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Zofia Daniel

TCZEWSKA KSIĄŻNICA 

Całkowicie rozebrana przez
Pracowników budowlanych,
Rumieniła się gruzem
Czekając na dobre zmiany.

Przechodziła ewolucję od podstaw,
Gdy mury na nowo pięły się w górę –
Wtedy od razu czuła się atrakcyjna 
I ubrana w różnobarwną kulturę.

Piękna, szykowna i wytworna
Szklaną suknię chętnie wdziała
I już służyć czytelnikom
Swoim jest przygotowana.

Żarliwe promienie słońca przenikają
Do wnętrza poprzez okno połaciowe,
Podając niezbędny życzliwy blask
W jej uroczą duszę awangardową.

Klimatyzacja niczym serce
W jej wnętrzu cicho pracuje
I w czasie nieznośnych upałów 
Nowy komfort proponuje.

Sekcja Historii Miasta
Liczną kolekcją pamiątek zachęca;
Książki, mapy, plany, pocztówki – 
Paletę ważnych skarbów już odwiedzaj!

Ta tczewska książnica ewoluowała dla swych
Czytelników i nocą dyżuruje – 
Od strony ul. Kościuszki na spóźnionych 
Z nowiutką wrzutnią książek wypatruje…
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Na okładce fasada nowego gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. A. Skulteta na Starym Mieście w Tczewie (fot. Jacek Cherek)
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Od wydawcy

Szanowni Państwo,

Stan świadomości historycznej młodych Polaków – wiedza o przeszłości i umiejętność jej oce-
niania – wydaje się coraz niższy. Okazuje się równocześnie, że dla nas wszystkich kluczem 
do przyswojenia dziejów jest poznawanie historii lokalnej – regionu, „małej ojczyzny” – która 
jest bliższa, doświadczana na co dzień, której zabytki materialne i niematerialne (przechowy-
wane często w pamięci rodzinnej) znamy z obserwacji. Słowem, najlepszą drogą do przybli-
żenia młodym (a przypomnienia także sobie), do ożywienia abstrakcyjnych niekiedy dziejów 
ziem polskich, jest prezentacja dziejów własnego regionu, co dla naszego pisma oznacza prze-
kazywanie historii i specyfiki tożsamości Kociewia, własnego miasta czy wsi.

Od stycznia 2018 roku, przygotowując się do stulecia odzyskania niepodległości przez Rzecz-
pospolitą (obchodzonego tak uroczyście 11 listopada tegoż roku w  Narodowe Święto Nie-
podległości) kwestią coraz bardziej nas zajmującą było stulecie powrotu Pomorza, a wraz 
z nim Kociewia, w granice Rzeczypospolitej. Dlatego przez szereg artykułów staraliśmy się 
niemal obrazować dzieje naszych ziem od czasów zaborów, przez sto czterdzieści osiem lat 
niewoli, by lepiej przeżyć, czym dla Polaków była troska o odzyskanie niepodległości i jak 
cennym jest dla nas darem, wyśnionym, wymarzonym przez wiele pokoleń naszych rodaków. 

Patrząc na radosny reportaż fotograficzny z  obchodów stulecia powrotu Kociewia do nie-
podległej Polski ze stycznia bieżącego roku, mam wrażenie, że wszystkim nam udało się 
przygotować do tych obchodów godnie. Z obrazów tych widać, że uroczystości stulecia były 
niezwykle radosne, bliskie, wolne od pompy i zadęcia, chociaż pełne dumy. 

Cieszę się, że w tym numerze możemy poinformować Państwa o otwarciu nowego gmachu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (filii przy ulicy Kościuszki) w Tczewie, w której znajdzie nową 
siedzibę także redakcja naszego magazynu. Jestem przekonany, że miasto Tczew zyskało cie-
kawe miejsce życia kulturalnego i wygodną, nowoczesną, sprawnie działającą książnicę.

Życząc udanej lektury tego wydania, zwracam uwagę naszych Czytelników, że przynosi ono 
również wiele opowieści indywidualnych, relacjonowanych przez świadków, które zawsze 
czyta się z ciekawością. Polecam szczególnie wszystkie teksty o Kociewiu i Kociewiakach, 
dla których istniejemy od 1986 roku.

dr Krzysztof Korda

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

(fot. Damian Chrul)
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KRZYSZTOF KORDA

Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 
1918 roku, ale w jej granicach zabrakło 
jeszcze Pomorza, a więc i Kociewia. Mimo 

to nasi przodkowie nie zrezygnowali z marzeń 
o Polsce. Nie chwycili za broń, chociaż zachęcała 
do tego napięta atmosfera, ale w sposób demo-
kratyczny, pokojowy walczyli o powrót w granice 
Rzeczypospolitej. Zwoływali wiece, powołali Pol-
ską Radę Ludową, wybrali swoich delegatów na 
Sejm Dzielnicowy do Poznania, aby wszędzie gło-
sić, że Świecie, Nowe, Gniew, Pelplin, Starogard 
czy Tczew był i jest polski, przeciwstawiając się 
tym samym propagandzie niemieckiej próbującej 
forsować zaniżoną liczbę Polaków na Pomorzu. 

Pokojowe, demokratyczne zabiegi przyniosły 
sukces i na podstawie decyzji Konferencji Poko-
jowej w Paryżu, zakończonej podpisaniem Trak-
tatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku, Kocie-
wie powróciło do Polski w styczniu 1920 roku. 

10 stycznia 1920 roku weszły w życie ustale-
nia Traktatu Wersalskiego i rozpoczęło się przej-
mowanie Pomorza przez wojska Frontu Pomor-
skiego, dowodzone przez generała Józefa Hallera. 

ZZ Wkroczenie wojsk polskich do  Torunia, 18 stycznia 1920 r. (źródło: CAW)

ZZ Gen. Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego 
wyzwalającego Pomorze w 1920 r. (źródło: CAW)
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ZZ Wkroczenie 26 stycznia 1920 r. wojsk polskich do Nowego (zbiory udostępnione przez Zbigniewa Lorkowskiego z Nowego)

ZZ Wkroczenie wojsk polskich 27 stycznia 1920 r. do Gniewa (zbiory Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- 
-Pomorskiej w Wejherowie)

18 stycznia powrócił w  granice Rzeczypo-
spolitej Toruń, 21 stycznia Chełmża, 22 stycznia 
Chełmno, 23 stycznia Grudziądz, 25 stycznia 
wojska wkroczyły na Kociewie. Najpierw weszły 
do  Świecia, 26 stycznia do  Nowego, 27 stycznia 

do  Gniewu, 28 stycznia do  Pelplina, 29 stycz-
nia do  Starogardu, a  30 stycznia do  Tczewa. 
W  następnych dniach Front dotarł na Kaszuby, 
a 10  lutego 1920 roku odbyły się w Pucku sym-
boliczne zaślubiny Polski z Morzem. Podczas tej 

krzysztof korda
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ZZ Wkroczenie wojsk polskich 28 stycznia 1920 r. do Pelplina (zbiory MBP w Tczewie)

ZZ Uroczystość powitania wojsk 30 stycznia 1920 r. przed Ratuszem w Tczewie (zbiory MBP)

ceremonii generał Józef Haller wrzucił do  mo-
rza jedną z obrączek, którą otrzymał od polskich 
gdańszczan. Drugą obrączkę dowódca Frontu 
Pomorskiego do  końca życia nosił na palcu. Po 
jego śmierci rodzina generała przekazała obrącz-

kę do jednego z muzeów. Obecnie można ją zoba-
czyć w Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego 
w Licheniu Starym.

Tak w sposób pokojowy powróciło Pomorze, 
w tym Kociewie w granice Rzeczypospolitej. 

powrót kociewia do polski – 1920



6 KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY        styczeń–MARZEC  2020        NUMER 108

Diariusz pomorskiej wyprawy

4 lutego 1920 r. 

Ósma rano. Pociąg sztabowy czeka na dworcu miejskim w Toruniu. Jedziemy z Jenerałem do Pel-
plina, Tczewa i Starogardu. W Pelplinie witają nas tłumy. Po raz pierwszy widzimy nie programo-
we przyjęcie w mieście, nie oficjalne, obmyślane z góry powitanie, a prosty, żywiołowy entuzjazm. 
Młodzież wyprzęga konie z powozu Jenerała i wiezie Wodza dobrego kłusa przez miasto do katedry.  
Jest to właściwie duża, porządnie zabudowana wieś, a  nie miasto. Klasztor Cystersów i  wspania-
ła katedra górują nad dachami osady. Wita Jenerała we drzwiach kościoła diecezjalnego bi-
skup sufragan ks. dr [Jakub Jan] Klunder, Polak w  zastępstwie biskupa Niemca [Augustyna] 
Rosentretera. (…) Dziwnie odbija się to wszystko od  tej wiejskiej osady polskiej doszczętnie. Ka-
tedra, gimnazjum, wieś – i  kompozytor organista, witający własną kantatą Jenerała Hallera… 
Ale czas na nas, czas… Jedziemy w słońcu przez ludu pełne ulice. Dzieci garną się do nas – i w na-
szym samochodzie jest taki mały Stefuś z Pelplina, w złotych włoskach, z chorągiewką w ręku – który 
nas żegnać musi i wracać do domu. 

W Tczewie jest już inaczej. Bądź co bądź miasto. Przemawia pan starosta Arczyński, pan burmistrz 
Orcholski. Z  dworca udajemy się automobilami na most, podwójny wielki most na Wiśle, będący 
dumą inżynierów niemieckich. 

Na rzece kra. Ogromne bryły lodu posiadały na brzegach. Woda mętna i szara. Tam, za Wisłą, kończy 
się państwo polskie i zaczyna się „wolne miasto” Gdańsk. Na prawem brzegu rzeki przyczółek mo-
stowy, obsadzony przez pluton hallerczyków ze szturmowej kompanii. Dwadzieścia kroków – druty 
kolczaste – i koniec własnej ziemi. Ma się wrażenie, że posterunek polski stoi w żelaznym koszyku, 
wiszącym na końcu mostu. Droga zamknięta – nowy jakiś Gibraltar. 

W Tczewie bawimy krótko. Na Rynku, przed oczyma niemieckiej ludności, batalion morski śpiewa 
„Rotę” Konopnickiej, Jenerał Haller przemawia krótko, energicznie, po żołniersku. Jesteśmy tu w ką-
cie Polski najbardziej cennym dla Prus, nie mogących odżałować kolejowego węzła o pierwszorzęd-
nym znaczeniu. 

Jedziemy dalej, do Starogardu. Przybywamy pod wieczór. Witają nas o wiele serdeczniej niż w Tcze-
wie. Nic dziwnego – ludność tu polska – i nielicznie rozrzuceni Niemcy pragną zgodnego współżycia 
z nami. Wyprawicielem ich jest pan burmistrz Komossa. Polskie władze reprezentuje ks. dr Dyring 
[Jan Doering], z serdecznymi słowami zwracający się do Jenerała w dłuższej mowie opartej o grun-
towną znajomość historii ziemi pomorskiej. (…)

O parę wiorst od Starogardu wysiadamy z powozów, by zwiedzić stajnie rządowe, pozostawione przez 
władze niemieckie. Prawdziwa radość dla żołnierza polskiego. Konie wysokiej krwi, świetnie utrzy-
mane, budynki pierwszorzędne. Kto z oficerów nie marzył o własnej stadninie? Śmieją się im oczy 
– konie na schwał …

Ale spieszyć się musimy – czekają na nas z kolacją państwo Rudowscy w Klonówce. (…) 

Jedziemy końmi do Pelplina – i zbliża się ku nam w mrokach – nad polami stojąca, wielka Katedra. 

Edward Ligocki

(„Straż nad Wisłą” 1920, z. 2, fragm, pisownia uwspółcześniona)

EDWARD LIGOCKI



Stulecie powrotu Kociewia do polski

ZZ PELPLIN – m.in. inscenizacja przyjazdu gen. Halle-
ra, przemówienie w katedrze, defilada ze 100-metro-

wą flagą przygotowaną specjalnie na to wydarzenie 
(fot. Jacek Cherek i Wojciech Jagielski) 

ZZ ŚWIECIE – kilku-
dziesięciu kawale-
rzystów i piechu-
rów w strojach 
z epoki, insceniza-
cje i piknik histo-
ryczny z wojsko-
wymi pokazami, 
z repliką czołgu 
z I wojny świato-
wej, blisko stulet-
nim samochodem 
marki Citroen, 
konkursami, mo-
bilnym muzeum 
i grochówką (fot. 
Marcin Saldat, 
Archiwum OKSiR 
w Świeciu)

WOJCIECH JAGIELSKI
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ZZ ŚWIECIE (fot. Marcin Saldat, Archiwum OKSiR w Świeciu)

ZZ W TCZEWIE miesz-
kańcy mogli zoba-
czyć inscenizację 
przybycia haller-

czyków, przywitania 
ich przed Urzędem 

Miejskim przez 
lokalne władze, 

przyjazd Hallera. 
W rolę ówczesne-
go tymczasowego 

burmistrza Tczewa 
Władysława Or-

cholskiego wcielił 
się prezydent 

Mirosław Pobłocki 
(fot. Rafał Grzen-

kowski). Były rów-
nież m.in. pokazy 

wojskowe na Rynku 
oraz bieg 100-lecia 
(fot. Jacek Cherek)

wojciech jagielski



ZZ Od góry od lewej: uroczystości w GNIEWIE, 
w ich ramach mieszkańcy zebrani na Rynku 
wzięli udział w przemarszu ulicami miasta; 
po żywej lekcji historii na Zamku zebrani 
mogli uraczyć się wojskową grochówką 
(fot. Jacek Cherek); 

ZZ W STAROGARDZIE inscenizacja wjazdu 
gen. Hallera ściągnęła na ulice tłumy miesz-
kańców. Jak przed stu laty bryczka z gene-
rałem wjechała na Rynek przez specjalnie 
przygotowaną bramę i tak jak wtedy generał 
został wniesiony na plac na ramionach 
starogardzian (fot. Jacek Cherek). Wieczo-
rem odbył się koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”;

ZZ W MORZESZCZYNIE w uroczystości pa-
triotyczne mocno zaangażowały się dzieci 
i młodzież szkolna (fot. Jerzy Hildebrandt)

ZZ W RYCHŁAWEJ (gm. Nowe) młodzież 
zaprosiła mieszkańców na patriotyczny 
montaż słowno-muzyczny przy ognisku

ZZ Na Zamku Joannitów w SKARSZEWACH po 
salwie honorowej Skarszewskiego Bractwa 
Kurkowego odbyła się sesja historyczna 
i koncert pieśni patriotycznych (fot. Jacek 
Cherek)

2020 – Stulecie powrotu Kociewia do polski
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9 marca br. nastąpi otwarcie nowego gma-
chu biblioteki na tczewskiej Starówce. Filia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 

Kościuszki 2 doczekała się nowoczesnej siedziby. 
Zastąpiła ona stary obiekt, a równocześnie in-
westycja ta poszerzy pole działania tej placówki. 
Pozwoli realizować i poszerzyć ofertę kulturalną 
oraz edukacyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. Nowy obiekt 
będzie pełnić funkcję miejsca spotkań podczas 
największych inicjatyw MBP i stanie się nowym 
ośrodkiem życia kulturalnego Starego Miasta. 

Nowa biblioteka znajduje się w  miejscu 
szczególnym – na dawnym Podgrodziu Tczewa – 
i sąsiaduje ze zrewitalizowanymi murami i ziele-
nią stworzoną na miejscu dawnej fosy grodzkiej 
– dzisiaj są to małe planty miejskie. 

W  powstałym obiekcie mieścić się będzie 
filia biblioteki miejskiej dla dzieci i  dorosłych. 
Swoje nowe miejsce znajdzie tam również Sekcja 
Historii Miasta, przeniesiona z budynku główne-
go MBP przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego. 
Dzięki temu archiwalia, zawierające 
wiele cennych zbiorów
z historii Tczewa, 

będą lepiej zabezpieczone i  wyeksponowane. 
Co  ważne, w  gmachu tym znajdzie swoją nową 
siedzibę redakcja „Kociewskiego Magazynu Re-
gionalnego”, co ułatwi nam kontakt z autorami. 

Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego 
budynku to 542 metry kwadratowe, z czego więk-
szość będzie dostępna dla czytelników i animato-
rów kultury.

Tę  imponującą inwestycję udało się zreali-
zować dzięki zaangażowaniu Prezydenta Miasta 
Tczewa Mirosława Pobłockiego, który budowę 
książnicy wpisał w miejskie inwestycje, realizo-
wane w ramach rewitalizacji Starego Miasta. 

Projektantami nowego obiektu są inż. Andrzej 
Bela i mgr inż. arch. Małgorzata Waśniewska. 

W obiekcie zastosowano wiele nowoczesnych 
rozwiązań technicznych. Biblioteka jest w pełni 
dostosowana do  potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Posiada równocześnie wiele innowacyj-
nych systemów zapewniających bezpieczeństwo 

osób oraz zbiorów. Wysokie 
standardy spełnia 

Nowo wybudowana Biblioteka
na Starym Mieście w Tczewie

ZZ Fasada nowej biblioteki od ulicy Kościuszki (fot. Jacek Cherek)

KRZYSZTOF KORDA
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system przeciwpożarowy, klimatyzacyjny i  wen-
tylacyjny, które – jak dowiodły ostatnie ciepłe 
miesiące letnie – stają się niezwykle ważnym wy-
posażeniem gmachów użyteczności publicznej. 
Zadbano także o wysokiej jakości system alarmo-
wy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz po-
wierzchni magazynowej, w budynku można prze-
chowywać najcenniejsze skarby MBP w Tczewie. 
Przypomnijmy, że najstarsze z  nich pochodzą 
z XVII stulecia. 

Dla zapracowanych mieszkańców przygoto-
wana została całodobowa wrzutnia książek, dzię-
ki której każdy i  o  każdej porze może zwrócić 
wypożyczone pozycje i  uniknąć przekroczenia 
terminów wypożyczania.

Poza wypożyczalnią dla dzieci, młodzie-
ży i  dorosłych, w  bibliotece będzie można miło 
spędzić czas na spotkaniach z książką, puzzlami, 
grami oraz  w  dziecięcym czytelniczym „Klubie 
Kubusia Puchatka”. Dorośli będą mogli spotykać 
się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Niezwykle ważne jest również to, że odtąd or-
ganizowane przez MBP spotkania autorskie z pi-
sarzami będą się odbywać w komfortowych wa-
runkach w nowo powstałej sali wielofunkcyjnej.

W  przeniesionej Sekcji Historii Miasta, 
mieszczącej się w części budynku od strony po-
zostałości dawnych murów miejskich, zostaną 
udostępnione najcenniejsze skarby książnicy, 
związane m.in. z dziejami i rozwojem tczewskiej 
społeczności. To właśnie w  ramach jej działań 
będą się odbywać spotkania dla dzieci, młodzie-
ży oraz lekcje biblioteczne. Przy wykorzystaniu 
najnowszych technik multimedialnych już zgro-

madzone, jak i  zakupione specjalnie na ten cel, 
zasoby sekcji w postaci publikacji i przedmiotów 
kultury materialnej i  niematerialnej stanowią-
cych świadectwo dziejów Tczewa, zostaną udo-
stępnione zwiedzającym. MBP udostępni wszyst-
kie swoje pocztówki w formie zdigitalizowanej na 
stronie SKARBNICY – tczewskiej biblioteki wir-
tualnej, która rozpocznie funkcjonowanie wraz 
z otwarciem nowego obiektu.

Na otwarcie biblioteki została przygotowa-
na wystawa. Część stała ekspozycji zaprezentu-
je Stare Miasto, jego przeszłość i teraźniejszość, 
co ma wielkie znaczenie z uwagi na rewitalizację 
Starówki. 

Ponadto obiekt mógłby się stać miejscem 
spotkań grup sąsiedzkich, będąc odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców oraz organizacji pozarzą-
dowych w przestrzeni Starego Miasta. 

Przedmiot zamówienia jest realizowany 
w ramach Projektu pn. „Miasto od-nowa – rewi-
talizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, 
Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia re-
witalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1  Kom-
pleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trój-
miasta – mechanizm ZIT.

Nowe miejsce, najnowszy w  mieście gmach 
użyteczności publicznej, kryje w sobie wiele cieka-
wostek oraz nowinek, które można będzie odkryć 
podczas dnia otwartego już 14 marca 2020 roku. 

Nowo wybudowana Biblioteka na Starym Mieście…

ZZ Fasada nowej biblioteki od strony murów Starego Miasta (fot. Jacek Cherek)
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W przeddzień Światowego Dnia Kociewia, 9 lute-
go br., w ramach 6. Kongresu Kociewskiego, od-
był się w Skórczu drugi już festiwal designerski.

Część pierwsza miała charakter konferencyj-
no-popularyzatorski. W  sali Miejskiego Ośrodka 
Kultury zebrali się miłośnicy regionu, aby wysłu-
chać dziesięciu referatów. I tak festiwalowe godzi-
ny przedpołudniowe upłynęły wśród opowieści 
o  tradycji i współczesności Kociewia. Poruszano 
tematy związane z tożsamością regionalną, współ-
czesnym stanem badań nad Kociewiem czy arcy-
ciekawą historią regionu. I nie zabrakło wśród po-
ważnych naukowych wystąpień także opowieści 
o kociewskim farmazonie, znikających zeszytach 
ze szkicami haftów czy kieszeniach, których uży-
wanie może ściągnąć na nas potępienie.

Tuż przed godziną piętnastą na terenie sali 
sportowej gromadzili się goście zaciekawieni 
częścią targową festiwalu. Gdy otwarto drzwi, 
oczom gości ukazało się ponad dwadzieścia sto-
isk Kociewie Design Festiwalu. Wśród wystaw-
ców znaleźli się: Kamila Froelke z  Kociewską 
Awangardą, Just Hero z odzieżą sportową, której 
wzór inspirowany jest haftem kociewskim, Biżu-
weria z  kolekcją Kociewskie Bukiety, Krystyna 
Gierszewska i Lignowskie Smakołyki czy choćby 
Fundacja „Ruszaj w Drogę”. Wszyscy wystawcy 
ujawniali zafascynowanie Kociewiem i  czerpa-
nie inspiracji z jego dziedzictwa. 

Niekwestionowanym hitem tegorocznej edy-
cji festiwalu była ręcznie malowana biżuteria. 
Chociaż słoiczki wypełnione fjutem czy bumbony 
z dekla też rozchodziły się w mgnieniu oka.

Wędrówki między stoiskami, rozmowy 
o  Kociewiu oraz zawieranie nowych, nie tylko 
biznesowych znajomości przerywały występy 
artystyczne. Już na samym początku festiwalu 
hymn kociewski zaintonowała mała Kociewianka 
– Kamilka Szweda – przy akompaniamencie bra-
ta Krzysia. Jednak zaskoczeniem dla wszystkich 
była długa kolejka, którą stworzyli festiwalowi 
goście pragnący otrzymać autograf Grega Piskor-
skiego. Połączenie kociewskiej łagodności i góral-
skiego ognia w wykonaniu zespołu Rokocinianki 
zakończyło festiwalowy dzień. 

Wspólna poleczka zatańczona przez wolonta-
riuszy była ukoronowaniem radości ze spotkania 
ludzi, którzy z dumą mówią o sobie: „jestem Ko-
ciewiakiem”.

Druga edycja kociewskiego święta w  Skór-
czu, zorganizowana przez entuzjastów społecz-
ników i przy pomocy lokalnych przedsiębiorców 
i  skórzeckiej młodzieży, pokazała jak wiele my 
Kociewiacy już zrobiliśmy na Kociewiu i  dla 
regionu, ale też wyznaczyła zadania na kolejny 
rok. Zadania badawcze, wydawnicze – te, które 
pozwolą zachować od  zapomnienia dziedzictwo 
niematerialne naszego Kociewia. Kurz festiwalo-
wy opadł – czas do roboty. 

ZZ Kociewie Design Festiwal (fot. Radio „Głos”)

DOROTA PIECHOWSKA
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W czasie wojny Mniamcy wywaleli Polaków 
ze swoich chałupów, bez żadnygo ale. Zara 
sprowadzeli tem Mniamców ji wszytko im deli. 
Polaków wywoziyli na roboty abo do  lagru na 
śmniyrć.

W  jedny mniescowości Mniamiec zajón 
nowa i  stara szkoła. Sóm zamniaszkał w  nowy 
szkole, a  w  stary szkole mniał mniaszkanie na 
młodygo. Jano młody tam siydział w  dziań. Na 
noc laz do starygo, a to ze strachu, żeby ludzie mu 
krzywdy nie zbobjyli. Bo w  stary szkole czanść 
pomnieszczań beła na robotników ji niywolników. 
W czasie wojny Mniamcy mnieli absolutne prawo 
do  rzóndzania ji różne przywileje. Do  roboty 
dosteli niywolników ji Polaków. W  stary szkole 
młody Mniamiec pastwjył sia nad ruskim 
niywolnikam. Coś mu nakazywał, a  tan gó 
wjidocznie niy rozumniał. Zaczón na niygo 
krzyczyć, wyzywać ji łobkładać rajtpydó. Rusek 
sia łobróciył, wyrwał mu pyda ji wdzieliył mu 
para razy. Tedy Mniamiec zes krzykam ji płaczam 
polejciał do  starygo. Po dwóch dniach przylaz 
z karafakó ji zastrzelył Ruska. Tedy beła mroźna 
zima, ziamnia mocko zamarźnianta. To wzión 
i  zakopał gó w  sklepsie ji fertych. Nikómu ni 
musiał sia tłumaczyć co sia z niywolnikam stało. 
Wystarczyło, że zgłosiył na policaj ji powiedział, 
że łuciyk.

Potam w  stary szkole, wieczorami zaczano 
ludzi straszyć. Te co  to wjidzieli, to sia bojeli. 
Donieśli ło tym staramu Mniamcowji, a  tan 
powiedział, że  to niy je  prówda. Powiedział 
tyż, że  przyńdzie łobaczyć. Śmniał sia ji gadał: 
„Niych mu sia jaky duch pokaże, to łon mu zara 
kyjam wdzieli ji bandzie spokój”. Późni łobaczył, 
co sia tam działo, chto po puklu dostał ji łod kogo. 

Mniamcy na przekór wszytkamu łurzóndziyli se 
w stary szkole libacyja. A to z łokazyji przyjazdu 
ofsicyra zez Berlina. Pojedli se i  popsilyli, tak 
że  łuczta przecióngnyła sia do  wieczora. Stary 
powaliył sia na kanapa, z kyjam przy boku. Wjera 
czykał, co  to bandzie. Pozostałe goście jedli, 
psiyli ji se gaworzyli. Naraz wszytke dźwiyrze 
sia szyroko łotworzyli. Tedy w sklepsie zaczano 
mocko rumotać. W  kuchni klapa w  podłodze 
wyskoczyła pod posowa ji tak wjisiała. Wjidzieli 
jak coś ze sklepu kosze z kartoflami wystawjiło. 
Kubły z  wodó chodziyli tak, jakby jych chtoś 
nosiył. W  kuchni zaczano szpukować ji słychać 
beło kroki. Tedy przylazło do jizby ji tam rajbach 
zrobjiyło. Zara starygo razam z  kanapó pod 
posowa cisnyło. Kyjam po puklu mu nawaliyło. 
Wszytke gloki pod posowó sia bujeli. Szafy 
przesuwało, stołam ruchało, stołkami ciskało. 
Działo sia to wszytko chwatko. Po puklach 
wszytkych wydraszowało. Żadan niy zdóżył 
łuciyc, aż swoja porcja dostał. Kożdy ratował 
sia jak móg, łoknami wyskakyweli, dźwirzami 
łuciykeli. Stary z krzykam wyprys na dwór, jano 
bez kyja. Po kyj przysłał kogoś dopsiyru na drugy 
dziań. Co beło dziwne, że w kwatyrze robotników 
ji niywolników krzywdy nikómu niy robjyło. 
Mniamcy gadeli, że to robotniki wszytko zrobjyli. 
Wzyweli wszytkich na policaj ji przesłuchyweli.

Stary niy zdóżył kyjam machnóć, ani ducha 
łobaczyć, a  łuż po puklu dostał. A  tak chciał 
spokój zaprowadziyć. Pozostałe Mniamcy tyż po 
puklach dosteli, jano nie wiedzieli łod kogo ji za 
co  lanie dosteli. Młody nic niy gadał, że  Ruska 
zamordował, a duch jygo jym to sprawjył.

Tak jym duch lanie sprawjył, że eszczy bez 
długe lata pamnianteli jaka nałuczka dosteli. 

Wojna i straszanie

EDWARD ODYA

opowiadanie kociewskie

Słowniczek gwary
Fertych – gotowe, zrobione
Gaworzyli – rozmawiali
Gloki – żyrandole
Karafaka – karabin

Rajtpyda – krótki bacik jeźca
Sklep – piwnica
Szpukować – pukać, hałasować
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Rozpoczął się 6. Kongres Kociewski. Za nami 
uroczysta inauguracja, która odbyła się na 
Zamku w Gniewie, 8 lutego 2020 podczas 

Kociewskiego Balu Niepodległości, z okazji setnej 
rocznicy powrotu Pomorza do macierzy. 

Połączenie tych dwóch okazji było nieprzy-
padkowe, co miały podkreślić słowa ks. Janusza 
Stanisława Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć 
w  ojczyznach wielkich, w  wielkiej ojczyźnie lu-
dzi. Ten ważny jubileusz 100-lecia odzyskania 
niepodległości tych ziem przypomina, że  tylko 
suwerenność ojczyzny gwarantuje pełnię swobód 
obywatelom. Należy jednak pamiętać, że to lokal-
ny potencjał mieszkańców, samorządność, gospo-
darka i  kultura regionów – tych małych skraw-
ków ziemi, przekładają się na kondycję całego 
kraju i od tego zależą także ogólnie pojęte relacje 
międzyludzkie, także w aspekcie etycznym.

Taką małą krainą jest Kociewie, w  którym 
drzemie ogromny potencjał. To dlatego 6. Kon-
gres Kociewski będzie upływał pod hasłem: „Toż-
samość kulturowa kociewia. Historia, tradycja, 
przyszłość”. Aby ów potencjał wydobyć i wykorzy-
stać, organizatorzy stawiają sobie takie cele jak: 
integracja i  rozwijanie współpracy pomiędzy sa-
morządami w obrębie trzech kociewskich powia-
tów (starogardzkiego, świeckiego i  tczewskiego) 
w dziedzinie kultury, nauki, turystyki i gospodar-
ki, budowanie tożsamości kulturowej i  poczucia 
przynależności do  lokalnej społeczności, zwłasz-
cza młodych mieszkańców, którzy są przyszłością 
tego regionu oraz tworzenie marki Kociewia jako 
oryginalnej i rozpoznawalnej części Pomorza.

Współpraca poprzez zaangażowanie samo-
rządów w  organizację 6. Kongresu Kociewskie-
go została nawiązana wiosną 2019 roku, podczas 
spotkań w  Zblewie i  Miradowie. W  efekcie ko-
lejnych zebrań wykrystalizował się plan głów-
nych wydarzeń kongresowych, do których należą: 
II  Kociewie Design Festiwal w  Skórczu (zorga-
nizowany 9  lutego br., w  przeddzień Międzyna-
rodowego Dnia Kociewia), Konferencja dla Na-
uczycieli „Edukacja regionalna – dobre praktyki, 
nowoczesne metody” w Ocyplu, Kociewskie Walne 
Plachandry w Grucznie, konferencja turystyczna, 
Konferencja Bibliotekarzy w Tczewie, XIII Festi-
wal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landow-

skiego (Tczew i  Starogard) oraz uroczyste pod-
sumowanie kongresu. Pod szyldem 6.  Kongresu 
Kociewskiego Kociewiacy wystąpią także podczas 
Jarmarku św. Dominika w Gdańsku, na Turnieju 
Vivat Vasa! w Gniewie oraz w czasie VIII Kierma-
szu Książki Regionalnej w Toruniu.

Grupa inicjatywna pod przewodnictwem 
Lecha J. Zdrojewskiego, prezesa Fundacji OKO-

-LICE KULTURY ze Zblewa zaplanowała także 
szereg wystaw oraz wydanie opracowań nauko-
wych i  publikacji o  regionie. Głównymi organi-
zatorami Kongresu poza Fundacją są: Miejska 
Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta w Tczewie, 
Trójmiejski Klub Kociewiaków, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Tczewskiej, GOK Kaliska, 
Kociewski Kantor Edytorski, Kociewie Design 
Festiwal, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Od-
dział Kociewski w Tczewie i Oddział Kociewski 
w Zblewie oraz kilka osób niezrzeszonych.

Chcielibyśmy jako organizatorzy dotrzeć 
do  placówek kulturalno-oświatowych, stowarzy-
szeń i  organizacji pozarządowych na całym te-
renie Kociewia, aby zachęcić je  do  współpracy 
i włączenia się w działania kongresowe poprzez 
organizację imprez towarzyszących 6. Kongre-
sowi Kociewskiemu. Mamy na myśli nie tylko 
wydarzenia o charakterze folklorystycznym, ale 
też naukowym, artystycznym, sportowym czy 
turystycznym. Łączy nas Kociewie: terytorium, 
historia, tradycja i  teraźniejszość. Mamy wiele 
powodów, które czasem trzeba sobie uświadomić, 
żeby z dumą identyfikować się z tym regionem. 

BEATA GRABAN

ZZ Kociewski Bal Niepodległości (fot. Tomasz Graban)
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Już po raz dwudziesty piąty Szkoła Podsta-
wowa w Przysiersku zorganizowała Konkurs 
Wiedzy o Kociewiu „Mój Region – Moją Małą 

Ojczyzną”. Tym razem wydarzenie to miało miej-
sce 14 listopada 2019 r. i połączone zostało z ob-
chodami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uczniowie szkoły w Przysiersku 
przedstawili patriotyczny program poświęcony 
naszej Ojczyźnie – jej trudnej historii i warto-
ściom, jakimi kierują się jej mieszkańcy.

Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęło 
dziesięć drużyn z  siedmiu szkół powiatu świec-
kiego. Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, 
miał formę turnieju. Rywalizowały ze sobą trzy-
osobowe zespoły w  dwóch kategoriach wieko-
wych: klas III–V i VI–VIII. 

Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom 
wiedzy na temat swojej małej Ojczyzny, m.in. na 
temat położenia i  miast regionu, jego walorów 
przyrodniczych, kultury – tradycyjnego stroju 
i haftu, słownictwa gwarowego oraz osoby dok-
tora Floriana Ceynowy – lekarza, publicysty 
i działacza społecznego. Uczestnicy przedstawili 
ciekawe, bogate w  informacje prezentacje mul-
timedialne pt. „Moja miejscowość – 100 lat nie-
podległości” (ucz. kl. VI–VIII) oraz plakatów pod 
hasłem „Moja miejscowość na starej fotografii” 
(ucz.  kl. III–V), wykonanych z  wykorzystaniem 
zdjęć z rodzinnych archiwów.

Emocjonującym momentem dla wszystkich 
biorących udział w  konkursie było ogłoszenie 
wyników.

W  kategorii klas III–V: I  miejsce zajęli 
uczniowie SP w Jeżewie (opiekun Ewa Rządkow-
ska), II – uczniowie SP w Przysiersku (opiekun 
Joanna Biniecka), III – uczniowie SP w Grucznie 
(opiekun Sylwia Kuklińska).

W  kategorii klas VI–VIII: I  miejsce zajęli 
uczniowie SP w Lipinkach (opiekun Jacek Kuf-
fel), II – uczniowie SP w  Przysiersku (opiekun 
Joanna Biniecka), III – uczniowie SP w Grucznie 
(opiekun Sylwia Kuklińska).

W zmaganiach udział wzięły również druży-
ny ze szkół w Bukowcu, Różannie oraz w Wiągu. 

Szkołę Podstawową w  Przysiersku repre-
zentowali: Pola Kozakiewicz, Kacper Sarnowski, 

Maksymilian Zieliński (klasy młodsze) oraz Ni-
cola Kozakiewicz, Małgorzata Raguza, Nikodem 
Siuda (klasy starsze). Prezentację przygotowali 
pod kierunkiem Małgorzaty Pieróg. Za organiza-
cję konkursu odpowiedzialne były: Hanna Czar-
necka-Kobus i Ewa Sutkowska. 

Konkurs Wiedzy o  Kociewiu został objęty 
patronatem honorowym: marszałka wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, 
kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Mar-
ka Gralika, a także starosty powiatu świeckiego 
Barbary Studzińskiej oraz wójta gminy Bukowiec 
Adama Licznerskiego.

W  uroczystościach uczestniczyli: starosta 
powiatu świeckiego Barbara Studzińska, wójt 
gminy Bukowiec Adam Licznerski, sekretarz 
powiatu świeckiego Iwona Karolewska, kierow-
nik zespołu obsługi oświaty w  Urzędzie Gminy 
Bukowiec Grzegorz Gwizdała, starszy wizyta-
tor Kuratorium Oświaty w  Bydgoszczy Daniela 
Krzyżelewska, kierownik Biblioteki Publicz-
nej w  Bukowcu Anna Kruczyńska, przedstawi-
ciel Okręgowej Rady Łowieckiej w  Bydgoszczy 
Waldemar Kawecki, zielony edukator Urzędu 
Marszałkowskiego w  Toruniu Marlena Wojcie-
chowska, regionalistka profesor Maria Pająkow-
ska-Kensik, przedstawiciele koła łowieckiego 
Cis 94, nauczyciele-regionaliści ze szkół powiatu 
świeckiego, przedstawiciele prasy lokalnej „Czas 
Świecia” i portalu „Świecie24”. 

Kociewie
nasza Mała Ojczyzna

HANNA CZARNECKA-KOBUS

ZZ Wręczenie nagród laureatom (fot. www.przysiersk.
edupage.org)
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Od 1985 r. kapituła złożona 
z członków redakcji i ko-
legium redakcyjnego mie-

sięcznika „Pomerania” przyznaje 
Skry Ormuzdowe – nagrody za – jak 
głosi regulamin – „szerzenie war-
tości zasługujących na publiczne 
uznanie, pasje twórcze, propago-
wanie kultury kaszubskiej i innej 
pomorskiej, działania bez rozgłosu, 
przezwyciężanie trudnych środo-
wiskowych warunków, społeczne 
inicjatywy w dziedzinie kultury”. 
W tym roku Skra trafiła do Miro-
sławy Möller jako jednej z sied-
miorga laureatów za rok 2019. Jest 
ona jedną z najbardziej rozpozna-
walnych, najbardziej zasłużonych 
i najbardziej aktywnych regionali-
stek kociewskich.

Urodzona w Nowem, zamiesz-
kała w Starogardzie Gd., a obecnie 
pracująca w Skarszewach, czyli za-
wsze na Kociewiu, któremu oddała 
swoje serce, wszystkie swoje umiejętności i talen-
ty. Wiele lat pracowała w Ośrodku Pracy Pozasz-
kolnej, a od 2016 er. kieruje Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i  Biblioteką Publiczną w  Skarszewach. 
Bez względu na pełnioną funkcję jest bez reszty 
oddana promocji gwary kociewskiej. Jej praca za-
wsze wykraczała poza zakres obowiązków nałożo-
nych przez przełożonych.

Szczególne zasługi ma w  odkrywaniu i  roz-
wijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży. Wychowała 
wielu (ponad 300!) laureatów konkursów recyta-
torskich „Recytujemy prozę i poezję kociewską” 
oraz Konkursów Recytatorskich Poezji Polskiej. 
Realizowała zajęcia z zakresu kultury i  histo-
rii regionu dla uczniów wszystkich typów szkół 
w ramach „Zielonej Szkoły” i „Lekcji o Kociewiu” 
(rocznie ok. 1000 osób!). Pomaga merytorycznie 
i  bezinteresownie w  prowadzeniu szkolnych ze-
społów folklorystycznych i  grup regionalnych 
w  szkołach i  domach kultury. Współorganizuje 
wiele konkursów, często pomagając merytorycz-
nie w  przygotowaniu m.in. Międzywojewódzkie-
go Konkursu Kociewskich Kolęd i Pastorałek pn. 

„Kolandy Lólków Naszych”, Mię-
dzyszkolnego Festiwalu Zespołów 
Regionalnych „Brzad”. Jest ponad-
to autorką wielu tekstów gwaro-
wych z cyklu „Gadki po naszamó”, 
pisanych na potrzeby uczestników 
konkursów recytatorskich z terenu 
całego Kociewia.

Od  kilkunastu lat organizuje 
warsztaty z edukacji regionalnej 
dla nauczycieli. Warto zauważyć, 
że była we wszystkich komitetach 
organizacyjnych dotychczasowych 
czterech Kongresów Kociewskich, 
odpowiadając za sprawy edukacji.

Przede wszystkim jednak na-
leży podkreślić jej dwa szczególnie 
ważne dokonania. Pierwsze z nich 
to prowadzenie od  kilkunastu lat 
Zespołu Pieśni i Tańca „Kociewie” 
i  dziecięcego zespołu „Szkólne 
Gzuby”, które w  swoim dorobku 
mają wiele nagród i wyróżnień na 
festiwalach i przeglądach folklory-

stycznych. Drugie dokonanie związane jest z ele-
mentarzem gwary kociewskiej „Gadómy po nasza-
mó”. Ten podręcznik Mirosława Möller napisała 
wspólnie z Grzegorzem Ollerem. Jest on nie tylko 
typowym opracowaniem słownikowym, ale wzbo-
gacony został o  wiele dodatkowych informacji. 
Można w nim znaleźć opisy obrzędów kociewskie-
go regionu, dawnych zawodów wykonywanych na 
Kociewiu, a  także sporo przepisów kulinarnych. 
Atutem dodatkowym tego elementarza jest załą-
czona płyta CD, na której znajdują się teksty czy-
tane po kociewsku, a  także kociewskie piosenki.

Mirosława Möller jest niestrudzoną zbieraczką 
słownictwa kociewskiego. Z jej inicjatywy zebrano 
i zewidencjonowano ok. 2 tysiące słów. Można bez 
zbędnej przesady powiedzieć, że kontynuuje w ja-
kimś zakresie dzieło ks. Bernarda Sychty.

Za swoje dokonania wyróżniona została m.in. 
medalem „Chwalba Grzymisława” (2006), dwu-
krotnie Nagrodą Starosty Powiatu Starogardz-
kiego w dziedzinie kultury (2007 i 2009), Meda-
lem im. Izydora Gulgowskiego (2008), Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (2000). 

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Mirosława Möller
kolejna Skra Ormuzdowa z Kociewia

ZZMirosława Möller (fot. arch. pryw.)
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Chyba nawet najwięksi pesymiści nie przy-
puszczali, że postępująca odbudowa Mo-
stu Tczewskiego zostanie zastopowana 

przez różne interpretacje dokumentów, a walka 
o uratowanie bezcennego zabytku zamiast na 
placu budowy będzie się toczyć na urzędni-
czych korytarzach.

Gdyby przeprowadzić plebiscyt na najbar-
dziej pechowy zabytek w Polsce, to Most Tczew-
ski byłby bezsprzecznie faworytem do  zajęcia 
jednego z  czołowych miejsc. Nie jest to bynaj-
mniej powód do chwały, bo trudno wskazać inny 
obiekt, którego remont trwał dłużej – oczywiście 
uwzględniając przerwy – niż zasadnicze prace 
przy budowie przeprawy przez Wisłę. 

Przypomnijmy, że  za początek odbudowy 
zabytku można uznać rozpoczęcie prac przy 
odnowieniu jednej z  zachowanych mostowych 
wież. W lipcu br. minie od tego czasu już osiem 
lat, a  od  zamknięcia obiektu dla ruchu drogo-
wego już dziewięć. Mimo iż most od dawna nie 
jest obiektem anonimowym, znanym głównie 
pasjonatom lokalnej historii oraz zabytków tech-
niki, można odnieść wrażenie, że  decydenci na 
poziomie centralnym są zaskakująco odporni na 
apele o  przejęcie obiektu i  jego kompleksowe 
uratowanie, zadowalając się przekazywaniem 
od czasu do czasu dotacji na kolejne etapy prac 
na moście. Starostwo Powiatowe w Tczewie, któ-
re nim zarządza, nie jest – uwzględniając wspar-
cie (w tym finansowe) władz Tczewa oraz samo-
rządów leżących po drugiej, żuławskiej stronie 
rzeki – pozostawione same sobie w  staraniach 
o przywrócenie pełnej świetności tej perełki ar-
chitektury mostowej. Równolegle do oficjalnych 
zabiegów władz powiatu tczewskiego trwa zaini-
cjowana przez lokalne media i społeczników akcja 
#MostTczewskiJakWesterplatte, o której jeszcze 
w tym tekście będzie mowa.

Inicjatorzy głośnej akcji poszli niejako za 
ciosem, licząc na podobny efekt, jakim zakoń-
czyła się zbiórka podpisów w 2013 r. pod petycją 
o  przyjęcie przez władze powiatu historycznej 
koncepcji odbudowy mostu, czyli jak najbardziej 

zbliżonej do  oryginału. Ówczesne władze samo-
rządu nie uwzględniły oczekiwań kilku tysięcy 
osób, które podpisały się pod petycją. Efektem 
swego rodzaju „wzmożenia” nastrojów było po-
wstanie Społecznego Komitetu Odbudowy Mostu. 
O  komitecie ponownie stało się głośno, gdy we 
wrześniu 2014  r. powieszony na moście baner – 
z  historycznym wizerunkiem mostu i  hasłem 

„Chcę wyglądać jak dawniej” – został „areszto-
wany” przez urzędników starostwa pod pozorem 
przepisów o bezpieczeństwie. Potrzebne były wy-
bory samorządowe i  zmiany w  najważniejszym 
gabinecie starostwa, aby przekonać nowe władze 
do  odstąpienia od  odrzucanego przez znaczną 
część społeczności lokalnej projektu uwzględnia-
jącego wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań 
architektonicznych, które chciano zastosować 
przy odbudowie przęseł, wież oraz portalu wjaz-
dowego.

„Walka wielu ludzi o  odbudowę mostu we-
dług wariantu historycznego zakończyła się 
sukcesem” – komentowali w lokalnych mediach 
członkowie SKOM. Dodali również: „Sprawdziła 
się nasza opinia, że gdyby poprzednie władze po-
wiatu słuchały argumentów obywateli, to wersja 
historyczna byłaby już tą obowiązującą”.

Na początku 2015 r., kiedy wyremontowano 
już wszystkie wieżyczki mostu wraz z  filarami 
i łącznikiem pomiędzy parą wież od strony Tcze-
wa, wreszcie pojawiła się możliwość podziwiania 
choćby namiastki oryginalnego wyglądu mostu, 
który fascynował miejscowych i  przyjezdnych 
do  1 września 1939  r. Wydawało się wówczas, 
że  mamy do  czynienia z  „jaskółką” zapowiada-
jącą zasadniczy remont zabytku. W październiku 
2016 r. udało się wpisać cały most do rejestru za-
bytków (dotąd, od 2000 r., znajdowały się w nim 
tylko trzy najstarsze przęsła oraz dwie pary wie-
życzek), a  co  najważniejsze, w  uzasadnieniu tej 
decyzji Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
napisał: „Całkowicie zasadne jest uznać całość 
istniejącej budowli za zabytek ze względu na jej 
znaczące dziedzictwo niematerialne związane 
z  rolą, którą to wybitne dzieło inżynierii mosto-
wej odegrało w historii regionu, Polski i Europy”.

Most Tczewski

PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI
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Przede wszystkim jednak jesienią 2016 r. za-
kończył się też pierwszy etap odbudowy mostu, 
polegający m.in. na odnowieniu najstarszych 
przęseł z  połowy XIX w.  oraz budowie chodni-
ka i  ścieżki rowerowej. Z  wieloma przygodami, 
związanymi przede wszystkim z  koniecznością 
powtarzania przetargów oraz zmniejszenia za-
kresu prac zaplanowanych w  ramach drugiego 
etapu, w 2018 r. udało się rozpocząć prace przy 
odbudowie przyczółka od strony miasta i demon-
tażu przęseł ESTB nad nurtem Wisły. Ten etap 
miał się zakończyć w  grudniu ub.r. Coś jednak 
poszło nie tak…

Aby przedstawić obecne zawirowania wokół 
Mostu Tczewskiego wróćmy do września 2019 r., 
kiedy to dziennikarze lokalnych mediów wraz 
z Społecznym Komitetem Odbudowy Mostu zde-
cydowali się zainicjować akcję zbierania głosów 
poparcia dla petycji z apelem o przejęcie mostu 
przez Skarb Państwa. Miałoby to się odbyć na 
mocy specustawy, tak jak w  przypadku terenu 
Westerplatte. Stąd też wziął się pomysł na nazwę 
akcji: #MostTczewskiJakWesterplatte. Zdaniem 
inicjatorów akcji tylko takie rozwiązanie umoż-
liwiłoby odbudowę mostu i  stworzenie w  nim 
oddziału Muzeum II Wojny Światowej. Akcję 
gremialnie poparli samorządowcy, urzędnicy, ar-
tyści oraz politycy, na co niemały wpływ miała 
tocząca się akurat kampania przed wyborami 
parlamentarnymi. Wśród wspierających byli 
także przedstawiciele rządzącej partii – Prawa 

i  Sprawiedliwości, choć w  wypowiedziach jej 
członków można było wyczuć 

dużą powściągliwość wobec pomysłu przyjęcia 
przez rząd wspomnianej specustawy. Mimo to 
władze powiatu tczewskiego złożyły oficjalne pi-
smo do premiera z wnioskiem o przejęcie mostu. 
Specjalne poparcie tych zabiegów wystosowali 
nie tylko radni powiatu tczewskiego (radni z PiS 
w głosowaniu udziału nie wzięli), ale także Sej-
mik Województwa Pomorskiego.

Tymczasem, zupełnie nieoczekiwanie, na 
głównego bohatera, niekoniecznie pozytywne-
go, wyrósł wojewódzki konserwator zabytków. 
Pod koniec września ub.r. Igor Strzok wstrzy-
mał prace przy kolejnym etapie odbudowy mo-
stu, argumentując ten zaskakujący krok chęcią 
zachowania przed zniszczeniem części zabytko-
wej konstrukcji mostu. Mowa o dwóch przęsłach 
ESTB, które – przypomnijmy – w  ramach kolej-
nego etapu prac miały zostać zdemontowane. Zo-
stały one przesunięte na most drogowy z mostu 
kolejowego w 1958 r. Konieczność ich demontażu 
argumentowano złym stanem technicznym oraz 
ograniczeniami w  ruchu drogowym, ponieważ 
szerokość przęseł podczas transportu uniemoż-
liwiłaby jazdę samochodów w  obu kierunkach 
jednocześnie. Konserwator zabytków, powołując 
się na ustalenia dr. inż. Waldemara Affelta z Poli-
techniki Gdańskiej oraz Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, stwierdził, że  przęsła są unikatową 
i prawdopodobnie jedyną zachowaną w Europie 
tego typu konstrukcją. Decyzja zapadła mimo 
stanowiska poprzedniczki Strzoka, która zgodziła 
się na demontaż przęseł, ale z zachowaniem ich 
fragmentu na ekspozycji w  sąsiedztwie mostów. 

„Prawo daje konserwatorowi możliwość zmiany 
decyzji, jeżeli wystąpiły nowe fakty i  okoliczno-

ści, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia zabytku, a  z  taką 

Przemysław Zieliński
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sytuacją mamy do czynienia w przypadku tczew-
skiej przeprawy” – poinformował konserwator. 
Dodał również: „Podkreślam, że  naszym celem 
nie jest zatrzymanie robót przy moście, ale jedy-
nie ocalenie zabytkowych przęseł przed zniszcze-
niem i wywózką na złom, co ma obecnie miejsce”.

Społecznikom wystarczył dzień, aby zna-
leźć inny przykład zachowania przęsła ESTB na 
terenie kraju (jako mostu kolejowego na rzece 
Biebrzy w  miejscowości Osowiec, w  wojewódz-
twie podlaskim) i  zdezaktualizować jeden z  ar-
gumentów, który stał za decyzją wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. „Pana decyzja jest szko-
dliwa i  dla naszej akcji i  dla odbudowy mostu” 
– komentowali członkowie SKOM. „Celem akcji 
tczewskich dziennikarzy i  społeczników – napi-
sali dalej – jest jak najszybsze odbudowanie Mo-
stu Tczewskiego w pełnym wariancie historycz-
nym, który nie uwzględnia zachowania ESTB 
w całości, a jedynie w małym fragmencie wyeks-
ponowanym w innym miejscu niż na moście”.

Igor Strzok nie tylko wstrzymał prace przy 
demontażu przęsła ESTB (w  pozostałym zakre-
sie, czyli przy budowie nowego przyczółku i fila-
ru w nurcie rzeki, roboty są kontynuowane; do-
datkowo rozpoczęto prace zabezpieczające przed 
podwyższeniem poziomu wody w rzece i ewentu-
alną katastrofą budowlaną), ale miesiąc później 
zawiadomił Prokuraturę Rejonową w  Tczewie, 
w  związku z  podejrzeniem popełnienia prze-
stępstwa polegającego na zniszczeniu elemen-
tów mostu jako obiektu wpisanego do  rejestru 
zabytków. Obecne władze powiatu ripostowały, 
że w 2017 r. wydano wszelkie zgody oraz pozwo-
lenie na budowę. „My nie zmieniliśmy żadnego 
zapisu i  działamy na podstawie ważnych doku-
mentów” – podkreślał w  rozmowie z  dziennika-
rzami starosta Mirosław Augustyn.

Połowicznie dobre wiadomości dla zwolenni-
ków odbudowy mostu przyszły wraz z początkiem 

grudnia 2019 r. Tczewska prokuratura od-
mówiła wszczęcia postępowa-

nia, podkreśla-
j ą c , 

że  prace na moście toczą się na podstawie pra-
womocnych pozwoleń. Z  kolei Generalna Kon-
serwator Zabytków, Magdalena Gawin, uchyliła 
w całości zaskarżoną przez Starostwo Powiatowe 
decyzję o  wstrzymaniu przebudowy mostu, wy-
daną przez pomorskiego konserwatora, przeka-
zując mu ją do ponownego rozpatrzenia. Jednak 
ból głowy władz powiatu nie stał się przez te 
informacje mniejszy. Wspomniane prace zabez-
pieczające konstrukcję mostu oszacowano na ba-
gatela 10 mln złotych. Kto miałby za to zapłacić? 
Nie wiadomo… Ministerstwo Infrastruktury po 
raz kolejny oświadczyło, że nie zamierza przejąć 
mostu, powołując się na fakt, że przeprawa leży 
w  ciągu drogi powiatowej, a  odbudowa zabytku 
powinna odbywać się w  dalszym ciągu etapowo, 
z  wykorzystaniem subwencji państwowych, ale 

„pod warunkiem rozliczenia dofinansowania przy-
znanego w 2017 roku”.

Bez zakończenia prac przy drugim etapie 
odbudowy mostu (już i tak podzielonym na dwa 
podetapy) kolejne plany odnośnie przywróce-
nia zabytkowi dawnej chwały wydają się zno-
wu znacznie oddalać w  czasie. Przypomnijmy, 
że władze powiatu chcą m.in. nie tylko wyremon-
tować trzy przęsła po „lisewskiej” stronie oraz 
zbudować nowe przęsło, które zastąpi przęsło 
do  jazdy górą, ale także docelowo odbudować 
brakujące wieżyczki, portal wjazdowy od  stro-
ny Tczewa oraz zagospodarować pomieszczenia 
we wspomnianym portalu, np. na stałą ekspozy-
cję o historii mostu. Dotąd powiat tczewski wydał 
na odbudowę zabytku około 70 mln zł, a docelo-
wo niezbędnych będzie dalszych 150–200 mln zł.

Choć prognozowanie daty zakończenia od-
budowy Mostu Tczewskiego na dzień dzisiejszy 
wydaje się być wróżeniem z  fusów, pozostaje 
mieć nadzieję, że termin ten mimo wszystko jest 
bliższy niż dalszy. Nie będzie przesadą stwier-
dzenie, że  przywrócenie pełnej świetności mo-
stu jest obowiązkiem mieszkańców i  lokalnych 
władz wobec minionych i  przyszłych pokoleń. 
Jednego możemy być pewni: historia obu mostów 
przez Wisłę jest na tyle dynamiczna, że możemy 

się spodziewać jeszcze wielu zaskoczeń. 
Oby tylko pozytywnych. 

Most tczewski – krótka historia długiej walki z pechem
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Siedzimy przy stole i rozmawiamy o trzydzie-
stu siedmiu latach pracy sapera – starszego 
chorążego Tadeusza Grysa. Wprawdzie jed-

nostki wojskowej w Tczewie już nie ma, wypro-
wadziła się w kwietniu 2011 r. do Niska, ale saper 
pozostał, a wraz z nim jego wspomnienia. Mimo 
wieku trzyma się krzepko i pamięć ma znakomitą. 

Mój rozmówca prowadzi mnie do  pokoju, 
w którym naprzeciw wersalki znajduje się spore 
tablo z  odznaczeniami. Jest ich dużo. Najważ-
niejsze to między innymi: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Saper 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za 50 lat pożycia 
małżeńskiego.

– Śpię obok i  czasami na nie patrzę – mówi 
pan Tadeusz. – Mam już prawie dziewięćdziesiąt 
lat i zastanawiam się, ile dzięki pracy sapera ura-
towałem istnień ludzkich.

Żona Janina mówi, że zawsze bała się o męża, 
szczególnie wtedy, kiedy wyjeżdżał na rozmino-
wania. Gdy słyszała wybuchy na tczewskim po-
ligonie, była już spokojniejsza. Wiedziała, że jest 
w Tczewie i  że wróci do domu, bo na poligonie, 
gdzie wysadzano pociski i  amunicje, było już 
mniejsze zagrożenie.

Zwiedzam pokoje. W  kolejnym wisi portret 
ślubny, a  na nim, od  prawej: brat pani Janiny, 
Henryk i szwagier Jan oraz dziewczynka.

– Nie, nie, niech pan nie myśli, że  to nasza 
córka – prostuje Janina. – To córka sąsiadki, któ-
ra stanęła z nami do wspólnego zdjęcia.

Pan Tadeusz o  swojej żonie mówi piesz-
czotliwie „Pomidorek”. Kiedy trafił do  Tczewa 
w  1951  r., miał przygotować uroczyste zakoń-
czenie dla osiemdziesięciu absolwentów Szko-
ły Podoficerskiej. Gdy z  kolegami robił zakupy 
w sklepie warzywnym na Starym Mieście, poznał 
panią Janinę jako ekspedientkę. Od razu urzekła 
go swoją urodą, do  tego z  gracją wybierała dla 
niech jak najdorodniejsze pomidory. Potem był 
już tylko długi czerwony dywan w tczewskiej fa-
rze i ślub. Dziś z materialnych wspomnień pozo-
stało jedynie czarno-białe zdjęcie.

Tadeusz urodził się Wołkowysku (Białoruś). 
Gdy miał dziewięć lat zginął jego ojciec. Pod-
czas bombardowania 17 września 1939  r. wy-

Tadeusz Grys
Saper, który się nie pomylił

JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI

ZZ Tadeusz Grys (fot. Józef M. Ziółkowski, 2019)

buch bomby zabił nie tylko najbliższą mu osobę, 
ale i sąsiadów. Obraz po bombardowaniu i ofiar 
do  dzisiaj pozostał w  pamięci pana Tadeusza. 
W  1939  r. miejscowość, w  której mieszkał tra-
fiła pod okupację radziecką, potem niemiecką, 
a jeszcze później, pod koniec wojny, tereny te po-
nownie zajęli Rosjanie.

– Kto miał dom, majętności, takie jak mój oj-
ciec, był kułakiem – wspomina. – Mamę namawia-
no, by z dziećmi tam została. Jednak w 1944 roku 
postanowiła wyjechać z nami do Polski.

Trafili do  Włocławka, gdzie pan Tadeusz 
skończył szkołę podstawową. Krótko pracował 
na kolei w  Dobiegniewie, potem zatrudniono go 
w  straży pożarnej. Następnie trafił na kilkumie-
sięczny kurs do Łodzi i został strażakiem plutono-
wym, któremu powierzono obowiązki komendanta 
straży. Nieco później dostał wezwanie do wojska, 
do  Szkoły Podoficerskiej w  Elblągu, którą ukoń-
czył z  wyróżnieniem. W  kwietniu 1951  r. trafił 
do Tczewa. Zakwaterowano go w tzw. białym dom-
ku (przed wojną Dom Czeladzi Katolickiej, a po 
wojnie Komitet Powiatowy PZPR).
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kalibru. Dzisiaj mówi, że  gdzieś w  archiwach 
są sprawozdania wojskowe, ile unieszkodliwił 
pocisków. Tysiące amunicji, setki bomb – zanim 
trafiły do wysadzenia – przeszły przez ręce pana 
Tadeusza. Gdyby policzyć bezpośredni czas pra-
cy z  niewybuchami, byłoby to jakieś sześć lat. 
W  tamtym czasie nikt nie dawał żadnych gwa-
rancji, że patrol saperski wyjeżdżający na rozmi-
nowanie wróci do jednostki wojskowej. W czasie 
wyjazdu o wszystkim decydował dowódca patro-
lu, który jako pierwszy sam podchodził do poci-
sku, sprawdzał rodzaj, delikatnie oglądał i badał, 
czy nie jest dodatkowo uzbrojony. Potem zacze-
piał o  niego kotwiczkę i  rozciągał długą linkę. 
Odchodził, chował się i próbował ruszyć pocisk. 
Jeżeli po 15 minutach nie było wybuchu, ozna-
czało to, że można było pocisk podjąć i przewieźć 
na poligon.

– Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby poszło coś 
nie tak – wraca do  wspomnień mój rozmów-
ca. – Wszystkie czynności zawsze wykonywałem 
zgodnie z zaleceniami, bo „saper myli się tylko 
raz”. Początkowo, krótko po szkole, nie pracowa-
łem jako saper. Zajmowałem różne stanowiska. 
Kiedy w  końcu nim zostałem, przydzielono mi 
powiat tczewski, starogardzki, sztumski, mal-
borski i kościerski. Zimą było trochę pracy przy 
zatorach lodowych na Wiśle. Szkoliłem też nowe 
roczniki czynnej służby wojskowej. 

– Biegaliśmy ulicą Kołłątaja na poranną za-
prawę do Wisły. Tam się myliśmy i wracaliśmy 
z powrotem.

Pierwszym zadaniem saperów w  służbie 
czynnej w  Tczewie było oczyszczenie mostów 
tczewskich z pocisków wojennych. Zdejmowano 
z  filarów resztki niewysadzonego trotylu, a  po-
tem wysadzano go na nadwiślańskich łąkach.

–   Dlaczego został pan saperem? – zapytałem. 
–   Wie pan, po tych wszystkich przejściach 

wojennych jakoś tak wyszło. Coś musiałem ro-
bić, aby żyć. W straży pożarnej dostałem stopień 
plutonowego, który uznano mi w wojsku. Miałem 
więc dobry start. Po ukończeniu szkoły szkoli-
łem innych saperów, no i  zapoznałem też żonę 
w Tczewie – wyjaśnia pan Tadeusz.

– Nie obawiała się o pana? – zapytałem. – Dwo-
je młodych zakochanych ludzi i  ten otaczający 
ich powojenny świat, pełen pocisków i bomb… 

– Zgodziła się na wszystko – wspomina pan 
Tadeusz. – Po ukończeniu służby czynnej dowód-
ca jednostki zawołał mnie i powiedział: „Słuchaj 
Grysik, jak zgodzisz się zostać w  wojsku, dosta-
niesz mieszkanie”. Dostałem je przy ulicy Przo-
downików Pracy. Dom był trochę spalony, ale 
przy pomocy wojska go odbudowano.

Zanim został samodzielnym saperem, prze-
szedł wiele szkoleń, bo musiał zapoznać się ze 
wszystkimi rodzajami amunicji, bomb, różnego 

ZZ Akcja lodowa na Wiśle z wykorzystaniem statku „Tur” (fot. z arch. rodzinnego Tadeusza Grysa)

Tadeusz Grys – Saper, który się nie pomylił
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Najwięcej pocisków było w  powiecie staro-
gardzkim, malborskim i kwidzyńskim. O ich ist-
nieniu powiadamiały władze gmin, a teren zabez-
pieczała ówczesna milicja.

Pan Tadeusz pamięta, jak w  1952  r. rozmi-
nowywał tereny w  Krynicy Morskiej. Dowódca 
plutonu kazał wówczas zrobić cztery leje w ziemi 
do wysadzania pocisków. W jeden lej wchodziło 
ich dwieście.

– Byłem przy wypełnianiu czwartego leja 
– wspomina tczewski saper. – Dowódca stał nad 
nami. Nagle, na skutek usunięcia się gruntu 
w  czwartym leju, nastąpiła detonacja spłonki 
z jednego z poniemieckich pocisków. Zdążyliśmy 
wyskoczyć i skryć się pod samochodem. Nastąpił 
wybuch. Szczęście, że w leju było tylko kilka po-
cisków. Żona zawsze się modliła, kiedy jechałem 
na akcję. Podobnie było w  Tczewie na cmenta-
rzu, koło krzyża. Kopano grób pod trumienkę dla 
dziecka i natrafiono na bombę. Prawdopodobnie 
w  czasie wojny chciano zbombardować Szkołę 
Morską. Gdy wyjmowałem niewybuch, gdzieś 
w oddali obserwowała mnie żona. Podobnie było 
wówczas, kiedy odkryto minę na starym dwor-
cu, niedaleko wjazdu na most kolejowy. Po oglę-
dzinach miny powiedziałem dowódcy jednostki, 
że  nie zabiorę jej, bo nie znam jej konstrukcji. 
Trzeba było sprowadzić sapera majora z jednost-
ki Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, 
który po kilku dniach i  długich konsultacjach 

ustalił, w  jaki sposób należy ją usunąć. Musie-
liśmy zrobić nosze, aby dwunastu ludzi mogło 
udźwignąć bardzo ciężką minę kolejową, wypo-
sażoną w kilkanaście zapalników.

– Co  myśli saper, kiedy podnosi taki niewy-
buch? – zapytałem pana Tadeusza. 

– Żeby go szczęśliwie podjąć, a potem wysa-
dzić. Często przed wyjazdem odmawiałem pa-
cierz. Ludzi sam sobie szkoliłem, więc mogłem 
na nich liczyć. Byli odpowiedzialni, bo tacy mu-
szą być saperzy. I  muszą wykonywać polecenia 
dowódcy. Przecież oni też chcieli żyć.

Pan Tadeusz wraz z  chorążym Mieczysła-
wem Brykarczykiem budował również w  kosza-
rach tor przeszkód dla żołnierzy, a około 1962 r., 
wraz z st. sierż. Czesławem Zgrabczyńskim, pra-
cował przy budowie strzelnicy na poligonie woj-
skowym w rejonie Górek.

– Była tam przedwojenna strzelnica, ale nie-
uzbrojona – wspomina. – Budując nową, wykona-
no dokumentację, w której uwzględniono wszyst-
kie zasady bezpieczeństwa. 

Zapytałem też pana Grysa, czy pamięta eks-
humację ofiar z terenu jednostki. 

– Pamiętam, że gdy w 1976 roku chciano wy-
dłużyć płot w  kierunku drogi [dzisiejszej krajo-
wej nr 1], to natrafiono na kilkanaście zwłok – do-
dał w odpowiedzi chorąży Tadeusz Grys.

Przypomnijmy, że  pierwsza ekshumacja od-
była się 1945 r. Według zeznań świadków, szcząt-

ZZ Od lewej: wysadzanie zatorów lodowych na Wiśle w 1962 r.; oczyszczanie terenu w Drawsku w 1952 r. 
(fot. z arch. rodzinnego Tadeusza Grysa)

JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI
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Tadeusz Grys – Saper, który się nie pomylił

ki złożono do  pięćdziesięciu czterech trumien. 
Pochodziły z koszar, w których podczas okupacji 
hitlerowcy zabili kilkudziesięciu księży, wielu 
nauczycieli, kupców i  przedstawicieli inteligen-
cji. Wśród nich był między innymi ksiądz Jerzy 
Chudziński – redaktor „Pielgrzyma” oraz Wiktor 
Jagalski – przedwojenny burmistrz Tczewa.

W  pierwszym miesiącu drugiej wojny świa-
towej zginęło kilkudziesięciu mieszkańców po-
wiatu tczewskiego. Do dzisiaj zachowały się rela-
cje osadzonych i fotografie z ekshumacji jesienią 
1945 r., a także z lipca 1976 r. Wówczas wydobyto 
osiemnaście ofiar. Jak podaje jeden ze świadków, 
zginęli oni 27 października 1939  r. Na skazanie 
tego dnia wyprowadzono dwudziestu oskarżo-
nych, dwóm jednak nakazano wrócić do cel. Zgi-
nęli m.in. tczewski fryzjer Wróblewski, rzeźnik 

Kuffel z  ulicy Krótkiej, Leon Ruoss ze Szkoły 
nr 4, kapitan Bosiacki, adwokat Grüning, nauczy-
cielka Wiktorczykówna, policjant Recki. Zamor-
dowano ich na terenie koszar. Wszystkich ekshu-
mowanych pochowano na cmentarzu, w miejscu, 
gdzie pogrzebano ekshumowanych z  koszar 
w 1945 r. Obóz w koszarach wojskowych istniał 
od  września 1939  r. do  29 października 1939  r. 
Później resztę więźniów przeniesiono do Szkoły 
Rzemieślniczej przy ulicy Sobieskiego, a koszary 
zajął Wehrmacht.

Pan Tadeusz Grys w  Tczewie zetknął się 
z okrucieństwami wojny, chociaż od jej zakończe-
nia minęło wiele lat. Dzięki swojej uczciwej pra-
cy, polegającej na unieszkodliwianiu pocisków, 
narażając własne życie, uratował od śmierci i ka-
lectwa wiele ludzkich istnień. 

ZZ Dwadzieścia dwa 130-kilogramowe pociski z II wojny światowej, tzw. ryczące krowy, znalezione w lesie w Stegnie 
w lipcu 2005 r. nieopodal budynków mieszkalnych, pod cienką warstwą poszycia leśnego (fot. Józef M. Ziółkowski) 
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– Dziadek Józef pochodził z  Bobowa koło Skór-
cza – mówi jego wnuk Brunon Kaiser. – Urodził 
się 29 maja 1876 roku jako syn Franciszka i Fran-
ciszki z  d.  Borowska. Był ciekaw świata, więc 
opuścił rodzinne strony i  udał się do  Torunia. 
Tam przez czternaście lat pracował u Hermanna 
Thomasa, który był właścicielem fabryki pierni-
ków. Pamiętam Thomasa z wielką brodą ze zdjęć 
w  dwóch albumach, które znalazłem w  naszym 
domu w  Tczewie na strychu. Przez czternaście 
lat dziadek był u niego ciastowym, poznał więc 
tajniki zawodu, różne receptury i  smaki przy-
praw. Wiedział na przykład, że ciasto musi leżeć 
przez pół roku w magazynach, aby skruszało.

Gdy w  1920  r. Tczew odzyskał niepodle-
głość, dziadek pana Brunona, Józef Jedernalik, 
w  taki sam sposób zaczął przygotowywać pierni-
ki w  Tczewie. Wcześniej jednak trochę zwiedził 
Europę. Był w Danii, w Kopenhadze i tam dorobił 
się na tyle, że w czasie I wojny światowej, podczas 
kryzysu, mógł kupić dom w  Tczewie przy ulicy 
Królewieckiej 4 (obecnie Chopina). W 1904 r., za-
mieszkując w Zblewie, ożenił się z Józefiną Gda-
niec pochodzącą z  Więckowych koło Skarszew. 

Po I wojnie dom rodzinny przy Królewieckiej 
przerobił na piekarnię, w której produkował pier-
niki. Dzierżawił też piekarnię przy głównej ulicy 
w Zblewie. Jeździł ze swoimi wyrobami nawet na 
Targi Poznańskie. Papier, w który były pakowane 
pierniki był tak solidny, że  przetrwał do  dzisiaj. 
Wnuk pamięta, że w PRL-u tym papierem chętnie 
okładano między innymi zeszyty szkolne. 

W rodzinnej pamięci zachowało się nazwisko 
jednego z  czeladników – Truskawa. Wytwórnia 
pierników była typową rodzinną firmą, w której 
córki, dopóki były pannami, sprzedawały w skle-
pie lub pakowały ciasteczka.

– Starsza córka Józefa, Wanda, wyszła za 
Szlachcikowskiego, zawiadowcę stacji w  Choj-
nicach – wspomina wnuk Brunon. – Moja mama, 
Irena Konstancja, urodziła się 18 lutego 1915 roku, 
wyszła za mąż za Jana Juliusza Kaisera.

Józef Jedernalik był wielkim patriotą i czoło-
wym działeczem społeczno-politycznym jeszcze 
przed I wojną światową. Wspomina o nim „Histo-
ria Tczewa”, wydana pod red. prof. dr. hab. Wie-
sława Długokęckiego. Mówiąc o zmianach w życiu 
społeczno-politycznym podczas I  wojny świato-
wej, zaniepokojeniu Niemców o powojenny status 
Tczewa, autor napisał, że władze niemieckie zmu-
siły organizacje polskie do  zaprzestania działal-

ności, a „czołowych działaczy – M. Arczyńskiego, 
T. Nowackiego, I.  Netkowskiego i  J.  Jedernalika 
– aresztowano w  pierwszych dniach wojny i  wię-
ziono dwa tygodnie w Gdańsku”1.

Józef Jedernalik był więźniem również twier-
dzy magdeburskiej, w  której w  tym czasie prze-
trzymywany był Józef Piłsudski za „tajną agitację 
przeciwko dowództwu sojuszniczych wojsk nie-
mieckich”. Piłsudski był więźniem Magdeburga 
od  23 sierpnia 1917 do  8 listopada 1918 r., miał 
do dyspozycji dom jednorodzinny z sypialnią oraz 
pokojem dziennym i gościnnym. Reszta więźniów 
żyła w  cytadeli w  spartańskich warunkach, bez 
ogrzewania. Niestety w  domu Jedernalików nie 
zachowały się dokumenty z Magbeburga.

Po wojnie Jedernalik dalej krzewił kulturę 
polską. Między innymi sprowadzał do  Tczewa 

„Gazetę Grudziądzką” i  rozprowadzał jako do-
datek do sprzedawanego pieczywa. Zależało mu, 
by tczewianie czytali polskie gazety. 

1 W. Długokęcki (red.), Historia Tczewa, Kociewski Kantor 
Edytorski, Tczew 1998, s. 347.

JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI

Józef Jedernalik zgłębiał tajniki piekarnictwa u Hermanna Thomasa, którego fabryka powstała 
w 1857 r. w Toruniu. W 1885 r. kierownictwo fabryki przejął jego syn Oskar, który w 1905 r. stał 
się właścicielem. Zakład zatrudniał dwustu pracowników. Piekł pierniki toruńskie, sucharki, ma-
karoniki, pieczywo deserowe, pierniki figuralne (za: https://e-wietor.pl/muzeum-piernika [dostęp 
20.08.2019]). W  Toruniu istniała też druga fabryka pierników, należąca do  Richarda Thomasa, 
założona w 1904 r. Zatrudniała siedemdziesięciu pracowników. W 1921 r. została sprzedana kapita-
nowi Stanisławowi Peplińskiemu. Firma posiadała swój sklep przy Rynku Nowomiejskim 4.
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ZZ Od góry (od lewej): Józef Jedernalik (zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie); Brunon Kaiser pokazu-
jący pamiątki po Józefie Jedernaliku (fot. Józef M. Ziółkowski); Karta rzemieślnicza Józefa Jedernalika (zbiory 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Historia z piernikami w tle

Pan Brunon pokazuje fotografię budynku, 
w którym mieściła się piekarnia. Zdjęcie zrobio-
no po II  wojnie światowej. Na szczytowej ścia-
nie widnieje napis: „Fabryka Pierników Józef 
Jedernalik”. W czasie II wojny światowej piekar-
nią zarządzał Niemiec. 

W  domowym archiwum pozostało kilka 
zdjęć rodzinnych. Na jednym z  nich jest Józef 

Jedernalik z  żoną i  córkami. Żona Józefa po-
chodziła z Więckowych koło Skarszew, z dużego 
400-morgowego gospodarstwa – bogato się oże-
nił. Miała też wykształconych braci. Do pamiątek 
rodzinnych należy zaliczyć też kopię aktu ślubu 
Józefa i Józefiny z 1904 r., wydaną w 1942 r. w ję-
zyku niemieckim. Było więcej dokumentów, ale 
zabrała je pożoga wojenna.
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W  1939  r., kiedy polscy saperzy wysadzili 
most w  Tczewie, mieszkańcy zostali powiado-
mieni o wybuchu wojny i konieczności ucieczki 
z miasta. Józef z rodziną ruszył w kierunku Byd-
goszczy. Zatrzymali się w Fordonie, a wraz z nimi 
fryzjer z Podgórnej – Winiarski i rzeźnik – Sznep-
kowski, który w Borach Tucholskich został ranny 
i stracił wzrok. Jedernalik znał w Tczewie wielu 
kupców i urzędników magistrackich.

– Pamiętam dziadka Józefa z lat mojego dzie-
ciństwa – wspomina pan Brunon. 

Mówiąc o  dalszych losach rodziny, dodaje: 
–  W  1945  roku historia się powtórzyła. Miesz-
kańcy byli ostrzegani przed ofensywą radziec-
ką i zmuszani do opuszczenia miasta. Miały być 
duże rozruchy powojenne. Gdy moja mama Ire-
na wróciła w marcu 1945 roku do swego domu 
w Tczewie, okazało się, że mieszkają w nim jeń-
cy holenderscy. Było bardzo zimno, więc palili 
czym popadło – meblami i papierami. W ten spo-
sób wiele dokumentów spłonęło, także korespon-
dencja Józefa Jedernalika z  kaszubskim poetą 
Aleksandrem Majkowskim. W koszu na strychu 
ocalało niewiele – między innymi podziękowanie 
Thomasa dla dziadka Józefa za pracę w Toruniu. 

Józef Jedernalik zmarł w 1941 r. po upadku 
ze schodów i złamaniu biodra. Pochowano go na 
cmentarzu starym w Tczewie. 

Po wojnie jego piekarnia została znacjona-
lizowana i  trafiła w  ręce PSS „Społem”. Później 
spółdzielcy zrezygnowali z piekarni, gdyż okazała 
się niefunkcjonalna i przynosiła zbyt mało zysków. 

Na ścianie w domu u Brunona Kaisera znaj-
dują się trzy pamiątki po dziadku: metalowy od-
lew oracza, scenka wiejska, a  pośrodku godło 
Polski. „Orzeł w koronie” to pamiątka po genera-
le Józefie Hallerze, który godło to wręczył Józe-
fowi Jedernalikowi wraz ze Srebrnym Krzyżem 
Zasługi2. 

– Uroczystość odbyła się w  Hali Miejskiej, 
do której generała wniesiono na rękach – wspo-
mina wnuk. – Było też pięciu innych uhonorowa-
nych. Mój dziadek otrzymał krzyż nr 2476. Wśród 
wyróżnionych był także Maciejewski3 i  jeszcze 

2 Informację tę jako pierwszy podał Joachim Flisikowski na 
łamach KMR (2007, nr 2, s. 15).

3 Władysław Maciejewski był kupcem, radcą handlowym 
Związku Kupieckiego, działaczem społecznym w  okresie 
międzywojennym. Posiadał Dom Towarowy przy ul. Ry-
nek 16 w Tczewie.

ZZ Od lewej w górnym rzędzie: Józef Jedernalik, trzeci Walenty Kurek, posiadający piekarnię przy ul. Chopina 31, 
piąty: Stanisław Gembusz, a ostatni Borzyszkowski, właściciel piekarni przy ul. Kaszubskiej (zbiory prywatne ro-
dziny Kaiser)

Józef M. Ziółkowski
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trzy osoby. Wszyscy otrzymali tabla z  „Orłem 
w koronie”. Ich autorem jest Józef Liński. Godło 
wisiało całą okupację u mojej mamy w pokoju, za 
komuny też. 

Dokument potwierdzający nadanie odzna-
czenia Srebrnego Krzyża „za zasługi na polu 
pracy narodowo-społecznej” pochodzi z  7  lute-
go 1930  r. W  przekazach rodzinnych podawa-
no, że Józef Jedernalik został odznaczony przez 
Hallera podczas pierwszej wizyty generała 
w Tczewie, 4 lutego 1920 r. Brunon Kaiser uważa, 
że dokument wystawiono po prostu później. Dok-
tor Krzysztof Korda – historyk powiedział nam, 
że  wręczenie odznaczeń miało miejsce prawdo-
podobnie w 1930 roku, ponieważ podstawą przy-
znania odznaczeń państwowych było zawsze wy-
danie decyzji na piśmie, a  decyzja ta pochodzi 
z 7 lutego 1930 r.

– W czasie wojny Niemcy wiedzieli, że dzia-
dek był odznaczony przez polskie władze – dodaje 
Brunon Kaiser. – Wyróżnienie wisiało na ścianie, 
ale nikt z  sąsiadów nie doniósł o  tym okupanto-
wi. Niemcy jednak, chcąc upokorzyć dziadka, ka-
zali mu zamiatać dawną ulicę Hallera (w czasie 
wojny Friedrichstraße). Dziadek był chory, więc 

moja mama, chcąc go ocalić, zamiatała za niego. 
Kiedyś zauważył to oficer niemiecki, który przed 
wojną był klientem naszej piekarni. Stwierdził, 
że tak być nie może i sprawił, że zamiatanie za-
mieniono mamie na prace listonosza. 

– Patriotą był też drugi dziadek – Jan Kaiser. 
Tu znowu sięgamy do  starych dokumentów. 

Jan urodził się 3 stycznia 1879 r. w Jeleniu koło 
Gniewa. Pracował jako woźny w szkole w Nakle 
nad Notecią. 9 listopada 1931 r. otrzymał Brązo-
wy Krzyż Zasługi za pracę w  Gimnazjum Pań-
stwowym w  Nakle. Moment dekoracji opisuje 

„Głos Krajny” z września 1932 r. Jan Kaiser był 
Polakiem i  o  jego zasługach podczas uroczysto-
ści mówił dyrektor szkoły Gierczyński. Przypo-
mniał, że  w  czasie przewrotów Jan przyczynił 
się do  uratowania majątku państwowego przed 
grabieżą ze strony grenzschutzu. Jak widać, pań-
stwo potrafiło wtedy docenić zasługi wszystkich 
obywateli, bez względu na ich stanowiska. 

Pan Brunon – posiadacz cennych pamiątek 
rodzinnych – przez wiele lat pływał jako oficer 
mechanik na statkach. Zwiedził cały świat. Nie 
należał do  żadnej partii. Nie kusiło go też, aby 
w stanie wojennym pozostać na Zachodzie. 

ZZ Od lewej: Dokument nadania Srebrnego 
Krzyża Zasługi Józefowi Jedernalikowi 

(zbiory MBP w Tczewie); Jan Kaiser 
(zbiory prywatne rodziny Kaiser)

Historia z piernikami w tle
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Minął rok 2019, który był „Rokiem Kazimierza 
Piechowskiego”, i to nie tylko w powiecie tczew-
skim, ale i w oddalonej o blisko sto kilometrów 
Iławie. Czas zatem na krótkie podsumowanie.

Kazimierza Piechowskiego, urodzonego 
w 1919 r. w miejscowości Rajkowy, położonej nie-
daleko Tczewa, nie bez powodu obrano patronem 
minionego roku. Był on harcerzem, żołnierzem 
Armii Krajowej, więźniem niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz oraz więźniem 
okresu stalinowskiego. Jego patriotyczna posta-
wa i heroiczna ucieczka z KL Auschwitz po dziś 
dzień napawa zdumieniem. To on, 20 czerwca 
1942 r., razem z trzema kolegami – Eugeniuszem 
Benderą, Stanisławem Jasterem i Józefem Lem-
partem – włamał się w Auschwitz do magazynu 
esesmanów, zabrał broń, mundury oraz wyjechał 
przez bramę uprowadzonym samochodem woj-
skowym. Tak brawurowej ucieczki w całej historii 
hitlerowskich obozów zagłady nie było. Co waż-
ne, zorganizował ją w  taki sposób, by  represje 
nie dotknęły pozostałych więźniów. W  okresie 
PRL Kazimierz Piechowski – za nieujawnienie, 
że działał w AK – został aresztowany i  skazany 
przez Urząd Bezpieczeństwa na dziesięć lat po-
zbawienia wolności, z czego odbył karę siedmiu 
lat. Dopiero wówczas mógł się cieszyć zasłużoną 
wolnością. Dożył 98 lat. Zmarł 15 grudnia 2017 r. 
w jednym z gdańskich szpitali.

Rada Miejska w Tczewie, z okazji stulecia uro-
dzin zasłużonego tczewianina, przypadającego 
w  2019  r., zdecydowała się na uczczenie jego 
pamięci, podejmując stosowną uchwałę dnia 
27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 
2019 Rokiem Kazimierza Piechowskiego. Z  tej 
okazji miasto przygotowało wiele wydarzeń.

Fabryka Sztuk w Tczewie zorganizowała po-
święconą bohaterowi ogólnodostępną wystawę 
pt. „Uciekałem, aby żyć” . Możną ją było oglądać 
na placu między tczewskim dworcem kolejowym 
a  Galerią Kociewską w  dniach od  9 kwietnia 
do 5 października 2019 r. Jej autorem jest Józef 
M. Ziółkowski – pracownik Fabryki Sztuk, publi-

cysta. Na ekspozycji zobrazowano poszczególne 
etapy życia Kazimierza Piechowskiego. Do tego 
celu posłużyły nie tylko opatrzone komentarzami 
fotografie, ale i  wypowiedzi bohaterskiego tcze-
wianina – fragmenty wywiadów prasowych, arty-
kułów oraz książek.

Jak relacjonował autor plansz wystawowych, 
z książki Kazimierza Piechowskiego zaczerpnię-
to jego wypowiedzi o obozowej gehennie. Ponad-
to na wystawie znalazły się zdjęcia i  fotokopie 
prac wybitnego malarza i  plakacisty polskiego 
pochodzenia Davida Olère (1902–1985), również 
więźnia Auschwitz, które obrazowały początki 
powstania obozu, miejsca pracy więźniów oraz 
miejsce ucieczki Kazimierza Piechowskiego ze 
współtowarzyszami. Wykorzystane materiały 
ikonograficzne zmuszają do refleksji nad drama-
tem pokolenia, które zaznało okrucieństwa wojny.

„Niech ta wystawa pokaże, jak kiedyś było. Jakie 
piekło przeszli niektórzy Polacy” – mówił otwie-
rając ekspozycję prezydent miasta Tczewa Miro-
sław Pobłocki.

Podczas otwarcia ekspozycji przecięto uro-
czyście wstęgę, czego wspólnie dokonali: autor 
wystawy, prezydent Tczewa, przewodniczący 
Rady Miejskiej Zenon Drewa, starosta tczewski 
Mirosław Augustyn oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Marek Modrzejewski. Wydarzeniu to-
warzyszył również występ Harcerskiej Orkiestry 
Dętej pod dyrekcją Magdaleny Kubickiej-Netki.

3 października 2019  r. minęła setna roczni-
ca urodzin Kazimierza Piechowskiego. W  Tcze-
wie świętowanie rozpoczęło się od  uroczystej 
mszy w  parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, 
poświęconej pamięci zasłużonego tczewianina. 
Po liturgii, na budynku przy ulicy Sambora 18, 
w  którym niegdyś mieszkał bohater, odsłonięto 
tablicę upamiętniającą jego osobę. Odsłonięcia 
tablicy dokonał prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki w otoczeniu radnych miasta i powiatu oraz 
mieszkańców kamienicy. Następnie w  Centrum 
Kultury i Sztuki wyświetlono film dokumentalny 
pt. „Uciekinier” (2006) w reżyserii Marka Toma-
sza Pawłowskiego, opowiadający o trudnej prze-

KAZIMIERZ PIECHOWSKI
BOHATER OŚWIĘCIMIA W PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW 

POWIATU TCZEWSKIEGO oraz IŁAWY

EMILIA KALINOWSKA
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szłości Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. 
Przed projekcją dyrektor CKiS Joanna Grabow-
ska odczytała list autorów filmu, natomiast Rado-
sław Wiecki – historyk i pracownik Fabryki Sztuk 
– dokonał krótkiego wprowadzenia w  fabułę fil-
mu. Wspomniany film był wyświetlany w  mie-
ście kilkukrotnie (wcześniej 11 czerwca 2019 r.). 
Organizatorami tego wydarzenia byli: prezydent 
Tczewa, Instytut Pamięci Narodowej, Miejska 
Biblioteka Publiczna w  Tczewie oraz Centrum 

Kultury i Sztuki. Do obchodów stulecia urodzin 
Kazimierza Piechowskiego dołączyła się Poczta 
Polska, która specjalnie na tę okoliczność wydała 
kartkę pocztową oraz okolicznościowy stempel.

W  Subkowach, 24 sierpnia 2019  r., podczas 
Święta Powiatu Tczewskiego w Gminnym Ośrod-
ku Kultury wyświetlono film w  reżyserii Anny 
Popek pt. „Wojna i  miłość” (2016), opowiadają-
cy o  ucieczce Piechowskiego z  Auschwitz, jego 
walce partyzanckiej oraz niespełnionej miłości. 

ZZ Eksponowana przed tczewskim dworcem PKP jedna z tablic wystawy plenerowej „Uciekłem, aby żyć” 
(fot. Emilia Kalinowska)

KAZIMIERZ PIECHOWSKI – BOHATER OŚWIĘCIMIA W PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW…
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Nie była to pierwsza emisja tego obrazu, bo 
jak relacjonował autor wystawy, dzięki uprzej-
mości redakcji TVP 2 udało się uzyskać ten film 
i  przedpremierowo wyświetlić go 20  czerwca 
2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 
oraz przygotować spotkanie z  okazji siedem-
dziesiątej piątej rocznicy ucieczki Kazimierza 
Piechowskiego z  obozu w  Auschwitz. Obraz 
ten to poruszający 25-minutowy wywiad Anny 
Popek z  Kazimierzem Piechowskim na temat 
życia w  obozie, ucieczki z  Auschwitz-Birke-
nau, partyzantce, powojennym prześladowaniu 
przez władze PRL oraz o  tym, co  jest w  życiu 
najważniejsze. Przed projekcją prelegent wpro-
wadził zebranych w  historię powstania obozu 
koncentracyjnego w  Oświęcimiu, opowiedział 
o  panujących tam warunkach życia więźniów 
oraz przywołał kilka wątków z  biografii słyn-
nego tczewianina, których nie było na filmie. 

Kazimierz Piechowski jest Honorowym Oby-
watelem Miasta i  Gminy Pelplin. Tam również, 
11 października 2019 r., na placu przy targowisku 
miejskim, w pobliżu dworca PKP, miało miejsce 
uroczyste otwarcie wspomnianej już plenerowej 
wystawy o  Kazimierzu Piechowskim pt.  „Ucie-
kałem, aby żyć”, którą wypożyczono od  Fa-
bryki Sztuk w  Tczewie. Można ją było oglądać 
do 29 października 2019 r.

Również Rada Miejska w Iławie, 28 stycznia 
2019 r., za patrona roku 2019 obrała Kazimierza 

Piechowskiego. Była to inicjatywa burmistrza 
Dawida Kopaczewskiego, który uznał, że  boha-
terska postawa słynnego uciekiniera jest godna 
naśladowania i  że  jego odwaga ma wartość nie-
przemijającą. Podczas obchodów patrona roku, 
31 października, w  Iławskim Centrum Kultury 
otwarto wystawę plenerową „Uciekałem, aby 
żyć” przed Ratuszem Miejskim. Na uroczystość 
tę  zaproszono jej autora oraz pracowników Fa-
bryki Sztuk w  Tczewie: Emilię Kalinowską, Na-
talię Kuśmierczuk oraz Dariusza Wałaszewskie-
go. Otwarciu towarzyszył występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z  Iławy pod batutą Michała 
Kowalewskiego. Wystawę można było zwiedzać 
do 27 listopada 2019 r. 

Po części oficjalnej wszyscy udali się do ki-
noteatru „Pasja”, gdzie rys historyczny na temat 
osoby bohatera wygłosił Michał Mazanowski – 
nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej nr 2 
z  Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnic-
kiej w Tczewie. Następnie, dzięki staraniom dy-
rektor Iławskiego Centrum Kultury Lidii Miłosz, 
wyświetlono kolejno dwa filmy: dokument w for-
mie wywiadu Anny Popek „Wojna i miłość” oraz 

„Uciekinier” – blisko godzinny film dokumental-
ny Marka Tomasza Pawłowskiego. Uczestniczącą 
w seansie młodzież mocno poruszyła historia Ka-
zimierza Piechowskiego, bowiem na zakończenie 
prelekcji rozległy się gromkie brawa z owacją na 
stojąco. 

ZZ Obchody Roku Kazimierza Piechowskiego w Iławie cieszyły się dużym zainteresowaniem (fot. Dariusz Wałaszewski)

Emilia Kalinowska
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W którym roku przyjechał do Tczewa 
pierwszy parowóz? Do jakiej budowli 
porównała tczewski dworzec Jadwiga 

Łuszczewska-Deotyma? Kim dla Sambora II był 
Świętopełk? Gdzie znajduje się pomnik upamięt-
niający tczewskich harcerzy poległych w latach 
okupacji hitlerowskiej?

Z  tymi pytaniami – oraz z  wieloma innymi, 
niekiedy podchwytliwymi, czasem szczegółowy-
mi, wymagającymi dogłębnej znajomości materia-
łu – musieli się zmierzyć uczestnicy piątej edycji 
konkursu historycznego „Tczew w  czasie i  prze-
strzeni”, zorganizowanego 4 lutego br., w budynku 
głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tcze-
wie, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6.

Tym razem biblioteczny konkurs odbywał 
się w  nieco innej, przyjaznej młodzieży formie. 
Reprezentanci tczewskich szkół podstawowych 
mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat 
burzliwych dziejów Grodu Sambora, rozwiązu-
jąc interaktywny quiz historyczny przygotowany 
w  programie Kahoot. Żadnych kartek i  długo-
pisów… Wyłącznie projektor, tablety, przyjazna 
atmosfera, i co najważniejsze, emocje sięgające 
zenitu! Tak w kilku słowach można podsumować 
przebieg tej edycji konkursu.

Począwszy od  eliminacji szkolnych, w  bi-
bliotecznych zmaganiach wzięło udział blisko 
dwustu uczniów z  ośmiu szkół podstawowych. 

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego 
musieli się zmierzyć – tym razem nie indywidu-
alnie, a wyłącznie zespołowo – z testem wyboru, 
pytaniami otwartymi, jak również zadaniami 
wymagającymi uporządkowania we właściwej 
kolejności nazwisk, wydarzeń, zagadnień związa-
nych z historią miasta.

Komisja konkursowa w składzie: Kazimierz 
Ickiewicz, Krzysztof Zieliński, Monika Jabłoń-
ska, w  oparciu o  wyniki wygenerowane przez 
program Kahoot, przyznała następujące miejsca 
w konkursie drużynowym:

I  miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa im. Św. Ojca Pio w  składzie: Zofia Haska, 
Antonina Liss i  Łucja Jędrzejewska; II miej-
sce – Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojcie-
cha w  składzie: Franciszek Bielicki, Konrad 
Rozkowinski, Ignacy Wodzisławski; III miejsce 
– Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Ma-
linowskiego w  składzie: Bartosz Cejer, Michał 
Zwiewka, Jakub Wichmann. 

Wyróżnienia otrzymali reprezentanci: Szko-
ły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica; 
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Koper-
nika; Katolickiej Szkoły Podstawowej; Szkoły 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 
oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mic-
kiewicza. 

Nagrody wręczyli zwycięzcom między inny-
mi wiceprezydent miasta Tczewa Adam Urban, 

Interaktywny konkurs historyczny

ZZ Uczestnicy konkursu (fot. Jacek Cherek)

MONIKA JABŁOŃSKA
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przewodniczący jury mgr Kazimierz Ickiewicz, 
prof. oświaty oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie dr Krzysztof Korda.

Dodatkowo podziękowania za przygoto-
wanie uczniów do  bibliotecznych zmagań oraz 
rozbudzanie świadomości historycznej wśród 
młodzieży szkolnej odebrali z rąk organizatorów 
nauczyciele tczewskich szkół podstawowych. 

Wśród nich byli: Magdalena Fraszkiewicz z SP 
nr 7; Marzena Paszek-Szczepańska z SP nr 8; 
Rafał Buda z SP nr 10; Michał Kargul z SP nr 11; 
Lech Korda z SP nr 12; Kamila Wojciechowska 
z  Katolickiej Szkoły Podstawowej; Magdalena 
Jędrzejewska z Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Św. Ojca Pio; Grzegorz Ostrowski z SP 
nr 5. 

ZZ Od góry: nagrodzone przez jury laureatki I miejsca z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio wraz 
z jury; uczestnicy finałowych zmagań konkursowych (fot. Jacek Cherek)

Interaktywny konkurs historyczny
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28 listopada 2019 r. w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Pelplinie odbył 
się IV Powiatowy Konkurs Recyta-

torski Prozy, zorganizowany przez nauczycielki 
języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Pelplinie. Patronat nad tym przedsięwzięciem 
objęli: burmistrz miasta i gminy Pelplin Miro-
sław Chyła, Radio „Głos”, „Kociewski Magazyn 
Regionalny”, „Informator Pelpliński” i Wydaw-
nictwo „Bernardinum”. Do udziału w konkur-
sie zgłosiło się dwudziestu 
ośmiu uczniów z powiatu 
tczewskiego. 

Po burzliwych obradach 
jury w składzie: Bogdan Wi-
śniewski (przewodniczący), 
Danuta Nojman i Jolanta Le-
wandowska postanowiło na-
grodzić następujące osoby.

W kategorii klasy IV–VI: 
I  miejsce zajął Karol Świta-
ła (ZKiW w  Rajkowach); 
II – Zuzanna Szulc (SP nr 2 
w  Pelplinie); III – Igor Fal-
gowski (SP nr 10 w Tczewie). 
Wyróżnienia jury przyznało: 

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy

EWELINA MAŚLANKA

Maciejowi Jabłonce (ZKiW w  Rudnie), Kamilo-
wi Sasinowskiemu i Mikołajowi Rakowskiemu 
(SP nr 2 w Pelplinie). 

W kategorii klasy VII–VIII jury przyznało: 
I miejsce Agacie Mrozińskiej (SP nr 2 w Pelpli-
nie), II – Zuzannie Tomaszewskiej (ZKiW w Raj-
kowach), III – Natalii Hasa (SP nr 2 w Pelplinie). 
A wyróżnienia trafiły do: Nikoli Szatkowskiej 
(SP nr 2 w Pelplinie), Małgorzaty Wysockiej i Mi-
chała Wałdowskiego (ZKiW w Kulicach). 

ZZ Od góry: laureatki eliminacji klas VII–VIII wraz z burmistrzem i jury; uczestnicy konkursu (fot. Joanna Kosicka)
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Od czasów przyjęcia przez Polskę chrześci-
jaństwa dawne miejsca kultu pogańskiego 
wypierać zaczęły nowe budowle sakralne. 

Odtąd w ich murach szerzyła się wiara, która 
zataczała coraz szersze kręgi. Z czasem stała się 
ona silnym łącznikiem potomków Piasta. 

Kościół w Lalkowach powstał na przełomie 
XIV/XV w. i na trwałe wpisał się w architekturę 
wsi. Dole i niedole ludzi na tle dziejów kraju i na-
rodu zapisywały ciągle nowe karty jego historii. 
Pojawiały się i przemijały mody i style. Kolejni 
patroni, fundatorzy i  darczyńcy bogacili jego 
wnętrze obrazami, rzeźbami, freskami. Do  ko-
ścielnej zakrystii trafiały kielichy, monstrancje, 
piękne szaty i  inne sprzęty liturgiczne. Wiele 
z tego ruchomego bogactwa przepadało w wyni-
ku różnych zawirowań dziejowych. Jednak osta-
tecznym demonem zniszczenia był pożar, który 
strawił świątynię w  1862  r., a  szczątkowe opisy 
wspaniałego, bezcennego wyposażenia zachowa-
ły się jedynie w  spisach wizytacji kościelnych, 
wcześniejszych opracowaniach i legendach.

W  1409  r. w  Lalkowach uroczyście konse-
krowano nowo powstałą świątynię. Akt ten był 
zwieńczeniem prawie stuletniego okresu jej 
budowy, która rozpoczęta na początku XIV w. 
trwała prawie do  jego końca. Dźwignięta w sty-
lu gotyckim bryła kościoła w  doskonały sposób 
odzwierciedlała kmiecej społeczności naturę 
świata, w  którym religijność była pragnieniem 
wzniesienia się ku Bogu.

W  tym czasie wieś Lalkowy należała już 
do zakonu krzyżackiego. Ten nabył ją od Piotra 
Święcy z Nowego przed 1308 r. . Zakup nastąpił 
już po założeniu w niej parafii, która wyłączona 
została z parafii pieniążkowskiej, gdy ta przeszła 
w ręce biskupów włocławskich. Nastąpiło to naj-
prawdopodobniej przed 1294 r., obejmując wów-
czas swymi granicami także rozległe dobra Jania 
należące do  rycerza Gotszalka, sięgające przez 
Mirotki po Barłożno, Kierwałd po prawej stronie 
rzeki Jonki (Janki) i po Gąsiorki oraz Lipą Górę 
na jej lewym brzegu. Do powstałej wówczas pa-
rafii należały same majątki rycerskie: Smętowo, 
Smętówko, Frąca, Rynkówka, Kopytkowo, Wło-
sienica i nieistniejący już folwark Budzieś (dziś 

wieś Udzierz). Wyodrębnianie w  późniejszych 
wiekach, z  terytorialnie rozległych parafii pier-
wotnie zakładanych przez książęcych funda-
torów, jednostek administracyjnie mniejszych 
praktykowane było zwłaszcza wtedy, gdy wsie 
przechodziły na własność dziedzica, któremu 
przysługiwało prawo zakładania parafii. 

Obszar nowo erygowanej parafii lalkowskiej 
był bardzo rozległy, ale już wykrojony z jednost-
ki większej – pieniążkowskiej, a ta z kolei z para-
fii nowskiej. Nowy obręb parafialny wzmacniał 
panującą w  średniowieczu całkowitą zależność 
poddanych od  dziedzica, także w  sprawach du-
chowych. A potrzeba ułatwienia im wykonywania 
obowiązków religijnych, ale w obrębie własnego 
majątku oraz, rzeczywiście, żywe krzewienie na-
uki wiary, w  dużej mierze wpłynęły na decyzję 
o budowie świątyni.

Nie ma żadnego dowodu na to, by  kościół 
w Lalkowach budowali Krzyżacy. Nie było w ich 
interesie obciążanie skarbca niewarowaną, kosz-
towną i  długą inwestycją, w  sytuacji umacnia-
nia swojej militarnej pozycji na zagarniętych 
ziemiach Pomorza. Jednak, jako właściciele wsi 
i  całego obszaru, musieli wydać zgodę na budo-
wę. Czyniąc zadość swojemu patronackiemu obo-
wiązkowi, było zwyczajem Zakonu dawanie pa-
rafianom włości, a ci w ramach łaski wystawiali 
kościół na swój koszt.

Dzieła tworzenia dokonali lokalni budowni-
czowie pod kierunkiem werkmistrza oraz parafia-
nie nakładem ciężkiej pracy, a miejscowe rody ry-
cerskie poniosły koszty inwestycji, a potem także 
jej wyposażenia i  utrzymania duszpasterza. Fun-
datorami byli rycerze i książęta, których rozległe 
dobra leżały w granicach państwa zakonnego. 

Budowa świątyni w  Lalkowach miała dla 
wsi duże znaczenie nie tylko religijno-duchowe, 
ale i strategiczne z punktu widzenia polityki, czy 
ewentualnej możliwości obrony dziedzica. Wieś 
parafialna położona jest centralnie w  stosunku 
do pozostałych miejscowości.

Wezwanie kościoła pod patronatem św. Bar-
bary Dziewicy i Męczenniczki domniemane jest 
od  początku jego istnienia w  Lalkowach, mimo 
że w dokumentach pojawiło się dopiero w 1583 r., 
a wcześniejsze źródła na ten temat milczą. W cza-

Utracone dziedzictwo

REGINA KOTŁOWSKA

kościoła w Lalkowach
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sie erygowania parafii, a potem budowy kościoła 
kult świętej na zajętym przez Krzyżaków Pomo-
rzu był bardzo rozpowszechniony. Zakonnicy od-
dawali cześć św. Dziewicy jako głównej patronce 
swojego Państwa, szczególnym kultem otaczając 
jej relikwie na polsko-krzyżackim pograniczu 
w sanktuarium w Starogrodzie. Możliwe, że we-
zwanie kościoła zostało przez Krzyżaków podyk-
towane wraz ze zgodą na budowę. Zważywszy 
na wyjątkową moc kultu w  tętniącym życiem 
sanktuarium, udział w  łaskach i  przywilejach 
odpustowych fundatorzy chętnie przyjęli świętą 
Barbarę na jego opiekunkę. Jako jedna z  Czter-
nastu Świętych Wspomożycieli, miała ona, poza 
innymi przymiotami, jeszcze moc orędowania 
w godzinie śmierci, co w średniowiecznym świe-
cie niepewności jutra gloryfikowała autentyczna 
religijność ludu.

W końcu, po prawie wieku budowania, wznie-
siony kościół domagał się wyposażenia w  ołta-
rze, obrazy, sprzęty kościelne. Biblia pauperum 
(łac. Biblia ubogich) w czasach niepiśmiennych, 
zwłaszcza na wsi, odgrywała ogromną rolę, 
przemawiając do  swego odbiorcy – parafiani-
na – dziełami sztuki: obrazami, rzeźbą, freska-
mi. Poza ołtarzami w świątyni była chrzcielnica, 
ambona. Przemawiały z  nich do  ludu postacie 
biblijne, cherubiny, anioły… Ławy i ławki, stelle 
dla fundatorów i darczyńców – hierarchia dosto-
jeństwa, kto ważny, kto uniżony, rycerz – dzie-
dzic, poddany. Dzwony – duchowi przewodnicy 

łączący niebo z  ziemią, siły odpędzające złe 
duchy i  moce, dzielący z  ludźmi w  swoim bi-
ciu ich radości, wesela i  smutki. Z  ruchomych 
sprzętów: kielichy, lichtarze, ampułki, dzwonki, 
gongi czy szaty liturgiczne, bogato haftowane 
złotą i srebrną nicią, z atłasu, adamaszku, aksa-
mitu i  jedwabiu. Wszystko miało tu wyjątkowe 
i  szczególne znaczenie… Średniowieczna świa-
domość ludowa ze szczególnym szacunkiem od-
nosiła się do przedmiotów sacrum, tym samym 
starając się zapewnić im możliwie jak najdłuż-
sze trwanie.

Mimo tej dbałości bardzo niewiele przetrwa-
ło do  obecnych czasów z  najwcześniejszego wy-
posażenia kościoła w  Lalkowach, a  te nieliczne, 
ocalałe skarby sakralnej kultury znajdują się 
obecnie w  Muzeum Diecezjalnym w  Pelplinie. 
Na dzieło zniszczenia najstarszego wyposażenia 
wpłynęły średniowieczne i późniejsze wojny, ob-
razoburstwo protestantów, którzy na kilkadzie-
siąt lat wraz z nauką Lutra w XVI w. przejęli pra-
wie wszystkie kościoły na Pomorzu, także kościół 
w Lalkowach. Wiele tego dziedzictwa przepadło 
z  powodu braku odpowiednich prac konserwa-
torskich albo restauracji w duchu puryzmu, czy 
też z  powodu zaniedbań administratorów i  pro-

Utracone dziedzictwo kościoła w Lalkowach

ZZPłaskorzeźba św. Jerzy z ok. 1500 r. (przed konserwacją, 
2010 r.)

ZZ Płaskorzeźba św. Jerzego w kościele św. Barbary 
w Lalkowych (stan po konserwacji w 2015 r.)
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boszczów parafii. Reszta stała się pastwą pożarów, 
z których ostatni i największy wybuchł w 1862 r.

Wobec takiego stanu ważnym źródłem in-
formacji o  dawniejszym wyposażeniu kościo-
ła w  Lalkowach są wizytacje kanoniczne, które 
przeprowadzano w nim regularnie, zgodnie z po-
stanowieniami Soboru Trydenckiego, a  których 
nadrzędnym celem była troska o  wiernych, bo 
wzmocniona kontrola biskupia przynosiła nie 
tylko wiele pożytku w  dyscyplinowaniu ducho-
wieństwa. Przy tej okazji dokonywano spisu ko-
ścielnego inwentarza, czasami opisu jego wyglądu 
i stanu. O wyposażeniu mówiły też księgi parafial-
ne, zeznania osób świeckich, pielgrzymów i pątni-
ków, czasami podania i legendy ludowe.

Dla ziem polskich pod zaborem pruskim 
duże znaczenie miało utworzenie w 1843 r. przez 
króla Prus Fryderyka Wilhelma IV stanowiska 
ds. badań, inwentaryzacji i opieki nad zabytkami. 
Dalej idącą inicjatywą było powołanie, staraniem 
Johannesa Heise, w 1892 r. urzędu konserwatora 
zabytków w prowincji Prusy Zachodnie.

Zachowane skąpe informacje dotyczące 
świątyni parafialnej w Lalkowach rzucają nieco 
światła na jej wyposażenie w przeszłości.

Po wojnach szwedzkich, pod koniec XVII 
w., proboszczem w  Lalkowach został ks. Stani-
sław Żołądkowski. Prezentę (przedstawienie bi-
skupowi do  zatwierdzenia osoby duchownej na 
wakujące beneficjum przy kościele) na parafię 
i beneficjum otrzymał od Jana III króla polskie-
go. Lalkowy jako królewszczyzna stanowiły wła-
sność królewską, a  ten jako sukcesor miał pra-
wo przedstawienia kandydata na urząd kościoła 
w  swoich włościach. Być może stąd w  tradycji 
ustnej żyły swoim życiem przekazy o obecności 
króla Sobieskiego w lalkowskiej świątyni.

Archidiakon pomorski Krzysztof Szembek 
w wizytacji przeprowadzonej w latach 1701–1702 
w  wyposażeniu kościoła wymienił m.in. odno-
wioną drewnianą chrzcielnicę, bogato rzeźbioną 
i  polichromowaną, której okrągła misa wsparta 
była na ramionach czterech aniołów w otoczeniu 
kolejnych czterech na górze. Pięknie rzeźbioną 
ambonę wraz z daszkiem. Wykonany w Gdańsku 
za cenę 800 florenów ośmiogłosowy pozytyw. We 
wpisie zauważył również, że  brakuje dochodów 
i narzędzi przynależnych beneficjum z czasu jego 
erygowania i uposażenia, co mogło być skutkiem 
niespokojnego wieku wojen (XVII w.). Samą świą-
tynię przedstawił jako „niezwykle piękną i stabil-
ną między innymi świątyniami Episkopatu”.

Znajdowały się w niej cztery pozłacane ołta-
rze. Pierwszy, główny, poświęcony Świętej Bar-
barze Dziewicy i Męczennicy, patronce kościoła. 

Brak informacji o jego wyglądzie poza wzmianką 
wizytatora, że był „pełen godności”. Drugi ołtarz 
szeroki, siedmioelementowy Krzyża Pańskiego 
Jezusa Chrystusa. Obok był ołtarz Błogosławio-
nej Dziewicy Maryi i Świętego Jana Ewangelisty. 
Na kolejnym, który odnowiony został w później-
szym czasie przez Laurentego Czapskiego, znaj-
dował się uśmiechnięty Święty Mikołaj Biskup 
[z jakąś] większą tablicą. Następny z ołtarzy był 
poświęcony Trójcy Świętej, w  środkowej części 
eksponował wizerunek Szczęśliwej Marii Mag-
daleny. Do odnowy jego przyczynił się w 1727 r. 
gbur Marcin Szarmach z  Rynkówki. Wynika 
stąd, że  świątynia miała w  swoim wyposażeniu 
w  pierwszym ćwierćwieczu XVIII w. pięć więk-
szych i mniejszych ołtarzy z bogatymi architek-
tonicznie i artystycznie nastawami ołtarzowymi.

Spośród wymienionych ołtarzy cudami sły-
nął ołtarz św. Krzyża z figurą Pana Jezusa Ukrzy-
żowanego. Stał w bocznej nawie po prawej stronie. 
Znajdowała się na nim figura Jezusa Ukrzyżowa-
nego, rzeźbiona w  drewnie ze srebrną koroną 
na głowie. Jego przynajmniej ogólny wizerunek 
jest znany z  opowieści o  pielgrzymujących doń 
wiernych i o fundatorze jego odnowy – Ignacym 
Czapskim, mieczniku ziem Pruskich i dziedzicu 
Rynkówki. W tymże ołtarzu umieszczono później 
jeszcze dwie nowsze figury – pierwszą św. Fran-
ciszka Serafickiego (z Asyżu) i św. Bernarda opa-
ta (z Clairvaux) oraz nowy obraz z wizerunkiem 
św. Ignacego Loyoli. Brak informacji o artystach, 
którzy wykonali te dzieła. Na ołtarzu tym znaj-
dowało się odnowione w 1725  r. pozłacane i po-
lichromowane cyborium.

Jako pątniczka pielgrzymowała do  kościoła 
w  Lalkowach Marianna z  Wielowiejskich Osso-
lińska, podkomorzyna nowogrodzka, trzecia żona 
Jakuba Oktawiana Konopackiego. Zostawiła na 
ołtarzu Krzyża Świętego wotum w formie srebr-
nego serca z  wizerunkiem Najświętszej Marii 
Panny. Ponadto w  1735  r., udzielając pożyczki 
miastu Gniew w wysokości tysiąca florenów, zo-
bowiązała je do zwrotu owej w formie wiecznego 
czynszu przeznaczonego na ustawiczne światło, 
czyli na specjalną lampkę przed tabernakulum, 
wyrażającą cześć dla obecności Chrystusa w ko-
ściele, a  sukcesorami tego zobowiązania uczy-
niła kolejnych proboszczów lalkowskich. Jeden 
z nich, ksiądz Hersztowski, dał na ołtarz prosto-
kątną, srebrną tablicę.

Ołtarz Krzyża Świętego umieszczony był 
w nawie po prawej stronie, gdzie wcześniej stał 
ołtarz Najświętszej Maryi Panny. Ta zmiana jego 
wyeksponowania miała związek z  cudami, któ-
rych doświadczali modlący się przy nim wierni. 

Regina Kotłowska
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W  symbolice kościoła prawica uważana jest za 
stronę lepszą, niosącą błogosławieństwo. Nato-
miast przestawiony ołtarz Najświętszej Dziewicy 
Maryi, trafił na lewą stronę nawy. Wiadomo też, 
że był on koronowany srebrną pozłacaną koroną 
i berłem, i że stał na nim okazały srebrny pozła-
cany krzyż.

Tradycja koronowania obrazów i  rzeźb, któ-
re w  szczególny sposób od  dawna były czczone 
przez lud i  które słynęły cudami, była bardzo 
stara i upowszechniała się w Kościele katolickim 
od Soboru w Efezie w 431 r. Był to jeden z prze-
jawów czci, głębokiej wiary i pobożności, wyraża-
jący prawdę o szczególnej roli Maryi jako Matki 
Chrystusa. Zatem koronowany obraz czy rzeźba 
miały również dla wiernych szczególne znaczenie.

Archidiakoni pomorscy, wizytujący parafię 
lalkowską, potwierdzali wielokrotnie w  protoko-
łach wizytacyjnych „łaskawość” figury Pana Je-
zusa Ukrzyżowanego. Proboszcz Samuel Rutkow-
ski, kanonik chełmiński, podkreślał, że modlący 
się przy nim doznawali wielu łask, co dokumen-
towały liczne ofiarne wota. Z  niewyjaśnionych 
przyczyn antecesorzy na lalkowskiej parafii nie 
poddali owych cudownych zdarzeń do urzędowe-
go, kanonicznego rozpatrzenia i oceny, co więcej, 
nawet sami ich nie zapisywali, tak że skąpe te in-
formacje zachowały się jedynie we wzmiankach 
wizytacyjnych i ludowych podaniach.

W kościele znajdował się też bogaty zbiór ob-
razów, głównie religijnych. Wśród nich wyjątek 
stanowił portret przedstawiający „Szanownego 
Krzysztofa Konopackiego, dziedzica, kasztelana 
chełmińskiego na Rynkówce”. 

Rynkówkę – ziemię i  fortilium z  kaplicą – 
jako wiano ślubne wniosła ok. 1715  r. swojemu 
mężowi Ignacemu Czapskiemu Teofilia z  Kono-
packich, córka Stanisława Aleksandra. Po śmier-
ci ks. Żołądkowskiego, w  latach 1723–1766, pro-
boszczem parafii w Lalkowach był ks. Franciszek 
Juda Tadeusz Uzdowski. 

W  1729  r. wprowadzono uroczyście do  ko-
ścioła z  kaplicy zamkowej Czapskich w  Ryn-
kówce obraz Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej. Sławy temuż obrazowi przydały cuda, 
o  których coraz głośniej było po okolicznych 
miejscowościach, a  poprzez koligacje szlachec-
kich rodzin wieść rozchodziła się też po całym 
kraju. Obraz ustawiono na tzw. małym ołtarzu, 
czyli ołtarzu Maryi Dziewicy już wcześniej prze-
noszonym na lewą stronę nawy, po tym jak prawą 
zajął ołtarz Krzyża Świętego. Niewiele później 
nastąpiło ponowne jego przeniesienie, tym ra-
zem w granicach samej świątyni, i umieszczenie 
w ołtarzu głównym.

Zarówno pierwsze przeniesienie, jak i  po-
wtórne, miało związek z  mistycznymi okolicz-
nościami równoczesnych objawień Matki Bożej 
ks. Judzie Uzdowskiemu i właścicielom Ignace-
mu i  Teofilii Czapskim. Odtąd obraz znajdował 
się w głównym, wielkim ołtarzu za zasuwą. We-
dług relacji trzech paulinów biorących udział 
w uroczystościach, był on ad vivum (do żywego) 
„podobny obrazowi będącemu w Częstochowie”. 
Pan Jezus i Jego Matka ubrani w srebrne, miej-
scami wyzłacane, sukienki i podobne korony na 
głowach. Dzieło prawdopodobnie namalowane 
było na płótnie. Brak informacji o  rozmiarach 
obrazu. Wystawiony na głównym ołtarzu za-
suwany był obrazem Najświętszej Marii Panny 
trzymającej na swoim łonie śpiące Dzieciątko. 
Po obu stronach wnęki dwa klęczące pozłacane 
anioły trzymały rzeźbione pozłacane róże. Po 
każdej mszy świętej cudowny wizerunek zasła-
niano dwoma czerwonymi welonami z  jedwa-
biu, zawieszonymi po prawej i lewej stronie. Na 
obrazie i wokół niego wisiały wota dziękczynne, 
materialne znaki potwierdzające cudowne zda-
rzenia – dary składane w podzięce za wysłucha-
ne modlitwy. Wśród nich dwa ślubne pierścienie 
ofiarowane przez Ignacego Czapskiego. Wykona-
ny w srebrze złocony wizerunek dziecka. Zawie-
szony przez rosyjskiego oficera czerwony złoty, 
tj. złoty dukat. Dwa dukaty ofiarowane przez 
kasztelanową Garczyńską. 

Borowska z  Frący podarowała dwie komże, 
10 korporałów i 10 puryfikaterzy. Teofilia Czapska, 
pani na Rynkówce, podarowała obrus na nowy 
wielki ołtarz, który jej mąż Ignacy wzniósł wła-
snym nakładem, po tym jak dotychczasowy ołtarz 
św. Barbary przeniesiono do dobudowanej kapli-
cy bocznej, odtąd nazywanej kaplicą św. Barbary. 
Nowy ołtarz główny otrzymał wezwanie Świę-
tej Trójcy, a  boczne: Najświętszej Maryi Panny, 
Krzyża Świętego i św. Marii Magdaleny.

Ostatnie badania archeologiczne wskazują 
na prawdopodobne istnienie wejście do  kapli-
cy św. Barbary w północnej ścianie kościoła. To 
cenna informacja o tym, że kult patronki kościoła 
nigdy nie przyblakł, lecz w  sąsiedztwie cudow-
nych ołtarzy dalej emanował mocą wiary. Pod po-
sadzką w kaplicy znajdowały się krypty grobowe 
Szembeków, a pod marmurową posadzką prezbi-
terium krypty Czapskich.

Z  inicjatywy Czapskich do kościoła sprowa-
dzono relikwie: św. Piotra Apostoła, św. Jerzego, 
Św. Feliksa – papieża i męczennika oraz św. Le-
ona – papieża.

19 maja 1862 r. w oktawie Bożego Ciała w lal-
kowskim kościele wybuchł wielki pożar, który 

Utracone dziedzictwo kościoła w Lalkowach
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strawił prawie całe jego wyposażenie. Niepowe-
towanie największą stratą były dwa cudowne oł-
tarze: Krzyża Świętego i  NMP Częstochowskiej.

Wśród nielicznych wyniesionych z  pożaru 
przedmiotów uratowana została prawdopodobnie 
rzeźba Św. Jerzego z  początku XVI w. Jest ona 
dzisiaj najstarszym zabytkiem w  świątyni lal-
kowskiej (zob. zdjęcia). W 2013 r. rzeźba przeszła 
gruntowne prace, bardziej renowacyjne niż kon-
serwatorskie. Brak dokumentacji opisowej i foto-
graficznej wykonanej przez konserwatora, brak 
informacji o  osobie, która dokonała tych prac 
oraz samego zakresu prac.

Ikonografia kościelna przedstawia św. Jerze-
go jako rycerza na koniu, walczącego ze smokiem 
i w taką scenę eksponuje centralna, jednocześnie 
najstarsza, część rzeźby w kościele w Lalkowach.

Przed konserwacją wizerunek św. Jerzego 
ujęty był z obu stron dwiema płaskorzeźbionymi 
postaciami niezidentyfikowanych świętych. Pła-
skorzeźby dodano w  wieku XVII jako obramo-
wanie gotyckiej części dzieła. Obramowywanie 
w okresie nowożytnym dzieł sztuki średniowiecz-
nej było praktyką dość powszechną.

Nie jest też wykluczone, że  gotycka płasko-
rzeźba została ujęta XVII-wiecznymi płaskorzeź-
bami dopiero w XIX w., po odbudowie kościoła 
z pożaru, a dodane płaskorzeźby wraz z rokoko-
wym, XVIII-wiecznym zwieńczeniem są relikta-
mi wyposażenia kościoła sprzed pożaru. Jestem 
skłonna twierdzić, że  właśnie jako pozostałość 
dawnego wyposażenia dodano je do św. Jerzego 
po odbudowie.

Pozostaje jeszcze dylemat, jak wyekspono-
wać gotycką rzeźbę św. Jerzego po konserwacji. 
Czy samodzielnie jako relikt większej całości 
(gotyckiej nastawy ołtarzowej)? Czy razem z no-
wożytnymi dodatkami?

Styl wykonania tych elementów wskazuje na 
pewno na okres późniejszy (XVII w.). Być może, 
że postacie te symbolizowały Maryję i św. Jana i po-
chodziły z innego dzieła. W kościele w Lalkowach 
znajdował się przecież ołtarz z  Błogosławioną 
Dziewicą Maryją i Janem Ewangelistą.

Trzecim, najpóźniej wykonanym elementem 
przy św. Jerzym, było zwieńczenie płaskorzeź-
bionym motywem rocaille typowym dla zdobnic-
twa rokoka. Ornament jest srebrzony i  pokryty 
laserunkiem w kolorze żółtym.

W całości dopatrywano się połączenia w pła-
skorzeźbie trzech stylów: późnego gotyku, baro-
ku i rokoka. 

Tekst w oryginale opatrzony był licznymi 
przypisami i bibliografią.

W  1974 r. zacząłem pracować jako 
nauczyciel biologii w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Marii Skłodow-

skiej-Curie w Tczewie, które znajdowało się 
w budynku dawnej pierwszej w Polsce Pań-
stwowej Szkoły Morskiej. Jednym z jej ab-
solwentów był kapitan Olgierd Borchardt, 
którego książki o dziejach absolwentów tej 
szkoły i jego samego czytałem jako młodzie-
niec z wypiekami na twarzy.

Po czterech latach pracy odszedłem z  po-
wodów zdrowotnych i ekonomicznych z zawodu 
nauczycielskiego i zacząłem pracować w Zakła-
dzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa 
i  Kwiaciarstwa w  Skierniewicach z  siedzibą 
w  Miłobądzu. Po przemianach społeczno-poli-
tycznych w 1989 r. musiałem znaleźć nową pra-
cę, bo funkcjonowanie instytutu ograniczano. 
Wróciłem z powrotem do liceum w Tczewie. 

W  1998 r. zostałem dyrektorem I LO i peł-
niłem tę funkcję aż do  emerytury w  2007  r. 
Włączyłem się w ten sposób w historię Tczewa, 
kształcąc rzesze uczniów i uczestnicząc w kształ-
towaniu szkolnictwa średniego w mieście. 

Myśląc o mojej rodzinie, moich i jej losach, 
chciałbym jednak wrócić do historii związanej 
z okupacją niemiecką Tczewa podczas II wojny 
światowej. 

Przypomnijmy, że po zajęciu miasta przez 
Niemców zaczęły się prześladowania lud-
ności polskiej. Szczególnie dotknęły one te 
osoby, które pełniły kierownicze role w  spo-
łeczności lokalnej, przedstawicieli kultury 
i  inteligencji. Ojciec mojego teścia Bogdana 

– Władysław Einbacher – doskonale wiedział, 
co będzie. Podczas I wojny światowej walczył 
w armii niemieckiej pod Werdum, zdezertero-
wał z niej i wstąpił do oddziałów formującej 
się we Francji armii polskiej generała Józe-
fa Hallera. Po wybuchu II wojny światowej 
i  po wysadzeniu mostu w  Tczewie przez żoł-
nierzy polskich nie czekał na okupanta. Ra-
zem z młodocianymi synami uciekli z Tczewa 
do  Bydgoszczy, by  dołączyć do  żony i  młod-
szych dzieci. Po wielu perypetiach i tułaniu 
się po Polsce w ostateczności osiedli z ocalałą 
rodziną w Sandomierzu, gdzie przeżyli prawie 

Regina Kotłowska
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wszyscy okupację. Po wojnie 
wrócili do  Tczewa, ale w  no-
wym ustroju nie mieli łatwe-
go życia. 

Inne były losy rodziny 
Krajników, z  której pochodzi 
druga moja żona, też Barbara. 
Dziadek żony – Augustyn Kraj-
nik – był funkcjonariuszem 
policji polskiej i  w1939  r. pra-
cował w Tczewie jako cywilny 
funkcjonariusz. Niektórzy po-
licjanci dostali rozkaz ewaku-
acji i skierowano ich do  Sarn 
na Wołyniu. Tam po wybuchu 
wojny z  Sowietami dostał się 
do  niewoli rosyjskiej. Osta-
tecznie został zamordowany 
przez Rosjan w  Ostaszkowie, 
jak wielu innych. Jest uznawa-
ny za ofiarę zbrodni katyńskiej. 
Jego rodzina została ewaku-
owana na Ukrainę. Po pewnym 
czasie powrócili do Tczewa i tu 
przeżyli całą okupację. Mieli 
wiele problemów. Ich tczew-
skie mieszkanie było zajęte 
przez Niemców, więc nic nie 
odzyskali, a  Niemcy podczas 
ewakuacji na koniec wojny wy-
wieźli wszystko ze sobą. 

Gdy Tczew został włączo-
ny do Rzeszy Niemieckiej, lud-
ność polska została wystawio-
na na ciężką próbę. Krwawy 
wielkorządca okręgu Gdańsk 
Prusy Zachodnie – Albert For-
ster – realizował rozporządze-
nie Hitlera z  7  października 
1939 r. o umocnieniu niemczy-
zny na terenach przyłączonych 
do  Rzeszy szczególnie wzorco-
wo. Na rządzonym przez niego 
terenie wymordowano ok. 40 tys. Polaków, najwię-
cej w stosunku do innych przyłączonych do Rze-
szy terenów, jak Wielkopolska i  Śląsk. Wprowa-
dzono Niemiecką Listę Narodowościową. Ludność 

IDZI JAKÓBCZAK

Moja droga do Tczewa (2)

ZZ Od góry: Autor jako mody mężczyzna w gronie 
rodzinnym w Tczewie; grono pedagogiczne I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Tczewie(dyrektor Idzi Jakóbczak pierwszy z lewej 

w dolnym rzędzie); źródło: arch. pryw.
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podzielono na cztery grupy: I grupa – obejmowa-
ła wszystkich Niemców, którzy w okresie między-
wojennym na obszarach polskich przyznawali się 
do niemieckości; II grupa – Niemcy, którzy mniej 
aktywnie deklarowali swoją niemieckość, jed-
nak w rodzinie kultywowali tradycje niemieckie; 
III grupa to głównie autochtoni: Kociewiacy, La-
saki, Chruty, Kaszubi i Polacy – przyjezdni, któ-
rzy mieli dążyć do niemieckości; IV grupa to oso-
by niemieckiego pochodzenia, które w  okresie 
polskim uległy jej wpływom.

Wdrażanie tej listy można podzielić na dwa 
okresy. W  pierwszym wpisywanie na listę szło 
ociężale – Polacy i  miejscowi nie kwapili się 
zbytnio do  wpisywania, a  urzędnicy działali po-
wściągliwie. Jednak 22 lutego 1942  r. wielko-
rządca okręgu Gdańsk Prusy Zachodnie wydał 
odezwę, w  której zapowiedział, że kto odmówi 
wpisania na listę, będzie traktowany jak Polak, 
co wiąże się ze zrównaniem go z  najgorszymi 
wrogami narodu niemieckiego. Uproszczono też 
procedurę wpisu. Wystarczyło podpisanie jedne-
go kwestionariusza, a wezwani do urzędu mieli 
odpowiedzieć tylko na postawione cztery pytania. 
Pozytywna odpowiedź na trzecie pytanie wystar-
czyła do wpisu na listę. Pytania były tak dobra-

ne, aby uśpić czujność odbiorcy i nie robić trud-
ności związanych z  niemiecką skrupulatnością. 
Stąd pytania: Czy mieszkanie wnioskodawcy robi 
wrażenie schludnego? Jaka jest wydajność pracy 
wnioskodawcy? Niepodpisanie III grupy groziło 
drastycznymi konsekwencjami, takimi jak obóz 
koncentracyjny, wydalenie z  Rzeszy czy cofnię-
cie kartek żywnościowych. Polacy często nie mie-
li wyjścia, stąd wzrost liczby wpisów na III listę 
po tym obwieszczeniu. 

Moja druga teściowa, która z rodziną miesz-
kała w  Tczewie w  czasie okupacji, opowiadała 
piękną anegdotkę dotyczącą pewnego mieszkań-
ca tych stron. Wezwano go przed komisję i spyta-
no, dlaczego nie chce podpisać listy. Ten rezolut-
nie odpowiedział: „Nie jestem ani Niemcem, ani 
Polakiem. Jestem obywatelem Kazendorferrepu-
blik”. Czy go wpisano na listę czy nie, tego nie 
zgłębiałem. Warto jednak zobaczyć, jakie konse-
kwencje w rodzinie Krajników miało ogłoszenie 
Niemieckiej Listy Narodowościowej. 

Augustyna Krajnika, policjanta, zamordo-
wali Sowieci. Jego rodzina – żona, dwóch synów 
i córka – wrócili po ewakuacji do Tczewa. Para-
doksalnie synowie Augustyna Krajnika, którego 
rodzina w  1920  r. wzięła udział w  plebiscycie 
i  optowała za Polską, zmuszeni byli do wstąpie-
nia po 1942 r. do armii niemieckiej. Wielu Pola-
ków zamieszkałych w  tamtych czasach w  Tcze-
wie musiało to zrobić. Mój przyszły teść był 
w Kriegsmarine, a  jego brat w strzelcach alpej-
skich. Dla ludzi pochodzących z innych rejonów 
Polski było to dosyć podejrzane. 

Do  miasta z  taką historią i obciążeniami 
przyjechałem pierwszy raz w 1972 r., w odwie-
dziny do  mojej przyszłej pierwszej żony i  jej 
rodziny. Kogo tam zastałem? Pod ostrzał wzię-
ły mnie dwie starsze panie – jej babcia Jania 
i  ciocia Wera. Były ubrane dość egzotycznie, 
bo w ciepłe bajowe stroje i skórzane serdaczki, 
chyba z kozy. Z wcześniejszych opowiadań żony 
wiedziałem, że obie były szlachciankami i wcze-
śniej mieszkały w Wilnie. Bardzo się zdziwiłem, 
że są tak ubrane, a w dodatku jeszcze były prze-
miłe w rozmowie. Jak mogły, przecież były bur-
żujkami, prześladującymi lud pracujący miast 
i  wsi? Takie bzdury wpajano nam podczas na-
uki w szkole… Skąd się wzięły w Tczewie? Były 
ofiarami działań naszych przyjaciół Rosjan, 
naszych „wyzwolicieli”. Zostały przesiedlone 
wbrew ich woli z ich rodzimej polskiej ziemi le-
żącej niestety za bardzo na wschodzie. Babcia 
Jania uczyła języka rosyjskiego w  liceum ogól-
nokształcącym za parkiem (dzisiejszy „mecha-
nik”). Miała ksywkę „babuszka”. 

ZZ Autor (zdjęcie współczesne, fot. arch. pryw.)

idzi jakóbczak
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Podsumowując, rodzina mojego dziadka 
Edwarda, ojca mojej mamy, pochodziła z Moraw. 
Jej mama – babcia Aniela – była miejscową Pol-
ką (nazwisko Potocka) z wsi zamieszkałej przez 
Ukraińców. Mój ojciec urodził się w  Sokalu na 
Zachodniej Ukrainie, która należała do II Rzecz-
pospolitej. Byli Polakami, katolikami, ale mama 
mojego taty należała do prawosławia. 

Przyjechałem do Giżycka na tzw. Ziemie Od-
zyskane (byłe Prusy Wschodnie). Kogo tam zasta-
łem? Niemców nie było, bo wszystkich wysiedlo-
no na zachód. Byli Polacy przesiedleni z Kresów 
Wschodnich, Polacy z  innych rejonów Polski 
i Ukraińcy przesiedleni w ramach Akcji „Wisła”. 

Trafiłem do  Tczewa. Kogo tam poznałem? 
Poznałem rodzinę Einbacherów, która pochodzi-
ła ze Szwabii, i która w XVII w. przesiedliła się 
do Warszawy, a potem do Książa w Wielkopolsce, 
gdzie uległa spolszczeniu. Po I  wojnie świato-
wej Władysław Einbacher walczył z  bolszewi-
kami w 1920 r. jako porucznik wojska polskiego 
w armii generała Józefa Hallera. Na zachodniej 
Ukrainie, w pobliżu rzeki Bug, poznał swoją żonę 
– Marię Martyniuki. Przed I wojną światową jej 
ojciec był kapitanem armii carskiej i  praco-
wał w Twierdzy Dęblin. Babcia Maria, w domu 
w Tczewie zwana Muchą, miała rodzinę w pobli-
żu mojego miejsca urodzenia w Dubience. Byli 
właścicielami ziemskimi, miejscową szlachtą. 

Po odejściu z wojska Władysław Einbacher 
mieszkał z żoną u jej krewnych w Skrychiczynie 
pod Dubienką. Tam w 1925 r. urodził się ich syn 
Bogdan Einbacher, który był chrzczony w  tym 
samym kościele w Dubience co ja. Bogdan Ein-
bacher został moim teściem w Tczewie w 1973 r. 
Einbacherowie osiedlili się w Tczewie w 1936 r. 
Teść Bogdan poślubił Teresę Bielinowicz, któ-
rej matką była Janina Bielinowicz, nauczyciel-
ka, repatriantka z Wilna. Rodzina Bielinowiczów 
miała majątek koło Nieświeża (dzisiaj Białoruś). 

Moja pierwsza żona zmarła po ciężkiej cho-
robie nowotworowej w  2002  r. W  2004  r. ożeni-
łem się z moją byłą szwagierką, Barbarą z domu 
Krajnik. Matka jej dziadka Augustyna Krajni-
ka – Anna Diesing – była Niemką i  pochodziła 
z Duisburga w Westfalii. Ojciec jej dziadka był 
kowalem we wsi Stenwałd na Warmii. Rodzina 
Krajników w 1920 r. wzięła udział w plebiscycie 
i optowała za Polską. Po tej decyzji byli szykano-
wani, więc Augustyn Krajnik, syn kowala, wyje-
chał z rodziną do Polski, do miejscowości Bielice 
w  powiecie lubawskim. Tam najpierw był mły-
narzem, a  potem od  rządu polskiego otrzymał 
propozycję wstąpienia do policji. Tak też zrobił. 
Jako policjant pracował w Chojnicach, w 1925 r. 
pracował w Tczewie, potem w  1927 r. skierowa-
no go do Nowego Miasta Lubawskiego, w 1934 r. 
został komendantem posterunku PP w Pelplinie. 
Ponieważ w 1937 r. nie stłumił strajku w cukrow-
ni pelplińskiej, został przeniesiony do Tczewa. 

Augustyn miał córkę Jadwigę i  dwóch sy-
nów – Zygmunta i Henryka. To oni z matką miesz-
kali podczas okupacji hitlerowskiej w  Tczewie 
i  obaj trafili do  wojska niemieckiego. Zygmunt 
Krajnik ożenił się z Zofią Moller, córką Henryka 
Jana Mollera, który urodził się w  Linowcu pod 
Starogardem Gdańskim. Był fryzjerem i miał za-
kład fryzjerski przy ulicy Kościelnej w Tczewie. 
W  czasie wojny działał w  „Gryfie Pomorskim”. 
Jego żona, z  domu Mikołajczyk, pochodziła 
z Kurpiów. Poznał ją w Kadzidle, jej bracia byli 
oficerami polskimi. Młodszego brata, porucznika 
Stefana, zgładzono w Katyniu, drugi – pułkownik 
Tadeusz – zakończył życie na emigracji w Szkocji. 

Jak widać, mamy polskie rodziny, ale geny 
naszych dzieci i  wnuków są mieszaniną wielu 
narodów. Nie jesteśmy całkowicie „rasowi”, jak 
chcieliby niektórzy. Jesteśmy, jak Rzeczpospo-
lita, mieszanką wielu narodów, które żyły w jej 
obrębie. 

Moja droga do Tczewa (2)

ZZ Państwowa Szkoła Morska w Tczewie na pocztówce z lat 20. XX w. (obecnie I LO) w Tczewie (zbiory MBP)
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Z artystą lalkarstwa społeczność lokalna 
mogło się zapoznać dwa lata temu. W Mu-
zeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie, 

17 czerwca 2017 r., otwarto wystawę: „Stefan 
Gełdon i baśniowy świat lalek”, która udostęp-
niona była przez całe lato.

W sobotę 19 października ub.r. w Centrum Kul-
tury „Zamek” w Nowem odbywała się XXVII Bie-
siada Lalkarska, połączona z jubileuszem 70-lecia 
pracy artystycznej Stefana Gełdona.

Uroczystość otworzył dyrektor CK ZAMEK 
Andrzej Gappa i  scharakteryzował działalność 
Dostojnego Jubilata, mówiąc: 

„Stefan Gełdon urodził się przed 94 laty 
w Kręgu, koło Starogardu. Podczas drugiej wojny 
światowej walczył we francuskim ruchu oporu 
i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Po powrocie do kraju, od 1 września 1947 r., 
został nauczycielem w  Szkole Podstawowej 
w Białachowie, gdzie założył teatr żywego planu, 
a potem lalkowy. Pierwsze przedstawienie „O po-
pie i  jego słudze Jełopie” wystawiono już dwa 
lata później. W oświacie pracował do 1958 r.

Potem zawładnęły nim całkowicie lalki. Po-
czątkowo był instruktorem w Powiatowym Domu 
Kultury w Nowym Dworze Gdańskim, a wkrótce 
jego kierownikiem. Przedstawienia lalkarskie 
dotarły wówczas do wielu szkół wiejskich.

W  1966  r. wraz z rodziną przeniósł się 
do  Strzelec Opolskich, gdzie podjął pracę rów-
nież w  Powiatowym Domu Kultury. Organizo-
wał wiele zespołów aktorskich oraz wykładał na 
kursach lalkarskich w Uniwersytecie Ludowym 
w Błotnicy Strzeleckiej. Zainicjował biesiady lal-
karskie jako spotkania entuzjastów tej dziedziny 
sztuki. Włączył się w działania obejmujące ruch 
lalkarski w całym kraju. Od samego początku był 
uczestnikiem Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy 
w Puławach. Przyjeżdża tam nie tylko ze swoimi 
zespołami, ale również z własnymi prelekcjami.

W  1985  r. Stefan Gełdon został emerytem. 
Jego życie uległo zmianie, ale nie zrezygnował 
z  lalkarstwa, tylko postanowił wrócić na Kocie-
wie. Korzystając z nadarzającej się sposobności, 
w  1992  r. wraz z  żoną osiadł w  Nowem. Trafił 

do  CK ZAMEK i  w  grudniu zorganizował ama-
torski Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”. 

Od  tego czasu w  jego działalność włączy-
ło się ponad dwieście pięćdziesiąt dzieci i  mło-
dzieży, wystawiając ponad pięćdziesiąt sztuk. 
W  okresie jesiennym zorganizował doroczne 
biesiady lalkarskie. Okres ten charakteryzuje się 
nawiązaniem współpracy z kierownictwem szkół 
i działającymi w nich zespołami lalkarskimi. 

Przez długie lata w nowskim „Zamku” gosz-
czą teatry „Imagilandia” i  „Bajlandia” z  Ze-
społu Szkół nr 8 w  Toruniu oraz instruktorki: 
Teresa Lassota, Grażyna Janke i Wioletta Artka-
-Pasternak. Równie miło wspominana jest Bar-
bara Lasecka z  Toruńskiego Teatru Cieni „Ka-
sper”. Od 1999 r. działa w Nowem szkolny teatr 

„Cuda i Dziwy” założony przez Julitę Derzewską.
Przez minione dwadzieścia siedem lat w cza-

sie organizowanych biesiad, na zamkowej scenie, 
wystawiano m.in.: „Graba” z KPCK w Bydgosz-
czy, „Skrzaty”, „Gałganek”, „Fiki-Miki” i „Mgieł-
ki” z GOK w Osiu, „Świerszczyki” z Gostycyna, 

„Biedronki” z Dąbrowy Chełmińskiej, „Michałki” 
z Wilkowa, „Pikotek” z Racic, „Maska” z Nowej 
Wsi Wielkiej, „A ku ku” ze Świecia, „Gzuby” ze 
Starogardu, zespół rodziny Rychlewicz z Nowego 
oraz Gertrudy i Henryka Woźnickich z WDK Ry-
chława. „Baśniowy Świat” odwiedza wiele miej-
scowości na Kociewiu i w sąsiednich wojewódz-
twach. Młodzi aktorzy gościli też w telewizji.

Lalkarz Stefan Gełdon jest pomysłodawcą 
i  współredaktorem periodyków: „Miłośnik Te-
atru Lalek”, wydawanego przy wsparciu Barba-
ry Sobotko z KPCK w Bydgoszczy i „Poradnika 
Lalkarza”, wydawanego przez WDK w Lublinie. 
Jest też autorem trzydziestu jeden zeszytów z se-
rii „Technika Teatru Lalek”.

W „Baśniowym Świecie” większość młodych 
artystów zaczynała w Dziecięcym Studiu Teatral-
nym, a z wystawianych spektakli największą po-
pularnością cieszyły się „Księżniczka na ziarnku 
grochu” i „Czerwony Kapturek”. 

Skalę sukcesu instruktorskiego Jubilata 
w pełni oddają zwycięstwa w Wojewódzkich Kon-
frontacjach i  dziewięciokrotny udział nowskich 

ZENON GURBADA

Stefan Gełdon – lalkarz z Kręga
Jubileusz 70-lecia pracy artystycznej
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artystów w  Ogólnopolskich Spotkaniach Lalka-
rzy w Puławach.

Bezcenne jest znaczenie wychowawcze dzia-
łalności Stefana Gełdona. Potrafi dzielić się swo-
imi umiejętnościami i  wspólnie z  członkami ze-
społu cieszyć się z  dokonań i  osiągnięć, dbając 
przy tym, by ich artystyczne ćwiczenia sprawiały 
im zawsze przyjemność i przynosiły satysfakcję”. 

Filip Lewandowski – członek zespołu aktor-
skiego – podsumował tę laudację wierszem:

najważniejsze, że  jest wspaniałym, oddanym lu-
dziom, pełnym wigoru i zapału człowiekiem.

Na zakończenie należy docenić pasję pi-
sarską Stefana Gełdona. Oprócz tematów lal-
karskich potrafi się dzielić swoim życiem i  jego 
niezwykłość przenieść na papier. Tę  rolę speł-
nia autobiograficzna książka „Z  Kręga przez 
Sant’Omero do  Nowego”, napisana wspólnie ze 
swoim uczniem z Białachowa – Edmundem Zie-
lińskim, wydana w ubiegłym roku.

Sala widowiskowa CK ZAMEK zgromadzi-
ła liczne grono wielbicieli Jubilata, pasjonatów 
lalkarstwa, miejscowych władz i  szczególnie ze 
Strzelec Opolskich oraz przybyłych z  Bydgosz-
czy i Torunia, i wielu miejscowości województwa 
kujawsko-pomorskiego. Popłynęła rzeka życzeń 
i  wiązanek kwiatowych. Wjechał w  iluminacji 
świetlnej okolicznościowy tort. A  potem zaśpie-
wano gromkie „200 LAT”. I przy kawie bądź her-
bacie degustowano słodkości przygotowane na 
tę wspaniałą uroczystość.

Warto odnotować, że ten wspaniały jubileusz 
uświetnił występ teatru „Władca Lalek” ze Słup-
ska w  spektaklu „Pan Brzuchatek” autorstwa 
Marty Guśniowskiej. Spektakl wyreżyserowała 
Urszula Szydlik-Zielonka, obsada: Adam Jędrosz, 
U. Szydlik-Zielonka, muzyka: Przemysław Syso-
jew-Osiński. 

Stefan Gełdon – lalkarz z Kręga

ZZ Stefan Gełdon, fot. Wiesław Szymański

Ty masz doświadczenie
My mowę dziecinną.
Ty masz wielką mądrość
My młodość niewinną.
Tobie nie wystarcza 
Naszych słów swoboda. 

Chcesz byśmy przeżyli
Życie jak przygodę.
Za Twe wszystkie rady
I uparte kroki
Chcemy podziękować
Nauczycielu Drogi!

Działalność Stefana Gełdona została doce-
niona przez Fundację POLCUL Jerzego Boniec-
kiego z  Australii. 19 maja 2018  r. Jubilat otrzy-
mał w  Warszawie nagrodę pieniężną. W  gronie 
wyróżnionych była też Olga Tokarczuk – później-
sza noblistka.

Jubilat był żeglarzem. Pływając swoim ma-
łym jachtem „Wodnik” po wielu rzekach i  jezio-
rach, dużo zwiedził, a także poznał ciekawych lu-
dzi, a wśród nich kapitana Romana Paszke. Lecz 
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W listopadzie 2018 r., podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej w Nowem, Radni 
podjęli uchwałę o nadaniu nazwy jed-

nej z ulic imienia Stanisława Wojnowskiego. 
Warto z tej okazji przypomnieć postać, która 
odegrała ogromną rolę w odradzaniu się polskiej 
świadomości i ruchu niepodległościowego w No-
wem oraz w powiecie świeckim.

Stanisław Wojnowski urodził się 11 listopada 
1876 r. w rodzinnym majątku w Kornatowie. Ro-
dzicami jego byli Jan i Rozalia z Czarnowskich. 
Ukończył gimnazjum w  Brodnicy. Już w  czasie 
nauki zaangażował się w działalność samokształ-
ceniową i  niepodległościową, będąc prezesem 
Towarzystwa Filomatów (Pomorskich). W 1898 r. 
zdał maturę w Chełmnie. W młodości studiował 
prawo w Berlinie. Niestety nie było mu dane do-
kończyć wspomnianych studiów, gdyż pogorszył 
się stan zdrowia jego ojca i  musiał wrócić do 
domu, by pomóc mu w gospodarowaniu. Rodzina 

ZBIGNIEW LORKOWSKI

Stanisław Wojnowski

ZZ Urzędnicy i funkcjonariusze Starostwa Świeckiego w marcu 1921 r. – pamiątkowe zdjęcie wykonane na zakończe-
nie kadencji Stanisława Wojnowskiego (zbiory wnuka Stanisława – Włodzimierza Górzyńskiego z Bydgoszczy)

Wojnowskich w  1901  r. nabyła majątek Kończy-
cach, a w 1902 r. gospodarowanie na nim rozpo-
czął Stanisław Wojnowski.

Już w  krótkim czasie po przybyciu do  No-
wego Stanisław Wojnowski rozpoczął aktywną 
działalność na rzecz umocnienia i  rozwoju du-
cha polskości. W  1903  r. stworzył Towarzystwo 
Ludowe, którego został prezesem. Organizacja 
ta liczyła ponad stu członków. Od 1910 r. – wraz 
z Wacławem Korzeniowskim, Augustynem Fran-
kowskim, Mieczysławem Korzeniowskim i  inny-
mi lokalnymi działaczami – prowadził Czytelnię 
Ludową. Stanisław Wojnowski ofiarował na rzecz 
czytelni wyposażenie. Był także członkiem po-
wiatowego Komitetu Czytelni Publicznych. Obok 
aktywności na polu społecznym i  kulturalnym 
podejmował także działania na niwie politycznej, 
przewodząc w  1912  r. Komitetowi Wyborczemu 
na powiat świecki w  wyborach do  Reichstagu. 
Wspominając ten czas, zapisał, że „narażałem się 
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tym samym na prześladowania i szykany ze stro-
ny niemieckiej”. 

Uczestniczył w I wojnie światowej. Z końcem 
1918 r. – wraz z działaczami nowskimi: Adamem Ko-
rzeniewskim, Stanisławem Reichem, Wacławem 
Korzeniewskim, Stanisławem Wieckim, Augusty-
nem Frankowskim, ks. Bartkowskim, ks. Konitze-
rem ze Świecia oraz innymi lokalnymi działacza-
mi ze Świecia, Drzycimia, Bzowa – założył Radę 
Ludową na powiat oraz Parafialne Rady Ludowe. 

W  styczniu 1919  r. wojsko niemieckie w  ra-
mach represji dokonało rewizji w pałacu w Koń-
czycach. Stanisław Wojnowski został aresztowany 
i przetransportowany do więzienia w Nowem. Za 
swą działalność miał stanąć przed Sądem Wojen-
nym w Grudziądzu, jednak dzięki wstawiennictwu 
innych działaczy więźnia zwolniono z aresztu. Nie-
mieckie szykany spowodowały, że Wojnowski pod-
upadł na zdrowiu. Od 27 grudnia 1918 r. i przez 
cały rok 1919 r., za zgodą władz pruskich, Stani-
sław Wojnowski pełnił funkcję Polskiego Delegata 
Powiatowego przy landracie – staroście świeckim. 

25 stycznia 1920  r. do  Nowego wkroczyło 
wojsko polskie, Nowe powróciło do  Polski. Dzień 
wcześniej wojewoda pomorski Stefan Łaszewski – 
także filomata pomorski i uczeń chełmińskiej szko-
ły – w  dowód uznania za całokształt działalności 
mianował Wojnowskiego komisarycznym starostą 
świeckim. Swój urząd sprawował do marca 1921 r.

Lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku upły-
nęły mu na gospodarowaniu w  rodzinnym ma-
jątku, życiu rodzinnym, działalności społecznej, 

gospodarczej i politycznej. Co ciekawe, był także 
współwłaścicielem Polskich Zakładów Graficz-
nych „Polgraf” w Świeciu. Stanisław Wojnowski 
w latach 1928–1929 sprawował mandat poselski.

Szczególnie trudny dla niego był czas II woj-
ny światowej. Jesienią 1939 r. został aresztowany 
i osadzony w nowskim więzieniu, a Niemcy zabili 
dwóch jego synów: Bogdana w Warlubiu i Lecha 
w  Grupie. W  listopadzie 1939  r. Niemcy wyrzu-
cili rodzinę Wojnowskich z  domu w  Kończycach 
i przesiedlili do małego mieszkaniach w Warlubiu. 
W  marcu 1940  r. Wojnowski został aresztowany 
przez gestapo i  skierowany do  obozu koncentra-
cyjnego w  Oranienburgu. Dzięki staraniom żony, 
ze względu na fatalny stan zdrowia oraz dzięki po-
mocy miejscowego Niemca Schaldacha, Stanisław 
Wojnowski został zwolniony z  obozu i  z  końcem 
1943 r. powrócił do Warlubia. 

Kolejnymi miejscami zamieszkania rodziny 
Wojnowskich były wsie Pastwiska, Osiek i  po-
nownie Pastwiska. Koniec wojny nie oznaczał 
powrotu do  rodzinnego majątku w  Kończycach. 
Nowa socjalistyczna władza pozbawiła Wojnow-
skich nie tylko majątku, ale i należnego szacunku 
i  czci. Za wywłaszczone mienie Stanisław Woj-
nowski otrzymał niską rentę. Rodzina Wojnow-
skich zamieszkała w  domu znajomego lekarza 
w  Zdrojewie. Stanisław Wojnowski zmarł 5 paź-
dziernika 1951  r. w  Zdrojewie. Był dwukrotnie 
żonaty, w 1907 r. zmarła jego pierwsza żona Wa-
leria z domu Kamińska, a w 1973 r. zmarła druga 
żona Stefania z domu Kapsa. 

ZZ Uroczystość rodzinna w 1935 r., Stanisław Wojnowski z prawej strony. Pośrodku proboszcz ksiądz Bartkowski 
z jego lewej strony proboszcz pieniążkowski Działowski (zbiory Włodzimierza Górzyńskiego z Bydgoszczy)

Stanisław Wojnowski (1876–1951)
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Idea Tczewskich Zaduszek zrodziła się w 2003 r. 
w Towarzystwie Miłośników Ziemi Tczewskiej, 
za prezesury Antoniny Witosińskiej. Postano-

wiono wyeksponować te osoby, które „wiernie słu-
żyły swoim bezinteresownym działaniem” miastu 
i Towarzystwu. Laureatem Tczewskich Zaduszek 
2019 r. był Kazimierz Badziąg (1921–2016) – harc-
mistrz, bohater obozu Stutthof, docent dydaktyki 
fizyki na UG, orędownik pojednania polsko-nie-
mieckiego, miłośnik Tczewa.

W  tym roku Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Tczewskiej (TMZT) obchodzić będzie jubi-
leusz 50-lecia działalności. Wśród cenniejszych 
i ciekawszych form aktywności TMZT na uwagę 
i uznanie zasługują „Tczewskie Zaduszki”. Idea 
Zaduszek zrodziła się 2003  r., w  kręgu liderów 
TMZT, za prezesury Antoniny Witosińskiej. Po-
stanowiono corocznie (w klimacie listopadowego 
święta) uhonorować te osoby, które „jaskrawo 
i  szlachetnie zapisały się na kartach najnow-

szych dziejów Tczewa, a  Towarzystwu wiernie 
służyły swoim bezinteresownym działaniem”, 
zapisał Roman Landowski – poeta i redaktor wy-
dawnictw o Tczewie. 

Pierwsze Zaduszki odbyły się 27 listopada 
2003 r. Poświęcono je pamięci i dokonaniom: Jó-
zefa Dylkiewicza, Jadwigi i  Władysława Jędru-
chów, Romana Klima i  Zygmunta Kułakowskie-
go. Z czasem uznano, że właściwiej będzie skupić 
uwagę w ujęciu monograficznym na jednej osobie, 
w  przededniu Święta Wszystkich Świętych. Za 
priorytet uznano, i słusznie, świadectwa najbliż-
szej rodziny bohatera Zaduszek. Mniej skromnie 
dodam, że podjąłem się roli koordynatora Zadu-
szek w perspektywie najbliższych dziesięć lat.

Warto przypomnieć osoby, indywidualności 
dotychczasowych Zaduszek. Pierwsza piątka na 
czele z  J. Dylkiewiczem (nazwany „poetą i  kro-
nikarzem Tczewa”) została już przypomniana. 
W  kolejnych piętnastu latach bohaterami Zadu-

JAN KULAS

Kazimierz Badziąg 1921–2016
Tczewskie Zaduszki AD 2019

ZZ Uczestnicy Zaduszek 2019 (fot. Jacek Cherek)
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szek byli m.in: 
Franciszek Fa-
bich, Mieczysław 
Polewicz, Janusz 
Kortas, Roman 
Landowski, Mie-
czysław Izydorek, 
Antoni Tomczyk, 
Alfons Guziński, 
Urszula Giełdon 
i Stefan Cejrowski.

W  perspek-
tywie najbliższej 
dekady (2020–
2030) „Tczewskie 
Zaduszki” warto, 
w  moim przeko-
naniu, poświęcić 
kolejnej grupie 
wybitnie zasłu-
żonych tczewian, 
czasem już za-
pomnianych. Są 
wśród nich: Stanisław i  Maria Gniewosz, Hele-
na Trzcińska, Witold Bielecki, Ignacy Fortuna, 
Piotr Kleina, Albin Stangenberg, Anna i Konrad 
Marks, Wanda Merdasińska (po mężu Donarska), 
ks. prof. Janusz Pasierb, Leon Galiński, Jerzy Ku-
bicki, Józef Balcerowicz, Stanisław Kwidzyński, 
Henryk Lemka, Mieczysław Chrzanowski, Jan 
Stachowiak, Grzegorz Ciechowski. A spoza Tcze-
wa, zasłużeni dla naszego miasta i  regionu, to 
przede wszystkim: Jan Ejankowski, Maciej Pła-
żyński i biskup pelpliński Jan B. Szlaga.

Dlaczego Kazimierz Badziąg? W moim prze-
konaniu Kazimierz Antoni Badziąg należy do naj-
wybitniejszych obywateli Tczewa. Nie tylko uro-
dził się i wychował w naszym mieście, co samo 
w sobie znaczy niemało, ale po zrobieniu kariery 
akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim (wcze-
śniej WSP) podjął decyzję o powrocie do Tczewa. 
I ostatnie 25 lat (1991–2016) ponownie mieszkał 
w naszym mieście. Można powiedzieć, że był za-
kochany w Tczewie. 

Po drugie, ujęła mnie jego pracowitość, 
skromność, prawość oraz szlachetność. W imię 
tych wartości i  ideałów warto i  powinno wy-
chowywać się kolejne pokolenie tczewian. 
Przykładem tej skromności była wizyta sprzed 
dwudziestu lat w moim Biurze Poselskim. Zwy-
czajnie zapisał się i czekał w kolejce, a następ-
nie bardzo skromnie opowiedział mi historię 
swojego niezwykłego życia. Pomyślałem sobie, 
że w  Gdańsku czy w  Warszawie ludzie byliby 
dumni z tak wybitnego współobywatela. 

ZZ Kazimierz Badziąg (fot. arch. pryw.)

Po trzecie, wierność przyjętym poglądom 
i przekonaniom. Wychował się w tradycyjnej ro-
dzinie katolickiej, ale bardzo był otwarty na po-
znawanie ludzi i świata. I gdzie było to możliwe, 
starał się czynić jak najwięcej dobra. 

Był 42 lata na uczelni dydaktykiem fizyki, 
w  istocie rzeczy bardzo trudnego do dziś przed-
miotu. Objeżdżał Pomorze i  edukował młodych 
nauczycieli, również z  Tczewa, np. Stanisława 
Kwidzyńskiego, Włodzimierza Kołakowskiego, 
Mieczysława Izydorka i  Andrzeja Zielińskiego. 
Wysoko oceniał pracę legendarnego Antoniego 
Tomczyka (z  zawodu też nauczyciela fizyki, dy-
rektora LO im. A. Mickiewicza). 

Po czwarte, całe życie pozostawał wierny 
harcerstwu. A  jak uczy doświadczenie, nie ma 
lepszej metody wychowawczej jak harcerstwo 
(czyli skauting). Ale w biografii K. Badziąga bar-
dzo zaimponowało mi to, że w 80. roku życia sta-
nął do najwyższej próby harcerskiej – na stopień 
harcmistrza. Zdał ją bardzo dobrze. Był aktyw-
nym harcerzem. Z żoną Marią (z d. Borzyszkow-
ska) do  94. roku życia (każdego roku) uczestni-
czył w Harcerskim „Rajdzie Rodło”. 

I po piąte, że chociaż K. Badziąg przeszedł 
ciężkie przesłuchania w  gdańskim gestapo, 
25 miesięcy spędził w Obozie Koncentracyjnym 
Stutthof, a  następnie cudem uniknął śmierci 
w tzw. Marszu Śmierci – po 1956 r. (gdy było to 
możliwe) dawał świadectwo swojego życia na 
spotkaniach z młodzieżą niemiecką i polską, na 
rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Mawiał: 

Kazimierz Badziąg 1921–2016
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„Przebaczyć trzeba, ale zapomnieć nie wolno”. 
Wiele lat blisko współpracował z  Muzeum Stut-
thof. W  dowód zasług K. Badziąga, Prezydent 
RFN Joachim Gauck przyznał jemu Federalny 
Krzyż Zasługi (2012).

Z  ABC biografii Kazimierza Antoniego Ba-
dziąga. Urodził się 26 sierpnia 1921 r. w Tczewie, 
w rodzinie kolejarskiej, z ojca Antoniego i matki 
Joanny (z d. Kamska). Po 10 latach dekretem służ-
bowym rodzina Badziągów przeniosła się do Choj-
nic. W  gimnazjalnym mieście zdał maturę i  pla-
nował zostać… zawodowym żołnierzem. Wojsko 
cieszyło się wtedy wysokim szacunkiem. W sferze 
ideowo-wychowawczej K. Badziąg napisał: „Har-
cerstwo stało się moją pasją i  przeznaczeniem”. 

W  okresie okupacji przystąpił do  konspi-
racyjnych Szarych Szeregów. Za zgodą władz 
zwierzchnich nie uchylił się od  służby fronto-
wej na wschodzie w Wehrmachcie. Po wykryciu 
jego podziemnej działalności w  Szarych Szere-
gach, został aresztowany i  poddany ciężkiemu 
śledztwu w  gdańskim gestapo. Został skazany 
w istocie na śmierć, do Obozu Koncentracyjnego 
Stutthof. W  czasie choroby na tyfus zmagał się 
kilka tygodni ze śmiercią. Kiedy hitlerowcy ewa-
kuowali obóz, został przeznaczony do  tzw. Mar-
szu Śmierci. Droga morska do Niemiec omal nie 
zakończyła się katastrofą. Koniec wojny zastał 
Badziąga na jednej z wysp duńskich. Danię nazy-
wał swoją „drugą ojczyzną”, gdyż przywrócono 
go tam po wielu miesiącach do życia i zdrowia.

W 1946 r. K. Badziąg, po kilkumiesięcznych 
wahaniach, powrócił do Polski (faktycznie PRL-u), 

już wtedy kontrolowanej przez ZSRR. Postanowił 
zostać nauczycielem fizyki, jednego z  najtrud-
niejszych przedmiotów. Opatrzność i życzliwość 
ludzi w Gdańsku wyraźnie mu sprzyjały. W Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej, a  od  1970  r. w  Uni-
wersytecie Gdańskim, przeszedł prawie wszyst-
kie szczeble kariery akademickiej (do docentury 
włącznie). Nauczanie fizyki stało się jego powo-
łaniem i z tej racji był wysoko ceniony. Pracował 
do  70. roku życia! W  sumie w  ciągu 42 lat wy-
edukował setki nauczycieli fizyki, napisał wiele 
fachowych publikacji.

W  wieku 80 lat K. Badziąg zabrał się za 
spisywanie wspomnień i książek o charakterze 
autobiograficznym. Na szczególną uwagę zasłu-
guje publikacja pt. „Był taki czas. Wspomnienia 
pomorskiego harcerza” (kilka wydań, w tym jed-
no w j. niemieckim). W ostatnich miesiącach ży-
cia spisał i wydał swoje „zaległe” wspomnienia 
i  refleksje ze stypendium zawodowego w  USA 
w latach 1962–1963, pt. „W poszukiwaniu”.

W Tczewie w związku małżeńskim z p. Ma-
rią K. Badziąg czuł się szczęśliwy. Dożył peł-
nych 95  lat. Jego dewizą życiową były słowa: 

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, a sobie na 
zbawienie wieczne”. Młodym rodakom życzył, 
aby nie musieli umierać za swoje ideały (a był 
przecież wielkim patriotą), ale „aby dla tych 
ideałów pragnęli i mogli żyć”.

Niewątpliwie warto zadumać się nad wielo-
wymiarową, chwilami heroiczną i bardzo cieka-
wą biografią Kazimierza Badziąga. 

JAN KULAS

Szanowni Państwo!

Kociewie to mały region z wielkim potencjałem tkwiącym w ludowej kulturze i tradycji, historii i bogactwie 
przyrodniczo-krajobrazowym. Dlatego warto czerpać z tych źródeł, popularyzować regionalizm i przekony-
wać do niego młodsze pokolenia.

Zapraszamy do udziału w naszej konferencji tych, którzy są doświadczonymi regionalistami oraz tych, którzy 
chcieliby rozpocząć przygodę z regionalizmem i wykorzystywać tę wiedzę w praktyce szkolnej.

Chcielibyśmy, aby podczas tej konferencji powstała przestrzeń służąca wymianie doświadczeń, wzajemnej 
inspiracji i motywacji, dlatego nasze zaproszenie kierujemy do nauczycieli różnych przedmiotów ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, bez względu na stopień zaangażowania w regionalizm.

W ramach VI Kongresu Kociewskiego konferencję tę podjęli się zorganizować: Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie, Fundacja OKO-LICE KULTURY oraz Centrum Edukacji Nauczycieli z Gdańska. Patronatem i wspar-
ciem objęli ją: wójt Lubichowa Andrzej Toczek, starosta starogardzki Kazimierz Chyła oraz starosta tczewski 
Mirosław Augustyn.

Beata Graban – Fundacja OKO-LICE KULTURY oraz Michał Kargul – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Konferencja dla nauczycieli-regionalistów
EDUKACJA REGIONALNA – DOBRE PRAKTYKI, NOWOCZESNE METODY

2–4 kwietnia 2020 r., Ocypel, Ośrodek „Mleczarz”
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PROMOCJA

Tym razem nasza redakcja wyruszyła na spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej 
im. dra Floriana Ceynowy w Przysiersku. Dzięki zabiegom i zaangażowaniu tamtejszej 
dyrektor Stanisławy Kuffel i nauczycieli (zwłaszcza polonistki i regionalistki Joanny Bi-
nieckiej) w szkole prowadzone są zajęcia z wychowania regionalnego. Uczniowie mają 
do dyspozycji salę regionalną, której wystroju i eksponatów mogą pozazdrościć im 
muzea etnograficzne. Uczbówka posiada również piękne stroje ludowe. Promocji „Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego” towarzyszyło spotkanie z uczniami regionalistki 
dr hab. Marii Pająkowskiej-Kensik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
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