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PRZYJŚCIE WIOSNY
Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
– Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
– Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka –
Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
– nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.
– A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
– Nieprawda bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią – Witaj wiosno.
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Od wydawcy

Drodzy Czytelnicy,
jak przekonywał rzymski poeta Owidiusz: ignoti nulla cupido – nieznane nie nęci. Zapewne wolno
dopowiedzieć, że poznane już tak, nęci coraz bardziej. Żywię nadzieję, że to nasze zamiłowanie
do regionu, do Kociewia – wraz z promowaniem i upowszechnieniem wiedzy, doświadczaniem walorów tych ziem, tradycji i obyczajów, smakowaniem kociewskiego jadła, uczeniem się go – będzie
nas zajmowało coraz bardziej i coraz żywiej.
Kiedyś martwiło nas, że zebrania naszych regionalistów – niezwykle doświadczonych, zaangażowanych od lat działaczy – odbywają się w dość wiekowym towarzystwie. Ale, już tylko wertując to
wydanie „Kociewskiego Magazynu”, można się ucieszyć widokiem radosnych, beztroskich twarzy
dzieci i młodzieży, zainteresowanych, zainspirowanych historią, kulturą i urokiem regionu. Myślę
o rekordowych liczbach uczestników konkursów przewijających się na kolejnych stronach, o ich
występach na deskach sceny kociewskiej.
Zachęcając Państwa do lektury tego numeru, zwracam uwagę na różnorodność tematyki, podejmowanych problemów i wielość omawianych wydarzeń. Ponieważ zależy nam, by każdy czytelnik w tym „naszym” – kociewskim kwartalniku znalazł coś dla siebie, wprowadzamy dwie nowe
formy: listy Czytelników i krzyżówkę kociewską. Chcemy w wysyłaniu do nas listów (pocztą tradycyjną, odręcznych albo mejlowo) zaproponować Państwu daleko idącą swobodę wypowiedzi
(oczywiście z poszanowaniem drugiego człowieka). Zachęcamy do włączania się w listy innych
czytelników, co może niekiedy przerodzić się w debatę na tematy trudne, czasem kontrowersyjne,
ciekawe, wymagające spojrzenia pod różnym kątem, z całym bogactwem naszego doświadczenia i wiedzy. Zapraszam, by pisali Państwo swoje własne rodzime historie, przemyślenia – o tym,
co Państwu w duszy gra, jeśli chodzi o nasz region, kulturę, obyczaje, tradycje czy przyrodę oraz
zgłaszali własne spostrzeżenia i propozycje.
Dla rozrywki, w chwilach wolnych, proszę spróbować sił w krzyżówce kociewskiej z nagrodami.
Życząc wielu ważnych, radosnych przeżyć z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
nowego powiewu duchowych sił, z serdecznym pozdrowieniem
dr Krzysztof Korda
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

(fot. Damian Chrul)

KRZYSZTOF KORDA

Towarzystwa Ludowe na Kociewiu (do 1920)
DROGA DO NIEPODLEGŁEJ (5)

O

mawiając drogę Kociewia do niepodległej Polski, chciałbym podjąć temat „pracy u podstaw”
na Pomorzu1. Przypomnijmy, że to jedno z czołowych haseł polskiego pozytywizmu oznaczało zaangażowanie inteligencji na rzecz niższych warstw
społecznych narodu, obejmujące działalność oświatową, podniesienie poziomu życia, zwłaszcza chłopów, a także walkę z germanizacją.
Na skutek kulturkampfu, nasilającej się walki kanclerza Niemiec Ottona von Bismarcka (1815
–1898) z Kościołem katolickim oraz germanizacji,
wśród mieszkańców Pomorza obudziło się żywe
pragnienie ocalenia polskiej kultury, potrzeba obrony polskości. W efekcie doszło do renesansu kultury polskiej, w której pomocny okazał się papież
Leon XIII poprzez encyklikę „Rerum novarum”,
wydaną w 1891 roku.
Była to pierwsza encyklika papieska, która
dotyczyła „kwestii robotniczej”, zapewnienia robotnikom praw i korzystniejszych warunków pracy. „Papież robotników”, jak nazywano Leona XIII,
zapoczątkował społeczną naukę Kościoła, w której
– wbrew liberałom – poparł interwencjonizm państwowy w kwestiach społecznych i ekonomicznych,
domagał się godziwej zapłaty dla robotników, poszanowania ich praw, np. do niedzielnego odpoczynku.
Równocześnie, w przeciwieństwie do komunistów,
papież poparł własność prywatną, uważając ją za
naturalny stan rzeczy i jedno z podstawowych praw
człowieka. Leon XIII chciał tym samym pokazać
1

Temat oprac. na podstawie: „Gazeta Toruńska” nr 107
z 11.05.1904; „Gazeta Grudziądzka” nr 13 z 31.01.1911;
„Odczyty dla Towarzystw Polskich” 1929, nr 1 i 5; „Pielgrzym” nr 14 z 2.2.1897 oraz: Korda Krzysztof, Związek Katolicko-Polskich Towarzystw Ludowych na Pomorzu w latach 1903–1939, Gdańsk 2004, mps, praca magisterska pod
kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego.

troskę Kościoła o byt robotników i odciągnąć ich
od wpływów socjalistów i komunistów.
„Rerum novarum” ukazało się w odpowiednim
czasie i trafiło na podatny grunt. Na Pomorzu Gdańskim encyklika ta stała się impulsem do ożywienia
świadomości społecznej, samoorganizowania się
i rozwijania działalności towarzystw ludowych.
Nazwa „towarzystwo ludowe” w tłumaczeniu
na współczesny język oznacza „stowarzyszenie
obywatelskie”, a w praktyce – organizację kształcącą polskich obywateli. Warto zauważyć, że w placówkach duszpasterskich w diecezji chełmińskiej
powstawały zarówno polskie towarzystwa ludowe,
jak i niemieckie („volksvereiny”). Tematem artykułu są polskie organizacje – im poświęcę dalszą
część tekstu.
Towarzystwa ludowe powstawały bardzo licznie, niemal w każdej parafii, w której proboszczem
był ksiądz narodowości polskiej lub przychylnie
nastawiony do polskich parafian. Pierwsze towarzystwo ludowe na Kociewiu powstało w Zblewie
w 1874 roku, jednak prawdziwy rozkwit tych instytucji życia społecznego nastąpił po ukazaniu się
„Rerum novarum” w 1891 roku. Do najstarszych
towarzystw na terenie Kociewia należą oddziały organizacji m.in. w: Starogardzie – założone 8 marca
1891 roku przez księdza Józefa Blocka (1835–1910);
Płochocinie – powstałe w 1895 roku, Lubichowie –
założone 7 stycznia 1897 roku przez Józefa Spycha
i Józefa Ośmiłę, które liczyło ponad czterystu członków. Kilka lat później powstało towarzystwo w Bobowie (23 maja 1904 roku). Najliczniejsze podczas zaboru pruskiego było towarzystwo ludowe w Osieku,
liczące przez wiele lat około tysiąc członków.
Policja niemiecka podejmowała starania, by nie
dochodziło do powstawania kolejnych ośrodków
krzewienia polskości. Nie wszystkim więc udało się
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Krzysztof korda
towarzystwo założyć, czego najlepszym przykładem
jest Tczew. Gdy 31 stycznia 1897 roku na spotkanie
założycielskie w Tczewie do lokalu „zum deutschen
Kaiser” przybyło blisko trzysta osób, policja nie dopuściła do zebrania, odwołując się do rzekomych
względów bezpieczeństwa – zbyt małej sali na tak
dużą liczbę osób („Pielgrzym” nr 14, z 2 lutego 1897).
Przed 1904 roku powstały towarzystwa w Nowem, Warlubiu, Komórsku, Brzeźnie (par. Klonówka), Kamionce, Świeciu, Subkowach, Drzycimiu,
Grucznie, Pieniążkowie i Skórczu. W źródłach można znaleźć informacje o kolejnych towarzystwach
funkcjonujących przed 1920 rokiem, lecz w większości przypadków nie znamy daty ich powstania. Są
to towarzystwa funkcjonujące m.in. w: Skarszewach
(1913 rok, założyciel Józef Korda), Gniewie, Lalkowach, Pelplinie, Nowej Cerkwi, Pączewie, Janowie,
Rywałdzie, Pogódkach, Trąbkach Wielkich, Rajkowachi Tczewie (1907). Z całą pewnością nie jest to
pełna lista towarzystw ludowych na Pomorzu. Wiele
kolejnych powstało w latach 1918–1920, tuż przed powrotem Pomorza do Polski oraz już w wolnej Polsce.
Sposób zakładania towarzystwa na Kociewiu
znamy np. z opisu założenia organizacji w Piasecznie. Było to w 1911 roku, a przebieg relacjonuje „Gazeta Grudziądzka” z 31 stycznia 1911 roku (nr 13):
Założenie nowego Towarzystwa ludowego. W Piasecznie pod Gniewem, wielkiej wsi gospodarskiej i parafialnej, nie było dotąd organizacyi polskiej prócz Kółka
rolniczego. Przybył tam dotąd przed kilku tygodniami
na gościnę nasz mąż zaufania pan Jan Cieślikowski
z Kalku pod Kolonią i, rozpatrzywszy się należycie
w położeniu, powziął myśl założenia Towarzystwa. Porozumiał się w tej sprawie nasamprzód z ks. prałatem
Kowalskim w Piasecznie i z patronem Towarzystw
ludowych, ks. proboszczem Kupczyńskim w Garcu.
Następnie wtajemniczył w plan swój grono osób zaufanych, którzy byli chętni założeniu towarzystwa.
W ubiegłą niedzielę odbyło się zebranie w zamkniętem
kółku, to znaczy osób piśmiennie zaproszonych przez
pana Cieślikowskiego, aby Towarzystwo założyć. Na
zgromadzenie to przybył pan Ignacy Żniński, redaktor
„Gazety Grudziądzkiej”. Po sprawdzeniu legitymacyi
przybyłych, zagaił zebranie zwołujący. Pan Żniński wygłosił następnie referat o celu i zadaniach Towarzystw
ludowych. Po referacie oświadczyli zgromadzeni,
że chcą założyć towarzystwo w tym celu, jaki mówca
im wygłosił. Zapisało się na członków 54 gospodarzy
i robotników- wszyscy, którzy byli na zebraniu obecni. Zgromadzeni, teraz członkowie założyciele, prosili
pana Cieslikowskiego, aby im dalej przewodniczył.
Przystąpiono teraz do przyjęcia ustaw. Pan Żniński
czytał zgromadzonym wzór ustaw, nadesłany przez ks.
patrona Kupczyńskiego. Z malemi zmianami przyjęli
zgromadzeni ustawy. W końcu dokonali wyboru zarzą-

4

ZZNotatka o zjeździe Towarzystwa Ludowego dla Prus
Zachodnich w Drzycimiu, „Gazeta Grudziądzka”
nr 84, z 13 lipca 1907; za: http://kpbc.umk.pl/dlibra/
publication?id=47771&tab=3
du i rady. Wybrano prezesem pana Jana Bielickiego,
sekretarzem p. Jana Rajskiego, skarbnikiem p. Franciszka Bienieka. Rada składa się z czterech ławników,
p. Piotra Ogórowskiego jako bibliotekarza, Antoniego
Szkodowskiego zastępcy przew., Jul. Kotowskiego zastępcy sekr., Ign. Schwarza, zast. skarb. i dwu porządkowych, pp. Aug. Kasa i Ign. Wentowskiego. Młodemu
Towarzystwu: Szczęść Boże!

W 1903 roku odbył się zjazd założycielski towarzystw ludowych w Pelplinie. W jego wyniku powstał
Związek Katolicko-Polskich Towarzystw Ludowych
na Pomorzu. Związek skupiał towarzystwa z Kociewia, Kaszub, Ziemi Chełmińskiej i Michałowskiej,
Borów oraz Krajny. Przetrwał do wybuchu II wojny światowej. W szczytowym okresie, w 1914 roku,
związek liczył łącznie sto trzynaście oddziałów
i piętnaście tysięcy członków. Siedziba związku zawsze mieściła się w granicach Kociewia, bowiem
związana była z miejscem zamieszkiwania „patrona”, czyli prezesa, organizacji.
Pierwszym prezesem Związku Katolicko-Polskich Towarzystw Ludowych na Pomorzu został wybrany ksiądz Feliks Thokarski (1850–1913),
proboszcz z Subków pod Tczewem, a kolejnym
od 1906 do 1939 roku był ksiądz Aleksander Kupczyński (1873–1941) – proboszcz w Wielkim Garcu
niedaleko Pelplina, a od 1926 roku proboszcz parafii
farnej w Tczewie.
Organizacja wypracowała swój statut i cele
działania. Do najważniejszych zaliczyć należy (cytat
za statutem):
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Towarzystwa Ludowe na Kociewiu (do 1920)
1. Popieranie i szerzenie religijności, moralności,
oświaty opartej na fundamencie religijnym w ścisłym związku z Kościołem.

robotnicy i chłopi. Wszystkie stany spotykały się razem na zebraniach towarzystw ludowych. Wszyscy
zgodnie współpracowali, co jest przykładem solida2. Krzewienie cnót domowych i obywatelskich, miaryzmu narodowego. Tak zjednoczone stany razem
nowicie pracowitości, sumienności, trzeźwości,
pracowały nad podtrzymaniem i rozwijaniem poloszczędności, rodzinnego pożycia, poczucia godskości w społeczeństwie, prowadziły walkę z gerności.
manizacją.
3. Lepsze rozpoznanie praw krajowych administraTowarzystwa ludowe miały szerokie spectrum
cyjnych, w samorządzie gmin miejskich i wiejdziałania. Podejmowały działalność oświatową, kultuskich, powiatu i prowincji, praw szkolnych i stąd
ralną, propagowały ideę oszczędzania, zakładania polwynikających obowiązków obywatelskich i przysługujących nam swobód prawnych.
skich banków ludowych, prowadziły biblioteki, podej4. Lepsze i korzystniejsze rozpoznanie zawodów przemowały walkę z nałogami alkoholizmu i karciarstwa,
mysłowych i krzewienie przemysłu domowego.
propagowały higienę, wspierały polskich kandydatów
5. Zwalczanie dążności do socjalno-anarchistyczne- w wyborach do parlamentu niemieckiego.
go przewrotu.
Spotkania towarzystw odbywały się co mie6. Pielęgnowanie życia towarzyskiego, jedności i zgody.
siąc. Członkowie rozpoczynali spotkania najczęściej
od udziału w niedzielnej mszy świętej
i wspólnej Komunii św. Następnie na
zebraniu słuchali wykładu specjalisty z jakiejś dziedziny lub najczęściej
odczytu wykładu przesłanego przez
centralę organizacji. Związek wydawał pismo „Odczyty dla Towarzystw
Polskich”, w którym m.in. zamieszczano materiał do odczytywania podczas
zebrań w poszczególnych miastach
i wsiach. Dzięki temu w całej organizacji realizowano ten sam program,
opracowany przez „patrona”, a przygotowany przez znawców danej dziedziny wiedzy.
Poprzez odczyty inteligencja polska, wykształcona na uniwersytetach
niemieckich, prowadziła tzw. pracę
u podstaw nad podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów
– podejmowała działalność oświatową,
opiekę medyczną, szerzyła higienę,
pracowała nad podwyższeniem poziomu kultury agrarnej oraz rozbudzeniem wśród rodaków patriotyzmu.
Na zebraniach uczono społeczność ludową m.in. polskiej literatury,
historii, geografii (a więc informacji
o polskich miastach, wsiach, przyrodzie w zaborze rosyjskim i austriackim), fizyki (np. jak powstaje mgła, burza, co to jest piorun itp.). Zachęcano
ZZTowarzystwo ludowe w Skurczu przed sądem, „Gazeta Toruńska”
nr 107 z 11 maja 1904; za: http://kpbc.umk.pl/dlibra/publicado zaufania medycynie, a porzucenia
tion?id=53821&tab=3
zabobonów i znachorów. Uczono hiDo towarzystw ludowych należeli zgodnie
gieny. Konsekwentnie wpajano ludziom, że częste
przedstawiciele inteligencji świeckiej i duchowień- przypadki śmierci, np. przy porodach, wynikają
stwo, kupcy, ziemianie, jak i zwykli rzemieślnicy, z braku higieny. W społeczeństwie zaniedbanym
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Krzysztof korda
przez zaborców brakowało
elementarnej wiedzy. Polacy
kąpali się wówczas zaledwie
jeden raz w roku, najczęściej
w Wielką Sobotę, rzadko się
myli, nie dbali o higienę rąk,
długo nosili to samo ubranie
bez prania, a skarpety i buty
po całym dniu używania kładli pod poduszkę i tak zasypiali.
Z czasem w pracy u podstaw udało się osiągnąć sukcesy. Rosła samoświadomość
społeczeństwa i jego wiedza.
Organizacja ocaliła polskiego ducha w narodzie. Utrzymała i rozwinęła polskość na
Kociewiu, wbrew wielu trudnościom czynionym ze strony
rządu niemieckiego. Przygotowała Kociewiaków na powstanie państwa polskiego
i powrót do Ojczyzny.
Związek
Towarzystw
Ludowych prowadził biura
porad prawnych i wszyscy
członkowie mogli bezpłatnie
skorzystać z pomocy prawnika. Organizowano życie kulturalne – prowadzono teatry
amatorskie i organizowano
występy nie tylko na Kociewiu, ale na całym Pomorzu,
„zabawy latowe” – zabawy taneczne, zakładano biblioteki
polskie i pielęgnowano polski
śpiew (tworzono chóry).
W towarzystwach ludowych
funkcjonujących
na całym terenie diecezji
chełmińskiej, stanowiących
ogromną organizację, przy- ZZOdczyty dla Towarzystw polskich. Organ Związku Towarzystw Ludowych
w Prusach Zachodnich nr 5 z 1911 r. Zbiory Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
gotowywano polską inteliKaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
gencję. Oddziały kociewskie
należały do najprężniejszych. W okresie patronatu
i pokojowych zabiegów o powrót Kociewia, Pomo(prezesury) księdza Aleksandra Kupczyńskiego
rza do Polski. Dzięki tej organizacji duch polski na
w zarządzie organizacji zasiadali m.in. Tomasz Po- Kociewiu nie tylko nie zaginął, ale bardzo się rozkorniewski (wicepatron) – krawiec ze Starogardu
winął. W 1920 roku, w chwili wkraczania wojska
oraz ksiądz Leon Kurowski (1873–1939) z Lalków
polskiego na Kociewie, mieszkali tu Polacy znający
(skarbnik).
swoje prawa, język polski, kulturę i tradycje oraz
W latach 1918–1920 towarzystwa ludowe włą- historię ojczyzny. Byli w pełni świadomymi obywaczyły się w proces aktywizowania społeczeństwa
telami, gotowymi żyć w wolnej ojczyźnie…

6
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MICHAŁ KARGUL

Profesor Maria Pająkowska-KENsik
laureatKą Medalu Stolema

10 grudnia 2018 roku profesor Maria Pająkowska-Kensik w Ratuszu Staromiejskim
w Gdańsku odebrała Medal Stolema. Od 1967 roku medal ten przyznaje Klub Studencki Pomorania za szczególne zasługi w pomnażaniu dorobku oraz osiągnięć kultury Kaszub i Pomorza lub ich spopularyzowaniu. O wyborze kandydata decyduje Kapituła Medalu, złożona
z członków Klubu – studentów pomorskich uczelni.

N

a laureatów Medalu Stolema 2018 – najbardziej
prestiżowego odznaczenia przyznawanego
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, zwanego
„Kaszubskim Noblem” – Kapituła wybrała dr hab.
Marię Pająkowską-Kensik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz związanego
z Brusami działacza regionalnego Władysława Czarnowskiego, który całe swoje dorosłe życie poświęcił
promocji Kaszub i kultury kaszubskiej, aktywizowaniu społeczności lokalnej. Pani Profesor od wielu lat
należy do naszych współpracowników, jest członkiem Rady Programowej KMR, więc przy tej okazji
zaprezentujemy jej dorobek.
Jak czytamy we „Wniosku o przyznanie nagrody” prof. Marii Pająkowskiej-Kensik, skierowanym do Kapituły Medalu przez Oddział Kociewski
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie oraz
Radę Programową „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Medal Stolema ma nie tylko uhonorować
zaangażowanie prof. Marii Pająkowskiej-Kensik na
rzecz całego Pomorza, ale może być przykładem dla
innych, jak ważna jest aktywność społeczna i praca
u podstaw. Zaangażowanie laureatki na rzecz promocji kultury Kociewia znacznie wykraczało poza
zabieganie jedynie o własny rozwój naukowy i budowę osobistej pozycji.
Maria Pająkowska urodziła się w Sulnówku koło
Świecia. Ukończyła Bydgoskie Studium Nauczycielskie, po czym rozpoczęła studia językoznawcze
na Uniwersytecie Gdańskim. Jak przyznaje, dopiero na studiach w Gdańsku dowiedziała się, że „jest
z Kociewia”, że – zamieszkując w powiecie świeckim – należy do tego regionu. Kociewie, zwłaszcza
jego dialekt, gwara tak ją zaciekawiły, że dialektologii, badaniu słownictwa kociewskiego na tle kultury
ludowej poświęciła rozprawę doktorską, a później
pracę habilitacyjną. Dzięki jej badaniom naukowym,

ZZProf. Maria Pająkowska-Kensik, najwybitniejsza
znawczyni dialektu kociewskiego, laureatka
Medalu Stolema w 2018 roku (fot. Jacek Cherek)

prowadzonym pod czujnym okiem wybitnego językoznawcy profesora Bogusława Krei, Kociewie coraz częściej pojawiało się w różnych publikacjach.
Jako profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przygotowała do roli nauczy-
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Michał Kargul

ZZ10 grudnia 2018 r., Ratusz Staromiejski w Gdańsku, prof. Maria Pająkowska-Kensik i Władysław Czarnowski
w gronie uczestników gali wręczenia im Medalu Stolema (u dołu: Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” z Pelplina),
fot. Jacek Cherek

ZZNagrodzeni Stolemem 2018: Władysław Czarnowski
i prof. Maria Pająkowska-Kensik (fot. Jacek Cherek)

ciela języka polskiego rzesze filologów oraz badaczy gwary Pomorza, a także praktyków pomorskiej
edukacji regionalnej. Zainspirowała wielu młodych
ludzi do poznawania gwary kociewskiej. Pod jej
kierunkiem powstało ponad pięćdziesiąt prac magisterskich poświęconych Kociewiu i trzy rozprawy
doktorskie. Profesor została członkiem Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie.

8

Prof. Maria Pająkowska-Kensik uczestniczyła i zorganizowała wiele konferencji i sesji
naukowych w całej Polsce. Jest autorką licznych artykułów i publikacji naukowych oraz
popularnonaukowych, z których najbardziej
znany jest „Popularny słownik kociewski”, wydany przed paru laty w Świeciu, gdzie od lat
mieszka. Pisała również m.in. o: języku, dialektach i gwarach, budowie słowotwórczej czasowników w gwarze kociewskiej, słownictwie
i pisowni kociewskiej, historii i języku regionu,
związkach językowych Kaszub i Kociewia, dialekcie kociewskim jako wyznaczniku tożsamości regionalnej czy też o literaturze współczesnej Kociewia.
W swojej pracy naukowej jest kontynuatorką dzieła księdza dra Bernarda Sychty. Była autorką nie tylko wielu naukowych refleksji nad
badaniami tego wybitnego językoznawcy, ale
także całego cyklu suplementów do „Słownika
kociewskiego” jego autorstwa. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pełniła
funkcję kierownika Pracowni Polszczyzny i Kultury
Regionalnej oraz także kierownika Podyplomowych
Studiów Edukacji Regionalnej.
Na całym Kociewiu nie ma gminy, w której
w szkołach edukacją regionalną nie zajmowaliby się
uczniowie Pani Profesor, jej byli studenci, magistranci czy absolwenci jej studium podyplomowego. Nie
brakuje ich także na Kaszubach, w Krajnie na Powi-
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Profesor Maria Pająkowska-KENsik laureatKą Medalu Stolema
szubsko-Pomorskiego. Była jedną
ślu, a także i poza Pomorzem, na
z liderek i wieloletnią prezeską
Kujawach czy Pałukach. Choć
oddziału ZKP w Świeciu. Późobecnie jest już emerytowanym profesorem, to dalej
niej podobną rolę pełniła
jest aktywna na niwie naw Bydgoszczy, gdzie przez
ukowej, m.in. promując
kilka kadencji była predalej swoich doktorantów.
zesem oddziału, a cały
Dzięki swojej dłuczas pozostaje jedną
goletniej pracy prof. Maz najaktywniejszych jego
ria
Pająkowska-Kensik
członkiń. Jako przedstastała się najwybitniejszą
wicielka Kociewia była
ekspertką dialektu kociewrównież członkiem Zarząskiego i jedną z najbardziej
du Głównego ZKP.
kompetentnych specjalistek zajWarto podkreślić jej aktywmujących się edukacją regionalną
ność w ostatnich latach w ramach
na Pomorzu. Efektem tego jest jej obecność
Medal Stolema
Zespołu Kociewskiego przy Radzie Naczelw radach programowych i naukowych, m.in. fot. mat. prasowe nej ZKP, który był odpowiedzialny m.in. za
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, kolejnych
przygotowanie obchodów Roku ks. Janusza Pasierba
Kongresów Kociewskich czy licznych konferencji
w 2013 roku oraz organizację V Kongresu Kociewnaukowych poświęconych tematyce regionalnej.
skiego w 2015 roku. Maria Pająkowska-Kensik jest
Jest niezwykle aktywna także na polu społecz- zresztą jedną z kilku osób, które aktywnie brały
nym. Od lat osiemdziesiątych XX wieku pracuje
udział w organizacji wszystkich pięciu kongresów
w gremiach i zespołach związanych ze Zrzesze- kociewskich, od 1995 roku. Angażowała się w prace
niem Kaszubsko-Pomorskim. Jest jedną z eksper- organizacyjne, jak i merytoryczne w wydarzeniach
tek zrzeszeniowego Zespołu ds. Oświaty (okresowo
kongresowych.
także była jego przewodniczącą), gdzie nie tylko
Profesor Pająkowska-Kensik jest także aktywną
jest (pracuje w nim do tej pory) przedstawicielką
członkinią kilku innych stowarzyszeń regionalnych,
Kociewia, ale także ma znaczący wkład w prace
z których warto wymienić choćby Towarzystwo Mizwiązane z edukacją stricte kaszubską. Owocem jej
łośników Dolnej Wisły, działające w okolicach jej
pracy jest m.in. unikatowy podręcznik kociewskiej
ukochanego Świecia.
edukacji regionalnej „Uczba na Kociewiu”, stwoPani Profesor jest także uznaną publicystką
rzony pod jej kierunkiem przez słuchaczy studium
i popularyzatorką tematyki regionalnej. Była jedną
podyplomowego z Bydgoszczy. Jest jedną z nielicz- z współtwórczyń periodyku „Mestwin”, wydawanych, a na Kociewiu być może jedyną osobą, która
nego jako dodatek do „Gazety Świeckiej”, od praswoją działalnością naukową i aktywnością społecz- wie samego początku (końca lat osiemdziesiątych
ną łączy Kociewie i Kaszuby. Od lat jest popularyza- XX wieku) jest aktywna na łamach „Kociewskiego
torką i opiekunką pamięci Floriana Ceynowy, który
Magazynu Regionalnego” oraz „Tek Kociewskich”
większość życia zawodowego spędził w podświec- (od 2007 roku). Od dekady jest także stałą felietokim Bukowcu. Z inspiracji, a następnie pod opieką
nistką „Pomeranii”.
Pani Profesor, lokalne środowiska od lat organizują
Jej aktywność od lat jest nagradzana przez różkonkursy, akademie i inne wydarzenia poświęcone
ne gremia. Profesor Pająkowska-Kensik jest m.in.
osobie ojca pomorskiego regionalizmu. Najlepszym
laureatką „Kociewskiego Pióra”, „Chwalby Grzydowodem na jej pozycję w środowisku pomorskich
misława” oraz licznych nagród nadawanych przez
regionalistów jest jej obecność w wielu gremiach
samorządy gminne i powiatowe Kociewia.
przyznających nagrody konkursowe na całym PoBez wątpienia najwybitniejszym owocem pramorzu i to zarówno związanych z jej specjalizacją, cy profesor Marii Pająkowskiej-Kensik są setki
jak konkursy gwarowe w Tczewie czy Starogardzie
uczniów, studentów i słuchaczy studium podyplo(m.in. w ramach Festiwalu Romana Landowskiego), mowanego, którzy są trzonem grona nauczycieli rejak i w poświęconych szerszemu spektrum kultury
gionalistów w większej części Pomorza Gdańskiego.
regionalnej (festiwale w Piasecznie czy konkursy
Nie brakuje ich nawet na Kaszubach, a na Kocietwórców ludowych w Zblewie).
wiu praktycznie wszyscy zajmujący się współczeOsobną kartę w aktywności Pani Profesor sta- śnie w szkołach tematyką regionalną zaliczani są
nowi praca organizacyjna w ramach Zrzeszenia Ka- do tego grona.
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BEATA GRABAN

Oni tworzyli niepodległość

Sesja Popularnonaukowa w starogardzkim I LO

M

imo że jubileuszowy rok stulecia odzyskania
informuje umieszczona w holu tablica poświęcona
niepodległości przez Polskę za nami, temat „filomatom konspiracji antypruskiej, założycielom,
ten jest na Pomorzu wciąż aktualny. Miesz- członkom i działaczom Jaszczurki, uczestnikom ankańcy naszego regionu musieli czekać jeszcze dwa
tyhitlerowskiego ruchu oporu 1939–1945, ofiarom
lata nim armia gen. Józefa Hallera przyłączyła te
represji komunistycznych”.
tereny do macierzy. Przygotowania do świętowania
To właśnie filomaci pomorscy byli bohaterami
wyzwolenia Kociewia spod zaboru pruskiego stały
referatu wygłoszonego przez Ryszarda Szwocha, posię bezpośrednim impulsem do zorganizowania se- lonistę, znawcę dziejów Kociewia i Starogardu oraz
sji popularnonaukowej zatytułowanej „Oni tworzyli
wieloletniego nauczyciela w I LO. Swoje wystąpienie
niepodległość”. Sesja odbyła się 16 stycznia 2019 r. rozpoczął od przybliżenia sylwetki Jana Brejskiego,
w auli dawnego pruskiego gimnazjum, a obecnie
wojewody pomorskiego po I wojnie światowej. Był on
I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdań- przez pewien czas uczniem starogardzkiego gimnaskim, placówce oświatowej, która w przyszłym roku
zjum. Tam w połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku
będzie świętować 140-lecie swego istnienia.
założył komórkę Koła Filomatów Pomorskich. Naukę
Uczniowie tej szkoły od początku angażowali się
jednak dokończył w Krakowie, gdyż za niepokorną
w konspiracyjną działalność patriotyczną, o czym
postawę został relegowany ze szkoły przez jej władze.

ZZJan Brejski (ur. 1863 w Pączewie, zm. w 1934 r. w Toruniu) – działacz narodowy i polonijny, dziennikarz,
wydawca, działacz państwowy II Rzeczypospolitej,
poseł na Sejm Ustawodawczy, wojewoda pomorski
(fot. za: https://e-wietor.pl/brejski-jan)
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ZZJózef Wrycza (ur. 1884 w Zblewie, zm. w 1961 r.
w Tucholi) – ksiądz, podpułkownik, działacz niepodległościowy na Pomorzu, przywódca organizacji konspiracyjnych, m.in. „Gryfa Pomorskiego” (fot. zbiory
Aleksandry i Lecha Zdrojewskich w Zblewie)
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Oni tworzyli niepodległość…

ZZRyszard Szwoch, polonista,
znawca dziejów Kociewia

ZZdr Krzysztof Korda, historyk, regionalista, dyrektor MBP w Tczewie

ZZLeszek Kubiak, nauczyciel historii w I LO w Starogardzie Gd.
(fot. Beata Graban)

Jego działalność kontynuowali dwaj bracia, Ostatecznie został kapelanem 63. Pułku ToruńIgnacy i Izydor, absolwenci gimnazjum. Podejmo- skiego, a wkrótce wziął udział w doniosłych wydawali konspiracyjne inicjatywy na rzecz niepodległo- rzeniach historycznych – Przyłączeniu Pomorza
ści w ramach aktywności politycznej, gospodarczej, do Polski i Zaślubinach Polski z Morzem. Podczas
społecznej i kulturalnej. Działaczami niepodległo- ceremonii zaślubin 10 lutego 1920 r. odegrał wyściowymi, którzy związani byli ze starogardzką or- jątkową rolę jako kaznodzieja, wygłaszając słynną
ganizacją filomacką, skupiającą uczniów ówczesne- homilię – swoisty Manifest Kaszubów. Jako żołnierz
go pruskiego gimnazjum, byli też bracia Wojciech
63. Pułku Piechoty wziął udział w wojnie polskooraz Józef Bogdan Jacobsonowie i wielu innych.
-bolszewickiej. Natomiast nie brał czynnego udziaPodsumowaniem tego referatu było zwróce- łu w II wojnie światowej. Ścigany przez Niemców,
nie uwagi na niebagatelną rolę towarzystw gospo- ukrywał się. Utrzymywał jednak kontakty z partydarczych i kulturalnych
oraz czasopisma „Pielgrzym” w kształtowaniu
aktywnych postaw patriotycznych i obywatelskich
mieszkańców Kociewia.
Drugim prelegentem
był dr Krzysztof Korda,
historyk, regionalista, dyrektor MBP w Tczewie.
ZZWażną rolę w drodze do niepodległości Kociewia odegrał „Pielgrzym”, pismo
Przybliżył
słuchaczom
katolickie o charakterze informacyjnym, wydawane w Pelplinie w latach
1869–1939. Ukazywało się trzy razy w tygodniu i było jedynym pismem polskim
sylwetkę księdza podpułna Pomorzu, które przetrwało przez 70 lat. Reaktywowane w 1989 roku
kownika Józefa Wryczy,
wskazując, że jego działalność była konsekwencją
zantami, a z uwagi na ogromny autorytet, jakim ciem.in. przynależności do filomatów, którzy mobili- szył się wśród mieszkańców Pomorza Gdańskiego,
zowali młodzież polską do aktywności antypruskiej. został patronem konspiracyjnego ruchu kaszubskoZ uwagi na dyscyplinę czasową skupił się w swym -pomorskiego – „Gryfa Pomorskiego”. Ostatnie lata
wystąpieniu na zaledwie kilku fragmentach bogatego
życia ks. Wrycza spędził jako proboszcz i dziekan
życiorysu duchownego ze Zblewa. Wspominał o jego
w Tucholi, gdzie zmarł 4 grudnia 1961 r.
pracy duszpasterskiej w Jastarni oraz działalności
Dr Korda podsumował swoją opowieść o księw Chełmży, która zakończyła się bardzo dramatycz- dzu podpułkowniku konstatacją, że kluczem łącząnie aresztowaniem księdza oraz groźbą kary śmierci
cym tę postać z bohaterami przedstawionymi przez
za zdradę, a finalnie – półrocznym więzieniem „za
Ryszarda Szwocha były upór i niepokorna postawa.
sprawy polskie”.
Spotkanie zakończyło się prezentacją „KociewKolejnym istotnym wydarzeniem w życiu bo- skiego Magazynu Regionalnego”, którego ostatni
hatera było przyłączenie się do polskich oddziałów
numer 103/2018 w sporej części poświęcony był tewalczących w powstaniu wielkopolskim w 1919 r. matyce niepodległościowej.
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Władze powiatu starogardzkiego
w latach 1920–1921

R

ozejm kończący I wojnę światową, podpisany
11 listopada 1918 roku w Compiègne (Francja), przyniósł Polsce niepodległość, ale nie
wszystkie ziemie sprzed rozbiorów znalazły się w jej
granicach. Wielkopolska wywalczyła sobie wolność
w zwycięskim powstaniu, zaś Pomorze, a w zasadzie jedynie jego część, musiało czekać na ustalenia traktatu wersalskiego do 28 czerwca 1919 roku.
Traktat przyznał Polsce Wielkopolskę i część Pomorza Gdańskiego.
Przygotowania do zajęcia Pomorza w granicach
ustalonych traktatem wersalskim, a więc jedynie
z wąskim pasem wybrzeża, rozpoczęto już w sierpniu 1919 roku, kiedy to Dowództwo Frontu Południowo-Zachodniego opracowało plan akcji. Na tej
podstawie Naczelne Dowództwo utworzyło Dowództwo Frontu Pomorskiego, z gen. Józefem Hallerem
na czele, którego sztab mieścił się w Skierniewicach1. Wprowadzenie opracowanych planów w życie musiało jednak poczekać na uzgodnienie zasad
przejęcia władzy przez Polaków. Nastąpiło to 25 listopada 1919 roku w Berlinie, gdy podpisano umowę polsko-niemiecką o stopniowym przekazywaniu
administracji na obszarach odstępowanych w myśl
traktatu wersalskiego, co miało umożliwić faktyczne, sukcesywne przyłączanie Pomorza do Polski2,
choć i wówczas Niemcy, pomimo ustaleń umowy,
stwarzali wiele trudności w przejmowaniu terenów
przyznanych Polsce.
Dopiero po ostatecznej ratyfikacji traktatu wersalskiego przez Niemcy, która nastąpiła 10 stycznia
1920 roku, gen. Haller wydał (jeszcze tego samego
dnia) rozkazy do koncentracji wojsk mających wkroczyć na Pomorze (teren dawnych Prus Królewskich
i części Prus Książęcych). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ta część Pomorza i Wielkiego
Księstwa Poznańskiego, które znalazły się po traktacie wersalskim w granicach Polski zostały nazwane
ziemiami byłej dzielnicy pruskiej, a w celu przejęcia
administracji od Niemców utworzono Ministerstwo

1 J. Haller, Jak wojska polskie zajęły Pomorze. Księga
pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930, s. 57.
2

12

A. Nowak (red.), Kronika Polski, Warszawa 2000, s. 586.

Byłej Dzielnicy Pruskiej. Na przyłączonych do Polski ziemiach utworzono dwa województwa – poznańskie i pomorskie3. Wspomniane ministerstwo zostało
rozwiązane w 1922 roku4.
W pierwszych latach powojennych organizację
samorządu na Pomorzu w dalszym ciągu regulowały ordynacja powiatowa dla prowincji wschodnich
z 13 grudnia 1872 roku i 1 marca 1881 roku. Pozostały więc jako podstawowe jednostki administracyjne gminy wiejskie (składające się głównie
z jednej wsi sołeckiej i osad lub przysiółków) oraz
obszary dworskie, które obejmowały dobra państwowe, np. lasy lub dobra prywatne, jak folwarki
czy majątki ziemskie.
Władze polskie przejęły w całości powiat starogardzki, w granicach sprzed wybuchu I wojny,
29 stycznia 1920 roku, w dniu wkroczenia wojsk
gen. Hallera do Starogardu. Dotychczasowe władze
(Sejmik i Wydział Powiatowy), wybrane podczas
zaborów, rozporządzeniem ministra byłych dzielnic pruskich zostały rozwiązane5. Komisarycznym
starostą został Czesław Nagórski6, przewodniczący
Rady Ludowej, piastujący tę funkcję jeszcze za czasów niemieckich, będący wówczas także delegatem
Rządu Polskiego przy landracie. Funkcję starosty
Nagórski sprawował do 18 kwietnia 1921 roku.
W miejsce rozwiązanej Rady i Sejmiku wojewoda pomorski, dekretem z dnia 13 marca 1920 roku
(L.dz. I 5 186/20), powołał Tymczasową Radę Po3 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej, Dz.Pr.P.P. 1919 nr 64
poz. 385.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, Dz.U. 1922 nr 30
poz. 247.
4

5 Rozporządzenie o tymczasowej organizacji samorządu
komunalnego w Województwie Pomorskiem, Poznań, dnia
8 stycznia 1920, Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej dzielnicy Pruskiej nr 3, poz. Warszawa, 24 stycznia 1920.
6 Czesław Nagórski (1872–1950) od 1894 roku mieszkaniec Starogardu, przemysłowiec, właściciel „Centralnej Drogerii” i fabryki chemicznej „Ergasta”, prezes Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Starogardzie, komisaryczny starosta,
przez 18 lat członek Rady Miejskiej, działacz społeczny. Zob.
więcej: R. Szwoch, Słownik biograficzny Kociewia, t. 4, Starogard Gdański 2013, s. 192–195.

KO CI E WSK I M AGAZ Y N R EG I O N AL N Y       ST YCZ EŃ – M A R Z E C  2 0 1 9       N UM E R 1 0 4

Władze powiatu starogardzkiego w latach 1920–1921

ZZGmach Starostwa w Starogardzie Gdańskim w latach 1920–1939 (obecnie siedziba Urzędu Miasta)
fot. NAC, sygn. 1-A-2962

wiatową. Sprawozdanie administracyjne Wydziału
Powiatowego w Starogardzie, sporządzone 1 stycznia 1923 roku przez następcę starosty Nagórskiego – dra Dominika Bogocza7, pozwala przedstawić
wszystkich członków Rady w okresie 1920–1921. Zastrzec przy tym należy, że we wszystkich poniższych
wykazach zachowano stosowaną wówczas pisownię
imion i nazwisk, nazw miejscowości oraz tytulaturę,
aby zobrazować ówczesny język. Jedynie, żeby nie
utrudniać lektury tekstu, zrezygnowano z przypisów dotyczących samych informacji pochodzących
z powyższego sprawozdania. W skład Tymczasowej
Rady Powiatowej weszli:
ZZNarcyz Getka, cieśla w Starogardzie;
8
ZZJózef Hasse , obywatel ziemski w Nowejcerkwi;
ZZBogdan Jacobson, adwokat i notariusz w Starogardzie;
ZZKazimierz Czaplewski, kupiec w Zblewie;
ZZWacław Rudowski, obywatel ziemski w Klonówce;
9
ZZFranciszek Würtz, obywatel ziemski w Kokoszkach .
Sprawozdanie administracyjne Wydziału Powiatowego
w Starogardzie za czas od 29 stycznia 1920 r. do 31 grudnia
1922 roku, Starogard 1923, s. 3.
7

8

Józef Hasse zmarł 29 sierpnia 1920 roku.

Wspomniani obywatele ziemscy to właściciele majątków ziemskich w tych miejscowościach.
9

W tym składzie Rada działała ponad rok. Dopiero pismem z dnia 13 kwietnia 1921 roku wojewoda pomorski powiększył jej skład o kolejnych trzynastu członków. Zostali nimi:
ZZJózef Brejski, rolnik z Rąbarg;,
ZZAleksander Frost, rolnik w Barłożnie;
ZZAntoni Mielewski, rolnik w Osieku;
ZZCzesław Nagórski, b. starosta w Starogardzie;
ZZJan Pillar, budowniczy w Starogardzie;
ZZBronisław Piński, rolnik w Wysokiej;
ZZCzesław Łukowski, naczelny sekretarz magistratu w Starogardzie;
ZZIgnacy Jaroszyński, robotnik w Starogardzie;
ZZJózef Serocki, robotnik w Starogardzie;
ZZAntoni Hoppe, robotnik w Starogardzie;
ZZHieronim Ossowski, kołodziej w Kaliskach;
ZZFranciszek Nowak, robotnik w Nowejwsi;
ZZMichał Oberland, sekretarz Związku Zawodowego Polski10 w Mirotkach.
10 Z.Z.P., Związek Zawodowy Polski – organizacja utworzona na Śląsku i tam głównie działała. Brak informacji o rozszerzeniu jej działalności na obszar całego kraju, ale istnienie
Z.Z.P. w powiecie starogardzkim jest potwierdzone w cytowanym na następnych stronach meldunku policji. Także w książce: Królewskie Miasto Starogard, w 1925 roku, wymienia się
tę organizację, ale pod nazwą Zawodowy Związek Polski.

N U MER 104          ST YC Z EŃ– MA RZE C    2019      KOC IE W S KI MAGA ZYN R E G I O N AL N Y

13

Krzysztof Kowalkowski
W tym składzie władze powiatowe przetrwały
do wyborów w listopadzie 1921 roku. Rada odbyła
sześć posiedzeń w 1920 roku i dziewięć posiedzeń
w 1921. Niektórzy członkowie Rady Powiatowej byli
równocześnie członkami Rady Miejskiej Starogardu.
Należeli do nich: Narcyz Getka, Franciszek Würtz
i Antoni Hoppe11.
Kilka dni po powiększeniu składu Rady Powiatu, 19 kwietnia 1921 roku, na stanowisko starosty
powiatu starogardzkiego został powołany dotychczasowy starosta powiatu działdowskiego – dr Dominik Bogocz, pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego.
Tendencja powoływania na Pomorzu starostów czy
burmistrzów z centralnej czy południowej Polski
została zachowana przez cały okres II Rzeczypospolitej. Władze w Warszawie nie ufały Pomorzanom,
którzy w znacznej mierze popierali endecję.
Porządku i bezpieczeństwa na wyzwolonych
ziemiach pilnowała Żandarmeria Krajowa, która
1 lipca 1920 roku weszła w skład Policji Państwowej.
Na czele Powiatowej Komendy Policji stał podkomisarz Leon Grzybek, mając do pomocy (na koniec
1922 roku) 41 policjantów, pełniących służbę w komisariatach w Starogardzie, Bobowie, Czarnejwodzie, Lubichowie, Nowejcerkwi, Osiecznej, Osieku,
Skórczu, Zblewie oraz Żabnie.
Konstytucja marcowa z 1921 roku ustaliła m.in.
zasady działania samorządu terytorialnego. Wybory
na terenach byłych dzielnic pruskich, a więc w województwie pomorskim i poznańskim, zostały przeprowadzone na podstawie rozporządzenia z dnia
12 sierpnia 1921 roku, wydanego przez ministra byłej dzielnicy pruskiej12. Określało ono zasady przeprowadzenia wyborów do sejmików powiatowych na
obszarze b. dzielnicy pruskiej. W rozporządzeniu zapisano m.in., że na każde 1500 mieszkańców powiatu przypada jeden członek sejmiku, na podstawie
ostatniego spisu ludności, a wyborów należy dokonać do 10 grudnia 1921 roku. Jednocześnie rozporządzenie znosiło ordynację powiatową dla prowincji wschodnich z 13 grudnia 1872 roku.
Wspomniany spis powszechny został przeprowadzony 30 września 1921 roku. Pozwala on określić
m.in. wielkość i stan organizacyjny powiatu starogardzkiego. W jego skład wchodziło wówczas jedno
miasto, 77 gmin wiejskich i 41 obszarów dworskich.
W Starogardzie mieszkało 10.466 osób, we wszystkich gminach 43.866 osób, a w obszarach dworskich
11 M. Kallas (red.), Dzieje Starogardu, t. 2: Historia miasta od 1920 roku, Starogard Gdański 2000, s. 32.
12 Rozporządzenie Ministra byłej dzielnicy pruskiej z dnia
12 sierpnia 1921 roku o wyborach do Sejmików Powiatowych na
obszarze b. Dzielnicy Pruskiej, Dz.U. RP 1921 nr 71 poz. 492.

14

ZZDominik Bogocz (1886–1949), dr praw, kapitana
31. Pułku Ziemi Cieszyńskiej, od 5 marca 1921
do 5 maja 1926 w Starogardzie (fot. e-wietor.pl)

8.068 osób. Razem 62.400 mieszkańców, z czego narodowości polskiej 56.229, niemieckiej 5946, innych
narodowości 225 osób (Żydów i Rosjan)13.
W powiecie starogardzkim wybory do Sejmiku
Powiatowego przeprowadzano w 1921 roku w trzech
terminach: 26 listopada w Starogardzie, 22 listopada w gminie Skórcz14, a 27 listopada w gminach
wiejskich i obszarach dworskich. W związku z tym,
że były to pierwsze wolne i niezależne wybory, warto wymienić wszystkich wybranych, jako że byli to
działacze cieszący się zaufaniem współmieszkańców.
I tak, w wyników wyborów członkami sejmiku zostali:
ZZWładysław Krause, sołtys i wójt w Lubichowie;
ZZAdam Machuta, rolnik w Zelgoszczy;
ZZBolesław Raszeja, rektor w Starogardzie;
ZZWincenty Wróblewski, rolnik w Wilczychbłotach;
ZZFranciszek Beling, robotnik w Lubichowie;
ZZTeodor Kwaśniewski, robotnik w Ocyplu;
ZZWincenty Bolt, rolnik w Barłóżnie;
ZZks. Władysław Kurpiński, proboszcz w Osieku;
ZZIzydor Dunajski, rolnik w Barłóżnie;
ZZJakób Pawłowski, rolnik w Wielkim Bukowcu;
ZZJózef Wojtaś, robotnik w Nowejcerkwi;
15
ZZJózef Brejski, rolnik w Rąbargu ;
ZZFranciszek Kuchta, robotnik w Czarnymlesie;
ZZBogusław Wachowski, rolnik w Olszach;
ZZLeon Piaskowski, robotnik w Rzeżęczynie;
ZZFranciszek Hildebrandt, rolnik w Rzeżęczynie;
Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, t. 9:
Województwo pomorskie, Warszawa 1926, s. 44–46.
13

14 Skórcz prawa miejskie uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1934 roku,
Dz.Urz. RP nr 40 poz. 354, z dnia 15 maja 1934 roku.
15 W przypisie podano, że Józef Brejski zmarł 3 listopada
1922 roku i w jego miejsce wszedł Józef Hasse, rolnik z Nowejcerkwi. Natomiast Ryszard Szwoch podaje (za księgą zgonów), że Brejski zmarł 31 października 1922 roku. Zob. więcej
R. Szwoch, Słownik biograficzny…, t. 6, s. 54–55.
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Władze powiatu starogardzkiego w latach 1920–1921
ZZJan

Osowicki, rolnik w Osówku;
Babiński, rolnik w Osiecznem;
ZZStanisław Pankowski, stolarz w Kasparusie;
ZZJan Głodek, rolnik w Kręgu;
ZZJózef Mikołajski, robotnik w Jabłówku;
ZZJózef Delewski, rolnik w Dąbrówce;
ZZBronisław Piński, rolnik w Wysokiej;
ZZFranciszek Bukowski, rolnik w Okolu;
ZZFranciszek Czarnecki, kowal w Rywałdzie;
ZZFranciszek Zblewski, kowal w Kolinczu;
ZZFranciszek Kusz, robotnik w Szpęgawsku;
ZZLudwik Brandt, kołodziej w Zblewie;
16
ZZStanisław Radomski, rolnik w Starymlesie ;
17
ZZTeodor Gdaniec, robotnik w Zblewie ;
ZZMarjan Piontek, maszynista w Zblewie;
ZZJózef Wróblewski, rolnik w Pinczynie;
ZZJan Borzeszkowski, rolnik w Kaliskach;
18
ZZHieronim Osowski, kołodziej w Kaliskach ;
ZZks. dr Konstantyn Kreft, proboszcz w Zblewie;
ZZFranciszek Szelbracikowski, oberżysta w Czarnejwodzie;
ZZJan Buchholz, burmistrz w Starogardzie;
ZZAugustyn Kamrowski, dyrektor poczty w Starogardzie;
ZZTeodor Maciejewski, mistrz szewski w Starogardzie;
ZZBogdan Jacobson, adwokat, w Starogardzie;
19
ZZAugustyn Hoppe, sekretarz Z.Z.P. w Starogardzie ;
ZZJózef Serocki, robotnik w Starogardzie;
ZZMaksymiljan Wiśniewski, mistrz dekarski w Starogardzie;
ZZStanisław Odya, kupiec w Starogardzie;
ZZJerzy Pater, były sołtys w Skórczu;
20
ZZJózef Griffkowski, rzemieślnik w Skórczu ;
ZZFranciszek Litewski, Przemysłowiec w Skórczu.
Niestety nie posiadamy informacji na temat
przynależności partyjnej członków Sejmiku Powiatowego, co nie pozwala na ocenę układu sił politycznych w tym okresie. Pomocny w uzupełnieniu
tej informacji może być meldunek wysłany do Komendy Policji XII Okręgu w Toruniu, sporządzony
12 lipca 1922 roku, przez Powiatowego Komendanta
Policji Państwowej w Starogardzie. Wynika z niego,
że w 1922 roku w powiecie starogardzkim działało
ZZAnastazy

16 S. Radomski przeniósł się do Bydgoszczy i w jego miejsce wstąpił Władysław Szwedowski, rolnik ze Zblewa.
17 T. Gdaniec został zastąpiony przez Franciszka Burczyka, agenta procesowego w Zblewie.

Zapewne to ten sam Hieronim Ossowski, który wszedł
do Tymczasowej Rady Powiatu, 13 kwietnia 1921 roku.
18

osiem partii i organizacji społecznych. Ich członkowie angażowali się w życie społeczne w powiecie
i oczywiście startowali w wyborach do władz powiatu. Porównanie składu sejmiku ze wspomnianym powyżej pismem pozwala określić przynależność partyjną kilku członków sejmiku, którzy jednocześnie
sprawowali funkcje kierownicze w swoich kołach
partyjnych. Wiadomo np., że:
ZZTeodor Kwaśniewski był skarbnikiem Związku
Zawodowego Polskiego w Ocyplu;
ZZLeon Piaskowski był przewodniczącym koła Narodowej Partii Robotniczej w Rzeżęcinie;
ZZTeodor Gdaniec był skarbnikiem koła Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy w Zblewie;
ZZTeodor Maciejewski był skarbnikiem koła
Związku Ludowo Narodowego w Starogardzie;
ZZAntoni Hoppe był przewodniczącym koła NPR
w Starogardzie.
W Nowejwsi wymieniani są Franciszek Wojtaś
jako przewodniczący koła NPR i Jan Wojtaś jako
skarbnik NPR. Być może Józef Wojtaś z Nowejwsi
był także członkiem NPR21.
Pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmiku
Powiatowego z udziałem starosty dra Dominika
Bogocza odbyło się 7 grudnia 1921 roku. Uchwalono wówczas preliminarz budżetowy starostwa na
okres od 1 kwietnia 1921 do 31 marca 1922 roku.
Podczas posiedzenia wybrano spośród członków
sejmiku trzech posłów do Sejmiku Wojewódzkiego
w Toruniu, którymi zostali: dr Dominik Bogocz, Antoni Hoppe i Jan Głodek. Ponadto wybrano sześciu
członków Wydziału Powiatowego, którymi zostali:
Czesław Nagórski, Bronisław Piński, Bogdan Jacobson, Ignacy Delewski, Hieronim Osowski, Józef
Griffkowski. Zastępcami członków zostali: dr Stanisław Kryzan, Wincenty Bolt, Wincenty Wróblewski,
Antoni Hoppe i Ludwik Brandt. Przewodniczącym
Wydziału Powiatowego z urzędu został starosta
Dominik Bogocz. Z dniem posiedzenia Sejmiku Powiatowego ustąpiła Tymczasowa Rada Powiatowa22.
Warto równocześnie wyjaśnić, że Wydział Powiatowy był organem wykonawczym Sejmiku Powiatowego. Było to takie dzisiejsze Starostwo Powiatowe.
Wprawdzie przywołane tu sprawozdanie podaje wiele innych informacji, np. rozliczenie finansów,
majątek powiatu, informacje o drogach powiatowych i ich pracownikach, spółkach wodnych itp., ale
nie są one przedmiotem niniejszego artykułu, więc
zostały pominięte.

19 Być może chodzi o Antoniego Hoppe, bo Hoppe o tym
imieniu jest wspominany w innych źródłach.

J. Griffkowski przeniósł się do Tczewa, zastąpił go Jan
Sprada, rolnik w Skórczu.
20

21

Partie polityczne i Stowarzyszenia, APG 1632/26.

Sprawozdanie administracyjne Wydziału Powiatowego…, s. 3.
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EDWARD ODYA

Do lasa
opowiadanie kociewskie

P

rzed wojnó ji zara po wojnie ludzie mnieli
biyda, a ta jich gnała do lasa. Roboty niy beło,
a rodzina jeść chciała. Ratoweli sia jak mogli,
to na rybki, to na grzybki, jagody, maliny, jażyny,
żurawina, orzechy ji buczyna. Wszytko to zorgoweli ji szporoweli na zima. Zbjyreli co sia dało, żeby
przeżyć do lepszych czasów. Czansto granicami lyźli
do lasa po knuple, całym rzandam, kobjyty ji dziyci.
Jak łuzbjyreli berda, to zwiózeli powrozam, wziani
na pukel ji kerunek do dóm. Zbjyreli tyż szyszki,
kóry ji wjóry do rozpałki. Jak łuzbjyreli mniech,
to breli na bary ji do dóm tacheli. Jak szli z lasa to
kożdy mniał coś na puklu. Niy beło to wcale letko
tak niyść walny kawał. Co mnieli zrobjić? Ugotować coś trza beło, łogrzać chałupa tyż. Musieli se
łobzorgować tyż para dróżków do płota i gałanzi
jagliji do wyplecania płota, bo ło łogródek zawdy
dobrze dbeli. A wszytko po to, żeby kury zagónków
niy wyczepreli, bo byłaby to duża szkoda. Tedy niy
bełoby kapusty, marchwsi, psietruszki, cybuli, szablów, pómnidorów ji łogórków, ani bani. Dróżków
tak wycinać niy beło wolno, za to beła sztrafa, ludzie
ło tam dobrze wiedzieli. Tedy robjili to tak, żeby lasa
niy niszczyć, a wyciónć tam, chdzie beło za gansto.
W tamte lata, to las bół eszczy gansty, to niy co tera,
że mogó trekram jeździyć po całkym lesie. Leśny
znał bjiyda ludzka, to niyraz gały przymykał, żeby
wszytkygo niy wjidziyć. Wjera wychodziył zez założania, że niy beło nas, a bół las, niy bandzie nas,
a bandzie las.
Jak lyźli granicami, to niyraz wjidzieli jak nie
ufał psowju zajónc bez zagóny łuciykajónc, bo oba
mnieli swoja racja, żadan niy wjyrzył w dymokracja.
A tera móndrale znowu gadajó ło równości chtórny
niy beło, jani niy bandzie. Zwiyrzaki choc rozumu
ni majó, to przed wrogam uciykajó abo sia chowajó.
Tak łod wieków beło ji tera jestaj.
Czasami mogli posłuchać jak ptaki gadajó na
polach ji w lesie. Ji tak, lejciał jastrzómb do lasa,
a z lasa na pola sowa. Sowa zara wołała: „Lejcisz
moje dziyci zjyść!” „Niy – powiedział jastrzómb –
a jake te twoje dziyci só, to jych niy zjam?” Sowa
kele niygo kołowała ji mu gadała: „Moje dziyci só
najładniyjsze, to jych niy zjydz”. Na to jastrzómb:
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„Niy martw sia łuż, ja jych niy zjam”. Ji polejcieli
dali, kóżde w swoja stróna. Jastrzómb w lesie szukał,
żeby coś przekónsić. Napotkał jedno gniazdko zez
ptaszkami, patrzył, a beli take ładne białe bez psiórków. Pomyślał se, że to só dziyci sowy ji łostawjił je.
Potam nalaz druge gniazdko zez ptaszkami. Patrzy
ji łoglónda, a mnieli łoni małe psiórka, tedy niy bół
pewny czy to niy só dziyci sowy ji łostawjiył je. Lejciał dali ji w dziupli drzywa nalaz gniazdko zez małymi ptaszkami. Zara wjidział, że te małe beli take
ślipsiate ji włochate, pomyślał se, że to nie só dziyci
sowy, bo take brzydke ji zjad jych. Tedy polejciał se
dali. Sowa złapała mysz ji przylejciała do gniazdka,
a tam łuż dziyci niy beło. Zara pomyślała se, że to
beła sprawka jastrzómba. Zara latała po całkym lesie. Ji głośno wołała: „Jastrzómb pożer moje dziyci,
jastrzóm pożer moje dziyci!!” Jano echo sia odbijało ji po całkym lesie wołało „Jastrzómb pożer moje
dziyci….” Naryszcie napotkała jastrzómba jak siydział na gałanzi ji dżamał se. Zara do niygo wołała:
„Tyś pożer moje dziyci!” Jastrzómb: „O niy, ja żam
zjad te brzydke, ślepsiate ji włochate, a te ładne żam
łostawjył”. Tedy sowa wołała: „To beli moje dziyci,
take ładne”. Jastrzómb: „Czamuś zara niy gadała,
że masz take brzydke dziyci. Ji co tera? Twoja wina!”
Jak óna to łusłyszała, to zara z żalam odlejciała. Tera
możeta se rozważyć, jak kóżda matka wjidzi swoje
dziyci. Mogó być pucułowate, ślypsiate, psiegowate
ji kraczate, ale dla ni só najładniejsze.
Całkam jinaczy wjidział Żyd. Mniał ón dziyci
całe psiegowate ji ryże. Chtoś gadał: „Żydzie jake
masz brzydke dziyci”. A ón na to: „Take Pan Bóg dał”.
Jinszy wjidział, że dziyci só psiegowate, ślypsiate ji
ryże, jano gadał: „Żydzie jake masz ładne dziyci”.
A Żyd na to: „Bo ja take chciał”. Wjera wcale niy wiedział, że Pan Bóg brzydkych dziyci niy daje.
Jak beli grzyby, to ludzie łaziyli do lasa zbjyrać.
Tedy zbjyreli kurzajki, koźlarze, prawdziwki, rydze,
podgrzybki, pampki ji góski. Zdarzały sia lata, że bół
wysyp grzybów, wszytke młode ji zdrowe. Tedy ludzie nafóloweli se pełne kosze ji zara łuciykeli
do dóm, bo żal beło jych łostawjić, a brać ni mnieli
w co. W dóma czyścili grzyby ji gotoweli, a wianksza
Na drugy
czanść pokrojili ji suszyli na zima.

àà
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ROZALIJA
dziań znówki lejcieli do lasa po grzyby. Ji tak to szło,
póki beło zbjyrać co. W taky sposób walne zapasy na
zima se porobjyli.
Łod wieków zawdy tak beło, że las żywjił ji
pómagał ludziom przeżyć cianżke czasy. Za co ludzie
Bogu dziankoweli ji sia radoweli, że mogó żyć dali.
SŁOWNICZEK GWARY
Bania – dynia
Bary – plecy
Berda – kupa

Knuple – suche kije, patyki
Łobzorgować – ukraść
Mniech – worek
Nafóloweli – napełnili
Pampki – grzyby maślaki
Pukel – plecy
Szable – fasola
Szporoweli – odkładali na później
Sztrafa – kara
Trekram – ciągnikiem
Wyczepreli – zniszczyli

GADKI ROZALIJI
Dejma se na otwolga!
Dicht niedawno żam psisała cobim fest zorgowali na czarna godzina. Nó wej ja żam nie je nawjedzóna, ji wew tych nowoczesnych środkach komunikacji nie pszepowjadóm! Eszcze mnie tam brak!
Bezamnie pszepowjadaczów tam je yle ónt fyle! Jedan gadał cobi zrobjyć choc zapas chleba, bo
składy, tj. sklepy, mogą być pozamykane, bo czeka nas znófki zima stulecia, ji drogi mogą bić niepszejezdne! Nó psziznóm sia, że 3 bochanki kupsiyłóm, ji wetchnyłóm we wyry. Para butlóf wodi tyż
móm stojąc, bo bez jeścia to bi eszcze witrzimał, ale bez napitku, to ani rusz!!! Ale generalnie sia nie
martma napszodziek ji dajma se naotwolga! Bo wjyta jak sia gada: „Co ma bić to bandzie”. Ale zez
drugi stóny pszipómnijma sobje pszipowjeść, co to ją nóm gadał sóm Jezus Christus o tych pannach,
co mniałi bić gotowe na pszinście Pana! Nó jó pamniantata, że 10 pannóf mniałi lampi, a wew niych
ji petrólka. Tedi jak Pan psziszet, te chtórne niemniałi pitrólki chciałi pożyczyć łod tych co jó mniałi!
Ale pomniantata, że te 10 piyrszych niepożyczyły tym, co postąpily letkomy, snie! Piyrsze 10 weszło
do Państwa Pana, a druge 10 nie wlazły! Pan rzeknył do nich: „Nie znóm was!”. Mata choc 3 bochanki
chleba, ji para butlóf wodi, czi nie mata? Bo jak nie mata, to może bić różnie ji podróżnie. Jak mata,
to możeta se dać na otwolga! Żicza Wóm jaknajlepsi!
Wasza Rozalija

Ja sia tak jano skwiondóm zez kónta wew kónt
Co to może robjyć człowiek chtóran ma łusz wjanci roków niysz dwa siekyrki. Do kościoła łusz niedodrepcze. Chwała Bogu, że do banka ma blisko! J czasami si da do łapsiducha, cobi mu pylóf zapsisał. Ji tedi to T łusz je szlós! Dali ani rusz. Wyro tak przyciąga, że nie sposób łusiedziyć na zydlu, abo
jinszim siedzidle, jano ruk cuk do tego wyra! Wew telewizjónie żam czuła jak gadał jedan łapsiduch
jaka gimnastika możim wew wyrze łuskuteczniać! Nó biśta mnieli wjidziyć, jak ja wew tim mojim
leżadle golaniami wiwjijałóm. Ale żebi ano szpytami, ale ji dupskam, ale mófma tak bardzi apartnie
pupó wjyrciłam. Córka mnie widolmaczyła, jak to mówią Kaszuby, co to dają take kranczki pupą! Tedi
ja kranca, ale wszitkygo po trochu, bo co zawjele, to nie je zdrowo! A co ja sia zez ti gimnjastiki wew
tych wertotach nachychróm, to je moje! To tera se uważta wszitke stare babsztyle. Nie leżta wew tych
wertotach, ji nie czekajta na ta zez tą kosą, jano ruchajta sia, żebi jó wistraszyć! Na nia zawdi je czas!
Niech nas bjerze, jak łusz nie bandzim mogli żadną szpyró ruchać! Tedi sia trzymajta chocbi wjatru!!!
Wasza Rozalija
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Cudze chwalicie, a czy swoje znacie?
wychowanie regionalne w SP w Przysiersku

W

południowej części Kociewia, w północnej
części województwa kujawsko-pomorskiego,
w powiecie świeckim leży Przysiersk, a w nim
funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. dra Floriana
Ceynowy. Nauczyciele tej placówki mogą poszczycić się sporymi sukcesami związanymi z edukacją
regionalną. Uczniowie już od 1995 roku poszerzają
swoją wiedzę o zagadnienia związane z własną
małą ojczyzną. Kadra pedagogiczna od połowy lat
dziewięćdziesiątych minionego wieku opracowuje
programy wychowania regionalnego. Największym
jej osiągnięciem było zatwierdzenie przez MENiS
w 2002 roku programów dla trzech etapów nauczania „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe
w regionie”. W szkole organizowane są też konferencje, warsztaty, spotkania, w czasie których
nauczyciele z miejscowej placówki dzielą się zdobytym doświadczeniem w dziedzinie regionalizmu.
Ostatnim takim wydarzeniem była zorganizowana
w maju 2017 roku konferencja z okazji dwusetnej
rocznicy urodzin lekarza, językoznawcy, działacza
społecznego, patrioty – Floriana Ceynowy, podczas
której swoje prelekcje wygłosili m.in. prof. Józef
Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz
prof. Maria Pająkowska-Kensik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W SP w Przysiersku treści wychowania regionalnego są ważnym elementem edukacji. Dzięki
przychylności samorządu gminnego realizowane
są w klasach IV–VIII – jako innowacja pedagogiczna – dodatkowe zajęcia z wychowania regionalnego
w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Takie zetknięcie z tradycją i współczesnością
regionu okazuje się bardzo owocne dla uczniów.
W naturalny sposób pozwala im kształtować postawy patriotyczne, prospołeczne, które mają służyć
budowaniu więzi z najbliższym otoczeniem: wsią,
miastem, gminą, regionem, wreszcie z całym krajem. Treści regionalne umożliwiają połączenie przeszłości i teraźniejszości z przyszłością. Uczeń odpowiednio przygotowany będzie zapewne jako dorosły
identyfikował się z własną małą ojczyzną, a przecież
jest to warunek aktywnego uczestnictwa w życiu
własnej społeczności lokalnej.
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Zanim jednak uczeń stanie się dorosłym, powinien poznać walory swojego regionu, jego specyfikę,
która odróżnia go od innych części Polski. W tych
szkołach, gdzie nie jest to możliwe na dodatkowych
zajęciach, można takie zagadnienia realizować w ramach różnych przedmiotów, np. języka polskiego,
historii, muzyki, plastyki, geografii, biologii, wiedzy
o społeczeństwie czy godzin do dyspozycji wychowawcy. Poniżej podaję przykłady realizacji treści
edukacji regionalnej.
Temat lekcji: O jeściu na Kociywiu. Cele operacyjne: Uczeń słucha tekstu czytanego przez nauczyciela; w grupie dokonuje wyboru informacji
z tekstu M. Pająkowskiej-Kensik: Jak to z brzadem
było, czyli gawęda o jeściu u kociewskich Polusów,
ustalając nazwy potraw spożywanych podczas poszczególnych posiłków; posługuje się słownictwem
gwarowym nazywającym posiłki i potrawy przygotowywane na śniadanie, obiad, kolację; zna budowę
przepisu kulinarnego; uzupełnia instrukcję do zadania; poszerza wiedzę na temat tradycji swojego
regionu i docenia ich znaczenie.
Plan lekcji. I. Faza wprowadzająca: 1. Nauczyciel prezentuje książkę: Ksióńżka o jeściu na Kociywiu. 2. uczniowie wyjaśniają, co znaczy regionalne
słowo: jeście. 3. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji.
II. Faza realizacyjna: 1. Uczniowie słuchają
czytanego przez nauczyciela tekstu. 2. Dzieci, pracując w parach, wyszukują informacje na temat potraw przygotowywanych na śniadanie, obiad, kolację w dni powszednie oraz niedzielę. 3. Uczniowie
odczytują zgromadzone informacje. Posługują się
słownictwem gwarowym. 4. Rozmowa na temat
kuchni kociewskiej. Uczniowie wyjaśniają: Ile posiłków spożywano w ciągu dnia? (trzy posiłki, a dla
ciężej pracujących były cztery); Jakie to były posiłki? (skromne, nie było frykasów, prosty, dość monotonny, ubogi jadłospis); Jakich składników używała
gospodyni? (tych, które były dostępne w gospodarstwie, ogrodzie lub sadzie: ziemniaków, warzyw, owoców, jajek, mięso z drobiu, wieprzowina). 5. Uczniowie jako zadanie domowe mieli spisać i przynieść
przepisy tradycyjnych potraw podawanych w ich
domach. Przeglądają swoje przepisy i ustalają, czy
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Cudze chwalicie, a czy swoje znacie?…
Posiłek

Potrawy podawane na co dzień

Potrawy podawane w niedzielę

Śniadanie
(frisztik)

–
–
–
–
–

chleb z masłem, smalcem lub fiutem
– szpyrki,
chleb z masłem i cukrem, powidłami, marmeladą z jabłek – chleb maczany w ciepłym
chleb z gęstą śmietaną i cukrem
tłuszczu,
chleb posmarowany wędzoną słoniną
– jajecznica ze szpyrkami
kawa zbożowa z mlekiem

Obiad
(maltach)

Latem:
– sos i mięso
– zimne zupy (rabarbarowa, wiśniowa) i szturane kartofle
ze szpyrkami lub jajkiem
– świeże kartofle polane tłuszczem z drobno pokrojoną słoniną, sałata lub ogórki ze śmietaną rozcieńczone wodą
z octem
– do kartofli gęste mlyko lub maślanka
– sos i mięso
Od jesieni do wiosny:
– ańtopy (gęste zupy z kawałkiem mięsa): parzybroda,
grochówka, marchew z szablami, kasza (krupnik), zagraj
(zupa ziemniaczana ze szpyrkami)
– placki kartoflane (kartoflaki, plyndze), szable z kluskami,
golce, szandar

Kolacja
(wieczerza)

– mleczne zupy: zacierki z gryzem lub ryżem;
– chleb z powidłami

są to przepisy potraw tradycyjnych. 6. Nauczyciel
prosi o wyjaśnienie, w jakim celu wydaje się książki
takie jak: Ksióńżka o jeściu na Kociywiu? (zawierają przepisy, ułatwiają przygotowanie posiłków).
Przedstawia pomysł projektu, którego celem będzie
stworzenie Księgi kociewskich specjałów. Wspólnie
z uczniami ustala kolejne zadania do wykonania.
7. Nauczyciel przypomina budowę i sposób zapisu
przepisu kulinarnego. 8. Uczniowie ustalają formę
wykonania klasowej książki kucharskiej z przepisami regionalnych potraw: jakie informacje powinny się znajdować na każdej karcie (nazwa potrawy,
składniki, sposób wykonania), jaki obowiązywać będzie zapis sposobu wykonania potrawy. 9. Uczniowie
uzupełniają instrukcję wykonania zadania.
Informacja na temat wykonania pracy: Na karcie regionalnej książki kucharskiej umieszczę: na-

– chlyb z czarnu, biału, czerwónu
kełbasu

zwę potrawy, składniki potrzebne do jej wykonania,
sposób wykonania potrawy, stosując czasowniki
w formie …………………………, np. ……………………
– ilustrację potrawy wykonaną ………………………….
III. Faza podsumowująca: 1. Nauczyciel przypomina uczniom, że czas na wykonanie zadania to
tydzień. Zadaniem jest staranne i poprawne zapisanie przepisu według ustalonych zasad. 2. Nauczyciel
ocenia pracę uczniów na lekcji.
Jest to przykład lekcji wprowadzającej do cyklu
lekcji o jeściu. Na kolejnych zajęciach uczniowie prezentowali przygotowane tradycyjne przepisy kuchni
regionalnej, a następnie przygotowywali się do Szkolnego MasterChef ’a. Na następnej lekcji w grupach
przygotowali samodzielnie potrawy: pierogi, naleśniki, racuchy. Było to nie tylko ciekawe, ale i bardzo
smaczne spotkanie z kociewską tradycją.

posypaną cukrem. (…) Zdarzało się, że skrobaliMaria Pająkowska-Kensik, Jak to z brzadem było,
śmy nożem wędzoną słoninę, by posmarować pajdę
czyli gawęda o jeściu u kociewskich Polusów
chleba, gdy nie było smalcu. Częściej jednak z tej
(fragm.)
Rodzice moi gospodarzyli na 20 hektarach piasz- słoniny i cebuli były szpyrki jako niedzielne danie.
czysty ziamni, byli pracowici, więc nie zaznaliśmy W ciepłym tłuszczu maczaliśmy kawałki chleba.
głodu. Byliśmy szczęśliwi, choć nie poznaliśmy Do tego kawa zbożowa z mlekiem. Niekiedy mama
smaku frykasów. Prosty był nasz tygodniowy jadło- nasmażyła jajecznicy ze szpyrkami, gdy kury dospis. Na śniadanie (dość często mówiło się frisztik) brze się niosły.
Drugie śniadanie, czyli dziecióntka należało
sznytka swojskiego chleba z masłem, ze smalcem
lub fiutem (rodzaj „sztucznego miodu” ugotowane- się ciężko pracującym, np. żniwiarzom lub „ojcu
go z maślanki i cukru). Niekiedy chleb z masłem przy pługu”. Obiady zależały od pory roku. Latem
można było pocukrować lub posmarować dodat- w ciągu tygodnia najczęściej bywały zimne zupy –
kowo powidłami czy marmeladą z jabłek. Świeży rabarbarowa albo wiśniowa do tego szturane karto(…) chleb świetnie smakował z gęstą śmietaną fle ze szpyrkami lub jajkiem. Świeże kartofle nie

à
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były dukane, tylko polewane tłuszczem
z drobno pokrojoną słoniną. Do tego niekiedy
tylko sałata lub ogórki ze śmietaną rozcieńczone wodą z octem. Co najmniej raz w tygodniu
do kartofli było gęste mlyko lub maślónka. Gdy
już podrosły kurczaki, dwa razy w tygodniu (najczęściej oprócz niedzieli też w czwartek) był sos
i mięso. (…).
Od jesieni do wiosny na obiad (z wyjątkiem
niedzieli) najczęściej były ańtopy, tj. gęste zupy
niekiedy z kawałkiem mięsa. (…) Cieszyłyśmy
się, gdy na obiad była parzybroda, grochówka,
marchew z szablami lub kasza (tj. krupnik). Gorzej, gdy zapowiedź mamy brzmiała: zagraj (zupa
ziemniaczana zaskwarzana szpyreczkami), wtedy
dzień robił się szary. (…) Niechęci do zagraju nie
pomniejszały nawet smażone (niekiedy) jako dodatek – placki kartoflane, na które mama mówiła
kartoflaki lub plyndze. Po strasznym dniu z za-

Temat lekcji: Czy znasz swoją gminę? Warto
tę lekcję przeprowadzić w sali informatycznej, gdzie
uczniowie będą mieli dostęp do komputera.
Cele operacyjne: Uczeń wymienia jednostki samorządu terytorialnego i organy samorządu gminnego; podaje nazwy gminy, powiatu, województwa,
w którym mieszka; lokalizuje na mapie gminę, powiat, województwo, w którym mieszka; opisuje herb
swojej gminy; redaguje notatkę do przewodnika turystycznego na temat swojej miejscowości.
Przebieg lekcji: I. Część wstępna: 1. Burza mózgów. Uczniowie podają swoje skojarzenia z określeniem mała ojczyzna, nauczyciel zapisuje propozycje
na tablicy (region, miejsce zamieszkania, moja miejscowość, województwo, powiat, wieś, gmina, Kociewie, miasto). 2. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji.
II. Część główna: 1. Uczniowie wskazują na
mapach ukazujących podział administracyjny kraju
swoje miejsce zamieszkania: województwo, powiat,
gminę. 2. Uzupełniają tabelę po omówieniu zasad
poprawnej pisowni.
Nazwa miejscowości
Gmina
Powiat
Województwo

3. Na podstawie mapy powiatu świeckiego ustalają: ile gmin leży na terenie powiatu; w której części
powiatu świeckiego leży gmina Bukowiec; z jakimi
gminami sąsiaduje. 4. Uczniowie zapoznają się ze
stroną https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukowiec_(gmina). Pracują metodą stolików eksperckich, w gru-
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grajem znowu jaśniało słońce. Było radośnie,
gdy czekaliśmy na szable z kluskami. (…) Przy
tej okazji mama wspominała, że babcia to gotowała golce, piekła szandar… Lubiłam te okołoobiadowe opowieści, już wtedy przeczuwając, że są to
smaki rodzinnej tradycji.
Niedziela różniła się od powszednich dni kolacją. W ten dzień nie dało zacierków, tylko chlyb
obkładany czarnu, biału, rzadzi czerwónu kełbasu. W powszednie dni nawet nie przychodziło
nam do głowy, żeby na wieczerzę (…) nie było
mlecznej zupy, najczęściej zacierek z pszennej
mąki wrzucanych na mleko rozcieńczone wodą.
Później mleczna zupa bywała z gryzem albo ryżem. Jesienią, gdy były gotowane świeże powidła,
smarowaliśmy nimi chleb dojadany do zupy.
golce – kluski z tartych ziemniaków
szandar – placek z surowych, utartych ziemniaków

ZZPrzykład mapy administracyjnej powiatu

pach, które gromadzą informacje na temat: położenia gminy i warunków naturalnych, zabytków, lasów
i pomników przyrody, sportu i rekreacji. 5. Po określonym czasie tworzą nowe zespoły, w skład których
wchodzą przedstawiciele każdej wcześniejszej grupy. Otrzymują kolejne zadanie o następującej treści:
Zredagujcie notatkę do przewodnika turystycznego,
w której zachęcicie do odwiedzenia swojej gminy. Napiszcie, gdzie leży nasza gmina, co ciekawego można
tu zobaczyć, dlaczego warto tu przyjechać. 6. Uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy.
III. Zakończenie: Nauczyciel dokonuje oceny
uczniów. Wskazuje walory i ewentualne usterki notatek. Zadanie domowe: Opisz krótko herb gminy:
elementy w nim występujące oraz kolory.
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ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA w MBP w TCzewie

O

d 2007 roku 10 lutego obchodzony jest Światowy
Dzień Kociewia. Data wspólnego świętowania
mieszkańców regionu nie jest przypadkowa,
bowiem nazwa „Kociewie” w źródłach pisanych pojawiła się 10 lutego 1807 roku. W okresie wojen napoleońskich, a dokładniej podczas konfliktu między
Napoleonem a Prusami i Rosją, kiedy pod francuską
egidą walczyły Legiony Polskie na czele z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim. Tego dnia ppłk Józef
Hurtig z wyzwolonej miejscowości Nowe wysłał meldunek do gen. Dąbrowskiego, że posyła na północ
dwa patrole: jeden w kierunku Starogardu, a drugi
ku „Gociewiu…”
Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tczewie odbyła się prezentacja nowości wydawniczych dotyczących Kociewia. Dr Michał Kargul
przedstawił zawartość 12 numeru „Tek Kociewskich” – periodyku popularnonaukowego poświęconego regionowi. Eleonora Lewandowska i Janusz
Landowski zaprezentowali jubileuszową publikację
„Kociewie noszę w sercu. Festiwale Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego 2008–2018”.
Wydawnictwo jest podsumowaniem dziesięcioletniej historii konkursowych zmagań, które swoim zasięgiem obejmuje całe Kociewie.

ZZEleonora Lewandowska i Janusz Landowski podczas
prezentacji publikacji „Kociewie noszę w sercu…”
(fot. Tomasz Jagielski)

Spotkanie zostało przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej.

ZZWśród gości Dnia Kociewia 2018 w Tczewie nie zabrakło znanych regionalistów (fot. Tomasz Jagielski)
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EDYTA STANISZEWSKA

Ocalić od zapomnienia

D

nia 29 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu miała miejsce
niecodzienna uroczystość. W budynku
szkoły odsłonięto dwie tablice upamiętniające mieszkańców Skórcza
i okolic. Na pierwszej umieszczono
imiona i nazwiska dwudziestu siedmiu
mieszkańców naszego miasta – żołnierzy, którzy służyli w Polskich Siłach
Zbrojnych na Zachodzie. Druga upamiętnia dziewięciu żołnierzy służących w Wojsku Polskim, którzy polegli
w kampanii wrześniowej w 1939 roku.
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości z naszego miasta
i z powiatu starogardzkiego, jednak
ZZTablice upamiętniające żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachonajważniejszymi gośćmi były rodziny
dzie i ofiary kampanii wrześniowej 1939 r. (fot. Radio Głos,
osób, których nazwiska widnieją na
fot. niżej E. Staniszewska)
pamiątkowych tablicach.
Uroczystego odsłonięcia tablic dokonali: Kazimierz Chyła – starosta powiatu starogardzkiego oraz
członkowie rodziny śp. Franciszka Dunsta, jednego
z żołnierzy kampanii wrześniowej. Tablice poświęcił ks. proboszcz Dariusz Ryłko, a zaproszeni goście
złożyli wiązanki kwiatów. Miłym akcentem uroczystości był występ szkolnego chóru, który zaprezentował kilka wojskowych piosenek. Po zakończeniu
części oficjalnej, podczas obiadu, na który zaprosił
dyrektor szkoły Tomasz Piechowski, nadszedł czas
na wspomnienia i rozmowy przy wspólnym stole.
Mijający rok stulecia odzyskania przez Polskę
Jesteśmy w pół drogi. Droga
pędzi z nami bez wytchnienia.
niepodległości obfituje w wiele inicjatyw związaChciałbym
i mój ślad na drogach
nych z naszą długą i trudną drogą do wolności. Uroocalić od zapomnienia.
czystość w skórzeckiej szkole była jednak wyjątkoPowyższe słowa napisał Konstanty Ildefons
wa. Na twarzach rodzin uhonorowanych żołnierzy
Gałczyński w latach powojennych, ale jak bardzo
nie zabrakło dumy, radości i łez wzruszenia. Była to
przystają one do dzisiejszych czasów. Wyścig i poteż ciekawa lekcja historii dla uczniów szkoły.
goń za dobrami materialnymi i nieustający brak czaJózef Piłsudski powiedział, że „Naród, który
nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na sza- su powodują, że umyka nam wiele ważnych i wartocunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszło- ściowych rzeczy. Żeby ocalić od zapomnienia ślad
na drogach, trzeba się czasami zatrzymać i spojrzeć
ści”. Pamięć o naszych lokalnych bohaterach jest
za siebie. Uroczystość w skórzeckiej szkole średniej
fundamentem, na którym możemy budować dalszą
przyszłość oraz nadzieję, że i o nas ktoś kiedyś bę- była taką okazją. Bądźmy wdzięczni wszystkim, którzy do niej się przyczynili.
dzie pamiętał.
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III Międzyszkolny Konkurs Regionalny

Moje miejsce na Ziemi: moja miejscowość, mój region

K

ZZUczestnicy konkursu po wręczeniu nagród (fot. Jacek Cherek)

olejna, trzecia już edycja Międzyszkolnego Kociewsko-Pomorskiego Konkursu Regionalnego
„Moje miejsce na Ziemi – moja miejscowość, mój
region 2018” miała na celu upowszechnianie wśród
dzieci i młodzieży wiedzy o regionie, a zwłaszcza
o najbliższej okolicy – zaciekawienie ich sprawami
regionalnymi oraz nakłonienie do poszukiwania informacji o sprawach lokalnych w różnych źródłach
informacji, np. zasobach bibliotecznych.
W konkursie wzięli liczny udział uczniowie z:
I LO w Pelplinie, większości szkół podstawowych
w Tczewie (nr 5, 8, 10, 11 i 12), podstawówek z Małej Słońcy, Małych Walichnów, Subkowych, Suchego
Dębu oraz Zespołu Szkół Odzieżowych i Budowlanych w Tczewie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie. Organizatorzy i regionaliści nie
kryli radości z powodu zaangażowania uczestników.
Uczniowie ze szkół podstawowych zaprezentowali swoją miejscowość albo region w formie plastycznej, a młodzież z klas starszych i gimnazjów
w formie prezentacji multimedialnych.
Nagrody konkursowe wręczono 17 grudnia
2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. Wśród finalistów kategorii plastycznej ze szkół
podstawowych znaleźli się: I miejsce – Domini-

ka Laduchowska (SP w Małej Słońcy) i Aureliusz
Schewe (SP nr 4 w Tczewie); II miejsce – Kinga
Janaszek (SP w Małej Słońcy); III miejsce – Jakub
Wajcht (SP nr 8 w Tczewie). Wyróżnienia otrzymali:
Olga Śliwa i Małgorzata Makowska (SP w Małej Słońcy); Julia Lisewska (SP w Małych Walichnowach);
Milena Noch (SP nr 12 w Tczewie); Otylia Zawitowska (SP nr 5 w Tczewie); Nikola Bartelik (SP nr 8
w Tczewie); Oliwia Rulewska (SP w Subkowach);
Bartosz Szwindowski (SP nr 11 w Tczewie); Maciej
Ostrowski (SP nr 10 w Tczewie).
Finaliści kategorii prezentacja multimedialna to: I miejsce – Paweł Miętki (ZSOiB w Tczewie),
II miejsce Wiktoria Czarnecka (I LO w Pelplinie),
III miejsce Marcina Adrzejczak (ZSP w Gniewie),
III miejsce Kornelia Pawelczyk (SP nr 5 w Tczewie).
Wyróżnienie otrzymała: Amelia Kussauer (SP w Suchym Dębie).
Konkurs przygotowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie. Odbył się w ramach projektu XII Nadwiślańskie Spotkania Regionalne, który finansowo
wsparli: Województwo Pomorskie, Miasto Tczew
i Powiat Tczewski.
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JAN KULAS

Wielcy ludzie małego Pelplina
Ks. Janusz St. Pasierb (1929–1993)

W

Pelplinie odbyła się druga konferencja popularnonaukowa z cyklu „Wielcy ludzie małego
Pelplina”. Wygląda to już na stałą inicjatywę
edukacyjną i naukową. W tym roku sesja miała charakter monograficzny, albowiem w całości została
poświęcona księdzu prof. Januszowi St. Pasierbowi.
Wygłoszono w jej trakcie osiem prelekcji. Organizatorem konferencji był Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wespół z Biblioteką
Diecezjalną, Wyższym Seminarium Duchownym
oraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Z inicjatywy Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Tczewie (20. rocznica nadania imienia) i mocą rezolucji Rady Powiatu Tczewskiego (28.11.2018) rok
2018 był „Rokiem ks. Janusza St. Pasierba”. Z tej
okazji miało miejsce wiele cennych i pożytecznych
inicjatyw. Niektóre miały charakter lokalny, inne
regionalny. Niewątpliwie konferencja popularnonaukowa „Wielcy ludzie małego Pelplina: Janusz
St. Pasierb 1929–1993” miała wymiar regionalny
i krajowy. Odbyła się nie przypadkiem w Pelplinie

(24.11.2018), w Bibliotece Diecezjalnej im. Bpa Jana
B. Szlagi. Konferencję poprzedziła msza św. w kaplicy Collegium Marianum, której głównym celebransem i homiletą był biskup dr hab. Michał Janocha,
prof. UW i UKSW w Warszawie. Zebrało się nas całkiem sporo. Z racji miejsca modlitewnego spotkania
powitał nas rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (WSD) ks. prof. Wojciech Pikor, zaznaczając, że ksiądz Janusz Pasierb tu kształtował
swoje człowieczeństwo i kapłaństwo. Spuentował:
„Pasierb nas jednoczy”. Jeszcze wyraźniej podkreślił to bp Janocha, mówiąc: „łączy nas dzisiaj osoba
księdza prof. Janusza Pasierba”. Stwierdził wprost,
że „Pasierb był wielkim człowiekiem małego Pelplina”. Nawiązał do jego dokonań w sztuce, kulturze
i teologii. Był też, wyeksponował biskup, znakomitym wykładowcą, a na jego wykłady przychodziło
„mnóstwo ludzi”. Szerzej dał się poznać jako poeta
i eseista. Na szczególną uwagę zasługuje jego publikacja Światło i sól (Paris 1983). Ks. bp Michał Janocha podkreślił znaczenie kapłaństwa w życiu J. Pasierba, akcentując: „on żył Słowem Bożym”.

ZZUczestnicy sesji „Wielcy ludzie małego Pelplina” w auli Biblioteki Diecezjalnej (fot. Jacek Cherek)
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Wielcy ludzie małego Pelplina…
Część konferencyjna odbyła się w auli Biblioteki Diecezjalnej. Do licznie zebranych uczestników słowa powitalne wygłosili Bogdan Wiśniewski,
znawca biografii ks. Pasierba oraz rektor WSD –
ks. prof. W. Pikor. Znakomitym i sprawnym moderatorem konferencji okazał się wicerektor WSD –
ks. dr Tomasz Huzarek.
Podczas I sesji znani i uznani znawcy osoby
i twórczości ks. Janusza St. Pasierba wygłosili następujące prelekcje: bp dr hab. Michał Janocha
(prof. UW i UKSW, Warszawa) – Ksiądz Janusz
S. Pasierb – inicjator badań artystycznych poloników w Watykanie; dr Agnieszka Laddach (UMK
Toruń) – Ks. prof. Janusz St. Pasierb – współtwórca klimatu kulturowego Żarnowca; bp dr Wiesław
Mering (bp włocławski) – Janusz Stanisław Pasierb
– ksiądz; ks. prof. Jan Sochoń (UKSW Warszawa) –
Katedra jako tekst kultury. Przedłożenia księdza
Janusza St. Pasierba.
Podczas II sesji (poprzedzonej przerwą, rozmowami i posiłkiem) wysłuchano kolejnych prelekcji:
dra hab. Tomasza Tomasika (prof. AP Słupsk) – Miasta księdza Pasierba; ks. mgra lic. teol. Wincentego
Pytlika (WSD Pelplin) – Działalność ks. prof. Janusza St. Pasierba jako konserwatora; mgr Marii Wilczek (Warszawa) – Fundacja im. ks. Janusza St. Pasierba oraz mgra Bogdana Wiśniewskiego (Oddział
Kociewski ZKP Pelplin) – Pomorze – mała ojczyzna
ks. Janusza St. Pasierba.
Konferencja poświęcona ks. prof. Januszowi
Pasierbowi zakończyła się zgodnie z planem. Tym
razem z uwagi na liczne, twórcze i ciekawe referaty
zrezygnowano z dyskusji, ale organizatorzy konferencji zapowiedzieli publikację materiałów pokonferencyjnych już w I półroczu 2019 roku. I w tym
zakresie wydają się być konsekwentni. Świadczy
o tym publikacja „Wielcy ludzie małego Pelplina” (z pierwszej konferencji w 2017 roku), pod
red. B. Wiśniewskiego. Można ją było nabyć (niejako prosto z drukarni „Bernardinum”) na zakończenie tegorocznej konferencji.
Gdyby jednym zdaniem podsumować znaczenie ks. prof. Janusza Pasierba, to można by skonstatować następująco: uczył nas umiłowania dobra,
prawdy i piękna oraz rozważnego i szlachetnego postępowania w życiu.
Ostatnim akcentem „Pasierbowej” konferencji
było odwiedzenie pelplińskiego cmentarza komunalnego w sporej grupie uczestników konferencji.
Ksiądz Pasierb skromnie spoczywa wśród profesorów pelplińskiego seminarium, słowem – wśród
wiernych przyjaciół. Zapaliliśmy znicze i wspólnie
odmówiliśmy modlitwy.

ZZBogdan Wiśniewski podczas prezentacji publikacji
z I konferencji „Wielcy ludzie…” (fot. Jacek Cherek)

Wracając do domu, zastanawiałem się,
co by ks. prof. J. Pasierb powiedział o naszej obecnej
rzeczywistości. Jak wiadomo, był zwolennikiem tolerancji, orędownikiem dialogu, współpracy i nade
wszystko służebnej postawy w życiu publicznym.
Znając jego poczucie humoru i ogromną wyobraźnię, można przyjąć, że kilku liderów z współczesnego życia publicznego (zapewne ze wszystkich stron),
wysłałby do spowiedzi, kładąc przy tym akcent na
mocne postanowienie poprawy.
I na koniec dwie ostatnie refleksje. 15 grudnia
2018 r. minęła 25. rocznica śmierci ks. prof. Janusza
Pasierba. Odszedł od nas, do Domu Pana, tak bardzo przedwcześnie, w wieku zaledwie 64 lat. Przypomnijmy, że w Pelplinie gościł po raz ostatni na
legendarnych „Spotkaniach Pelplińskich” w połowie października 1993 roku. Był to trudny czas dla
Polski, po nieoczekiwanym rozwiązaniu Sejmu RP
przez prezydenta Lecha Wałęsę i zwycięstwie wyborczym obozu postkomunistycznego. Dobrze pamiętam, jak zatroskany ks. Profesor był cały czas
z nami na debacie już ustępujących parlamentarzystów. Wtedy nie zabrał głosu. Jak się później okazało, był już mocno chory. A przypomnijmy, że dwa
lata wcześniej (dokładnie 3 maja 1991 r.) na zakończenie uroczystej mszy św. w tczewskim amfiteatrze,
z pogodnym i skromnym uśmiechem (jak zwykle)
przyjął honorowe obywatelstwo miasta Tczewa. Jak
się wydaje, było ono dla niego ważne i przyjazne.
Zdążył ten fakt odnotować w ostatnim tomie swoich
esejów. Profesor był i pozostanie na zawsze dumą
i chlubą Tczewa.
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BOGDAN WIŚNIEWSKI

Odszedł były Pelpliński poseł
Andrzej Liss (1950–2019)

D

nia 21 stycznia 2019 r. zmarł Andrzej Liss –
pelplinianin, Pomorzanin, pełen pasji nauczyciel historii, działacz polityczny i społeczny,
opozycjonista z czasów PRL-u (posiadał przyznany
mu przez IPN status pokrzywdzonego), poseł na
Sejm IV i V kadencji Sejmu RP, później znaczący
pracownik Kancelarii Sejmu i Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
26 stycznia w Pelplinie odbył się pogrzeb według ceremoniału państwowego, z udziałem wielu
znaczących przedstawicieli rządu (m.in. ministra
Joachima Brudzińskiego, sekretarza stanu Jarosława Sellina), Sejmu i Senatu (licznego grona posłów
i senatorów), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(m.in. sekretarza stanu Piotra Szrota) i Kancelarii
Prezydenta, Urzędu Wojewódzkiego (m.in. wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha) oraz władz samorządowych różnych szczebli (m.in. starosty Mirosława Augustyna i burmistrza Mirosława Chyły),
a także mieszkańców biskupiego miasta oraz przyjaciół i współpracowników z różnych okresów życia
Zmarłego, którzy towarzyszyli jego rodzinie w uroczystościach żałobnych. Rozpoczęły się one mszą św.
koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. inf. Tadeusza Brzezińskiego – proboszcza parafii katedralnej.
Przed mszą św. odczytano decyzję prezydenta
RP Andrzeja Dudy o nadaniu pośmiertnym Andrzejowi Lissowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności
publicznej i społecznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”. Order małżonce
zmarłego wręczył minister Joachim Brudziński.
Zarówno w kościele, jak i na cmentarzu wygłoszono wiele mów, w których nie tylko zaprezentowano curriculum vitae śp. Andrzeja Lissa, ale także
jego przymioty jako polityka myślącego o Polsce,
obywatela pełnego dumy z pomorskich korzeni, pełnego pasji pedagoga oraz człowieka Kościoła, dostrzegającego wartości wypływające z Dekalogu.
Andrzej Liss urodził się 9 czerwca 1950 r. Pracę zawodową jako elektromechanik rozpoczął
w Cukrowni Pelplin i Fabryce Kwasu Cytrynowego. W latach 1973–1978 studiował najpierw filozofię
i psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewi-
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cza w Poznaniu, a później historię na Uniwersytecie
Gdańskim, gdzie uzyskał absolutorium w Instytucie
Historii. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. pracował w starogardzkiej „Polfie”.
Nim w 1990 r. został nauczycielem historii w Zespole
Szkół nr 1 w Pelplinie, zatrudniony był w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gd. (1984–1986) oraz w Stowarzyszeniu „Pax”
w Gdańsku (1981–1984, 1986–1990). Przez kilka lat
był także nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie.
Jego działalność społeczna i polityczna zaczęła się na dobre w pamiętnym 1980 r., kiedy był
inicjatorem i współorganizatorem „Solidarności”
w „Polfie” oraz Międzyzakładowego Komitetu NSZZ
„Solidarność” w Starogardzie Gdańskim. Zaś jesienią 1989 r. znalazł się wśród założycieli Komitetu
Obywatelskiego w Pelplinie i został jego pierwszym przewodniczącym. W 1990 r. został wybrany
do Rady Miejskiej. W okresie kampanii wyborczej
w 1994 r. ponownie włączył się w oddolną inicjatywę
społeczno-polityczną w rodzinnym mieście: zainicjował powstanie Forum Pelplińskiego jako swoistej
kontynuacji Komitetu Obywatelskiego. W kadencji
1990–1994 był delegatem na Sejmik Samorządowy w Gdańsku. W 1990 r. wstąpił do Porozumienia
Centrum, zaś w 2001 r. do Prawa i Sprawiedliwości.
W obu tych partiach pełnił ważne funkcje (był m.in.
członkiem Zarządu Wojewódzkiego PC w Gdańsku,
pełnomocnikiem Krajowego Komitetu Wyborczego
PiS, członkiem Rady Politycznej PiS).
Posłem na Sejm IV kadencji został jesienią
2002 r., w miejsce Lecha Kaczyńskiego, który wygrał wybory na prezydenta Warszawy. W 2005 r. został wybrany na posła V kadencji. Pracował m.in.
w Komisji Obrony Narodowej, Podkomisji Gospodarki Morskiej, był wiceprzewodniczącym Komisji
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Należał do tych
polityków, którzy nie błyszczą w studiach telewizyjnych i nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Uprawianie polityki rozumiał, jak jeden z jego
ulubionych filozofów – Arystoteles. Uważał, że nadrzędnym celem państwa, a więc polityka, powinno
być dążenie do dobra wspólnego obywateli. Był Po-
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Odszedł Pelpliński poseł

ZZAndrzej Liss (Agencja Gazeta, Renata Dąbrowska)

morzaninem z krwi i kości, a więc do tej arystotelesowskiej koncepcji dodawał jeszcze pomorską solidność i działanie nie na pokaz, a także pracę na sposób
pozytywistyczny. Ten typ służby starał się promować
w Warszawie, także już po 2007 r., kiedy przestał być
posłem, ale pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji
i zadań. Był m.in. koordynatorem Konferencji Programowej PiS (2008), pełnomocnikiem przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS (2008–2011),
doradcą wicemarszałka Sejmu Joachima Brudziń-

Miasto Tczew /

skiego (2015–2016). W jego sejmowym biurze było
wielu polityków, z którymi współpracował w zakresie logistyki, legislacji, zarządzania czy planowania.
Mieli do niego pełne zaufanie i uczyli się na jego
przykładzie – o czym wspomniał w czasie uroczystości żałobnych minister Brudziński – czym jest służba
Ojczyźnie, czym działalność na rzecz państwa.
Wierność rodzinie i pomorskiej ojczyźnie to kolejne drogowskazy jego życia. Ostatnie tygodnie życia
poświęcił na profesjonalne – jak na historyka przystało – przygotowanie drzewa genealogicznego swojej
rodziny. Czynił to z należytą starannością, ale i przeświadczeniem, że ma mało czasu, a wykonać musi pracę wielką. Swoim synom zostawił spadek bezcenny:
dziedzictwo i tożsamość. To przekonanie o konieczności zakorzenienia się w polskich, pomorskich dziejach
towarzyszyło mu cały czas. Podobnie jak pelpliński
poeta ks. Janusz St. Pasierb, twierdził, że „małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi”. Kochał Pelplin. To stąd pochodziła jego szeroko rozgałęziona rodzina. „Pochodzę z pomorskiego
rodu” – podkreślał z dumą. Lata spędzone w polityce,
lata spędzone w Warszawie nie wytrzebiły w nim tego
widocznego i deklaratywnego przyznawania się do Pomorza, Pelplina i Kociewia, do swojej Itaki. Myślał jak
Polak, działał jak Pomorzanin.

Maria Dietrich

Posłuchaj jak dzwonią dzwony Kościoła Farnego

Odzyskaną niepodległość ludność chlebem i solą witała

Przypominają o dziejach grodu Sambora starego

Z radością miasto oddziałom Błękitnej Armii przekazała

Że tu pierwsza w Polsce Rada Miejska powstała

Sam generał Haller w Tczewie gościł w lutowym mrozie

Od Sambora lokację i prawa miejskie otrzymała

By po kilku dniach pierścieniem zaślubić Polskę z morzem

Że za Mściwoja II Dominikanie u nas zagościli

Druga wojna światowa czas okupacji i bombardowania

Kościół zbudowali i zespół klasztorny założyli

Ciężkie lata odgruzowywania i kolejnego budowania

Że Krzyżacy nad Wisłą duży zamek postawili

Nękane od samego zarania i wiecznie doświadczane

Bo miasto zdobyli i przez wiele lat tu rządzili

Jak Feniks z popiołów miasto miało wole odradzania

Po Grunwaldzie był pokój toruński jeden i drugi

Dziś na spacer nad Wisłę zaprasza nas piękny bulwar

Który ukochany nasz Tczew do Polski przywrócił

I nowy hejnał codziennie ogłasza czas południa

Jak żołnierze Stefana Batorego pożar wzniecili

Popatrz na Wisłę dumną w starego mostu koronie

I nieumyślnie prawie doszczętnie miasto spalili
Jak po odbudowie król Zygmunt II Waza gościł
Zniszczyli to Szwedzi i przemarsz wojsk obcych
Za czasów saskich rozbiory i znów rządy pruskie
I nadzieja że się zmieni po Insurekcji Kościuszki
Z wojskami napoleońskimi sam cesarz wizytował
Tu generał Dąbrowski władzę miał reprezentować
Po kongresie we Wiedniu znów pruskie panowanie
Na powrót Tczewa do Polski nieustanne oczekiwanie
Po pierwszej wojnie światowej Rada Ludowa powstała
Chociaż nieoficjalna z rąk niemieckich władzę odebrała

I wieże kościołów od wieków słońcem złocone
Tu wieża ciśnień wciąż obok parku miejskiego stoi
W zieleń wysokich drzew i błękit nieba się stroi
Jest jeszcze wiatrak nietypowy który pięć śmig ma
I dawny mur obronny w którym historia miasta trwa
Dzisiaj zieleń i kwiaty wszystkich tczewskich ogrodów
Przyjaźnie zapraszają do prastarego Samborowego grodu
W wyjątkowych ulicach i kamienicach pozostało tyle uroku
Że nigdzie poza Tczewem nie znajdziesz ładniejszego widoku
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TOMASZ JAGIELSKI

Nowy sztandar
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

ZZPrezentacja nowego sztandaru Zrzeszenia w obecności prezesa ZKP Edmunda Wittbrodta w Dworze Artusa
(fot. Jacek Cherek)

P

oświęcenie nowego sztandaru Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odbyło się 9 grudnia 2018 r. podczas mszy św.
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, której przewodniczył biskup Zbigniew Zieliński.
Druga część uroczystości, którą poprzedził
pochód ulicami Gdańska, miała miejsce w Dworze
Artusa – jednym z najbardziej reprezentacyjnych
obiektów przy tzw. Trakcie Królewskim w Gdańsku. W otwartym posiedzeniu Zarządu Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, wzięli udział liczni przedstawiciele Zarządu Głównego, oddziałów lokalnych
ZKP, m.in. z Tczewa, Pelplina, Zblewa oraz Pruszcza
Gdańskiego oraz władze samorządowe. W spotkaniu
uczestniczyli: prezes ZKP prof. Edmund Wittbrodt,
wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk, senator RP Kazimierz Kleina
i burmistrz Pelplina Mirosław Chyła.

28

W dzisiejszych czasach symbole odgrywają
duże znaczenie. Łączą ludzi i integrują lokalne społeczności. Sztandar ZKP przedstawia pomorskiego
gryfa, który zespala mieszkańców regionu: Kaszubów, Kociewiaków, Borowiaków, Żuławiaków i Powiślan. Znalazły się na nim również barwy kaszubskie,
i sygnet Świętopełka.
Nowy sztandar zastąpił poprzedni, który służył
Zrzeszeniu przez trzydzieści trzy lata podczas wielu
ważnych uroczystości w kraju i zagranicą. By zachować ciągłość tradycji, nowy sztandar otrzymał
głowicę poprzednika. Chorągiew została wykonana
ręcznie przez znaną bytowską hafciarkę Ingę Mach.
Powstawała od września.
Podczas spotkania liczne grono Kociewia reprezentowali przedstawiciele oddziałów ZKP. Uroczystość była okazją do spotkania i wspólnego kolędowania, a także manifestacji poczucia wspólnoty
i wspólnych idei mieszkańców Pomorza.
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ADRIAN BAZA

„Kronika pelplińska”
zapomniane źródło do badań Kociewia

Ś

redniowieczna i nowożytna historia Pomorza Gdańskiego, jak
można zauważyć, w ostatnim
czasie jest dość często omawiana. Zawdzięczamy to dwóm stosunkowo silnym ośrodkom akademickim – w Gdańsku i Toruniu. Równocześnie nie da
się ukryć, że wiele tematów wymaga
dogłębnej analizy i szerszego omówienia. Jednym z nich jest niewątpliwie
historia zakonu cystersów w Pelplinie.
Co ciekawe, istnieje monografia poświęcona klasztorowi w Pelplinie, jednak pochodzi z roku 1875 i została napisana przez księdza Stanisława Kujota
ZZKrużganki dawnego klasztoru cystersów w Pelplinie (fot. Wikipedia)
(1845–1914) – wybitnego badacza dziejów Pomorza Gdańskiego1. Rok później
autor ten wydał kolejną monografię, której tematy- mniej od 1258 do 1588 roku5, jednak przypuszczał
ka dotyczy Kroniki pelplińskiej2. Jest to źródło, któ- również, że Kletner napisał fragmenty Kroniki obejre obejmuje lata od 1258 (rok sprowadzenia cyster- mujące jego obecność w klasztorze.
sów z klasztoru z Doberanu do Pogódek) do 16883.
Dalsze fragmenty Kroniki mają co najmniej
Kronika opisuje wydarzenia z dziejów klasztoru pel- kilku autorów i – jak można domniemywać – jedplińskiego, a także ważniejsze informacje dotyczące
nymi z nich byli podprzeorzy Jerzy Rockel oraz Jęwydarzeń w Europie oraz na pobliskich ziemiach. drzej Human. Na podstawie innych źródeł wiadomo,
Można z niej również zdobyć cenne informacje na
że do grona autorów można zaliczyć również Józefa
temat Kociewia, np. w jaki sposób funkcjonowała na
Ziemena, który również był podprzeorem i prawdotych terenach władza.
podobnie napisał końcowe fragmenty Kroniki. MógłAutorem pierwszej części Kroniki jest przede
by na to wskazywać fakt, że imię Józefa Ziemena powszystkim Jerzy Kletner. Zakonnik ten został przy- jawia się w spisie braci pelplińskich po roku 16876.
jęty do nowicjatu w roku 1598 – według Kroniki pel- Uważa się, że ostatnim zakonnikiem redagującym
plińskiej wcześniej był luteraninem, ale przeszedł
Kronikę była anonimowa postać, powiązana od lat
na wiarę katolicką i wstąpił do klasztoru. Pewne jest, szkolnych z opatem Michałem Konarskim, ale
że w latach 1624–1632 pełnił funkcję podprzeora
z pewnością nie był to przeor Jakub Fulgraw7.
4
klasztoru pelplińskiego . S. Kujot uważa, że napiW Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie oprócz
sał on fragment Kroniki obejmujący okres przynaj- oryginału Kroniki dostępne jest jej tłumaczenie
z łaciny na język polski, autorstwa o. Piusa Anto1 S. Kujot, Opactwo pelplińskie, Pelplin 1875.
niego Turbańskiego. Niewątpliwie potrzebna jest
2 Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, Codex 421–422
głębsza analiza tego źródła, gdyż dotychczas mała
(622–623), Chronica Monasterii Sacri Ordinis Cisterciensium,
liczba
historyków używała go do badań.
Pelplin 1875.
S. Kujot, Kronika pelplińska. Szkic bibliograficzny, Poznań 1876.
3

4 K. Bruski, Nazwa Kaszuby w „Kronice Pelplińskiej”
i w innych źródłach wschodniopomorskich z XVI XVII wieku,
[w:] J. Borzyszkowski (red.), Antropologia Kaszub i Pomorza,
Gdańsk 1991, s. 108.

5

S. Kujot, Kronika pelplińska…, s. 7.

6

Tamże, s. 12.

7 A. Laddach, Katedra. Pelplin. XVII wiek. Kulturowy wymiar barokowej liturgii, Pelplin 2013, s. 15.
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Adrian Baza
Warto docenić dzieło
księdza Stanisława Kujota, jednak od jego wydania minęło już ponad
140 lat, a jak wiemy, historia jako dyscyplina
naukowa od tego czasu
bardzo się rozwinęła.
Należy wspomnieć,
że problematyka Kroniki
pelplińskiej jest rzadko
poruszana w literaturze.
Oprócz
wspomnianej książki księdza Kujota
analizy
różnych
fragmentów Kroniki pelplińskiej pojawiają się
u Klemensa Bruskiego8,
Joanny
Karczewskiej9
czy Piotra Olińskiego10
oraz Seweryna Paucha11.
Kilka informacji na teZZBazylika katedralna w Pelplinie, pierwotnie świątynia klasztoru cystersów, o któmat Kroniki pelplińskiej
rym Jan Długosz zanotował: „tak wspaniale i ozdobne miał budowle, że budził
można znaleźć również
podziw wszystkich ludzi” (fot. Depositphotos.com/Nahlik)
w monografii Agnieszki
Laddach12.
Należy również wspomnieć, że o Kronice pel- rystyczna. Mimo to nie można się oprzeć wrażeniu,
plińskiej pisała również Barbara Góra, zwraca- że Kronika pelplińska jest cały czas nieodkrytym
jąc uwagę, że podane dzieło może służyć jako źró- dziełem, gdyż od wspomnianego stosunkowo krótdło informacji o klasztornym skryptorium oraz
kiego szkicu bibliograficznego autorstwa księdza
13
bibliotece . Pewnym zbiegiem okoliczności jest fakt, Kujota nie wydano jak dotąd żadnej monografii
że od 2012 roku skryptorium w Pelplinie znowu za- w całości poświęconej tej kronice. A przecież możczęło funkcjonować, ale tym razem jako atrakcja tu- na tam znaleźć informacje na temat ziemi kociewskiej, których nie ma w żadnym innym źródle, jak
8 K. Bruski, Nazwa Kaszuby…, [w:] J. Borzyszkowski
na przykład informacje na temat zarazy, która na(red.), Antropologia Kaszub…, s. 108.
wiedziła klasztor w roku 147414. Tego typu wiado9 J.
Karczewska, Klęski elementarne na Pomorzu
mości można znaleźć o wiele więcej.
w świetle kroniki pelplińskiej, [w:] D.A. Dekański (red.)KultuDo większego zainteresowania tym źródłem
rotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Pelplin – 725. rocznica
z pewnością przyczyniłoby się wydanie Kroniki pelpowstania opactwa cysterskiego. Materiały z sesji naukowej
plińskiej drukiem, jednak jak dotąd żaden historyk
zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21–23 września 2001 r.,
Pelplin 2002, s. 149–154.
nie wyraził chęci pełnego opracowania tego dzie10 P. Oliński, Mnich wobec pogody. O zapiskach dotyła. Należy również wspomnieć, że już w roku 1867
czących pogody w Kronice pelplińskiej, [w:] D.A. Dekański
ksiądz Kujot w swojej monografii nawoływał do wy(red.), Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Pelplin –
dania Kroniki drukiem, pisząc: „Korzystną zaś by725. rocznica powstania opactwa cysterskiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21–23 wrzełoby i najwygodniejszą, gdyby kto chciał ofiarować
śnia 2001 r., Pelplin–Tczew 2002.
nakład i wydać ją z potrzebnymi przypiskami”15.
11 S. Pauch, Kronika Klasztoru Świętego Zakonu CysterPozostaje mieć nadzieję, że życzenie wybitnego
sów w Pelplinie jako źródło do dziejów łowiectwa na Kociewiu,
pomorskiego
historyka w końcu się spełni.
„Informator pelpliński” 2006, nr 2, za: http://informator.pelplin.
pl/?id=771&.html [dostęp: 8.08.2018].
12

A. Laddach, Katedra. Pelplin…, s. 14–16.

Góra B., Kronika Klasztoru Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie jako źródło informacji o skryptorium i bibliotece, [w:] A. Słyszewska, A. Nadolny, A. Wałkówski (red.), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu, Pelplin 2010.
13
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14 Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, Codex 421–422
(622–623), Chronica…, s. 136–137.
15

S. Kujot, Kronika pelplińska…, s. 54.
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AGNIESZKA FRĄTCZAK

Gniew – gród nad Wisłą i Wierzycą
Szósta edycja konkursu

5

lutego 2019 r., w pięknej scenerii
gniewskiego zamku, odbyła się szósta
edycja konkursu „Gniew – gród nad
Wisłą i Wierzycą”. Organizatorem zmagań
konkursowych był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie, przy współpracy z Powiatową i Miejską
Biblioteką Publiczną w Gniewie.
Celem konkursu historycznego było
przybliżenie uczniom oraz dorosłym mieszkańcom historii miasta różnych etapów jego
rozwoju na przestrzeni dziejów. Podczas
konkursu gościł w Gniewie m.in. dr Krzysztof Korda – historyk, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie, członek
Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Danuta Zgubieńska – sekretarz Miasta i Gminy
Gniew. Honorowy patronat nad konkursem
objął burmistrz Miasta i Gminy Gniew –
Maciej Czarnecki.
Przedsięwzięcie to od początku cieszy
się dużym zainteresowaniem. W tym roku
wzięło w nim udział ponad stu dziesięciu uczestników. Byli to uczniowie szkół
z: Kwidzyna, Opalenia, Tymawy, Rudna,
Piaseczna, Gronowa, Walichnów oraz oczywiście z Gniewu. Oprócz uczniów w zmagaZZKonkurs historyczny w scenerii zamkowej (fot. Agnieszka Frątczak)
niach konkursowych udział wzięli również
sce – Zuzanna Wesołowska (SP nr 2 w Gniewie);
dorośli mieszkańcy miasta.
Przed uczestnikami zaprezentowała się Chorą- III miejsce – Natalia Zemke (SP nr 2 w Gniewie).
Z dorosłych uczestników konkursu jury nagrogiew Zaciężna APIS, która po części konkursowej
dziło: I miejscem – Darię Jaszewską; II – Zbigniewa
uatrakcyjniła czas oczekiwania na wyniki. Można
więc było zobaczyć pokazy walk rycerskich i tańców Wensierskiego, III miejscem – Walentynę Czapską.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowaśredniowiecznych oraz zabawy plebejskie. Na bionia wszystkim sponsorom, a są wśród nich: Urząd
rących udział w zmaganiach historycznych czekały
wyjątkowo atrakcyjne nagrody, m.in. rower górski, Miasta i Gminy Gniew, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie, Bank Spółdzielczy
tablety i książki.
Laureatami konkursu w kategorii szkoły pod- w Gniewie, Mirosława i Mirosław Pastewscy, Daniel
stawowe zostało trzech uczniów z SP nr 1 w Gnie- Górski, Magmar Marek Szmyt, Eko Tech, Zakład
Mechaniczny HANIA Hanna Wycinka, Monika Powie: I miejsce – Mateusz Janicki, II miejsce – Jakub
mierska – Akademia Nauki Jazdy, Szczepan GrzeSzuta, trzecie – Kacper Narloch.
W kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjal- mski – Hydro-Instal, Mariusz Mirosław Łompieś –
ne w gronie zwycięzców znaleźli się: I miejsce – Na- Zakład Pogrzebowy, Inwest-Kom w Gniewie, Zamek
talia Cieszyńska (SP w Polskim Gronowie); II miej- Gniew, ZSP Gniew.
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Co kryje się „za tęczowymi drzwiami”?
Promocja tomiku poetyckiego Zofii Daniel

T

wórczość poetycka skierowana do młodszych
odbiorców, z charakterystycznym dla niej plastycznym, obrazowym operowaniem słowem,
w założeniu kształtować ma dziecięcą wrażliwość,
światopogląd, sposób postrzegania świata, ma bawić,
skłaniać do refleksji, budować właściwy sytuacji
lirycznej nastrój, kreować odległe, a jednocześnie
tak bliskie wyobraźni czytelnika światy. Właśnie
do takiego tajemniczego, magicznego świata ukrytych znaczeń, emocji, literackich wzruszeń zabrała
młodych i tych nieco starszych miłośników literatury, goszcząca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tczewie, Zofia Daniel – poetka, wnikliwa obserwatorka natury, marzycielka, wielbicielka spacerów,
zarówno tych samotnych, wynikających z potrzeby
oddania się rozmyślaniom, jak i tych gwarnych, wypełnionych rozmową, będących formą spędzania
wolnego czasu z najbliższymi.

Podczas zorganizowanego we wtorek 20 listopada 2018 roku spotkania autorskiego pani Zofia zaprosiła zebranych do kryjącej się za tytułowymi „tęczowymi drzwiami” krainy, w której obok baśniowych
postaci i zjawisk, występują bliskie młodemu czytelnikowi miejsca, wydarzenia, łączące ludzi relacje.
Co przydarzyło się pluszowemu słoniowi i kto
ostatecznie wyciągnął do niego pomocną dłoń?
W jaki sposób przysłużyła się przyrodzie tytułowa
cudna pani – siostra lata? Co wprawiło w zły nastrój
rosnącą na miejskim trawniku stokrotkę? Na te i na
wiele podobnych pytań znajdziemy odpowiedzi na
kartach promowanego tomiku, ale znajdziemy tam
coś jeszcze, coś równie ważnego, jeśli nie ważniejszego… emocje. Miłość macierzyńska, tęsknota,
brak zrozumienia dla ludzkiego okrucieństwa, poczucie straty, życzliwość, samotność, złość, współczucie. To tylko niektóre spośród całej gamy odczuć,

ZZZofia Daniel podczas wpisywania dedykacji najmłodszym czytelnikom jej wierszy (fot. Jacek Cherek)
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Co kryje się „za tęczowymi drzwiami”?

ZZLicznie zgromadzeni miłośnicy twórczości Autorki (fot. Jacek Cherek)

reakcji, przeżyć, o których niekiedy wprost, niekiedy poprzez ujęte w poetycką formę doświadczenia
opowiada tczewska poetka.
Podczas spotkania pani Zofia pytana była między innymi o to skąd wziął się pomysł na stworzenie zbioru adresowanego do młodszych czytelników
oraz w jakim stopniu podjęcie się owego zadania
było wynikiem indywidualnych potrzeb autorki,
chęci stawienia czoła kolejnemu wyzwaniu literackiemu, sprawdzenia siebie w nowej, jak się okazuje,
równie wymagającej formie.
Przy okazji rozmów o inwencji twórczej, zapotrzebowaniu na treści dostosowane do dziecięcych
wymogów poetka zdradziła zebranym, jak wyglądała
jej praca nad tomikiem, mówiła o swoim podejściu
do kolejnych zadań pisarskich, otwieraniu się na płynące z otoczenia inspiracje, opowiadała o współpracy z ilustratorką – Moniką Daniel, a także o własnych
sugestiach i propozycjach dotyczących obrazowego
przedstawienia czworonogów, pojawiających się na
kartach tomu. Ten, kto zna panią Zofię osobiście, jak
również ten, kto poznał ją przez pryzmat pisanych
przez nią tekstów, wie zapewne, że autorka zbioru Za tęczowymi drzwiami jest wielką miłośniczką
zwierząt, chętnie mówi o nich, pisze, to im dedykuje
kolejne utwory, to często z ich perspektywy przedstawia faktyczne wydarzenia. W wierszach, wchodzących w skład promowanego tomiku, nie mogło
zatem zabraknąć postaci zwierzęcych, zarówno tych
wykreowanych na potrzeby sytuacji lirycznej, jak
i tych rzeczywistych, bliskich sercu poetki.
Podczas zorganizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkania Zofia Daniel opowiadała
zebranym o pojawiających się na kartach tomu motywach, miejscach odnoszących się do lokalnej rzeczywistości. Galeria Kociewska, Bulwar Nadwiślański, znany tczewski gabinet weterynaryjny – to tylko

niektóre spośród zaczerpniętych z utworów poetki
elementów współtworzących to, co znane, doświadczane na co dzień, a tym samym tożsame z odbiorcą.
Zaproszona autorka zdradziła ponadto zgromadzonym, kiedy zaczęła się jej przygoda z poezją, w jakim wieku napisała i komu zadedykowała pierwszy
utwór, wyjaśniła także jak wygląda w jej wydaniu
proces twórczy, począwszy od samego pomysłu, literackiego natchnienia, poprzez kolejne poprawki,
zmiany koncepcji, aż po zadowalający efekt końcowy.
Z uwagi na to, że biblioteczne wydarzenie zorganizowane zostało w trzeci wtorek miesiąca, będący
jednocześnie terminem cyklicznych spotkań tczewskiego Koła Literatów im. Romana Landowskiego, nota bene zainicjowanego przez samą autorkę,
część rozmowy poświęcona była właśnie początkom
grupy literackiej, jej nieustannie powiększającemu
się gronu oraz tematyce kolejnych, organizowanych
przez członków Koła wieczorów poetyckich.
Oprawę muzyczną wtorkowej promocji zapewnili tczewski artysta, prywatnie przyjaciel pani Zofii – Zbigniew Flisikowski, wnuczki autorki – Nadia
i Zuzanna Daniel, prezentujące piosenkę o perypetiach różowego słonia oraz wnuk Filip Daniel, wykonujący utwór z lekcji gitarowej z panem Zbyszkiem.
Było nostalgicznie, ale było również wesoło,
jak się jednak okazało za moment zrobiło się jeszcze weselej, a wszystko za sprawą pani Barbary
Kozikowskiej, która profesjonalnie, z niebywałym
poczuciem humoru zaprezentowała zebranym monolog o kulturze.
Biblioteczna sala wypełniona była po brzegi.
Zgromadzeni goście: członkowie rodziny, przyjaciele,
miłośnicy poezji, przede wszystkim zaś młodzi adresaci promowanego tomiku mieli okazję podziękować
autorce, wyrazić swój podziw dla jej literackich dokonań, jak również pogratulować odniesionego sukcesu.
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BUONA PASQUA!

o tradycjach wielkanocnych W toskanii
Galilejska uroda Kociewia i Kaszub (…)
Tylko Toskania może stanąć obok tej uśmiechniętej ziemi.
Janusz St. Pasierb, Gałęzie i liście.

P

odczas mojego wieloletniego pobytu we Włoszech, w Toskanii, w większości we Florencji, oprócz zwiedzania tego, jakże wyjątkowo
pięknego i malowniczego kraju, z ciekawością poznawałam tamtejszą kulturę, kuchnię, a także tradycje i obyczaje. Tym razem wspomnę tradycje
związane z Buona Pasqua, czyli Wielkanocą.
Gdy zbliżały się moje pierwsze wielkanocne
święta we Włoszech, podekscytowana i pełna ciekawości liczyłam dni do ich nadejścia. Poprzedziła
je jeszcze Quaresima, czyli 40-dniowy okres Wielkiego Postu (podobnie jak w Polsce). W tym czasie,
w środy i piątki, włoskich katolików obowiązuje post
jakościowy, wszak to czas pokuty i modlitwy. Niedziela Palmowa (La Domenica delle Palme, w którą święci się gałązki palmowe i oliwne), rozpoczyna
Wielki Tydzień (La Settimana Santa).
Il Giovedi Santo (W Wielki Czwartek) wspomina się Ostatnią Wieczerzę oraz wierni przygotowują ciemnice, upamiętniające pojmanie i więzienie
Chrystusa. W Wielki Piątek (Venerdi Santo), podobnie jak w naszym kraju, ulicami miast parafianie
przechodzą Via Crucis (Drogę Krzyżową), po czym
il Sabato Santo (w Wielką Sobotę) księża błogosławią domy wiernych.

PASQUA E PASQUETTA
(PIERWSZY I DRUGI DZIEŃ
WIELKIEJNOCY)
Jako Polka przyzwyczajona do przedświątecznej
krzątaniny, usłyszałam (zdziwiona!), że… niczego nie
muszę przygotowywać, wszak stolik na świąteczny
obiad (pranzo pasquale) jest już zarezerwowany w restauracji, a in Pasquetta, jak co roku, rodzina wraz
z przyjaciółmi… wyjeżdża na piknik. Włosi najchętniej świętują na łonie przyrody; w dużych, pięknych
ogrodach miasta lub nad morzem, w myśl przysłowia:
Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, co oznacza:
„Boże Narodzenie ze swoimi, Wielkanoc z kim chcesz”.
W różnych regionach Włoch występują zróżnicowane tradycje i obrzędy. Generalnie jednak Wiel-
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kanoc – to raczej rodzinne i towarzyskie, luźne spotkania wokół suto zastawionego stołu.

LA TAVOLA (STÓŁ)
Na wielkanocnym stole podczas obiadu królują
potrawy z baraniny, jagnięciny lub cielęciny, (sprowadzanej przede wszystkim z Polski) oraz jaja na
twardo – jako symbol ofiary i życia, a także różnego
rodzaju „torty”, ale nie słodkie, lecz słone (na bazie sera, szparagów, kaparów… itp.). Tradycyjnym
ciastem w całych Włoszech jest colomba (czyt. kolomba) – gołębica, czyli puszysta, wyrośnięta, lukrowana drożdżowa babka z bakaliami, kształtem przypominająca gołębia w locie, symbol pokoju i radości.

ŚWIĘCONKI I PISANKI
Włosi nie mają tradycji święcenia święconek.
Jedynie w regionie Toskanii, czyli w centralnej Italii, w pierwsze święto na mszy przedpołudniowej.
Postanowiłam więc wzbogacić te (dziwne według
mnie) Święta, chociażby o pisanki malowane woskiem i farbą, zgodnie z naszą polską tradycją. Okazało się jednak, że w żadnym sklepie w mojej dzielnicy nie było barwnika do jaj. Uprzejmy sprzedawca
sprowadził… jednak w tej farbie moje pisanki ubarwiły się w plamy. Dodatkowo to wzbogacanie Wielkiejnocy „przepłaciłam” głębokim poparzeniem
dłoni rozgrzanym woskiem, jednak z przygotowania
pięknie wystrojonej święconki nie zrezygnowałam.
Była mała, by zmieściła się w mojej torebce (na
wszelki wypadek, gdyby na mszy ich nie święcono).
Tam dopiero zobaczyłam toskańskie tzw. święconki:
zwykłe jajka w skorupkach, luzem w reklamówkach
na zakupy, w zwykłych talerzach, jakichś pudełkach
lub po prostu zawinięte w materiał. Wówczas mogłam dumnie wyjąć moją, choć malutką, lecz pięknie udekorowaną, która wyróżniała się na tle tych
skromnych zawiniątek, i byłam dumna, że jestem
Polką. Chciało mi się przemówić (po włosku oczywiście): Gdybyście widzieli, jakie my w Polsce mamy
piękne, kolorowe święconki! Ale widzieli moją!
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BUONA PASQUA! o tradycjach wielkanocnych…

ZZ

Colomba – drożdżowa babka z bakaliami,
kształtem przypominająca gołębia w locie;
obok: uova pasqua – ogromne czekoladowe
jajka (fot. depositphotos.com)

UOVA DI PASQUA
(JAJKA WIELKANOCNE)
Bardziej okazałym symbolem wielkanocnym są tam wielkich rozmiarów czekoladowe uova (jajka), z niespodzianką
w środku, zapakowane we wzorzystą, kolorową folię, z dużą kokardą, na które wyczekują szczególnie dzieci. Przewoziłam takie
jajo autokarem do Polski i z trudem zmieściło się w jego górnym bagażniku!
Jednak najważniejszym i najbardziej pokazowym obrzędem we Florencji, od ponad czterystu
lat, który zadziwia nawet turystów z całego świata, jest Scoppio dell Carro, zwany też Carro di Fuoco, co w tłumaczeniu oznacza „Eksplozja wózka”
lub „Rydwan Ognia”. Jest to dwupiętrowy rydwan
(carro) z dziewięciometrową bogato zdobioną wieżą, wypełnioną fajerwerkami. Ciągnięty przez dwa
ozdobione girlandami woły rusza w trasę przez
miasto, aż do Piazza del Duomo. Po mszy, z ołtarza
w katedrze, wylatuje podpalona raca w kształcie
białego gołąbka, ze świeżą gałązką oliwną w dziobie. Jest to Colombina – w chrześcijaństwie symbol
Ducha Świętego. Raca wędruje po rozpiętym drucie
i podpala fajerwerki na stojącym wozie, zwanym też

Brindellone. Po odpaleniu fajerwerków rozpoczyna
się niezapomniany, pirotechniczny spektakl. Colombina wraca do ołtarza, co zapewnia powodzenie
mieszkańcom i dobre plony na okolicznych polach.
W innych regionach Włoch obrzędy i tradycje są
jeszcze inne. Na przykład na Sycylii, młodzi w czerwonych maskach przypominających diabły, krążą
wraz ze „śmiercią” po okolicy, szukając zbłąkanych
dusz. Kto zostanie złapany przez „śmierć”, jest zaprowadzony do piekła, czyli do baru, gdzie musi odpokutować, oferując wszystkim coś do picia. Na południu
kraju, Kampania słynie z pięknych procesji zakapturzonych zakonników. W Rzymie uroczyście obchodzi
się Wielki Piątek, kiedy to w Koloseum odbywa się
uroczysta Droga Krzyżowa z udziałem papieża.
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ZZTransmitowana niemal na cały świat Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum w Wielki Piątek

ZZScoppio dell Carro – wielkanocne pokazy pirotechniczne we Florencji

Można by przytaczać jeszcze wiele przykładów
regionalnych obrzędów, które nie są obchodzone
w naszym kraju, jednak muszę zakończyć moje
opowieści, by na koniec wspomnieć krótko o licznej Polonii we Włoszech, która może przeżywać
te radosne Święta w polskich kościołach, zgodnie
z polską tradycją, dzięki czemu może poczuć kli-
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mat Świąt, jak we własnym kraju… Mam nadzieję,
że przybliżyłam naszym Czytelnikom chociaż namiastkę niektórych wielkanocnych tradycji w tym
pięknym kraju, godnym zwiedzenia i przeżycia
chociaż kilku dni, do czego serdecznie zachęcam.
BUONA PASQUA! (Udanych, dobrych Świąt
Wielkanocnych!)
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ZZPrzewodniczący Rady Miasta Tczewa Zenon Drewa i nagrodzony Piotr Kajzer (fot. Jacek Cherek)

Pierścień Mechtyldy trafił do tczewianina

P

odczas tegorocznych obchodów Dnia Tczewa,
30 stycznia 2019 roku, na uroczystej Sesji Rady Miejskiej po raz kolejny wręczono
„Pierścień Mechtyldy”, wyróżnienie przyznawane
przez Radę Programową „Kociewskiego Kantoru
Edytorskiego” Sekcji Wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Wyróżnieniem tym
za swoją pracę na rzecz edukacji regionalnej i kultury zostali nagrodzeni m.in. tacy regionaliści jak:
Jan Ejankowski, Krzysztof Kowalkowski i prof. Józef Borzyszkowski. W tym roku do grona laureatów
dołączył Piotr Kajzer.
Sygnetowy pierścień przedstawia zminiaturyzowaną autentyczną pieczęć księżnej Mechtyldy,
małżonki tczewskiego księcia Sambora II. Do Piotra Kajzera odznaczenie to trafiło m.in. za książkę:
„Historia tczewskich Górek. Zarys dziejów majątku
i osiedla Górki oraz parafii pw. Świętego Franciszka
z Asyżu”, napisaną wspólnie z Tomaszem Kajzerem.
Piotr Kajzer, urodzony w Tczewie 15 stycznia 1985 r., ukończył tutejszą SP nr 10, następnie
II LO. Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentem politologii oraz
historii. Obronił pracę licencjacką pod kierunkiem
prof. Andrzeja Gąsiorowskiego oraz magisterską

pod kierunkiem prof. Tadeusza Stegnera. Jest znawcą historii, zwłaszcza tej najbliższej, jak historia Górek i Tczewa.
Zawodowo jest związany z Miejską Biblioteką
Publiczną w Tczewie, w której pracował w Sekcji
Historii Miasta, a także ze Szkołą Podstawową nr 4,
w której jest nauczycielem WOS-u.
Piotr Kajzer był również związany z tczewskim
samorządem, w którym sprawował mandat radnego Rady Miasta Tczewa. W kadencji 2006–2010 był
m.in. opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta, a w latach 2010–2014 m.in. członkiem Komisji ds. Nazewnictwa Ulic.
Jest współautorem publikacji: K. Ickiewicz,
K. Korda (red.), „Patroni i nazwy tczewskich ulic”,
wspomnianej wyżej „Historii tczewskich Górek…”
oraz autorem i współautorem artykułów w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”. Natomiast był
redaktorem numerów 99–104 KMR.
Obecnie, wspólnie z dr. Krzysztofem Kordą
oraz dr. Przemysławem Ruchlewskim, pracuje nad
publikacją poświęconą powrotowi Tczewa do Polski
w 1920 roku. Ponadto zbiera materiały do publikacji
poświęconej historii tczewskich Suchostrzyg, od momentu założenia wsi do czasów współczesnych.
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Ciepło, przyjaźnie, wirtualnie…

N

owoczesne wyposażenie, prezentacje multimedialne, gry playstation, zgodna z przyjętą
nazwą, ciepła, przyjazna atmosfera… To zaledwie zapowiedź bogatej oferty skierowanej do komputerowych pasjonatów, miłośników wirtualnego
świata oraz młodych ludzi szukających alternatywy
dla dotychczasowych, nie zawsze konstruktywnych
form spędzania wolnego czasu. Pytanie brzmi: gdzie
można skorzystać ze wspomnianych atrakcji? Okazuje się, że całkiem niedaleko, bo na Czyżykowie!
Z początkiem czerwca 2018 r. czyżykowska filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie zmieniła się
nie do poznania, a wszystko za sprawą stworzonej
w ramach wolontariatu Grupy GPEC funkcjonalnej,
otwartej na potrzeby użytkowników przestrzeni, pozwalającej młodszym sympatykom biblioteki na kreatywne, twórcze wykorzystanie czasu pozalekcyjnego.
Otwarty 4 czerwca 2018 roku „Wirtualnie ciepły zakątek” – nowa, interaktywna przestrzeń –
umożliwia młodym ludziom rozwijanie zainteresowań, korzystanie z nowinek technicznych, a także
nawiązywanie znajomości nie tylko w ramach grupy
rówieśniczej. Po kilku miesiącach funkcjonowania
kącika multimedialnego z pełnym przekonaniem
można stwierdzić, że zainicjowany przez Grupę
GPEC projekt okazał się strzałem w dziesiątkę.
Tczewska filia biblioteczna, mieszcząca się
przy ulicy St. Konarskiego 15, jest miejscem chętnie odwiedzanym przez młodzież szkolną. Nie każdy młody człowiek posiada komputer, tablet, laptop
bądź inne urządzenie elektroniczne, umożliwiające
korzystanie z różnorodnych treści dostępnych w Internecie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno tych, którzy nie mają w domu komputerów,
jak i tych, którym osiedlowe formy spędzania wolnego czasu dawno już przestały odpowiadać, Grupa GPEC – Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną
w Tczewie stworzyła przyjazne młodzieży szkolnej
miejsce, które w założeniu ma nie tylko bawić, ale
również uczyć. I faktycznie, kącik obok funkcji rekreacyjnej spełnia także funkcję edukacyjną.
W ramach multimedialnego zakątka organizowane są cykliczne spotkania biblioteczne z wy-
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korzystaniem materiałów dydaktycznych, prezentowanych przy użyciu popularnych i atrakcyjnych
technologii: pokazów multimedialnych, gier i projekcji filmowych. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań sprawiło, że biblioteka na Czyżykowie stała
się miejscem jeszcze chętniej odwiedzanym nie tylko przez uczniów, szukających dostępu do wirtualnego świata nauki i zabawy, ale również przez nastolatków, poszukujących idealnego miejsca spotkań
z osobami o identycznych zainteresowaniach.
– Jako GPEC robiliśmy różne projekty w innych
miejscach miasta – tak się jakoś złożyło, że nie robiliśmy żadnego projektu wolontaryjnego jeszcze na
Czyżykowie. Skoro jesteśmy na tym osiedlu obecni
jako dostawca ciepła, to chcemy również być obecni w nieco innej formie. A że stawiamy również na
edukację dzieci i młodzieży, stąd pomysł na taką formę przyciągnięcia ich do biblioteki, ponieważ taka
forma staje się coraz bardziej popularna. Celem naszym jest przybliżenie społeczności lokalnej tematu ochrony środowiska w naszym mieście i działań
GPEC, za pomocą odpowiednio dobranych książek
oraz innych środków przekazu, np. YouTube czy też
strony internetowej https://grupagpec.pl – powiedziała prezes GPEC TCZEW Lucyna Federowicz.
Multimedialna strefa biblioteczna oraz dostępne w jej ramach materiały edukacyjne stały się podstawą do przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktycznych, których celem było przybliżenie uczestnikom
spotkań funkcjonowania elektrowni, wykorzystywania oraz możliwych sposobów oszczędzania energii
elektrycznej, jak również założeń, celów oraz schematu funkcjonowania firmy GPEC, lidera branży
ciepłowniczej na Pomorzu. Ile kilogramów śmieci
produkuje rocznie przeciętny Polak? Na czym polega ochrona środowiska naturalnego w skali makro?
Jakie są przyczyny i w jaki sposób można przeciwdziałać tak zwanej niskiej emisji? Czym są kwaśne
deszcze? Co warto wiedzieć o biopaliwach? Na czym
polega recykling tworzyw sztucznych? Odpowiedzi
na te i inne pytania, dotyczące ekologii, ochrony środowiska, jak również odpowiedzialnego korzystania
z dóbr ofiarowywanych człowiekowi przez naturę,
mieli okazję poznać młodzi, żądni wiedzy uczestnicy
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Ciepło, przyjaźnie, wirtualnie…

ZZUczestnicy zajęć dydaktycznych i wolontariuszki Grupy GPEC w Wirtualnym zakątku (fot. Jacek Cherek)

zajęć bibliotecznych, prowadzonych przez wolontariuszki Grupy GPEC. Podczas organizowanych w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
spotkań uczniowie szkół podstawowych dowiedzieli się m.in. ile lat rozkładają się najpopularniejsze,
produkowane na co dzień odpady, jakie mogą być
zamienniki nadużywanych obecnie toreb jednorazowego użytku, ile litrów wody marnuje dziennie
statystyczny Polak oraz jakie są podstawowe źródła
zanieczyszczeń powietrza. Środki ochrony roślin,
przemysł chemiczny, złej jakości paliwa, niedrożne
kominy, spalanie śmieci, stosowanie przestarzałych
urządzeń grzewczych…
Jak się okazuje przyroda nie ma z nami lekko.
Pytanie tylko, w jaki sposób można przeciwdziałać
stopniowemu wyniszczaniu środowiska naturalnego.
Dzięki interesującemu wykładowi uczestnicy zajęć
zaznajomili się z podstawowymi zasadami dotyczącymi tak zwanego EKOżycia. Okazuje się, że wcale
nie musimy posiadać szczegółowej wiedzy z zakresu ekologii, by móc odpowiednio zadbać o to, co nas
otacza, co poprawia jakość codziennego funkcjonowania, co zapewnia nam szereg niewymownych korzyści. Zaprezentowane przez wolontariuszki firmy
GPEC ciekawostki, uzmysłowiły biorącym udział
w spotkaniach uczniom, jak drobne zdawałoby się
poczynania mogą w znacznej mierze przyczyniać się
do stopniowej degradacji środowiska przyrodnicze-

go. Kapiący kran? To około 17 litrów wody utraconej
w ciągu doby. Popularna guma do żucia, blaszana
puszka, plastikowa butelka? To kolejno pięć, dziesięć i aż około tysiąca lat potrzebnych do całkowitego rozłożenia wspomnianych odpadów. Wniosek ze
spotkania – o naturę warto i trzeba dbać!
Uczestniczące w zajęciach dzieci, na prośbę prowadzących, wymieniały czynności, które mogą okazać się pomocne w trosce o dobro ekosystemu. Wśród
proponowanych rozwiązań pojawiły się m.in.: segregacja śmieci, korzystanie z ekologicznych środków
transportu, oszczędność wody i energii, ograniczenie
stosowania nawozów sztucznych oraz pestycydów
do niezbędnego minimum. No i oczywiście jeszcze
jedno istotne przesłanie, a zarazem złota zasada ekologicznego postępowania: NIE MARNUJ JEDZENIA!
Pamiętaj o tym, by spożywać zakupione produkty
żywnościowe przed upływem terminu ważności.
Na zakończenie zajęć szybka runda pytań podsumowujących, sprawdzających wiedzę uczestników plus niespodzianka w postaci firmowych
gadżetów. Dodatkową atrakcją skierowaną do młodych sympatyków filii był również, zorganizowany
29 sierpnia 2018 roku, Turniej FIFA18. Ależ to były
zmagania! Rozgrzane do czerwoności pady, pełne
emocji mistrzostwa, precyzyjne dośrodkowania,
zacięta gra do ostatniej sekundy. Kto wygra mecz?
Kto sięgnie po najwyższe trofeum? Kto pozna
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MONIKA JABŁOŃSKA
Ciepło, Przyjaźnie…
à słodki smak zwycięstwa?
Czyja taktyka, umiejętności,
sposób prowadzenia gry okażą się kluczem do sukcesu?
Kto zawalczy o tytuł mistrza
wirtualnej murawy?
Jak się okazuje w bibliotecznych warunkach stworzyć
można atmosferę dorównującą atmosferze rzeczywistych
spotkań stadionowych. Była
radość z odniesionych sukcesów, gorycz porażki, ulga po
strzeleniu wymarzonej bramki. Były zespoły światowego
formatu: Bayern Monachium,
FC Barcelona, Manchester
United i stojący na czele
drużyn Messi, Ronaldo, Lewandowski. Lewandowskich
było w zasadzie trzech w tym
jeden… wirtualny. Turnieje
rozgrywano w parach, rywalizacja była zacięta, a pierwsze miejsce zajął zawodnik,
który przybył do biblioteki…
o kulach. Niemożliwe w realnych rozgrywkach? Możliwe
w zmaganiach cyfrowych!
Interesujące
zajęcia
tematyczne, warsztaty, spotkania, imprezy czytelnicze
organizowane w ramach wolontariatu Grupy GPEC (m.in.
wrześniowa impreza z okazji
Dnia Głośnego Czytania), coś
dla zapalonych graczy, miłośników surfowania w sieci,
zwolenników nowoczesnych
narzędzi edukacyjnych. Wyjątkowa, sprzyjająca nawiązywaniu nowych znajomości
atmosfera. Wirtualna rzeczywistość na wyciągnięcie ręki.
Wszystko to, i jeszcze więcej,
czeka na młodych sympatyków elektroniki i multimediów w interaktywnej przestrzeni stworzonej w filii nr 2
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Zapraszamy!

40

Tczew oczami absolwentów
szkół wyższych

ZZAutorzy prac dyplomowych wraz z członkami komisji (fot. Jacek Cherek)

W

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród oraz wyróżnień laureatom I edycji konkursu na
najlepszą pracę dyplomową w całości bądź w części poświęconej
zagadnieniom związanym z grodem Sambora. Ewidencja tczewskich
zbiorników wodnych, burzliwe dzieje wojenne, rozwój gospodarczy miasta, konkurencyjność regionu, wartość kulturowa Mostu Tczewskiego,
tworzenie się lokalnych wspólnot samorządowych oraz analiza językoznawcza nazw własnych obecnych w zbiorze baśni Jasna i Dersław Romana Landowskiego – to tylko niektóre spośród tematów poruszonych
w konkursowych pracach.
Komisja – w składzie: dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, prof. UKW,
dr Przemysław Ruchlewski, mgr Kazimierz Ickiewicz, prof. oświaty oraz
mgr Radosław Kornas – oceniła łącznie jedenaście prac: cztery magisterskie oraz siedem licencjackich, spośród których wyłoniła pięć prac zwycięskich: 1. Tworzenie się samorządu miasta Tczewa na przykładzie
działalności Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w latach 1990–1994,
autorstwa Jolanty Klamańskiej (praca licencjacka); 2. Operacja „Aktion
Zug” na mostach na Wiśle w Tczewie, autorstwa Karoliny Rusin (praca
magisterska); 3. Charakterystyka limniczna zbiorników wodnych Tczewa, autorstwa Mateusza Trefflera (praca magisterska); 4. Nazewnictwo w zbiorze legend i baśni „Jasna i Dersław” Romana Landowskiego,
autorstwa Żakliny Kowalkowskiej (praca magisterska); 5. Ocena konkurencyjności regionu i możliwości jej poprawy na przykładzie Gminy
Miejskiej Tczew, autorstwa Moniki Pałkowskiej-Żur (praca magisterska).
Wyróżnienia za swoje prace otrzymali również: Joanna Schneider
Most tczewski jako wartość kulturowa); Żaklina Kowalkowska (W kręgu
kociewskiej kuchni); Izabela Rzeniecka (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie jako system aktywizujący osoby starsze); Daniel Karpiński (Podatek od nieruchomości jako źródło dochodu w gminie Tczew
w latach 2011–2014); Joanna Narloch (Działalność i zadania Bibliotek Publicznych w Polsce na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie); Monika Pałkowska-Żur (Monopol i konkurencja na rynku komunikacji miejskiej na przykładzie wybranych miast województwa pomorskiego).
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PRZEMYSŁAW KILIAN

Trójmiejscy Kociewiacy w 2018 roku

T

rójmiejski Klub Kociewiaków w Gdańsku spotkanie świąteczno-noworoczne, otwierające
coroczny cykl zjazdów klubu w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 20 stycznia 2018 roku, rozpoczął od odśpiewania Sto lat profesorowi Stefanowi
Raszei, który skończył 96 lat! Ad multos annos, Panie Profesorze! Spotkanie to było najpierw okazją
do zaprezentowania naszych publikacji. I tak, swoje
najnowsze dzieło zaprezentował nasz klubowicz,
Krzysztof Kowalkowski. Książka pt. Ocypel. Perła Kociewia, wydana przez wydawnictwo Region (Gdynia
2017) jest kolejną pracą monograficzną w dorobku
autora, opisującą dzieje i współczesność kociewskiej
miejscowości. Z jej kart dowiemy się m.in., dlaczego
autor i sami mieszkańcy Ocypla, a także wiele innych
osób odwiedzających tę wieś, uważa ją za „perłę” regionu. Autor podzielił się z zebranymi swoimi perypetiami oraz przeciwieństwami losu w pisaniu
książki, które są zawsze niemniej ważne i ciekawe
od samej zawartości ukończonego już dzieła.

Następnie Beata Graban przedstawiła postać
i twórczość literacką niezwykle zasłużonej osoby dla
Kociewia, śp. Romana Landowskiego (1937–2007),
nawiązując do powstania antologii ponad czterystu
utworów poetyckich tegoż autora. Książka …Poezje
powstała w ramach X Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej, została opatrzona wstępem i komentarzem
naukowym, a jej wydawcą jest Kociewski Kantor
Edytorski. Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tczewie (Tczew 2017). Zawartość antologii to liczne utwory o różnej proweniencji gatunkowej, jak choćby facecje, dwuwersowe aforyzmy
czy msze. Jeden z utworów, pochodzący ze zbioru
wierszy m.in. poświęconego tematyce bożonarodzeniowej, był inspiracją stanowiącą część zaproszenia
na nasze spotkanie w Ratuszu:
Zimowe sny
O czym śni samotna sosna

ZZBeata Graban podczas styczniowego spotkania w Ratuszu Staromiejskim (fot. Waldemar Wojtczak)
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Przemysław Kilian
przysypana białą zaspą
chociaż ciepłą i pierzastą
gdy odległa jeszcze wiosna.
O czym śni wśród pola ścieżka
której śladu nikt nie znaczy
nawet cień ciemnej rozpaczy
z wiatrem przy niej nie zamieszka (…)
(…Poezje, s. 44)

Po części prelekcyjnej składaliśmy sobie noworoczne życzenia, dzieląc się opłatkiem oraz śpiewając kolędy.
Kwietniowe spotkanie (2018), spędzone w duchu tym razem Świąt Wielkiejnocy, również opiewało najnowsze publikacje regionalne. W pierwszej
kolejności wystąpił trójmiejski Kociewiak, Edmund
Zieliński, prezentując swoją najnowszą książkę pt.
Drogi krzyżowe Kaszub i Kociewia. Sianowo. Hopowo. Bytonia (2017). Inicjatywa powstania tej pracy
zrodziła się w Sianowie, jak opowiadał nam Autor. Kolejne drogi krzyżowe powstawały z biegiem
lat, dzięki współpracy i zaangażowaniu przyjaciół
Edmunda Zielińskiego. W Hopowie, dzięki pracy
i pasji twórczej śp. Jerzego Walkusza, natomiast
w Bytoni dzięki kooperacji Tomasza Damaszka z autorem książki. Warto podkreślić rodzinny charakter
tejże publikacji, bowiem wstęp do książki napisał
syn autora, Wojciech Zieliński, a zakończenie jego
wnuczka Monika Pawelec (wstęp, fragmenty oraz

dokumentacja fotograficzna jest dostępna na blogu
autora: edmundkociewskie.bogspot.com).
Jako drugi wystąpił niestrudzony kociewski biografista, Ryszard Szwoch, z kolejnym, już szóstym
tomem Słownika biograficznego Kociewia. Autor
omówił ideę słownika, podkreślając m.in., że jednym z założeń było zachowanie cezury czasowej
do 2000 roku. Jednakże, jak sam przyznał, jest to
umowna granica, bowiem wciąż żyją wśród nas osoby zasługujące na to, by znaleźć się na kartach historii. Łącznie w sześciu tomach słownika znajduje się
już ok. 1500 biogramów postaci różnych narodowości, lecz wszystkich związanych z ziemią kociewską.
Na zakończenie dr Michał Kargul zaprezentował zawartości 11 zeszytu „Tek Kociewskich”,
zwracając uwagę na teksty autorstwa Anny Łucarz
nt. gwary kociewskiej. Prelegent nie omieszkał podzielić się swoimi obserwacjami i doświadczeniem
nauczyciela, stwierdzając, że gwara kociewska jest
obecna wśród młodego pokolenia, ale jest to już inna
gwara niż ta, którą znamy dzięki pracom Bernarda
Sychty. Tym, co się wydaje kluczowe z regionalistycznego punktu widzenia, to pobudzać świadomość regionalną młodego pokolenia w taki sposób,
aby kociewskość była powodem do dumy (wszystkie
zeszyty „Tek”, łącznie z najnowszym – 12/2018 – są
dostępne na stronie: http://skarbnicakociewska.pl).
W wolnych wnioskach głos zabrał m.in. Jan Kulas,
podkreślając wagę i znaczenie „Kociewskiego Ma-

ZZGrupowe zdjęcie Trójmiejskich Kociewiaków z kwietniowego spotkania (fot. Jacek Cherek)
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Trójmiejscy Kociewiacy w 2018 roku
gazynu Regionalnego”, prezentując zebranym jubileuszowy, setny numer kwartalnika.
Jesienne spotkanie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków odbyło się 29 września 2018 roku i zostało w całości poświęcone gwarze kociewskiej. Idea
tematyki spotkania narodziła się na marcowym zebraniu Zarządu. Chcieliśmy, aby na spotkaniu można było usłyszeć żywą kociewszczyznę, mowę osób,
które jeszcze na co dzień posługują się gwarą kociewską, potrafiąc również ją przełożyć na tekst.
Dwie zaproszone przez nas Kociewianki niestety ze względów zdrowotnych nie mogły przybyć na
spotkanie do Ratusza. Tym niemniej obie zaznaczyły
swoją (nie)obecność na naszym spotkaniu. Barbara
Pawłowska i Zyta Wejer, bo o nich mowa, przesłały
swoje wypowiedzi w dwóch różnych utworach literackich. Limerykiem autorstwa Barbary Pawłowskiej prezes Klubu rozpoczął spotkanie:
Jak to czasam przyńdzie?!
Czego to dzisiej w Gdańsku być nie mniało?
Wsiowy babie po pańsku gadać się zachciało!
Tyla, że walna bolónczka jó wziana
Już wew sóm pióntek i raptam od rana.
Tedy duch jeji tu je przylecóny, a w dóma ostało
w wyrach żgniate ciało.

Gadkę autorstwa Zyty Wejer przedstawiła zebranym Beata Górska, przewodnicząca zespołu re-

gionalnego „Kulickich Sztafsirantów”, dodając również słowo/a kociewskie od siebie.
Następnie głos zabrała Regina Kotłowska, wygłaszając referat pt. Słowa sercem pisane – rzecz
o kociewskiej gwarze, będący refleksją autorki na
bazie własnego wieloletniego doświadczenia w postrzeganiu gwary kociewskiej jako zjawiska historyczno-kulturowego. Referat był pokłosiem opracowanego przez autorkę i wydanego Słowniczka gwary
kociewskiej (Region, Gdynia 2017). Na zakończenie wystąpiły „Kulickie Sztafsiranty”, tym razem
tańcząc i śpiewając, uświetniając nasze spotkanie
swoim repertuarem artystycznym, zostawiając nas
z niezapomnianymi wrażeniami i emocjami.
Każde ze spotkań Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków w Gdańsku jest również okazją do nabycia
kociewskich wyrobów rękodzielniczych, dzieł Marii
Leszman, Katarzyny Nowak oraz Magdaleny Tkaczyk, a także najnowszych książek i wydawnictw regionalnych. Aby spotkania były nie tylko ucztą dla
ducha, ale i ciała, dbamy o należyty catering z kociewskim kuchem, za co należą się szczególne podziękowania Ryszardowi Morawskiemu z Malenina
oraz Elżbiecie Kilian z Gdańska.
Przypomnijmy, że Trójmiejski Klub Kociewiaków jest filią Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, powstał
w 2005 roku, a swoją nazwę zawdzięcza inspiracji
prof. Stefana Raszei.

ZZWystęp „Kulickich Sztafsirantów” na spotkaniu wrześniowym Klubu (fot. Waldemar Wojtczak)
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MAŁGORZATA KRUK

KOCIEWSKIE OBRAZKI W FABRYCE SZTUK

Z

okazji Światowego Dnia Kociewia, obchodzonego dorocznie 10 lutego, Fabryka Sztuk
w Tczewie ogłosiła konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży.
W konkursie wzięło udział aż dwieście pięćdziesiąt osób. Uczestnicy rysowali kociewskie pejzaże, zabytki, symbole regionu, np. haft czy herb,
a nawet pojawiła się maskotka Fabryki Sztuk – koci
koci... Kociewiak. Ilustrowali ponadto legendy i baśnie kociewskie.
Wszystkie obrazki zostały ocenione przez jury
pod przewodnictwem Ireny Pijanowskiej-Morus,
nauczyciela plastyki, a następnie wyeksponowane
na okazjonalnej wystawie.
Werdyktem jury w kategorii wiekowej do 6 lat
nagrodę główną otrzymał Mieszko Pauch, wyróżnie-

nie – Oliwia Szulc, Kaja Zielińska, a wyróżnienie pozaregulaminowe – Lilianna Balcerowicz.
W kategorii wiekowej 7–10 lat nagrodę główną
jury przyznało Adzie Chmieleckiej, wyróżnienia –
Agacie Różyckiej, Julianowi Sadowskiemu i Joannie
Zalewskiej; wyróżnienie pozaregulaminowe uzyskał
Szymon Piotrzkowski.
W kategorii wiekowej 11–14 lat nagroda główna trafiła do Martyny Janiszewskiej, wyróżnienia
zaś do Nikodema Sijka, Wiktorii Steinthorsson i Julii Stuczyńskiej, a wyróżnienie pozaregulaminowe
do Tomasza Kowalczyka.
W najstarszej konkursowej kategorii wiekowej,
15–18 lat, nagrody głównej jury nie przyznało, zaś
wyróżnienie uzyskała Paulina Eich, a wyróżnienie
pozaregulaminowe Szymon Kokoć.

ZZMieszko Pauch – nagroda główna w kategorii wiekowej do 6 lat
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KOCIEWSKIE OBRAZKI W FABRYCE SZTUK

ZZAda Chmielecka nagroda główna w kategorii wiekowej 7–10 lat
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Małgorzata Kruk

ZZMartyna Janiszewska – nagroda główna w kategorii wiekowej 11–14 lat

ZZPaulina Eich – wyróżnienie w kategorii 15–18 lat
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Droga Redakcjo,
robicie kawał dobrej roboty,
pracując nad poczuciem tożsamości regionalnej, kociewskiej.
Dla mnie jest to coś, czego mi
brakuje. Zwykle mówię o sobie,
że jestem „Kociewianką bez kultury”, nie potrafię zidentyfikować
mojego pochodzenia.
Moi rodzice nie byli stąd. Mamę
i jej rodzeństwo, zakorzenione
rodzinnie od pokoleń w kieleckim, wojna rzuciła na roboty przymusowe do Niemiec.
Trafili do posiadłości bauera
pod Bolesławcem (niedaleko
Wrocławia), który w czasie II
wojny światowej został włączony
do Rzeszy, do tzw. Kraju Warty
(Wartheland). Ludność polska na
tym terenie była przeznaczona
do całkowitego wyniszczenia,
ale „moim”, jako przymusowym
robotnikom, udało się przeżyć
ten czas. Po wojnie rodzina mojej
Mamy została przesiedlona na
Ziemie Odzyskane, do podpelplińskich Pomyj. Tam Mama
poznała Tatę, który wraz z całą
rodziną przybył z Kresów. Był
rodowitym Polakiem z Wołynia,
mówił doskonale po polsku,
bez jakichkolwiek naleciałości językowych, bo od zawsze
kultywowali na Kresach rdzenną
kulturę polską, czuli się wyłącznie Polakami. Oboje uczyli się
w Tczewie. Potem Tato skończył
weterynarię w Lublinie, Mama
została nauczycielką historii,
mieszkała i uczyła w Gdańsku.
Po kilku latach małżeństwa Tato
już jako lekarz weterynarii dostał
nakaz pracy na Warmii, w Resz-

lu. Tu zaczyna się moja historia.
Kim jestem, do jakiego regionu należę, skąd pochodzę, nie
wiem… Urodziłam się jak czworo mojego rodzeństwa w Gdańsku, a więc w sercu Kaszub, ale
byłam w tym czasie mieszkanką
Warmii. Od piątego roku życia na
stałe mieszkam w Tczewie, ale
niewiele z tego wynika.
Moi rodzice, jako ludzie „nie-stąd”, napływowi, przesiedleni,
nie identyfikowali się z tym regionem. Przyszli ze swoją własną
rodzimą kulturą i nie potrafili
się zidentyfikować z zastaną.
Przeciwnie, często wskazywali
na swoją odmienność, dostrzegali
różnice regionalne, kultywowali swoje tradycje i obyczaje.
Kultura pomorska była więc
w moim domu… zakazana. Mama
– nauczycielka, identyfikująca
się z centralną Polską – dbała,
byśmy nie przesiąkali gwarą kociewską. Nie pozwalała na „jo”,
zawsze poprawiła „szruber”, nie
podawała nam „szneki z glancem”, lecz drożdżówkę. Byliśmy
jakoś w opozycji do miejscowej
mentalności i obyczajowości.
Ponieważ moi rodzice byli napływowi, mimo że byli miłymi ludźmi, nie spotykali się z nadmierną życzliwością autochtonów,
więc w naszym domu panowało
pewnie krzywdzące przekonanie,
że Pomorzacy są mało życzliwi
i zamknięci w sobie, nie mają
serca na dłoni, jak inni. Ponieważ
moi byli napływowi, łatwiej dostrzegali miejscową odmienność
– np. niemieckie obchodzenie
bardziej urodzin (Geburstag) niż
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imienin. W naszym domu ważniejsze były imieniny – to one
spraszały gości, bo były znane
każdemu z kalendarza, urodziny
zaś były dla najbliższej rodziny,
dla tych, co znali datę z metryki.
Rodzice zdumiewali się pomorskim obyczajem gotowania
obiadu od samego rana (ponoć
naleciałość pruska, jak czytałam w jednej rozprawie) czy też
kultywowaniem nadmiernej ich
zdaniem troski o dom, co dostrzegali np. w obowiązku ściągania butów przez gości. Ojej,
obyczaj dla nich trudny do przyjęcia, czasem oprotestowywany,
bo człowiek jest ważniejszy niż
dywan. Wierzyłam im, bo znałam
Pomorzaków, którzy zaraz po
wyjściu gości wyciągali odkurzacz, by podreperować stan
swojego domostwa.
Dzisiaj nie umiem się zidentyfikować z żadnym z moich światów.
Powiedzieć, że jestem Kaszubką, z Warmii albo z Kociewia.
Z wszystkich po trosze? Żaden
z tych regionów mnie nie ukształtował. Osiem lat młodości spędzonych na studiach w Warszawie
i wszyło mnie także w to miasto.
Żałuję… To niezwykłe mieć jakieś
rodzime bogactwo, tradycję, odmienność, identyfikować się z tym
regionem, a nie z innym.
Czytelniczka z Tczewa
* * *
Szanowni Redaktorzy, czy
możecie napisać w najbliższych
numerach, gdzie jest granica Kociewia, jak przebiega, bo słyszałam różne opinie i zdania.
Irena ze Skórcza

47

Zachęcamy do sprawdzenia znajomości gwary kociewskiej w naszej krzyżówce. Jej rozwiązanie, które powstanie w oznaczonych polach stanowi zdanie wyjęte z „Gadek Rozaliji” z poprzedniego numeru. Dla ułatwienia wpisaliśmy kilka liter. Rozwiązanie (hasło)
można do nas przysłać zarówno pocztą, jak i mejlem, z dopiskiem „Krzyżówka”. Adres
pocztowy i mejlowy znajduje się w stopce redakcyjnej. Wylosujemy trzech zwycięzców.
1

Od lewej

B
2

3

1. rzeczy
osobiste,
manatki

I

R
4

2. podglądać,
śledzić

S

3. pojazd złej
jakości, byle
jaki

5
6

I
7

D

8

5. papierowa
torebka
6. racuchy,
placki drożdżowe

Ł

9

7. majtki

10

E

12

Z
13

W

U

10. ugniatane
ziemniaki
11. śniadanie
12. twaróg

14
15

8. iść pieszo
9. zupa z młodej kapusty

11

16

4. zamówić

13. lanie

L

14. jedzenie
15. odwilż
16. ubranie

Udział w konkursie może wziąć każdy, z wyjątkiem pracowników MBP w Tczewie, ich najbliższej rodziny
i wolnych współpracowników. Losowanie nagród odbędzie się w MBP, zwycięzcy zostaną poinformowani
pisemnie oraz otrzymają nagrody pocztą. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa z dniem 15 maja 2019 r.
Zasady przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kociewski Kantor Edytorski. Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (adres
w stopce redakcyjnej). Dane są zbierane i przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji konkursów oraz świadczenia usług przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, które świadczyliśmy. Nadesłanie odpowiedzi konkursowej jest równoznaczne ze
zgodą na przechowywanie danych ww. celu. W każdej chwili mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, pisząc na adres e-mail: kke@biblioteka.tczew.pl.

W NASTĘPNYM NUMERZE M.IN.:

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

CZARNA WODA
GNIEW
NOWE
PELPLIN
SKARSZEWY
SKÓRCZ
STAROGARD GD.
ŒWIECIE
TCZEW
BOBOWO
DRAGACZ
DRZYCIM
JEŻEWO
KALISKA
LUBICHOWO
MORZESZCZYN
OSIE
OSIECZNA
OSIEK
SMÊTOWO
SUBKOWY
WARLUBIE
ZBLEWO
GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRĄBKI WIELKIE

ZZ

Kociewskie Pióra rozdane

ZZ

Krzysztof Korda: Droga do Niepodległej (6). Strajk
szkolny na Kociewiu

ZZ

Wymienialnia Książek

ZZ

O Witoldzie Pileckim i Kazimierzu Piechowskim
Spotkanie z Małgorzatą Strękowską-Zarembą

ZZ

Monika Jabłońska: Tczewscy uczniowie kontra
burzliwe dzieje Grodu Sambora

