była doskonale przy-
gotowana grupa gimnazjalistów prowadzona przez 
Bogusławę Karankowską z PSP im. Henryka Sien-
kiewicza w Starogardzie Gdańskim. W swojej grupie 
wiekowej recytatorów byli poza konkurencją: zdo-
byli wszystkie miejsca na podium. Zostali również 
laureatami Nagrody Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Pelplinie za program poetycko-muzyczny. 
Dodajmy, że równie doskonale wypadli w kategorii 
poetycko-muzycznej uczniowie z II LO w Malborku, 
laureaci nagrody Starosty Tczewskiego. Spośród 
ośmiorga śpiewających pierwsze miejsce zdobyła 
bezkonkurencyjna Izabela Ługowska z Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

W tym roku w kategoriach literackich (eseje i ju-
wenilia) wzięło udział ośmiu kleryków Wyższego Se-
minarium Duchownego w Pelplinie, uczelni Patrona 
festiwalu. To cieszy! Najlepszy z nich, Krystian Rink, 
został laureatem drugiego miejsca w kategorii ese-
jów. Warto zaznaczyć, że laureaci trzech pierwszych 
miejsc w czterech w kategoriach (recytacje, poezja 
śpiewana, eseje, juwenilia) otrzymali pieniężne na-
grody Marszałka Województwa Pomorskiego. Na-

Bogdan Wiśniewski

ZZ Od góry po lewej: Jakub Narloch w czasie koncer-
tu w Muzeum Diecezjalnym; po prawej: Młodzież z 
II LO w Malborku z nauczycielką Danutą Szymańską-
-Jankiewicz (druga z prawej) odbiera z rąk Elżbiety 
Wiśniewskiej – przewodniczącej Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Tczew-
skiego Nagrodę Starosty Tczewskiego; niżej: Repre-
zentacja Społecznego LO im. Polskich Noblistów 
w Kwidzynie ze swoją opiekunką Katarzyną Widz 
(w środku), fot. Seweryn Brzeziński
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grodę Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki 
UMK w Toruniu otrzymał Dariusz Wacław Ciszew-
ski z LO w Dobrym Mieście, za przygotowanie sce-
nariusza i filmu o bazylice dobromiejskiej. Należy 
zaznaczyć, że toruńska uczelnia bardzo poważnie 
traktuje swój udział w pelplińskim wydarzeniu, 
o czym świadczy obecność dyrektora IHiA prof. dra 
hab. Waldemara Rozynkowskiego, który osobiście 
wręczył nagrodę laureatowi z Dobrego Miasta.

Należy zaznaczyć, że w trosce o prestiż organi-
zatorzy dbają i o to, aby w jury zasiadali profesjona-
liści. Podobnie jak w latach ubiegłych prezentacje 

LAUREACI XXIII POMORSKIEGO FESTIWALU POETYCKIEGO
IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA

ZZ RECYTACJE
NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. Zuzanna Skibińska  –  PSP im. H. Sienkiewicza Starogard Gd.; Marcin Wojak  –  Collegium Marianum Pelplin
2. Patrycja Jendrzejewska  –  PSP im. H. Sienkiewicza Starogard Gd.; Agata Nowak  –  I LO Starogard Gd.
3. Jakub Szczubełek  –  PSP im. H. Sienkiewicza Starogard Gd., Adriana Urban  –  Technikum w Owidzu
WYRÓŻNIENIA: Kinga Kolator  –  Gimnazjum w Kulicach, Karolina Lewandowska  –  Starogardzkie Centrum Kultury

ZZ POEZJA ŚPIEWANA
NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. Izabela Ługowska  –  Katolickie LO w Słupsku
2. Justyna Świderska  –  PSP im. H. Sienkiewicza w Starogardzie Gd.
3. Julia Brzóska  –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
WYRÓŻNIENIA ZA KOMPOZYCJĘ MUZYCZNĄ: Zbyszko Kamiński  –  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie

ZZ PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE
1. NAGRODA STAROSTY TCZEWSKIEGO  –  II LO w Malborku
2. NAGRODA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ  –  Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Staro-

gardzie Gd.
WYRÓŻNIENIA: za akompaniament: Wiktor Żarski  –  II LO w Malborku; za opracowanie muzyczne: Wiktor Żar-

ski  –  II LO w Malborku, Justyna Świderska  –  PSP im. H. Sienkiewicza w Starogardzie Gd.

ZZ ESEJE
NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. Jakub Macierzanka  –  I LO w Kościerzynie
2. Krystian Rink  –  WSD w Pelplinie
3. Wiktoria Miętka  –  I LO w Kościerzynie, Jakub Miczek  –  Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gd.
WYRÓŻNIENIA: Katarzyna Eron  –  I LO Kościerzyna, Kinga Kolator  –  Gimnazjum w Kulicach, Arkadiusz Pałys   
–  WSD w Pelplinie, Emil Zieńko WSD w Pelplinie

ZZ JUWENILIA POETYCKIE
NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1. Weronika Styn  –  I LO w Wejherowie
2. Aleksandra Freyer  –  I LO w Rumi
3. Kinga Kielińska  –  I LO w Wejherowie

ZZ PAMIĘĆ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM
NAGRODA DYREKTORA INSTYTUTU HISTORII I ARCHIWISTYKI UMK: Dariusz Wacław Ciszewski  –  LO w Dobrym 

Mieście

ZZ NAGRODY SPECJALNE
NAGRODA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN: Izabela Ługowska  –  Katolickie LO w Słupsku; 
NAGRODA DYREKTORA RADIA GŁOS: Filip Sitarz  –  Społeczne LO w Kwidzynie
NAGRODA REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO: Krystian Rink  –  WSD w Pelplinie
NAGRODA FUNDACJI IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA: Izabela Ługowska  –  Katolickie LO w Słupsku; Dariusz Wa-

cław Ciszewski  –  LO w Dobrym Mieście; Zuzanna Skibińska  –  PSP im. H. Sienkiewicza Starogard Gd.

konkursowe oceniali aktorzy (Elżbieta Goetel, Mo-
nika Janeczek-Toporowska, Jerzy Kiszkis), po-
lonistki (Anna Mazurek-Klein, Danuta Nojman, 
Martyna Manuszewska) oraz Maria Wilczek – pre-
zes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba i poeta 
ks. Franciszek Kamecki.

Miejmy nadzieję, że i w przyszłym roku do Pel-
plina przyjedzie młodzież, aby recytować i śpiewać 
utwory ks. Janusza St. Pasierba – współtwórcy na-
uki i kultury Pomorza, Polski i Europy, tak bardzo 
związanego i tak pięknie przyznającego się do małej 
kociewskiej Ojczyzny.

Miłośnicy poezji Pasierba…



32 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        l i p i e c – w r z e s i e ń  2 0 1 8        N U M E R  1 0 2

CHWILA MOMENT

szukasz chwili
moment jeden
masz na oddech
i o tym dobrze
wiesz potem
włosy
przeczesujesz
żwawo patrzysz
w lustro
z bibelotem
na powiekę
wypytujesz oną
czy już nie drgnie
połykając łzy
kroplę słoną
wczoraj była
w nerwach cała
aż ci twarz
wokół niej
skupiona ona
zeszczuplała
na kartce w kratkę
wyrwanej
z kupionego
dzisiaj zeszytu
kreślisz w minucie
czasem tylko miewanej
koło pustego dotąd niebytu

DO B.

moje M
wywrócone
jest jak B
skromne
nienapuszone
z klocków więc
dziś życie
swe ułożę
należycie
i napełnię je
sowicie
tym skłonem
w prawo
mojego inicjału
w ten sposób
utrwalę tę chwilę
w której serce
z sercem
rozmawiało

MIŁOSIERDZIE

i choć człek
niewierny
o potępieniu
„złych” osób
nieraz marzy
to i tak Bóg
miłosierny
je łaskami
swoimi
obdarzy
gdyż ma
miłości
wypełniony
Sobą zasób

POETA

Poeta, a cierpi
na brak miłości,
poeta, który nie znosi
najmniejszych nawet
oznak starości,
poeta taki oto
pełen wspaniałomyślności
poszukuje dobrej duszy
pełnej młodzieńczości,
nie to, żeby nie znalazł
takowej osoby blisko
siebie stojącej,
nie – tylko, że komu
innemu polecającej
niestety swój powab
i swoje uroki niemałe,
a poeta o tym wie
przez lata całe,
że tylko w oczy
wiatr mu dmie
niech tylko płeć
piękną zoczy
nadobną
tak.

ROZMOWA

Drzewiej wśród służby folwarcznej takie oto usłyszeć można 
było rozmowy:
– Potyka się i potyka. Co krok postawi, to się potknie. 

Co z niego za człowiek?
– Jakby nie miał o co, to by się nie potykał.
– Tak uważasz?
– Pewnie. Jasna sprawa.
– To muszę jednak uprzątnąć wszystko z tej podłogi, a już 

miałam co innego zrobić.

MAREK BIEGALSKI

wiersze z sercem
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W wyniku postanowień trak-
tatu wersalskiego, Tczew 
ostatecznie powrócił 

do Rzeczypospolitej 30 stycz-
nia 1920 r. Granica państwa 
polskiego z Wolnym Miastem 
Gdańskiem przebiegała na linii 
końcowej mostów tczewskich. 
W 1930 r. do Tczewa sprowa-
dzono Wojsko Polskie, które 
w grodzie Sambora szkoliło 
przed wybuchem wojny m.in. 
polskich pocztowców z Gdańska 
i organizowało przerzut broni 
dla wojska na Westerplatte.

Wiosną 1939 r., z uwagi na 
kluczowe – graniczne i tranzy-
towe – położenie miasta, przystą-
piono do budowy umocnień na 
przedpolach Tczewa. Ważnym 
elementem przygotowań było 
również zaminowanie mostów 
tczewskich i przygotowanie ich 
do zniszczenia na wypadek wybu-
chu wojny.

Tczew miał do obrony ponad 
tysiąc polskich żołnierzy, których 
głównym zadaniem było zabez-
pieczenie mostów (kolejowego 
i drogowego) – i niedopuszcze-
nie, by dostały się one w ręce 
nieprzyjaciela. Jeśli obrona oka-
załaby się niemożliwa, walczący 
mieli otrzymać rozkaz zniszcze-
nia obu połączeń, by udaremnić 
Niemcom przeprawę przez Wisłę. 

Nad ranem, 1 września 
1939 r., z terenu Wolnego Miasta 
Gdańska, od strony stacji Lisewo, 
w kierunku Tczewa zmierzał 
polski transport kolejowy. Takie 
przynajmniej wrażenie odnieść 
mogli obserwatorzy. Prawda 
okazała się jednak inna. Skład 
ciągnęły wprawdzie polskie loko-
motywy, w środku nie było jednak 

Wojna rozpoczęła się w Tczewie

ZZ Wysadzony przez wojska polskie most na Wiśle w Tczewie (fot. NAC, sygn. 2-7555)

polskich kolejarzy. Pracownicy 
kolei zostali bowiem wcześniej 
napadnięci przez grupę nie-
mieckich żołnierzy i początkowo 
uwięzieni na stacji Szymankowo.

Wojska niemieckie opraco-
wały plan zdobycia tczewskich 
mostów. Zależało im na prze-
prowadzeniu zgranego w czasie 
ataku z lądu i powietrza. W tym 
celu zaplanowano porwanie 
i użycie polskiego pociągu kursu-
jącego zgodnie z obowiązującym 
rozkładem jazdy. W myśl przyję-
tej koncepcji, kluczowe miało być 
zaskoczenie obrońców Tczewa. 
Po wjeździe na most, żołnierze 
wrogiej armii mieli wyskoczyć 
z polskiego składu, niczym z ko-
nia trojańskiego, i przystąpić do 
przecinania kabli łączących ła-
dunki wybuchowe ze stacjami 
bazowymi, uniemożliwiając tym 
samym Polakom zdalne zdetono-
wanie ładunków.

O godzinie 4.34 rozpoczęło 
się natarcie z powietrza. Samo-
loty bojowe nadleciały w okolice 
grodu Sambora i zbombardowały 
strategiczne dla miasta cele: oko-
lice mostu, koszary i elektrownię. 
W tym samym momencie miał się 
rozpocząć atak od strony Lisewa. 
Wypełniony bronią i niemieckimi 
żołnierzami pociąg oraz sunący 
za nim skład pancerny nie dotarł 
jednak do Tczewa o zaplanowa-

KRZYSZTOF KORDA

nej godzinie. Wrogom plany po-
krzyżowali polscy – bohaterscy 
kolejarze z Szymankowa, którzy 
zorientowawszy się w podstę-
pie zdołali skierować pociąg na 
boczny tor, czym wywołali opóź-
nienie składu. Za ów bohaterski 
czyn przyszło im zapłacić naj-
wyższą cenę. Zostali rozstrzelani 
wraz z polskimi celnikami i ich 
rodzinami w Szymankowie.

Na skutek ataków niemiec-
kich, Polacy zostali po ponad go-
dzinnej obronie, wymianie ognia, 
zmuszeni do wysadzenia mostów 
łączących brzegi Wisły. 

Pierwsza faza wysadzania 
rozpoczęła się o godzinie 6.10, 
kolejna o 6.40. Polscy żołnierze 
wykonali powierzone zadanie, 
mosty nie dostały się w ręce 
wroga. Saperzy polscy wykonali 
rozkaz i uniemożliwili Niemcom 
opanowanie mostów i tym sa-
mym szybkie przegrupowanie 
wojsk z terenu Wolnego Miasta 
Gdańska oraz Prus Wschodnich 
do Polski.

Walki o Tczew trwały do póź-
nych godzin wieczornych, około 
godziny 21, zgodnie z rozkazem 
przedstawiciele polskiej armii 
wycofali się z miasta i pomasze-
rowali w kierunku Starogardu. 
Rozpoczął się mroczny czas oku-
pacji niemieckiej, trwający do 
marca 1945 r.
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Co roku w Tczewie obchodzimy rocznicę wybuchu 
wojny, ale po raz pierwszy uroczystości odbyły 
się o tak wczesnej porze. W tegorocznych uro-

czystościach wziął udział prezydent RP Andrzej 
Duda, a także przedstawiciele Sejmu, Senatu, rządu, 
kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, 
spółek kolejowych, duchowieństwo i grono miesz-
kańców Tczewa. Uroczystości odbyły się z ceremo-
niałem wojskowym, w asyście Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego.

O historycznej porze, o godzinie 4.34, usłyszeli-
śmy z głośników ryk nadlatujących samolotów i spa-
dających bomb – to właśnie o tej godzinie, 79 lat 
temu padły w Tczewie pierwsze strzały sygnalizu-
jące wybuch wojny. Wydarzenia, które rozegrały się 
w Tczewie 1 września 1939 r., opisane na sąsiedniej 
stronie, relacjonowała prowadząca Anna Popek. 

Prezydenta RP oraz pozostałych uczestników 
uroczystości przywitał prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki, mówiąc: „Bardzo zależy nam na upamięt-
nieniu bohaterstwa naszych mieszkańców i żoł-
nierzy, którzy przed laty sprostali historycznemu 
wyzwaniu. Chcemy też, aby wydarzenia te zapadły 
głęboko w pamięć młodego pokolenia i pozwoliły 
mu czerpać z naszych narodowych doświadczeń 
i także dzisiaj, mimo że w zupełnie odmiennej sy-
tuacji, kształtować swoje ideały. Wizyta Pana Pre-
zydenta doskonale podkreśla to przesłanie. Dodał 
również: „Nie zamierzamy walczyć o pierwszeń-
stwo – gdzie tak naprawdę rozpoczęła się II wojna 
światowa – czy w Tczewie, czy w Wieluniu, czy na 
Westerplatte. W ciągu kilku godzin i dni wojenny 
koszmar rozciągnął się na cały kraj, a wkrótce po-
tem ogarnął Europę i niemal wszystkie kontynenty, 

MAŁGORZATA MYKOWSKA

Prezydent RP Andrzej Duda 
uczcił obrońców tczewskich mostów

ZZ Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty w Tczewie, 1 września 2018 r. (fot. Jacek Cherek)
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zabijając miliony ludzi, niwecząc 
dorobek kulturowy i ekonomiczny 
wielu krajów. Nieważne, gdzie się 
zaczęło – ważne, aby nigdy już się 
nie powtórzyło”.

Jak zauważył prezydent RP 
Andrzej Duda: „W Wieluniu nie-
mieckie bomby spadły na śpiące 
miasto, spadły ma zwykłych ludzi 
w miejscu, gdzie nie było celów 
strategicznych, w miejscu, które nie 
miało wielkiego strategicznego zna-
czenia. Był to zwykły akt terroru, 
stający się symbolem terroru hi-
tlerowskiego w czasie II wojny 
światowej. Zabito zwykłych miesz-
kańców, zwykłych obywateli, całko-
wicie niewinnych. Ale największe 
z pewnością znaczenie strategiczne 
miało to, co działo się tutaj, w Tcze-
wie i Szymankowie, to tutaj Niemcy 
za wszelką cenę chcieli nie dopuścić 
do wysadzenia, do zniszczenia przez 
Polaków mostu, dzięki któremu 
można byłoby pchnąć niemiec-
kie oddziały do Prus Wschodnich 
z Rzeszy i od tamtej strony z całą 
siłą zaatakować Polskę”.

Po uroczystościach prezydent 
Andrzej Duda zwiedził w Fabryce 
Sztuk wystawę „20 lat wolności. 
Tczew 1920–1939”.

ZZ Od góry: przemówienie prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego; prezy-
dent RP Andrzej Duda oddaje hołd poległym obrońcom Tczewa; Kompania 

honorowa WP asystująca podczas uroczystości; prezydent Duda wita się 
z licznie zgromadzonymi mieszkańcami Tczewa (fot. Jacek Cherek)

ZZ Od lewej: prezydent Mirosław 
Pobłocki, starosta tczewski Tade-
usz Dzwonkowski, ks. prob. Adam 
Gadomski oraz wieloletni duszpa-
sterz Tczewa, ks. prał. Stanisław 
Cieniewicz, b. prob. NMP Matki 

Kościoła w Tczewie. Na piewszym 
planie Henryk Handke, 93-letni 

powstaniec warszawski 
(fot. Jacek Cherek)

 Prezydent RP Andrzej Duda uczcił obrońców tczewskich…
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22 czerwca bieżącego roku zmarła jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych i zasłużonych 
postaci dla Pomorza i Polski, Olga Krzy-

żanowska (1929–2018). Ale warto pamiętać, że 
dwukrotna wicemarszałek Sejmu RP, senator RP 
i niezmordowany społecznik, miała wiele wspólnego 
z Tczewem. Po pierwsze dlatego, że była pierwszym 
demokratycznie wybranym posłem ziemi tczew-
skiej. Po drugie, była u narodzin tczewskiej demo-
kracji samorządowej. Po trzecie, zaskarbiła sobie 
wdzięczność i uznanie wielu tczewian.

Olga Krzyżanowska była rówieśniczką „naszej 
doktor” Łucji Wydrowskiej-Biedunkiewicz, dzielił je 
w kalendarzu dokładnie miesiąc – Łucja jest o mie-
siąc starsza od Olgi (10.09.1929). Obie pochodziły 
z Kresów Wschodnich. Olga Krzyżanowska była 
córką legendarnego dowódcy AK na Wileńszczyźnie 

– płk. Aleksandra Krzyżanowskiego (ps. „Wilk”), Łu-
cja – córką Władysława, podoficera Wojska Polskiego. 
Obie sympatyczne, dzielne i oddane sprawom spo-
łecznym ukończyły Akademię Medyczną w Gdańsku. 
Były (Łucja nadal jest) lekarzami z prawdziwego po-
wołania. Spotkały się na drodze walki o wolność i de-
mokrację w 1989 r., zawsze wzajemnie się szanowały. 
Dla Olgi i Łucji klasyczna demokracja parlamen-
tarna była niezwykle ważna. Piszę te słowa, aby tym 
bardziej podkreślić, kim była dla Tczewa i Pomorza 
śp. Olga Krzyżanowska.

Wiosną 1989 r., po porozumieniach Okrągłego 
Stołu, ogłoszono częściowo wolne wybory do Sejmu 
PRL (na 1/3 mandatów) i całkowicie wolne do Se-
natu. Jako ludzie dawnej „Solidarności” i opozycji 
demokratycznej uznaliśmy, że trzeba tę sytuację 
możliwie optymalnie wykorzystać. Włączyliśmy się 
w prace Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku. Jego przewodniczącym był 
Bogdan Borusewicz, którego poznałem wcześniej 
podczas studiów, w trakcie zgłębiania niezależ-
nej historii najnowszej, nawiązaliśmy współpracę. 
Może dzięki temu udało się nam dokonać zmiany 
kandydata w Okręgu Wyborczym nr 23 w Tczewie. 
Pierwotnie miał być nim Czesław Nowak, do któ-
rego nie mieliśmy zastrzeżeń, ale którego w ogóle 
nie znaliśmy. Na naszą usilną prośbę kandydatem 
do Sejmu z okręgu tczewskiego została Olga Krzy-
żanowska. Wkrótce się spotkaliśmy i polubiliśmy. 

Jako środowisko podziemnej „Gazety Tczew-
skiej” mocno zaangażowaliśmy się w kampanię wy-
borczą Olgi Krzyżanowskiej, tym bardziej, że okręg 
wyborczy był duży, aż po dzisiejszy powiat kościer-
ski. Łucja i ja zostaliśmy „mężami zaufania” Olgi 
w Okręgu Wyborczym nr 23. Staliśmy na straży 
wolnych i demokratycznych wyborów. Jeździliśmy 
w teren, aby się upewnić, na ile przestrzegane są 
te zasady.

W tym miejscu należy wspomnieć o wielkim 
wiecu wyborczym kandydatów Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” na tczewskim Rynku (wówczas 
Placu Wolności), 27 maja 1989 r. Wtedy w Tczewie, 
do południa zagrzewał nas do walki wyborczej sam 
Lech Wałęsa. Po południu zaprezentowali się kan-
dydaci do Sejmu i Senatu, tj. Olga Krzyżanowska, 
Lech Kaczyński i Bogdan Lis (obaj kandydowali do 
Senatu). Kandydaci odpowiadali na pytania licznie 
zebranych tczewian. Odbyli także wiele rozmów in-
dywidualnych. Panowała przyjazna i pełna nadziei 

Pamięci Olgi Krzyżanowskiej

ZZ Olga Krzyżanowska w Tczewie 22.01.1990 (arch. MBP)

JAN KULAS
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atmosfera. Na tym wielkim wiecu czuło się przed-
smak zwycięstwa.

4 czerwca 1989 r. był dniem zwycięstwa nad 
PRL-em, nad systemem państwa totalitarnego. Na-
sza kandydatka do Sejmu wygrała w wielkim stylu, 
podobnie jak Lech Kaczyński, Bogdan Lis czy też 
Jarosław Kaczyński w walce o mandat senatora 
w Elblągu. Radość wszystkich była ogromna. Na 
naszych oczach, po blisko 50 latach zniewolenia, 
rodziła się nowa, wolna Polska. Siła naszych kartek 
wyborczych okazała się niezwykle skuteczna.

W taki sposób po raz pierwszy demokratycznie 
wybraliśmy posła ziemi tczewskiej, a Olga Krzyża-
nowska zapisała się na wiele lat w najnowszej histo-
rii polskiego parlamentaryzmu. Z racji wspólnego 
zwycięstwa, w Tczewie otwarto (w siedzibie Tczew-
skiego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 9) Biuro 
Poselskie Olgi Krzyżanowskiej. Ranga tego biura 
wkrótce niepomiernie wzrosła, gdyż Olga została 
wybrana wicemarszałkiem Sejmu. Takim sposobem 
w Tczewie funkcjonowało jedno z najważniejszych 
biur parlamentarnych w Polsce. I wtedy postawiono 
pytanie: kto będzie prowadził biuro? Jako lider po-
wstałego Komitetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 
zostałem szefem Biura Poselskiego Olgi Krzyżanow-
skiej. Współpraca układała się dobrze i harmonijnie. 
Uczyłem się wtedy podstaw sztuki parlamentarnej, 
począwszy od wizyt w Sejmie.

Wicemarszałek Sejmu w pełni poparła nasze 
starania w zakresie przygotowań do odrodzenia sa-
morządu lokalnego. Po kilku sprawozdaniach z prac 
KO Miasta Tczewa, powiedziała: „bardzo dobrze 
sobie radzicie”. Była gościem honorowym podczas 

prawyborów do Rady Miejskiej w Tczewie, 7 kwiet-
nia 1990 r. Bardzo ucieszyła się, gdy większość z nas 
(ponad 3/4 ogółu mandatów) została radnymi mia-
sta. Jak mało kto miała świadomość, że przyszłość 
Polski zależy od sukcesów w gminach.

W tym okresie samorządy pozostawały w wielu 
sprawach zależne od Warszawy, od centralnych in-
stytucji, więc zrodziła się idea, że następny poseł 
musi być rodem z Tczewa. Olga Krzyżanowska nie 
kwestionowała poglądu, że w kolejnych wyborach 
parlamentarnych tczewianie mają prawo wystawić 
własnego kandydata, chociaż, co zrozumiałe, szcze-
gólnego entuzjazmu nie wyrażała.

27 października 1991 r. odbyły się w pełni 
wolne wybory do Sejmu. Olga Krzyżanowska po-
nownie została wybrana posłem (w oparciu o nową 
ordynację i duży okręg wyborczy stanowiący całe 
ówczesne woj. gdańskie). Ja miałem zaszczyt zostać 
posłem ziemi tczewskiej z ramienia NSZZ „Solidar-
ność”. Spotkaliśmy się z Olgą Krzyżanowską w Sej-
mie, i co więcej, wkrótce podjęliśmy pracę w tej 
samej komisji – Komisji Regulaminowej i Spraw Po-
selskich, ona jako przewodnicząca komisji.

Niewątpliwie wicemarszałek Olga Krzyżanow-
ska zaszczytnie zapisała się w dziejach najnowszych 
Tczewa. Była tu osobą znaną i lubianą. Pamiętam 
też, że wzięła aktywny udział w tczewskich obcho-
dach dwudziestej rocznicy historycznych wyborów 
z 4 czerwca 1989 r. 

Została pochowana na gdańskim Cmentarzu 
„Srebrzysko”. Pamiętali o niej również współcześni 
parlamentarzyści. Jednomyślną uchwałą Senatu RP 
z 27 czerwca 2018 r. Izba Wyższa uczciła Jej pamięć.

Pamięci Olgi Krzyżanowskiej

ZZ Olga Krzyżanowska podczas wizyty na zamku w Gniewie, sierpień 1997 (fot. arch. MBP w Tczewie)
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Sobota… 9 czerwca 2018 roku… Pamiętny wieczór 
i równie niezapomniana noc – BIBLIOTECZNA 
NOC w wydaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Tczewie! Oj działo się, działo…
Niecodzienne spotkania z literaturą, gra tere-

nowa odkrywająca przed uczestnikami tajniki ba-
śniowych światów, śledztwa, zagadki logiczne, nocny 
spacer korytarzami tczewskiej książnicy, szczypta 
grozy, odrobina magii, niespodzianki kryjące się 
w bibliotecznych zakamarkach i wreszcie długo wy-
czekiwane tajemnice. Tajemnicza szafa, tajemniczy 
las, tajemnicza wyspa, tajemniczy peron, tajemniczy 
szyfr… Cała gama sekretów, niekonwencjonalnych 
pomysłów oraz atrakcji dostosowanych do potrzeb 
zróżnicowanych wiekowo uczestników. Każdy, nie-
zależnie od upodobań czy indywidualnych potrzeb, 
mógł w bogatej ofercie bibliotecznej znaleźć coś dla 
siebie. Były zaszyfrowane hasła, łamigłówki prze-
znaczone dla najtęższych umysłów, popularne ba-
śnie, opowieści snute pośród leśnej głuszy, pirackie 
manewry na pewnej, nie do końca bezludnej wyspie. 
Był magiczny Ekspres Londyn–Hogwart, odjeżdża-
jący z peronu 9 ¾ oraz równie magiczne drzwi wio-
dące wprost do zaśnieżonej, skutej lodem krainy. 
I wreszcie gwóźdź programu, czyli Czytanie Reży-
serowane w wykonaniu profesjonalnych artystów 
scen polskich.

Jednym słowem kolejna, czwarta już edycja 
Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek za nami! Z uwagi 
na rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, tegoroczna odsłona ogólnokrajowej 
akcji czytelniczej przebiegała pod hasłem: Rzecz-
pospoCzyta! I rzeczywiście RzeczpospoCzytała!, 
a dokładniej czytali artyści ze Studia Aktorskiej 
Interpretacji Literatury. To właśnie dzięki nim 
tczewianie mieli okazję obcować ze zróżnicowaną 
gatunkowo twórczością literacką naprawdę w mi-
strzowskim wykonaniu. A jak dokładnie przedsta-
wiał się program Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 
2018 w wydaniu tczewskiej książnicy?

Na początek nagrody i wyróżnienia. W sobotni 
wieczór pamiątkowe dyplomy oraz drobne upo-
minki odebrali uczestnicy czytelniczego projektu 

„Z książką na start”, zainicjowanego przez Fundację 
Metropolia Dzieci. 

Biblioteczne przedsięwzięcie stało się również 
okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta 
Tczewa za działalność na rzecz kultury. Tegorocz-
nymi laureatami prezydenckiego wyróżnienia zostali: 
Jolanta Jank, Karolina Kornas, Magdalena Kubicka- 
-Netka, Stefan Kukowski i Janusz Landowski.

Opowiem ci bajkę, czyli coś dla małych i tych 
nieco starszych wielbicieli popularnych baśni. Za-
prezentowane w niecodziennej formie historie 
o przygodach dumnie kroczącego na dwóch nogach 
kota oraz królewskiej córki pogrążonej we śnie, na 
skutek ukłucia wrzecionem, przypadły do gustu 
zarówno młodszym, jak i starszym miłośnikom 
dziecięcych opowieści. Nie bez znaczenia była rów-
nież sama forma przekazu. Artyści, reprezentujący 
Studio Aktorskiej Interpretacji Literatury, jak zwy-
kle stanęli na wysokości zadania, gwarantując słu-
chaczom moc niezapomnianych wrażeń. W ustach 
profesjonalnych odtwórców znane i lubiane baśnie 
o Kocie w butach i Śpiącej królewnie nabrały no-
wych znaczeń. Empatia, zaangażowanie czytających, 
ich mimika oraz gestykulacja pobudziły wyobraźnię 
zebranych, sprawiły, że dali się oni bez reszty wcią-
gnąć w wir baśniowych wydarzeń.

Uwaga! Uwaga! Detektywi na tropie! Uczest-
nicy Nocy Bibliotek mogli wziąć również udział 
w grze bibliotecznej, wzorowanej na popularnych 
grach terenowych. Zabawa pod hasłem „Biuro 
detektywistyczne – odkryj tajemnice biblioteki” 
pochłonęła niejednego poszukiwacza przygód. 
Były tajemnicze pokoje, a w nich zagadki, rebusy, 
krzyżówki, wykreślanki, zadania plastyczne oraz 
właściwy danej tematyce wystrój. Zadaniem osób 
biorących udział w wieczornych zmaganiach było 
odszyfrowanie hasła głównego, na które złożyły się 
litery zdobyte w poszczególnych pomieszczeniach.

Pikantne słówka, czyli wyjątkowe spotkanie 
z rodzimą twórczością literacką. Kolejnym punktem 
programu było czytanie reżyserowane w wersji dla 
dorosłych (również w wykonaniu Studia Aktorskiej 
Interpretacji Literatury). Twórczość polskich lite-
ratów: Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, w adaptacji i reżyserii Adriana 
Wiśniewskiego zaprezentowali zebranym Anna Bu-
gajska, Martyna Kamińska, Kamil Dominiak, Piotr 

RzeczpospoCzytała!
Noc Bibliotek w Tczewie

MONIKA JABŁOŃSKA
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Janusz oraz Adrian Wiśniewski. Były przezabawne 
figury stylistyczne, żartobliwe teksty, humoreski, 
dwuznaczne sformułowania, ale również zawoalo-
wane, ukryte pod płaszczykiem satyry, prawdy doty-
czące życia, indywidualnych zachowań oraz relacji 
międzyludzkich.

A co w tym czasie robiły dzieci? Podczas gdy 
dorośli rozsmakowywali się w literackiej atmosfe-
rze dawnych lat, młodszym uczestnikom bibliotecz-
nej nocy wyświetlono film przygodowy „Tarapaty”, 
w reżyserii Marty Karwowskiej. Film, który obok 

ciekawej, trzymającej w napięciu fabuły, zawierał 
dodatkowo prawdy dotyczące siły tkwiącej w przy-
jaźni, współpracy oraz wzajemnym zaufaniu. Bo 
czy można wydostać się z tarapatów bez wsparcia 
przyjaciół? Jednym słowem było ciekawie, ale też 
pouczająco.

Biblioteczny Labirynt, czyli subiektywne zwie-
dzanie biblioteki z dyrektorem. Tczewska edycja 
IV Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek zakończyła się 
spacerem bibliotecznymi korytarzami, podczas 
którego zwiedzający mieli okazję poznać tajemnice 

ZZ Od góry: uczestnicy czytelniczego projektu „Z książką na start”; niżej: oferta tczewskiej Nocy Bibliotek ciesząca 
się zainteresowaniem najmłodszych i ich rodziców (fot. Łukasz Labza) 

RzeczpospoCzytała! Noc Bibliotek…
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związane z mieszczącym się niegdyś w budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej sądem i więzie-
niem. Osoby zainteresowane historią zabytkowego 
gmachu dowiedziały się m.in. gdzie dokładnie mie-
ściła się sala rozpraw, czy ktoś znany odsiadywał 

w tczewskim więzieniu wyrok za działalność patrio-
tyczną. Była też mowa o architekturze budynku oraz 
o pewnym… jeziorze.

Podobało się Państwu? Jeżeli tak – zapraszamy 
w przyszłym roku!

ZZ Od góry: Artyści ze Studia Aktorskiej Interpretacji Literatury / intensywne przygotowania w tczewskiej książnicy 
do Nocy Bibliotek; niżej: mistrzowie słowa ze Studia Aktorskiej Interpretacji Literatury w akcji / żywa aktywność 
najmłodszych, obok: laureatki nagród Prezydenta Miasta Tczewa za działalność na rzecz kultury Karolina Kornas 
i Magdalena Kubicka-Netka odbierają wyrazy uznania z rąk dyrektora MBP dra Krzysztofa Kordy (fot. Łukasz 
Labza)

Monika Jabłońska
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Za nami I Walne Plachandry. 25 sierpnia w oko-
licy Studzienki w Piasecznie ruch panował od 
świtu. Instalowano namioty, nagłośnienie, zasila-

nie. Po mszy w kościele parafialnym, około południa 
długim pochodem, prowadzonym przez husarza na 
koniu, zeszły się do Studzienki grupy uczestników 
XXV Przeglądu Zespołów Folklorystycznych ku czci 
Władczyni Kociewia, uczestnicy Plachandrów i za-
proszeni goście oficjalni. I to nie byle jacy… Bo był 
wojewoda, marszałek z wicemarszałkiem, poseł na 
Sejm, pomorski kurator oświaty, starostowie tczew-
scy, burmistrzowie, wójtowie, radni z kociewskich 
powiatów – starogardzkiego, świeckiego i tczew-
skiego, z kociewskich miast i gmin; wszyscy w żół-
tych szalikach z napisem „Kociewie”.

Zaczęło się odśpiewaniem hymnu kociewskiego. 
Potem były krótkie przemowy przewodniczącego ko-
mitetu organizacyjnego I Walnych Plachandrów, mar-
szałka, wojewody i innych gości. Wręczono statuetki 
i tytuły Ambasadora Kociewia zespołowi „Modraki” 
i Wojciechowi Cejrowskiemu, z którym – ponieważ 
był nieobecny – nawiązano połączenie telemostem, 
oraz wyróżnienia „Perełki Kociewia” przyznane Iza-
beli Czogała i Patrykowi Podwojskiemu.

Co do Turnieju Powiatów, który towarzyszył 
Plachandrom, to wyniki pokazują, że w gadce wszy-
scy są mocni, w śpiewie i jedzeniu – też. Oto noto-
wania.

1. Grę w kapele sędziował Andrzej Wasielewski. 
Wygrali debiutanci – reprezentacja powiatu tczew-
skiego, pokonując faworytów z powiatu starogardz-
kiego (z Osiecznej); powiat świecki nie startował.

2. Kulinaria oceniało jury: Artur Michna (prze-
wodniczący), Zbigniew Zgoda, Sławomir Gniazdow-
ski i Katarzyna Bączyńska. Nagrodzono: za najlepszy 
ajntop (zupa z kurek) powiat starogardzki (KGW 
Osieczna), najlepszą przekąskę (kanapka – chlyb 
z glómzó ji jajecznicó) powiat tczewski, najlepszy 
deser (legumina – nachszpajza) powiat starogardzki 
(KGW Zblewo), najlepsze przetwory z owoców i wa-
rzyw (małe papierówki w aksamitnym syropie) po-
wiat świecki (KGW Jeżewo).

3. Konkurs gwarowy (gadka, scenka i pio-
senka) oceniało jury: Maria Pająkowska-Kensik 
(przewodnicząca), Sławomir Gniazdowski, Kata-
rzyna Bączyńska, Violetta Grzemska i Mirosława 

 I Walne Plachandry w Piasecznie
I Jarmark Kociewski w Wirtach

PIOTR WRÓBLEWSKI

ZZ Fot. Jacek Cherek
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Möller. Jury za gadkę nagrodziło: I miejsce – powiat 
starogardzki; II – powiat tczewski; III – świecki. Za 
scenkę: I miejsce powiat świecki (nie przyznano 
pozostałych, bo nie pokazano scenek). Za piosenkę: 
I miejsce – powiat świecki; II – powiat starogardzki, 
a za III miejsce – powiat tczewski. 

Imprezę zakończył koncert zespołu „Na Cały 
Głos”. Ostatni uczestnicy wyjechali z Piaseczna 
około godziny 21.00; ekipa organizatorów pewnie 
jeszcze później.

JESZCZE WIRTY

Tymczasem ekipa ze zblewskiego kociewskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na-
stępnego dnia od rana działała w Wirtach. Tam bo-
wiem, 26 sierpnia miał miejsce I Jarmark Kociewski. 
Impreza zorganizowana wspólnie z Nadleśnictwem 
Kaliska. Koła Gospodyń Wiejskich z Borzechowa, 
Bytoni, Osiecznej, Zblewa miały pełne ręce roboty. 
Koncertował zespół „Burczybas”, występowały ga-
wędziarki. Odbyły się konkursy wiedzy leśnej, wie-
dzy o Kociewiu, żarłoków (w jeściu ruchanków). 
Był też arcyinteresujący pokaz stroju kociewskiego. 
A gościem specjalnym był Wojciech Cejrowski, 
który przyjechał do Wirt, by osobiście odebrać dy-
plom i statuetkę Ambasadora Kociewia. Imprezę za-
kończył występ zespołu „The Clesmer Band”.

Organizatorzy szacują, że tego popołudnia Wrty 
odwiedziło około osiem tysięcy ludzi.

W przyszłym roku w Arboretum Wirty w tym 
samym terminie odbędzie się II Jarmark Kociewski 
i… II Walne Plachandry.

ZZ Fot. Jacek Cherek

Piotr Wróblewski
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Podczas uroczystej gali z okazji setnego nu-
meru „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” 
wspominaliśmy księdza profesora Franciszka 

Sawickiego. Niewątpliwie największego, obok ks. 
prof. Janusza Pasierba, uczonego związanego z na-
szym miastem. Dzięki wieloletniemu wsparciu fi-
nansowemu tczewskiego proboszcza, zdobył on 
prawdziwie europejskie wykształcenie. Sylwetkę 
ks. F. Sawickiego przybliżam m.in. w oparciu o pu-
blikację Eugenii Latoszewskiej pt. „Wokół najwy-
bitniejszego filozofa chrześcijańskiej Europy XX w. 
ks. infułata Franciszka Sawickiego, patrona godzi-
szewskiej szkoły”.

Franciszek Sawicki urodził sie 141 lat temu, 
dokładnie 13 lipca 1877 r. w Godziszewie, w ro-
dzinie ubogiego piekarza Augustyna i matki Berty 
(z d. Teitz). Franciszek był trzecim dzieckiem spo-
śród jedenaściorga dzieci Sawickich. W dawnej 
literaturze pisano, że „urodził się w Godziszewie 
k. Tczewa”. Szczęśliwie proboszczem w Tczewie 
przez 55 lat był ks. Robert Sawicki (1841–1925), brat 
ojca Franciszka. Wuj poczuwał się do odpowiedzial-
ności za swoich krewniaków w Godziszewie. Szybko 
dostrzegł talent, niepospolite uzdolnienia małego 
Franka i postanowił go wychować oraz starannie 
wykształcić. W konsekwencji Franciszek zamiesz-
kał w tczewskiej plebanii parafii Podwyższenia 
św. Krzyża. Spędził w Tczewie po części dzieciństwo 
i młodość. Uczęszczał tutaj do szkoły powszechnej 
i gimnazjum realnego. Oczywiście w okresie zaboru 
pruskiego (do 1920 r.) były to szkoły niemieckie, ale 
właśnie za sprawą przezornego wuja proboszcza, 
właśnie w Tczewie, młody Franciszek nauczył się 
języka polskiego.

Mając 12 lat Franciszek Sawicki, za radą stryja, 
kontynuował swoją edukację w sławnym Collegium 
Marianum w Pelplinie (1889–1892). Tutaj zapewne 
korzystał z nauk wielkiego dziejopisa Pomorza 
ks. prof. Stanisława Kujota. Talent i pracowitość 
skłoniły Franciszka Sawickiego do podjęcia studiów 
wyższych. Aby otworzyć sobie ku temu drogę, przez 
kolejne cztery lata (1892–1896) uczył się w uzna-
nym gimnazjum katolickim w Chełmnie nad Wisłą. 
Tu opanował kilka języków obcych i przede wszyst-

kim zdał maturę. W tym okresie młody Franciszek 
przeżywał rozterki, nie wiedząc jaką drogę życiową 
wybrać. Jesienią 1886 r., w 19 roku życia, wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 
Utwierdził się wkrótce we własnym powołaniu ka-
płańskim i intensywnie zgłębiał teologię oraz filozofię, 
w tym podkreślmy, jemu współczesną filozofię. Dnia 
1 kwietnia 1890 r. Franciszek Sawicki przyjął święce-
nia kapłańskie, miał niespełna 23 lata. Wkrótce, jako 
wikariusz, kilka miesięcy posługiwał w Gdańsku.

Dzięki życzliwości przełożonych i dalszemu 
wsparciu materialnemu stryja z Tczewa, ks. Fran-
ciszek Sawicki podjął dalsze studia specjalistyczne 

ksiądz Franciszek Sawicki  
filozof i teolog europejskiej miary

ZZ Pamiątkowa tablica na głazie narzutowym 
w Godziszewie (fot. Jacek Cherek)

JAN KULAS
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tym razem we Fryburgu Bryzgowijskim (w płd.-
-zach. części Niemiec). W 1902 r. obronił pracę 
doktorską u prof. M. Braiga, która została opubliko-
wana rok później. 

Mając zaledwie 25 lat ks. dr Franciszek Sawicki 
miał przed sobą perspektywę błyskotliwej kariery 
naukowej na którymś ze sławnych uniwersytetów 
niemieckich. Jednak tej drogi nie wybrał. Wrócił do 
macierzystej diecezji chełmińskiej. Blisko rok pra-
cował jako wikariusz w Chełmży, po czym z dniem 
1 kwietnia 1903 r. objął stanowisko profesora 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 
Aż trudno uwierzyć, że blisko pół wieku posługi-
wał w Pelplinie jako duszpasterz, filozof i teolog. To 
z tego niewielkiego miasteczka, z dala od wielkich 
ośrodków naukowych, zyskał rozgłos i uznanie jako 
wielki filozof europejskiej miary. Swoje wybitne 
dzieła pisał w języku niemieckim i polskim. 

Gdy w końcu stycznia 1920 r. doczekał się wol-
nej, niepodległej Polski, kilka uniwersytetów nie-
mieckich oraz uniwersytety w Warszawie i Wilnie 
proponowały jemu objęcie katedry. Ksiądz Profesor 
konsekwentnie pozostał wierny swojej Alma Mater 
w Pelplinie. Pisał, kształcił, odkrywał nowe prze-
strzenie filozofii. W sumie napisał i opublikował 
kilkaset rozpraw i artykułów, w tym 26 książek po 
niemiecku i 12 książek w języku polskim. Jego auto-
rytet naukowy promieniował na dużą część Europy.

Stolica Apostolska doceniała zasługi i dorobek 
naukowy ks. prof. F. Sawickiego, więc nie omijały 
go papieskie wyróżnienia honorowe. Dnia 9 lutego 
1938 r. został powiadomiony o nominacji na biskupa 
gdańskiego przez papieża Piusa XI. Wywołało to 
falę protestów prasy i władz hitlerowskich w Wol-
nym Mieście Gdańsku, więc biskup nominat złożył 
formalną rezygnację. Podczas krwawej „pelpliń-
skiej jesieni”, 20 października 1939 r., Niemcy – do-
skonale znając historię jego studiów w Niemczech 

– ocalili pelplińskiego naukowca, łudząc się, że wpro-
wadzi ich w arkana skarbów pelplińskiej biblioteki, 
zdradzi wojenne losy Biblii Gutenberga, pójdzie na 
współpracę. Nic bardziej mylnego. Ocalony ksiądz 
był jedynym w czasie okupacji hitlerowskiej, który 
mógł posługiwać w pelplińskiej katedrze, udzielał 
sakramentów i wspierał polskie rodziny.

Po wojnie ks. prof. Fanciszek Sawicki, chociaż 
miał 68 lat, pełnił rozliczne funkcje i służył do 
końca życia swojej diecezji. Wychowywał kolejne 
powojenne pokolenie kapłanów, w tym ks. Janusza 
St. Pasierba. Pamiętano o nim również w Polsce. 
Dnia 22 maja 1952 r. ks. prof. Franciszek Sawicki 
otrzymał godność doktora honoris causa Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dziedzinie 
filozofii – „w uznaniu zasług na polu filozofii chrze-
ścijańskiej”.

Dnia 7 października 1952 r. ks. prof. Franci-
szek Sawicki, zmarł w 76 roku życia, otoczony naj-
bliższymi, w umiłowanym Pelplinie. Odszedł wielki 
uczony i niezwykły człowiek. Pamiętajmy, że już za 
życia był zaliczany do najwybitniejszych myślicieli 
chrześcijańskiej Europy, a w Pelplinie był perłą 
Wyższego Seminarium Duchownego. I właśnie 
w Pelplinie uprawiał naukę na poziomie europej-
skim. Z jego licznych publikacji warto wskazać na 
trzy – „Prawda chrześcijaństwa”, „Filozofia dziejów” 
i klasyczna, popularna książka „Bóg jest miłością” – 
godne przeczytania nawet przez niewprawionych 
w naukach filozoficzno-teologicznych.

O ks. prof. F. Sawickim napisano wiele, chociaż 
wciąż czeka na swoją wielką biografię. Dlatego cie-
szy każda nowa publikacja, która wypełnia istotną 
lukę informacyjną. Tak też należy odczytać publika-
cję przygotowaną przez Eugenię Latoszewską, wie-
loletnią i zasłużoną dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Godziszewie (1984–2007) – „Wokół najwybitniej-
szego filozofa chrześcijańskiej Europy XX wieku, 
ks. infułata Franciszka Sawickiego, patrona godzi-
szewskiej szkoły”. Książka ukazała się drukiem 
w Godziszewie, nie przypadkiem jesienią 2017 r. Jej 
konsultantem był wybitny pelpliński historyk. nie-
gdyś pracownik Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Pelplinie, obecnie Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, ks. prof. Anastazy Nadolny.

Książka Eugenii Latoszewskiej posiada jasną 
strukturę, złożoną z pięciu rozdziałów. Pierwszy – 

„Godziszewo – Pelplin a ks. Franciszek Sawicki, drugi 
– „Dorobek naukowy ks. Franciszka Sawickiego”, 
trzeci – „Bóg jest miłością”, czwarty – „Ks. Infułat 
F. Sawicki w pamięci i wspomnieniach”, ostatni – 

„Nasza droga do Patrona – Ks. Infułata Franciszka 
Sawickiego”. Tytuły rozdziałów bardzo dobrze od-
dają ich treść. Autorka we wstępie skromnie pisze 
o założeniach i celach swojej pracy – chciała napisać 

„książeczkę”. Niewątpliwie zbyt skromnie. Dobrze, 
że publikację wzbogacono o bibliografię, wywiady 
i rozmowy ze świadkami życia tej wybitnej postaci. 
Moja krytyczna uwaga dotyczy jedynie niektórych 
elementów szaty graficznej.

Puentując jednym zdaniem, należy napisać 
następująco. Książka E. Latoszewskiej „Wokół naj-
wybitniejszego filozofa chrześcijańskiej Europy 
XX wieku…” spełnia podstawowe wymogi profesjo-
nalizmu, znacząco poszerza zakres wiedzy o ks. prof. 
F. Sawickim, a nade wszystko umiejętnie wskazuje 
na niego jako dobrego i mądrego człowieka, wybit-
nego uczonego i gorliwego kapłana. 

Dodajmy przy tej okazji, że od 5 października 
2007 r. Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie 
nosi imię Księdza Franciszka Sawickiego, wybit-
nego człowieka rodem z niewielkiego Godziszewa.

Jan Kulas
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Z wielką przyjemnością po raz drugi przepro-
wadziłem w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
warsztaty literackie z dziećmi. I po raz kolejny 

przekonałem się, jak zaskakująca i inspirująca jest 
dziecięca wyobraźnia. Ich zapał do pracy i otwar-
tość na ćwiczenia, które zaproponowałem dobrze 
rokują na przyszłość. Może któreś z nich zostanie 
w przyszłości pisarzem? Ale przecież nie o to chodzi 
w prowadzonych przeze mnie warsztatach.

Przede wszystkim pragnąłem obudzić w dzie-
ciach wiarę we własne umiejętności, uświadomić, 
że pisanie wcale nie jest takie trudne. Pomóc zna-
leźć im własny język do klarownego wyrażania my-
śli. Równocześnie wyczulić na obserwację świata, 
który je otacza i na obserwację samych siebie, co 
może skłonić do głębszego zastanowienia się nad fe-
nomenem, jakim jest życie. Podczas warsztatu omó-
wiliśmy z dziećmi tajemnice procesu twórczego: na 
czym polega pisanie, warsztat pisarza, praca nad 
rozwijaniem własnej pasji.

Ćwiczeniem otwierającym, które stosuję na 
wszystkich warsztatach (dla dorosłych też) jest pi-
sanie haiku – japońskiej formy poetyckiej. Haiku 
to krótki wiersz, składający się zazwyczaj z trzech 
wersów. Jego głównym założeniem jest kontempla-
cja przyrody, co w efekcie prowadzi do refleksji nad 
sobą samym.

Uczestnicy warsztatów układają swoje haiku 
z rozsypki słownej, którą losują z woreczków. Ukła-
dają wiersze. Każdy z wierszy jest czytany i oma-
wiany. Następnie każde dziecko próbuje napisać 
własne haiku. Niektóre z dzieci robią ilustracje do 
swoich wierszy.

Dzięki temu przez przystępną i prostą formę 
haiku, dzieci zapoznają się z wyjątkową sztuką po-
ezji. Uczą się kreatywnego pisania. Nawet najsłabiej 
piszące dzieci dowartościowują się, ponieważ z roz-
sypki słownej (odpowiednio dobrane słownictwo) 
zawsze powstanie ciekawy wiersz. Z mojego wielo-
letniego doświadczenia zauważyłem, że pod wpły-
wem tych warsztatów niektóre dzieci zaczynają 
pisać własne haiku.

Na zajęciach powstało wiele pięknych haiku. 
Ograniczę się do zacytowania zaledwie kilku:

W powietrzu woń
tęsknoty i przygody.
Kwiaty wiśni z nieba spadają.

Kinga Drawska

Za wąwozem pełnym drzew
purpurą słońce zachodzi
a kolorowa tęcza na niebie wisi.

Marysia Stencel

Bawiliśmy się też w wymyślanie zagadek, co 
sprowokowało dzieci do nieszablonowego myślenia. 
Musiały stworzyć teksty, które niejako „szyfrowały” 
rozwiązanie. Ćwiczenie to uczy metaforycznego 
myślenia, jednocześnie jest świetną zabawą. Każde 
z dzieci napisało po kilka swoich zagadek. Z kilku-
dziesięciu wybrałem dwie przykładowe, ale każda 
z zagadek zaskakiwała i intrygowała:

Jestem w twojej głowie. 
We mnie masz wszystkie uczucia, myśli, smutki.

Wanda Garska – odp. mózg

Wiszę w ogrodzie, lubią mnie dzieci,
fajnie się bawią jeśli gałąź nie odleci.
Dorośli też mnie lubią, tylko w innej formie.
Leżą sobie we mnie jak zdechły okoń w torbie.

Marysia Stencel – odp. huśtawka

Najtrudniejszym ćwiczeniem warsztatów 
było pisanie legend. Najpierw porozmawialiśmy 
z dziećmi o zwierzętach i roślinach, które żyją i ro-
sną w okolicach Tczewa. Następnie zapoznałem 
dzieci z kilkoma wybranymi legendami, jakie po-
wstały na podstawie podań zebranych w XIX w. 
przez niemieckiego etnografa Otto Knoopa. Dzięki 
temu przyszli pisarze poznali wątki, motywy i bo-
haterów charakterystycznych dla legend Pomorza 
i Kociewia. Dzieci przyswoiły sobie dziedzictwo 
kulturowe oraz specyfikę przyrodniczą i geogra-
ficzną miejsca, w którym mieszkają. Moim celem 
było sprawienie, by były bardziej świadome tego, 
z czym mogą się utożsamić oraz skąd wywodzą się 
ich historyczne i kulturowe korzenie.

Każde z dzieci napisało swoją legendę! Pozor-
nym ułatwieniem było to, że losowo wybrały sobie 
dwóch bohaterów, miejsce akcji oraz magiczny przed-

DANIEL ODIJA

LEGENDY W TCZEWIE
kilka słów o warsztatach literackich



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        l i p i e c – w r z e s i e ń  2 0 1 8        N U M E R  1 0 246

miot – elementy, z których miała 
składać się ich opowieść. Nawet 
namawiałem je do pracy zespoło-
wej, sądząc, że indywidualnie nie 
poradzą sobie z zadaniem. A jed-
nak nie! Każde chciało stworzyć 
swoją legendę. I stworzyły.

A to o „Skrzacim dzwonie”, 
gdzie można przeczytać o przy-
godach Zbyszka i jego ślubie 
z księżniczką w podziemnym 
zamku. Czy opowieść o piątce 
przyjaciół, gdzie świat magiczny 
przeplatał się z komputerową 
rzeczywistością wirtualną. Po-
wstała też krótka legenda o wę-
gorzu i psie oraz magicznym 
ciastku, po jedzeniu którego pies mógł oddychać pod 
wodą, a ryba na lądzie. Wreszcie legendy o „Tajem-
niczej komnacie” i zmorze, o „Magicznym wisiorze” 
czy „Miedzianym pierścionku”, gdzie głównym bo-
haterem był rybak Janek.

Prawdopodobnie nie wymieniłem wszystkich 
powstałych legend, za co z góry przepraszam, ale 
każda z nich niosła ze sobą pierwiastek swobodnej, 
radosnej twórczości. Odniosłem wrażenie, że pisa-
nie sprawiało dzieciom przyjemność. I o to właśnie 
chodziło! Niech twórczość literacka kojarzy im się 

przede wszystkim z zabawą, oczywiście wymaga-
jącą dyscypliny i samozaparcia, ale – przynajmniej 
na pierwszym etapie – niech proces twórczy spra-
wia przyjemność. Ważne też, by dzieci kończyły po-
lecane im zadania, a ich opowieść stanowiła spójną 
całość. No i żeby miały ochotę wracać do pisania. Po 
efektach warsztatów sądzę, że to się udało.

Ze swojej strony dziękuję za bardzo inspirujące 
rozmowy i rady! Bo dzieci mają bardzo dużo waż-
nych rzeczy do powiedzenia, wyciągają zaskakujące 
i logiczne wnioski. Należy je tylko wysłuchać.

ZZ Daniel Odija podczas Wakacyjnych Warsztatów Literackich z dziećmi 
w tczewskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej (fot. Jacek Cherek)

daniel odija / monika jabłońska

Wakacyjne Warsztaty Literackie 
odbyły się 3–4 lipca 2018 
roku w MBP im. Aleksandra 
Skulteta. Pod okiem Daniela 
Odiji, prozaika, animatora 
kultury, publicysty – autora 
powieści „Ulica”, „Niech to 
nie będzie sen”, „Tartak”, 
„Kronika umarłych” – młodzi 
adepci sztuki pisarskiej 
poznawali tajniki literackiego 
rzemiosła, uczyli się, jak 
odpowiednio formułować 
myśli, przelewać na papier 
odczucia, emocje, przeżycia, 
jak trafnie dobierać słowa 
oraz konstruować narrację 
powieściową. Uczestnicy zajęć 

dowiedzieli się m.in. skąd 
czerpać inspirację oraz pomysły 
na fabularne rozwiązania, 
w jaki sposób twórczo 
wykorzystywać zjawiska, 
przedmioty, zachowania ludzkie 
widziane i doświadczane 
na co dzień, a także, na ile 
ważne w literackiej kreacji są 
wspomnienia, marzenia senne 
oraz obrazy podsuwane przez 
wyobraźnię.

Podczas części praktycznej 
przyszli mistrzowie pióra mogli 
liczyć na wsparcie, krytyczne 
uwagi oraz wskazówki ze 
strony profesjonalnego znawcy 
pisarskich tajników. 

W części praktycznej zadaniem 
zebranych było napisanie 
tekstów wzorowanych na 
japońskim trójwersie, Haiku. 
Powstałe utwory pokazały, 
jak ogromne pokłady 
twórczych umiejętności 
drzemią w uczestnikach zajęć. 
Dyscyplina wypowiedzi, 
uwrażliwienie na słowo pisane, 
zaduma nad naturą, nad tym 
co zwiewne, przemijalne, 
rozbudowana metaforyka, 
indywidualne natchnienia, 
emocje, spostrzeżenia – 
wszystko to królowało podczas 
wielu przeróżnych ćwiczeń. 

Kto może zostać pisarzem? Każdy!

MONIKA JABŁOŃSKA
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21 kwietnia br. miała miejsce XXII Biesiada 
Literacka w Czarnej Wodzie. Inicjatorem 
biesiad i wieloletnim ich moderatorem był 

senator i miłośnik regionu Andrzej Grzyb. 
Na XXII Biesiadę Literacką burmistrz Czarnej 

Wody Arkadiusz Gliniecki i prezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Kociewskiej Mirosław Kalkowski 
zaprosili nas do sali konferencyjnej Urzędu Miasta. 
Tematem wiodącym biesiady było „Dziedzictwo Ko-
ciewia”, a w programie biesiady znalazły się trzy wy-
stąpienia-referaty, stanowiące inspirację do rozmów 
i wymiany doświadczeń: 1. O pobiesiadnym tomie 
trzecim i Żeromskim na czas odzyskania Niepod-
ległości – prof. dr hab. Tadeusz Linkner; 2. Osoby 
zasłużone dla niepodległości Polski w „Słowniku 
biograficznym Kociewia” – Ryszard Szwoch; 3. I co 
nam zostanie z tej gwary? Gwara kociewska w no-
wych tekstach – prof. Maria Pająkowska-Kensik. 

Na wstępie biesiady głos zabrali jej organiza-
torzy. Prezes Mirosław Kalkowski powitał uczestni-
ków spotkania ze Starogardu Gdańskiego, Skarszew, 
Zblewa, Smętowa, Czarnej Wody i Tczewa. Podkre-
ślił znaczenie szeroko rozumianej literatury Kocie-
wia. Wskazał na wysiłek wydawniczy przy trzecim 
tomie biesiad pt. „Non omnis moriar. Biesiady Lite-
rackie Czarna Woda 2011–2016”. Z 
kolei burmistrz Czarnej Wody Ar-
kadiusz Gliniecki podkreślił wagę 
profesjonalnych prelegentów tego-
rocznej biesiady czarnowodzkiej. 

„Najważniejsze, że się spotykamy 
i ma miejsce ciągłość, ważna dla 
kultury Kociewia” – dodał. Na-
stępnie A. Gliniecki zapewnił, że 
pragnie kontynuować prace regio-
nalne swojego poprzednika i sena-
tora śp. Andrzeja Grzyba.

W części referatowej, zgod-
nie z programem, głos zabrali 
trzej prelegenci. Jako pierwszy 
prof. Tadeusz Józef Linkner – pol-
ski historyk literatury (urodzony w 
Chojnicach), publicysta i działacz 
społeczny, profesor nauk huma-

nistycznych, doktor habilitowany literaturoznaw-
stwa, od 1996 profesor Uniwersytetu Gdańskiego, 
od 2007 profesor zwyczajny. Profesor wyraził zado-
wolenie, że z 20 lat biesiad literackich udało się wy-
dać ich cały dorobek – stopniowo, w trzech tomach. 
Podziękował prezesowi M. Kalkowskiemu za trud 
i skuteczność wydawniczą. Przywołując zasłużoną 
postać Andrzeja Grzyba, podsumował jego rolę nie 
tylko w biesiadach, mówiąc, że był „kapłanem kul-
tury Kociewia”. Przybliżył zebranym również swoją 
najnowszą publikację pt. „Zapoznawanie Żerom-
skiego”, zwracając uwagę na obecne w niej nowe 
wątki badawcze (w tym mitologię słowiańską, rolę 
starców). 

Następnie Ryszard Szwoch, autor sześciu to-
mów „Słownika biograficznego Kociewia”, podał, 
że dotychczas w „Słowniku…” udało się zaprezen-
tować 1530 „postaci zasłużonych na przestrzeni 
dziejów”. W kontekście 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, autor „Słownika…”, 
omówił kilkadziesiąt indywidualności, dla których 
dążenie do niepodległej i wolnej Polski było czę-
sto głównym motywem ich aktywności publicznej. 
Wyeksponował rolę filomatów pomorskich, ani-
matorów pracy organicznej (szczególnie uświado-

mienie patriotyczne), aktywność 
posłów polskich w parlamencie 
niemieckim oraz udział Kocie-
wiaków w ruchu zbrojnym (w tym 
w powstaniu styczniowym), aż po 
powstanie wielkopolskie i tajną 
Organizację Wojskową Pomorza, 
jak również ich udział w akcji 
plebiscytowej (Powiśle, Warmia 
i Mazury) i zagospodarowywaniu 
Niepodległości (Rady Ludowe, 
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, 
pierwsi polscy wojewodowie). 

Z kolei prof. Maria Pająkow-
ska-Kensik, profesor Uniwer-
sytetu im. Karola Wielkiego w 
Bydgoszczy, językoznawca, eks-
pert dziedzictwa kulturowego 
Kociewia, omówiła i zarazem sta-

JAN KULAS

 XXII Biesiada Literacka 
w Czarnej Wodzie
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wiała pytania o znaczenie gwary kociewskiej, pre-
zentując ją jako „element dziedzictwa kulturowego”. 
Prelegentka zobrazowała swój referat ciekawymi 
przykładami gwary stosowanej. Na zakończenie 
wystąpienia zrelacjonowała zawartość publikacji 
pt. „Kociewie. Kraina nad Wisłą”. W tej pożytecz-
nej i ciekawej książce kilka rozdziałów poświęcono 
także różnym aspektom gwary kociewskiej. Z pre-
lekcji Profesor wynikało wyraźnie, że „nasza gwara 
ma się dobrze”.

Te trzy prelekcje stały się inspiracją do inte-
resującej i wartościowej dyskusji i wymiany do-
świadczeń. Mieczysław Piotrzkowski mówił o nowo 
powstałym Kole Literackim im. Romana Landow-
skiego, działającym przy przyjaznym wsparciu 
Biblioteki Miejskiej w Tczewie. Dr Michał Kargul 
poinformował o dorobku „Tek Kociewskich”. Po-
dzielił się również swoim doświadczeniami z edu-
kacji regionalnej. Regina Kotłowska wskazała 

W ostatnią sobotę lipca na 
stadionie w Szlachcie 
w Gminie Osieczna 

odbyły się XIX Mistrzostwa 
Świata na Kociewiu w Kapele 
z VII Piknikiem Motocyklowym.

Imprezę rozpoczęliśmy od 
parady motocykli, następnie 
kierowcy 50 pięknych maszyn 
losowali nagrody w loterii, 
a 10 motocykli startowało 
w konkursie na „Najgłośniejszą 
Rurę”. Wygrał Patryk z Osówka. 
Rozstrzygnięto Konkurs „Piękna 
Wieś”. Zwyciężyły posesje: pani 
Doroty Gornowicz z Osówka 
i państwa Izydora i Elżbiety 
Laskowskich z Osiecznej. 
Tańczyliśmy energiczną 
zumbę, a spokojniejszą nutą 
znanych piosenek czas umilał 
nam Rafał Żywicki. Grupa 
rekonstruująca Jednostkę 
Wojskową Komandosów 
z Lublińca „TASK FORCE 41” 
zdumiała nas pokazem pierwszej 
pomocy oraz sprzętem bojowym. 
Smakowaliśmy darmowego 

bigosu, kociewskich specjałów 
od kół gospodyń wiejskich 
z całej gminy. Dzieci bawiły 
się z animatorem, malowały 
z rzeźbiarzem Zygmuntem 
Paschilke, korzystały z innych 
atrakcji. W konkursie 
„Buszujący W Zbożu” dzieci 
wygrywały talony na basen. 
Dobra Gospodyni rozwiesiła 
koszulki tak szybko, że wygrała 
zestaw kosmetyków.

W tegorocznych zawodach 
w kapele, w których wystarczy 
rozbić stożek kamieni 
i wymknąć się przeciwnikowi, 
wyłoniono zwycięzców w trzech 
kategoriach. Rozgrywki 
indywidualne: I miejsce – 
Damian Frost, II – Tomasz 
Lewandowski, III – Mateusz 
Czarnowski; rozgrywki 
drużynowe: I – drużyna „Bez 
Nazwy”, II – BKS Szlachta, III 
– Silikaty Szlachta; minikapele: 
I miejsce – Dominik Malinowski, 
II – Patrycja Tylicka, III – 
Dagmara Kowalewska.

W „męskim” konkursie „Na 
Najszybszą Żagę” zwycięzcy 
otrzymali „skrzynkę dynamitu” 
na wieczorne orzeźwienie 
z kolegami. Odbyła się mega 
loteria fantowa, z której cały 
dochód przeznaczono na leczenie 
9-letniego Stasia Ossowskiego 
ze Zdrójna w gminie Osieczna, 
którego gorąco pozdrawiamy. 
W loterii rozlosowano 600 lo-
sów, a do wygrania od naszych 
wspaniałych sponsorów, którym 
serdecznie dziękujemy za wspar-
cie rzeczowe i finansowe, roz-
losowano m.in. rower, koszulki, 
artykuły i sprzęty gospodarstwa 
domowego, fanty, bony, talony, 
vouchery od lokalnych firm, kilka 
zestawów mebli od producentów 
z Osiecznej, Osówka, Szlachty 
i Bytoni, sprzęty od Silikatów 
Szlachta, wyposażenie ogrodu, 
rośliny i inne. Na scenie wystą-
piła gwiazda wieczoru zespół 
– „Solaris”. Na koniec odbyła się 
zabawa taneczna do rana, z ze-
społem „Miraż”. Było pięknie.

XIX Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele

MAGDALENA SZMAGLIŃSKA

na znaczenie gromadzenia biografii i rodowodów 
kociewskich. Niżej podpisany promocyjnie zapre-
zentował 100. numer „Kociewskiego Magazynu Re-
gionalnego”. W kwestiach szczegółowych dodał, że 
cieszą kolejne wartościowe publikacje o Kociewiu, 
ale ich ceny powinny być bardziej przystępne. 

Krótkiego i syntetycznego podsumowania Bie-
siady Kociewskiej dokonał burmistrz A. Gliniecki, 
eksponując inspirujący i poznawczy walor kolejnej 
biesiady, jak też tradycje niepodległościowe Kociewia.

Zgodnie z tradycją i zwyczajem, po referatach 
i dyskusji, XXII Biesiadę Literacką kontynuowano 
przy stole, przy „kawie i kuchu…” Była okazja do 
bezpośrednich rozmów i refleksji. Dla mnie takim 
cennym doświadczeniem była rozmowa np. z księ-
dzem poetą, publicystą w jednej osobie – Francisz-
kiem Kameckim. A dla wszystkich uczestników 
XXII Biesiady Literackiej było oczywiste, że bie-
siady literackie powinny być kontynuowane.

jan kulas
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