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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

Od redaktora

W poprzednim numerze Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego poinformowa am
Czytelników o tym, e do grona wspó fi-
nansujacych wydawanie tego pisma do -
czy  tylko samorz d miasta Skarszewy.

Dzisiaj mog  powiedzie , e nie tylko, 
bo z pomoc  przyszed  Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin, Andrzej Stanuch, który 
zobowi za  si  zakupi  rocznie 200 egz. 
kwartalnika i przekaza  go do jednostek 
organizacyjnych gminy. Pismo b dzie
dost pne w Miejskim O rodku Kultu-
ry, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz 
w szko ach.

Czytelnicy b d  mogli pozna  histori
Pelplina oraz dowiedzie  si  o wielu wyda-
rzeniach kulturalnych, dziej cych si  w a -
nie w tym mie cie i gminie.

Mam nadziej , e wspó praca b dzie
d ugotrwa a i owocna.

Aktualny nr KMR zawiera wiele cieka-
wych artyku ów, ale ja chcia abym zwróci
uwag  Czytelników na zamieszczony na 
str. 46-47 Regulamin I Kociewskiego Kon-
kursu Literackiego im. Romana Landow-
skiego i zach ci  do wspó pracy nauczycie-
li wszystkich szkó  i przedszkoli.

Z okazji og oszonego roku 2008 Rokiem 
u aw proponuj  obszerny materia  Tade-

usza Wryczy, po wi cony zagro eniom po-
wodziowym ze strony Wis y.

Szczególnie polecam do przeczytania 
do  kontrowersyjny materia  Patryka Ga-
briela, który zadaje nam pytania: czym jest 
Kociewie i czy istnieje. Autor u wiadamia
nam, jak ludziom m odym (nie wszystkim) 
ma o znana jest ta kraina lub te  nie znaj
jej w ogóle.

Aby to zmieni , musimy jeszcze bardziej 
propagowa  nasz region, do czego zach -
cam równie  inne gminy.

doko czenie

KAZIMIERZ DENEK

Dobra szko a
i jej nauczyciel

Ewaluacja jako ci pracy nauczyciela

Ojako ci systemu edukacji mo emy mówi  tylko wte-
dy, gdy jej korelaty przyczyniaj  si  w optymalnym 
stopniu do realizacji warto ci i celów36. Oznacza 

to doskonalenie funkcjonowania szko y, zwi kszenie efek-
tywno ci jej pracy. Reforma systemu edukacji przywi zuje
wielk  wag  do jako ci pracy szko y, a w jej obr bie aktyw-
no ci nauczyciela. Nak ada obowi zek jej okre lania  drodze 
ewaluacji37.

Punktem wyj cia dla ewaluacji edukacji szkolnej jest 
ocenianie osi gni  ucznia, czyli tego, co on potrafi spo ród
czynno ci przewidzianych do opanowania w szkole podsta-
wowej, gimnazjum i liceum. Ewaluacja osi gni  uczniów 
w sensie poznawania, kontroli, analizy i oceny ich wiedzy 
i umiej tno ci zalicza si  do podstawowych ogniw proce-
su dydaktyczno-wychowawczego wspó czesnej edukacji 
szkolnej. Nie jest ona celem samym w sobie tego procesu, 
lecz jego etapem, a zarazem rodkiem prowadz cym do 
samokontroli i samooceny wiedzy i umiej tno ci uczniów. 
Pomimo wielu poszukiwa  zagadnienie kontroli i oceny 
wiedzy i umiej tno ci uczniów nie zosta o nale ycie roz-
wi zane. Ci gle si  o nim jeszcze mówi jako o „nie miertel-
nym, otwartym” problemie weryfikacji wyników kszta ce-
nia, wzgl dnie ewaluacji rezultatów edukacji szkolnej, nad 
którym nie ustaj  spory i dyskusje.

Rozpocz ta w naszym kraju reforma systemu edu-
kacji stawia na porz dku dziennym ocenianie post pów
ucznia w nauce i nadaje mu inny, nowy wymiar. Po-
lega on na odej ciu od oceniania wiadomo ci, umie-
j tno ci i nawyków uczniów na rzecz ewaluacji ich 
kompetencji. Powoduje to, e ocenianie teoretycznych 
i praktycznych umiej tno ci ucznia staje si  procesem 
i urasta do wa nego elementu ewaluacji procesu dydak-
tyczno-wychowawczego i efektywno ci pracy szko y. 
Ocenianie przede wszystkim ma: dostarczy  uczniowi 
informacji o jego kompetencjach (które z umiej tno ci
i na jakim poziomie ma ju  opanowane), ukaza  auten-
tyczne z tego zakresu sukcesy, niedoci gni cia, usterki, 
braki i pora ki. Uzupe nienie tych informacji stanowi 
konstruktywny komentarz nauczyciela co zrobi eby
upora  si  z niepowodzeniami, a nast pnie ponownie 
zaprezentowa  osi gni cia i podda  je ocenie. Ucze
zostaje w czony do wspó odpowiedzialno ci za efek-
ty edukacji w szkole. Z czasem ucze  traktowany pod-
miotowo i po partnersku sam mo e i potrafi zadecydo-
wa , które z umiej tno ci i na jakim poziomie mo e
osi gn . Pojmowane w ten sposób ocenianie osi gni
szkolnych ucznia sprzyja umiej tno ci samokontroli 
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i samooceny jego w asnych mo liwo ci edukacyjnych 
oraz motywuje go do coraz lepszych efektów kszta cenia.

Wbrew obiegowym opiniom obiektywne ocenianie osi g-
ni  szkolnych uczniów nale y do pracoch onnych i czaso-
ch onnych czynno ci zawodu okre lanego „trudnym siewem”. 
Poprzedzaj  je takie z o one dzia ania, jak: analiza wymaga
podstaw programowych nauczania; operacjonalizacja celów 
kszta cenia, zgodnie ze wskazaniami kategorii taksonomicz-
nych i poziomów wymaga  poszczególnych ocen szkolnych; 
sformu owanie jednoznacznie rozumianych przez ucznia 
wymaga  stawianych mu w procesie edukacji szkolnej; za-
planowanie bada  wyników kszta cenia o charakterze diag-
nostycznym kszta tuj cym i sumuj cym oraz przygotowanie 
koresponduj cych z nimi narz dzi pomiaru dydaktycznego; 
przeprowadzenie zaplanowanych bada  osi gni  szkolnych 
ucznia i ca ej klasy; analiza otrzymanych rezultatów i ich in-
terpretacja oraz poinformowanie o tym bezpo rednio zainte-
resowanych efektami edukacji szkolnej38.

W rezultacie tej procedury post powania formu uje
si  wnioski odnosz ce si  do ucznia (jakie podejmie si
przedsi wzi cia, eby mu pomóc w osi gni ciu sukce-
su), nauczyciela, procesu kszta cenia (decyzje o zmianach 
w tre ciach, metodach, formach i rodkach dydaktycznych). 
Trzeba d y , eby ocenianie to stosowali w szkole wszy-
scy nauczyciele. Dopiero wtenczas b dzie mo na mówi
o tworzeniu wewn trzszkolnego systemu oceniania osi g-
ni  szkolnych39.

W artykule tym, zgodnie z jego tematem ewaluacj  od-
niesiemy tylko do jako ci pracy nauczyciela.  Termin „ewa-
luacja” pojawia si  coraz cz ciej w edukacji i naukach 
o niej. Los modnych s ów jest bardzo zbli ony: im wi cej
s ów zyskuje dzi ki nim przejrzyste wyja nienie, tym bar-
dziej staj  si  m tne i niejasne.

Jak wszystko, co ludzkie, poj cia ulegaj  deprecjacji 
przez z b czasu, najbardziej bezlitosny dla tych, które s
najwa niejsze. Z czasem staj  si  wytart  monet . Dzie-
je si  tak dlatego, e rodz c si , pozwoli y dostrzec naj-
bardziej ród owe oprawy. Z czasem staj  si  ju  tylko 
has em, które odci te od korzeni ród owego rozumienia, 
mówi wszystko i nic. Z tego powodu niezb dny jest namys
nad prawdziwym ich ród em, czyli nawrót do sensu. Tylko 
w ten sposób mo na do wiadczy  przez nie wgl du w edu-
kacj  i nauki o niej.

Ewaluacja jako ci pracy nauczyciela obejmuje wydawa-
nie opinii o warto ci jego aktywno ci, poprzez systematycz-
ne zbieranie i analizowanie informacji o niej, w kontek cie
znanych celów, kryteriów i warto ci.

Do celów ewaluacji jako ci pracy nale y: dostarczenie 
u ytecznych wska ników okre laj cych to, co jest dobre 
i winno by  ulepszane. Wa na jest znajomo  pozytyw-
nych elementów pracy nauczyciela, by móc analizowa
i rozumie  istot  sukcesu; promowanie w asnych mo liwo ci
i odpowiedzialno ci za efektywno  swojej pracy; wprowa-
dzenie takich form efektywno ci pracy nauczyciela, które 
b d  pomocne i wykorzystane (zak ada si e nauczyciele 
powinni wiedzie  jak pos u y  si  danymi o swojej pracy 
dla celów jej udoskonalenia); okre lenie ponadczasowych 
trendów doskonalenia i efektywno ci pracy; gwarantowanie 
równych mo liwo ci rozwoju uczniom; d enie do w asne-
go mistrzostwa pedagogicznego.

Osi gni cie celów uznawanych za wa ne wymaga wy-
boru kryteriów oceny zalet i warto ci jako ci pracy nauczy-
ciela. Wybór kryteriów stanowi jedno z najtrudniejszych 

zada  w ewaluacji edukacyjnej. Wi kszo  ekspertów ewa-
luacyjnych podziela opini , e przy okre laniu kryteriów 
szacowania ka dego obiektu, trzeba wychodzi  ze specyfiki 
jego kontekstu i funkcji jak  ma pe ni  jego ewaluacja.

Przyjmuje si , e przy ocenie zalet i warto ci ewaluacji 
jako ci pracy nauczyciela punktem wyj cia s  nast puj ce
kryteria: zdolno  wychodzenia naprzeciw rozpoznawanym 
potrzebom aktualnych i potencjalnych uczniów; realizowa-
nie narodowych celów, idea ów lub warto ci spo ecznych;
zgodno  z przyj tymi standardami i normami; realizowa-
nie w asnych uprzednio okre lonych celów; przewy szanie
jako ci  obiektów alternatywnych; rzetelno  w realizacji 
zada  zwi zanych ze stanowiskiem lub pe nionymi funkcja-
mi; pe na realizacja zada  dydaktycznych, wychowawczych 
i opieku czych szko y; realizowanie innych czynno ci
wynikaj cych z zada  statutowych szko y; kierowanie si
w codziennych dzia aniach edukacyjnych dobrem uczniów, 
trosk  o ich zdrowie, postaw  moraln  i obywatelsk  z po-
szanowaniem osobistej godno ci.

Ewaluuj c jako  pracy nauczyciela, nale y si  zdecy-
dowa , które jej aspekty i wymiary maj  by  poddane temu 
procesowi. Pozwoli to stwierdzi , jaki rodzaj informacji na-
le y zgromadzi  i w jaki sposób j  analizowa . Z literatury 
przedmiotu dotycz cej ewaluacji wynika, e nale y groma-
dzi  jak najwi cej informacji. Nie powinny si  one ograni-
cza  do w sko poj tej ewaluacji wyników. Nie oznacza to, 
e nale y zbiera  wszystkie mo liwe dane, mo na koncen-

trowa  si  na niektórych z nich, w zale no ci od priorytetów 
ewaluacyjnych. Zaleca si  gromadzenie informacji wokó
takich zmiennych ka dego obiektu, jak: cele obiektu; ich 
strategia i plany dzia ania; proces wcielania ich w ycie; re-
zultaty oddzia ywania.

Ewaluuj c jako  pracy nauczyciela nale y okre li  ro-
dzaj funkcji, jak  ma ona pe ni . W literaturze przedmiotu 
wymienia si  nast puj ce funkcje ewaluacji edukacyjnej: 
formatywn  – zapewniaj c  post p, wykorzystuje si  j  do 
usprawniania i rozwijania dzia a  oraz wspomagania osób 
lub programów; konkluzywn  – s u y ona do sprawozdaw-
czo ci, nadawaniu certyfikatów lub selekcjonowaniu; spo-
eczno-polityczn  – wykorzystywana jest do kszta towania

motywacji i promowania okre lonych stosunków spo ecz-
nych; administracyjn  – dla sprawowania w adzy.

Funkcje te wymagaj  ró nych metod ewaluacyjnych. 
Ewaluacja jako ci pracy nauczyciela wymaga pos u enia
si  wieloma metodami cznie, by niedoskona o ci jednej 
metody rekompensowa y zalety pozosta ych. Wybór metod 
oraz narz dzi zale y od typu problemu, na który chcemy od-
powiedzie . Kompetentno  stosowanych metod wi e si
z potrzebami informacyjnymi u ytkowników ewaluacji. 
Skuteczna ewaluacja wymaga równie  analizy rodowiska
w jakim dzia a nauczyciel, aby zrozumie : jak?, kiedy?,
gdzie? i czy w ogóle ewaluator mo e pomóc?

Za podstaw  oceny przebiegu ewaluacji przyjmuje si
standardy. Zapewni  one optymaln  równowag  mi dzy:
przydatno ci  – mo liwo  wykorzystania ewaluacji i jej 
praktyczno ; rzetelno ci  – ewaluacja winna ujawnia
i przekazywa  informacje technicznie adekwatne; wykonal-
no ci  – realizm i rozwa no  ewaluacji; przyzwoito ci
– ewaluacja powinna by  przeprowadzona w sposób zgodny 
z prawem i etyczny.

Do przeprowadzenia ewaluacji uprawnieni s  kompe-
tentni i godni zaufania ewaluatorzy. Wchodz  oni w sk ad
zespo ów, które posiadaj : techniczne kompetencje w dzie-

O EDUKACJI JUTRA
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dzinie dokonywania pomiarów, metodologii badawczej oraz 
technik analizy danych; umiej tno  rozumienia spo ecz-
nego kontekstu ewaluacji; zdolno  organizacyjn ; cechy 
obiektywizmu i odpowiedzialno ; umiej tno  nawi zy-
wania dobrych stosunków z lud mi oraz porozumienia si
z osobami i grupami w czonymi w ewaluacj ; integralno
osobowo ciow .

Nauczyciel, eby uzyska  awans, musi przede wszystkim 
spe ni  wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne niezb dne
do zdobycia ustalonego szczebla hierarchii zawodowej. Jest to 
zrozumia e skoro pami ta si , e zadania, którymi ma wykaza
si  nauczyciel wymagaj  innych ni  dotychczas kompetencji in-
terpersonalnych, autokreacyjnych i realizacyjnych. Wynikaj  one 
z za o e  o ekspresyjnym, twórczym, nowatorskim i stale rozwi-
jaj cym si  nauczycielu. Odnosz  si  do: warto ci i postaw, dys-
pozycji, umiej tno ci oraz wiedzy. Wymagaj  autonomii zawo-
dowej nauczyciela, przekszta cenia si  z wykonawcy odgórnych 
decyzji w samodzielnego profesjonalist , dobrze znaj cego swo-
j  prac  i odpowiadaj cego za jej rezultaty. Innowacyjno , dzia-
ania na rzecz szko y, podwy szanie jako ci pracy, wspó praca

z samorz dem terytorialnym i organizacjami dzia aj cymi na 
rzecz edukacji sta y si  niemal e zasadniczym obowi zkiem
nauczyciela.

Wraz z rozwojem i post pem cywilizacji informacyjnych 
zmienia si  misja nauczyciela. Przekszta ceniu uleg a te
podstawowa rola nauczyciela. Z przeka nika wiedzy prze-
kszta ca si  w przewodnika i doradc  swoich wychowanków. 
Nowa rola wymusza od nauczyciela poznawania technologii 
informacyjnej oraz doskonalenia swego warsztatu pracy. To 
z kolei wymaga ustawicznego samokszta cenia, doskonale-
nia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji.

W ewaluacji stawiamy pytania kto? i co? Kto jest ewa-
luatorem i co ewaluujemy? W procedurze awansu zawodo-
wego nauczyciela ewaluatorami mog  by : dyrektor szko y
lub placówki, przedstawiciele organu sprawuj cego nadzór 
pedagogiczny oraz prowadz cego szko , komisje kwali-
fikacyjne lub egzaminacyjne oraz rodzice, których opinii 
zasi ga dyrektor oceniaj c dorobek zawodowy nauczyciela 
za okres sta u. Formalne usytuowanie rodziców i uczniów 
w systemie ewaluacji pracy nauczyciela i szko y rodzi py-
tanie o ich kompetencje, a tak e stwarza potrzeb  wpro-
wadzenia programu edukacji wiedzy o kontrolowaniu 
i ocenianiu zawodowego funkcjonowania cz owieka,
w tym nauczyciela40.

Konkluzje

Zmiany, które zachodz  w wiecie, Europie, Polsce 
stawiaj  przed edukacj  nowe wyzwania. Sprosta
im mo e jedynie szko a jutra. Mo na o niej powie-

dzie  jako o szkole: m drej, cywilizacyjnie rozwini tej,
o przyjaznym obliczu, skutecznie przeciwdzia aj cej
niepowodzeniom szkolnym, traktuj cej je jako „pedago-
giczne wyzwanie dla wspó czesno ci”41, wzbudzaj cej na 
lekcjach, zaj ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych nie 
tylko zaciekawienie, zainteresowanie i zami owanie do 
poszczególnych przedmiotów szkolnych, lecz tak e do 
sztuki, techniki, kultury sportu, krajoznawstwa i turysty-
ki42. Chodzi o m dro  w sensie: pragmatycznej wiedzy 
eksperckiej; równowagi mi dzy wiedz  a zw tpieniem;
zdolno ci dostrzegania problemów i zadawania w a ci-
wych pyta ; holistycznego procesu poznawczego; posta-
wy metapoznawczej; wysokiej kultury poznawczej43. In-

teresuj ca nas tu szko a nie mo e pomin  takich kwestii 
wspó czesno ci, jak nihilizm, przemoc, agresja, narkoty-
ki, alkoholizm, nikotynizm, reakcja na z o, szacunek i to-
lerancja dla innych44.

Szko a ta zadba o to, eby uczniowie ambitni, zdolni, 
pracowici mieli szans  szybkiego rozwoju, niehamowanego 
przez rówie ników przeci tnych, którym si  nic nie chce. 
Najbardziej zdolnym i m drym stworzy warunki powsta-
wania uczniowskich elit intelektualnych. B d  one w przy-
sz o ci tworzy  wzorce post powania spo ecze stwa. Jak e
trafne i aktualne s  s owa Sokrata Janowicza ...naród bez 
elity (jest) jak cia o bez g owy. Zamiast obywateli ma zbioro-
wisko przewodów pokarmowych ze swymi odruchowymi po-
trzebami. To inteligencja jest zbiorowym kustoszem pami ci
narodowej i ogólnoludzkiej45.

Szko a jutra opiera si  na kompetentnym nauczy-
cielu. Obejmuje ono: kszta cenie wst pne, praktyki, 
wprowadzenie do zawodu, dokszta canie i doskonale-
nie w toku pracy oraz podwy szanie kwalifikacji w re-
zultacie zdobywanie stopni specjalizacji zawodowej. 
Etapy te stanowi  logiczny proces stawania si  nauczy-
cielami – coraz u yteczniejszymi profesjonalistami, 
wiadomymi niezb dno ci sta ych poszukiwa  nowych 

rozwi za  w swej pracy i konieczno ci dokszta cania
si  oraz doskonalenia zawodowego. Oznacza to, e sta-
wanie si  nauczycielem kompetentnym odbywa si
w czasie jego ca o ciowego rozwoju zawodowego46. Trze-
ba je uczyni  przedmiotem funkcjonalnego, holistyczne-
go, wielostopniowego kszta cenia i doskonalenia nauczy-
cieli.

Nie mo e ono mie  charakteru statystycznego, podlega
ustawicznym zmianom. S  one jej nieod czn  cech  zawo-
du nauczycielskiego. Jednocze nie s  jednak dziedzin  po-
nadkadencyjn . Nie mo na ni  manipulowa  po kolejnych 
zmianach na scenie politycznej Polski, które przypomina 
„odbijanie si  od ciany do ciany co cztery lata”47. Ozna-
cza to, e nie ma tu „miejsca na gwa towne zmiany”. Trzeba 
w niej kierowa  si  zasad  T. Hausena „tocz cej si  re-
formy”.

Dokonuj ce si  zmiany w systemie o wiaty i wychowa-
nia szkolnictwa wy szego oraz kszta cenia, dokszta cania
i doskonalenia nauczyciela trzeba widzie  nie tylko w kon-
tek cie „tocz cej si  reformy”, lecz tak e w d u szej per-
spektywie czasu z pozycji nauk o edukacji, ponad opcjami 
politycznymi w aspekcie wielop aszczyznowych uwarunko-
wa  spo eczno-ekonomicznych (zw aszcza kapita u ludzkie-
go) oraz wymaga  spo ecze stwa wiedzy48.

Rozwi zywaniu w interesuj cy i przyst pny sposób tych 
problemów sprzyja dialog, którego uczestnikami poza Mini-
sterstwami: Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wy -
szego, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sportu, b d  pe-
dagodzy, psycholodzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, 
samorz dy lokalne, zwi zki zawodowe dzia aj ce w resorcie 
o wiaty.

Jakkolwiek zawodem nauczyciela interesuj  si  filozo-
fowie, pedagodzy, psycholodzy, socjologowie od wielu lat, 
to jednak problematyka jego roli, funkcji, czynno ci i zada
w edukacji pozostaje nadal otwarta, aktualna i wa na. Nie 
posiadamy dot d wiarygodnego obrazu nauczyciela eduka-
cji jutra49, rejestru jego cech psychodydaktycznych, stano-
wi cych podstaw  kszta towania osobowo ci profesjonalnej 
kandydatów na studia pedagogiczne i gwarantuj cych wyso-
k  jako  kszta cenia i wychowania.
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36 K. Denek: Axiologie und Teleologie der Ausbildung im Kreise 
der Schultheorie und – praxis, (in:) Aktuelle probleme der Pä-
dagogik in Polen, Hrsg. J. F. Materne, Pulheim 1997; K. De-
nek: Education in the proces of system transformation, Trans-
forming Educational Reality in Poland at the Threshold of the 
21st Century, ed. S. Juszczyk, Katowice 2000; K. Denek: The 
Reform of the Social and Political Context Change in Postcom-
munist Poland, eds. E. Górnikowska-Zwolak, D. K. Marzec, 
A. Radziewicz-Winnicki, Katowice 2000; K. Denek: W kr gu
edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Pozna  2000;  
A. Karpi ska: Straty nie tylko szkolne, (w:) Edukacja jutra. 
XIII Tatrza skie Seminarium Naukowe, red. K. Zato ,
T. Koszczyc, M. So tysik, Wroc aw 2007, t. 2; A. Karpi ska:
W kr gu powodze  i niepowodze  edukacyjnych – „kr gi”
inspirowane refleksj  i namys em pedagogicznym Jubilata, 
(w:) W kr gu edukacji, nauk pedagogicznych i krajoznawstwa, 
red. E. Kamedu a, I. Ku niak, E. Piotrowski, Pozna  2003.

37 Problematyk  t  z powodzeniem podejmuj  organizowane 
przez prof. dr hab. J. Grzesiaka – dyrektora Instytutu Eduka-
cji Wczesnoszkolnej Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej 
w Koninie konferencje naukowe pt. „Ewaluacja i innowacje 
w edukacji”.

38 B. Niemierko: Pomiar wyników kszta cenia, Warszawa 1999; 
B. Niemierko: Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 
2002.

39 K. Denek: Ocenianie szkolne w kontek cie okre lania efektywno-
ci kszta cenia zorientowanego na jego jako , (w:) Diagnoza pe-

dagogiczno-psychologiczna wobec zagro e  transformacyjnych, 
red. K. Wenta, W. Zeidler, Szczecin 2003; K. Denek: Ocenianie 
uczniowskich post pów w nauce, (w:) Ewaluacja i innowacje 
w edukacji, red. J. Grzesiak, Konin 2007.

40 K. Denek, D. Hy ak: Ewaluacja jako ci pracy nauczyciela 
w kontek cie jego awansu zawodowego

41 A. Karpi ska: Drugoroczno . Pedagogiczne wyzwanie dla 
wspó czesno ci, Bia ystok 1999.

42 K. Denek: Poza awk  szkoln , Pozna  2002; Values, Culture and 
Education, eds. J. Cairus, D. Lawton, R. Gardner, London 2001.

43   Z. Pietrasi ski: M dro  czyli wietne wyposa enie umys u,
Warszawa 2001; K. J. Szmidt: Szkice do pedagogiki twórczo ci,
Kraków 2001.

44   N. Blake, P. Smayers, R. Smith, P. Standish: Education in an age 
of nihilism, London – New York, 2000.

45   M. Sielatycki: Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, 
„Gazeta Szkolna” 2005, nr 29-30.

46  H. Kwiatkowska: Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. 
Praktyki, Warszawa 1997, s. 74-75; B. Muchacka: Poszuki-
wanie kanonu tre ci kszta cenia nauczycieli, (w:) Kszta cenie
nauczyciela a mo liwo ci zmian jego kszta cenia w systemie 
akademickim, (w:) Kompetencje zawodowe nauczycieli. Prob-
lematyka reformy edukacyjnej, red. E. Sa ata, Radom 2001.

47   W. Ksi ek: Odbijanie si  od ciany do ciany, „Gazeta Szkol-
na” 2003, nr 7.

48   A. P. Wierzbicki: Najnowsze tendencje w tworzeniu wiedzy; 
L. W. Zacher: Przysz o  my lenia strategicznego w spo ecze -
stwie opartym na wiedzy, „Przysz o . wiat – Europa – Pol-
ska” (Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Pre-
zydium PAN), 2005, nr 2, s. 35-50 i 51-68.

49 K. Denek: Searching for the parths of education of tomorrow in 
the Tatra mountains (in:) K. Denek, T. Koszczyc, P. Ole niewicz,
Wroc aw, vol. 2; K. Denek: The Tatra seminars on education 
of tomorrow, (in:) Education of tomorrow, eds. T. Koszczyc, 
J. Jonkisz, S. Toczek-Werner, Wroc aw 2007, vol. 1; K. De-
nek: W stron  szko y jutra, „Neodidagmata” 2005, t. 27-28; 
W. Zacher: Przysz o  widzenia strategicznego w spo ecze -
stwie opartym na wiedzy, „Przysz o wiat – Europa – Pol-
ska” 2005, nr 2.

Przedstawiamy Czytelnikom tekst homilii wy-
g oszonej przez ks. Marcina Bask  podczas uro-
czystej mszy w. 30 stycznia br. w ko ciele far-
nym w Tczewie z okazji 88. rocznicy wyzwolenia 
Tczewa w 1920 roku.

KS. MARCIN BASKA

Cennego daru 
nie utraci

Gromadzimy si  dzisiaj w wielce czcigodnej tczew-
skiej farze, najstarszym ko ciele naszej ma ej
Ojczyzny, w 88. rocznic  odzyskania lokalnej

niepodleg o ci. Wspominamy dzisiaj o nierzy „B kitnej
Armii”, którzy 30 stycznia Roku Pa skiego 1920 wkroczy-
li do Tczewa. Wspominamy genera a Józefa Hallera, który 
4 lutego 1920 roku odwiedzi  nasze miasto. Dzi kujemy
wi c dzisiaj Bogu, Panu historii wiata i historii cz owie-
ka za wiadectwo umi owania Ojczyzny przez pokolenia 
naszych przodków, którzy na o tarzu Ojczyzny z niez omn
wiar  w Boga potrafili z o y  dar najcenniejszy i najpi k-
niejszy – swoje ycie.

Dzisiejsza Eucharystia to wielkie dzi kczynienie, a jed-
nocze nie wielkie wo anie do Boga, aby my tego cennego 
daru nie utracili. Chcemy dzisiaj modli  si  s owami mod-
litwy wielkiego kaznodziei sejmowego Piotra Skargi: Bo e
Rz dco i Panie narodów, z r ki i karno ci twojej racz nas nie 
wypuszcza , a za przyczyn  Naj wi tszej Panny i Królowej 
naszej, b ogos aw Ojczy nie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
chwa  przynosi a Imieniowi Twemu, a syny swe wiod a ku 
szcz liwo ci. Wszechmog cy wieczny Bo e, spu  nam sze-
rok  i g bok  mi o  ku braciom naszym i najmilszej Matce 
Ojczy nie naszej, by my jej i ludowi twemu, swoich po yt-
ków zapomniawszy s u y  mogli uczciwie...

Drodzy Bracia i Siostry!
„Nisi Dominus aedificaverit domum In vanum labo-

raverunt qui aedificant eam”. Je eli domu Pan nie zbu-
duje, na pró no si  trudz , którzy go wznosz .

Dzisiejsza liturgia czyta  przypomina nam s owo skie-
rowane do Dawida: Pan skierowa  do Natana nast puj ce
s owa: Id  i powiedz mojemu s udze, Dawidowi: To mówi 
Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?

Dawid, król Izraela, nie dost pi zaszczytu wzniesienia 
domu Pa skiego. Kiedy wype ni  si  twoje dni i spoczniesz 
obok swych przodków, wtedy wzbudz  po tobie potomka two-
jego, który wyjdzie z twoich wn trzno ci, i utwierdz  jego 
królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdz
tron jego królestwa na wieki.

Wyja nienie tego faktu znajdujemy w l ksi dze Kronik 
(22,7-8): Tak przemówi  Dawid do Salomona: «Synu 
mój, ja sam zamierza em zbudowa wi tyni  dla imienia 
Pana, Boga mego. Ale Pan skierowa  do mnie takie s owa:
„Przela e  wiele krwi, prowadz c wielkie wojny, dlatego nie 
zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi 
wyla e  na ziemi  wobec Mnie.

„Je eli domu Pan nie zbuduje, na pró no si  trudz ,
którzy go wznosz ” .
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Jak e aktualne i dla nas s  s owa psalmisty. Spogl damy
z wielkim szacunkiem w przesz o  naszego narodu, 
w której mi o  Boga i Ojczyzny stanowi  nierozerwaln
jedno . Wystarczy si gn  do naszej literatury, aby zoba-
czy  jakie idea y przy wieca y naszym ojcom. Niezwyk ym
ich zapisem jest utwór naszego narodowego wieszcza 
Adama Mickiewicza „Reduta Ordona” . 

Nam strzela  nie kazano. – Wst pi em na dzia o
 I spójrza em na pole; dwie cie armat grzmia o.
 Artyleryi ruskiej ci gn  si  szeregi, 
Prosto, d ugo, daleko, jako morza brzegi; 

Utwór ko czy si  s owami:
Bóg wyrzek  s owo sta  si , Bóg i zgi  wyrzecze. 
Kiedy od ludzi wiara i wolno  uciecze, 
Kiedy ziemi  despotyzm i duma szalona 
Oblej , jak Moskale redut  Ordona – 
Karz c plemi  zwyci ców zbrodniami zatrute, 
Bóg wysadzi t  ziemi , jak on sw  redut

Z wielkim niepokojem spogl damy wi c w stron  tych, 
na szcz cie nielicznych ale i bardzo g o nych, którzy prag-
n  budowa  nowy porz dek europejskiego i polskiego domu 
na fundamencie bardzo chwiejnym i niestabilnym. 

Budowniczy wiata, w którym coraz mniej miejsca ma 
by  dla Boga i wiary, gdzie s owo honor traci swoje znacze-
nie. Pragn  odci  si  od swoich korzeni, a wi c i historii. 
Tylko czy taki wiat jest w stanie przetrwa ? Nie.

Jezus odpowiedzia : «Je li chcesz osi gn ycie, zacho-
waj przykazania» 

(Mt 19,17). To Jezusowe wezwanie jest szczególnie ak-
tualne w dzisiejszej rzeczywisto ci, w której wielu ludzi yje
tak, jakby Boga nie by o. Pokusa urz dzenia wiata i swego 
ycia bez Boga albo wbrew Bogu, bez Jego przykaza  i bez 

Ewangelii, istnieje i zagra a równie  nam. A ycie ludzkie 
i wiat zbudowany bez Boga, w ko cu obróci si  przeciw 
cz owiekowi.

(Mieli my na to liczne dowody w tym ko cz cym si  stu-
leciu, dwudziestym wieku.)

Trzeba wi c Bracia i Siostry dzisiaj szczególnego wysi -
ku, aby jeszcze raz zaszczepi  w m odym pokoleniu naszych 
rodaków umi owanie do rodzinnego domu oparte na wierze 
w Boga i zdrowym patriotyzmie. Ukaza  wielko  naszej hi-
storii, której nie musimy si  wstydzi , chocia  dzisiaj prag-

Uroczysto  30 stycznia 1920 roku przed starostwem w Tczewie. 
Reprodukcja: Stanis aw Zaczy ski, ze zbiorów wydawcy

nie si  nam przypisa  wszelkiego rodzaju, niekiedy bardzo 
niesprawiedliwe i krzywdz ce, epitety. Trzeba przypomnie ,
e ta ziemia jest wi ta obecno ci  grobów naszych przod-

ków. Tylko tutaj odnajdujemy nasz  to samo . Ojczyzna 
nasza to polonez As – dur Chopina, to Wawel z grobami kró-
lów, to polscy uczeni i arty ci, to wielcy kap ani – Prymas 
Tysi clecia i Jan Pawe  II. 

Ojczyzna nasza to Cz stochowa i Westerplatte, zwyci -
stwo Grunwaldu, Wiednia, Warszawy, Monte Cassino, ale 
tak e rozliczne kl ski, rozbiory, okupacje, obozy koncen-
tracyjne. Ojczyzna nasza to krew tych, którzy w wojnie I 
i 17 wrze nia 1939 roku – na nieludzkiej ziemi ostatni  kro-
pl  krwi przelali w imi  naj wi tszych warto ci. Ojczyzna 
to wigilijny op atek, matczyna ko ysanka, pierwsze s owa
modlitwy i chleb, który ma swój niepowtarzalny smak.

Wreszcie Ojczyzna to m ody cz owiek IV klasy techni-
kum, który powiedzia  mi: prosz  ksi dza, je eli dzisiaj kto
zdj by krzy  z naszej ciany, to dla mnie by oby to rów-
noznaczne ze zdj ciem naszego polskiego god a. Dlatego 
wiem, e nie wolno nam pozosta  oboj tnymi w sprawach 
naszego polskiego domu. Potrzeba, aby ka dy codziennie 
i niestrudzenie uczy  i dawa wiadectwo, e has o Bóg,
Honor, Ojczyzna to nie tylko drogowskaz naszych ojców 
ale i naszych nast pców. I niech przestrog  dla nas samych, 
a przede wszystkim dla tych, którzy chcieliby wykre li
z naszej historii i j zyka te warto ci, które s  fundamen-
tem naszej polskiej to samo ci, b d  cytowane ju  s owa
A. Mickiewicza: 

Bóg wyrzek  s owo sta  si , Bóg i zgi  wyrzecze. 
Kiedy od ludzi wiara i wolno  uciecze, 
Kiedy ziemi  despotyzm i duma szalona 
Oblej , jak Moskale redut  Ordona – 
Karz c plemi  zwyci ców zbrodniami zatrute, 
Bóg wysadzi t  ziemi , jak on sw  redut .

Chcemy wi c razem z najwi kszym spo ród naro-
du Polaków prosi  Boga: «Panie, zosta  z nami» (por. k
24,29) – tak mówili uczniowie, którzy spotkali Chrystusa 
zmartwychwsta ego na drodze do Emaus, a «serce 
w nich pa a o, gdy rozmawia  z nimi i Pisma im wyja nia »
(por. k 24,32). 

My dzisiaj pragniemy powtórzy  ich s owa: «Panie zo-
sta  z nami!» Spotkali my Ci  na d ugiej drodze naszych 

dziejów. Spotykali Ci  przodkowie nasi 
z pokolenia na pokolenie. Umacnia e
ich Twoim s owem przez ycie i pos ug
Ko cio a. Panie zosta  z tymi, którzy po 
nas przyjd ! Pragniemy tego, aby  by
z nimi, tak jak z nami by e . Pragniemy 
tego i o to Ci  prosimy. Zosta  z nami, 
kiedy dzie  si  nachyli ! Zosta , kiedy 
czas naszych dziejów dobiega kresu 
drugiego tysi clecia. Zosta  i pomagaj 
nam stale kroczy  t  drog , która pro-
wadzi do domu Ojca. Zosta  z nami 
w Twoim s owie – w tym s owie, któ-
re staje si  sakramentem: Eucharysti
Twojej obecno ci. Pragniemy s u-
cha  Twojego s owa i wype nia  je. 
Pragniemy mie  udzia  w b ogos awie -
stwie. Pragniemy by  w ród tych b o-
gos awionych, którzy «s uchaj  s owa
Bo ego i zachowuj  je». Amen. 

W ROCZNIC  WYZWOLENIA TCZEWA
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Wobecnym parlamencie przedstawiciele wojewódz-
twa pomorskiego stanowi  zwart  i sprawn  „dru-
yn ”. cznie sk ada si  ona z 26 pos ów oraz 

6 senatorów. Poniek d liderem, nie tylko Pomorza, jest pre-
mier, Donald Tusk. Z kolei pomorski senator, Bogdan Boru-
sewicz, sprawuje funkcj  marsza ka Senatu. Katarzyna Hall, 
znany dzia acz edukacyjny i do niedawna wiceprezydent 
Gda ska, zajmuje stanowisko Ministra Edukacji Narodo-
wej. Jaros aw Paw owski, by y dyrektor Urz du Marsza -
kowskiego, obj  stanowisko Wiceministra Rozwoju Re-
gionalnego. Znany dziennikarz pomorski, Tomasz Arabski, 
yczliwy sprawom regionalizmu, stoi na czele Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. To zapewne nie koniec pomorskich 
awansów we w adzach centralnych. Z aktu wyborczego wy-
nika naturalnie, e ton pomorskiej dru ynie parlamentarnej 
nadaj  politycy Platformy Obywatelskiej.

Parlamentarzy ci, obok wykonywania zasadniczych 
funkcji stanowienia prawa i sprawowania funkcji kontrol-
nych wobec rz du i jego agend, zwyczajowo znajduj  czas 
na realizacje wa nych spo ecznie zainteresowa . W ród
takich wa kich zainteresowa  znajduj  si  powo ywane
zespo y regionalne. Najcz ciej pos owie i senatorowie po-
wo uj  wspólne zespo y zainteresowa . atwiej bowiem 
i skuteczniej dzia a  razem, wspólnie. Tak w a nie sta o si
przy powo aniu Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego.

Parlamentarny Zespó  Kociewski zosta  powo any przez 
senatorów VII kadencji, licz c od wolnych wyborów do Se-
natu w 1989 roku, i pos ów VI kadencji, licz c od wolnych 
wyborów do Sejmu w 1991 roku. Zgodnie z obowi zuj cymi
procedurami i zwyczajami Zespó  uchwali  swój regulamin. 
W regulaminie okre lono podstaw  prawn  jego funkcjono-
wania, podstawowe zadania, powo ywanie w adz Zespo u
oraz formy pracy Zespo u. Podstawa prawna odwo uje si
g ównie do ustawy o wykonywaniu mandatu pos a i senatora 
oraz do regulaminów Sejmu i Senatu. W ród dwóch g ów-
nych zada  Zespo u nale y wymieni : inicjowanie aktów 
prawnych na rzecz wzbogacania problematyki regionalnej, 
a w szczególno ci Kociewia i ca ego Pomorza oraz promo-
wanie wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowe-
go i spo ecznego Kociewia, regionów o ciennych i ca ego
Pomorza. Regulamin okre la, e pracami Zespo u kieruje 
przewodnicz cy i zast pca przewodnicz cego. Zespó  obra-
duje na posiedzeniach, które odbywaj  si  nie rzadziej ni

JAN KULAS

Z dzia alno ci
Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego

Pos owie i senatorowie yj  nie tylko stanowieniem prawa. Uczestnicz  tak e w realizacji wa nych progra-
mów i zada . W obecnym parlamencie „dru yna” z Pomorza zalicza si  do najbardziej aktywnych. Jednym 
z wa kich przejawów tej aktywno ci sta o si  powo anie Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego. Przede 
wszystkim pos u y on wielorakiej promocji Kociewia w kontek cie szerokiego Pomorza. 

raz na kwarta . Naturalnie w posiedzeniach Zespo u mog
uczestniczy  inni parlamentarzy ci, jak równie  zaproszeni 
go cie. Obs ug  administracyjn  Parlamentarnego Zespo-
u Kociewskiego zajmuje si  administracja z Biura Spraw 

Senatorskich Kancelarii Senatu. Taka uczynno  wynika 
mi dzy innymi z yczliwo ci Marsza ka Senatu i z faktu, e
osobi cie wchodzi on w sk ad naszego Zespo u.

Sk ad Zespo u

To oczywiste, ale te  godne podkre lenia, e o jako ci
i aktywno ci Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego 
stanowi  konkretne osoby. Z regu y s  to parlamenta-

rzy ci o znacz cym dorobku i du ym sta u parlamentarnym. 
Wielu z nich legitymuje si  znacz cym do wiadczeniem
politycznym w Platformie Obywatelskiej, a kilku w NSZZ 
„Solidarno ”. Wa nymi postaciami w Zespole s  niew t-
pliwie dwaj marsza kowie naszego parlamentu. Nale y pod-
kre li , e pose  Maciej P a y ski by  Marsza kiem Sejmu 
III kadencji, a senator Bogdan Borusewicz, po raz drugi 
z rz du, sprawuje funkcj  Marsza ka Senatu. Zespo owi
przewodniczy, jego inicjator, senator Andrzej Grzyb, a funk-
cj  wiceprzewodnicz cej pe ni pos anka Teresa Piotrowska. 
Warto jednak zapozna  si  z ca ym 12-osobowym sk adem
Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego:
1. Bogdan Borusewicz – mieszkaniec Gda ska, legenda 

„Solidarno ci”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, 
wieloletni parlamentarzysta, Marsza ek Senatu VI i VII 
kadencji;

2. Janusz Dzi cio  – mieszkaniec Grudzi dza, da  si  po-
zna  z dobrej strony w do  kontrowersyjnym programie 
TVN, pose  I kadencji;

3. Andrzej Grzyb – mieszkaniec Czarnej Wody, pierwszy 
starosta starogardzki, by y wiceprzewodnicz cy Sejmi-
ku, senator, przewodnicz cy Zespo u;

4. Jaros aw Katulski – mieszkaniec i dzia acz spo eczny
z Tucholi, lekarz medycyny, znany pose  PO;

5. Jan Kulas – mieszkaniec Tczewa, wspó twórca samo-
rz du tczewskiego i pomorskiego, by y dzia acz NSZZ 
„Solidarno ”, pose  I, III i VI kadencji;

6. S awomir Neumann – mieszkaniec Starogardu Gda -
skiego, by y starosta starogardzki, dzia acz w adz regio-
nalnych PO w Gda sku, pose  VI kadencji;
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7. Teresa Piotrowska – urodzona i wychowana w Tczewie, 
mieszkanka i dzia aczka PO w Bydgoszczy, pose  IV, V 
i VI kadencji, zast pca przewodnicz cego;

8. Maciej P a y ski – mieszkaniec Gda ska, Marsza ek
Sejmu III kadencji, wspó za o yciel PO, obecnie pose
niezale ny;

9. Janusz Racho  – mieszkaniec Gda ska, znany nauko-
wiec pomorski, rektor Politechniki Gda skiej, ju  dru-
giej kadencji, senator RP; 

10. S awomir Rybicki – mieszkaniec Gda ska, jeden z lide-
rów PO w parlamencie, pose  IV, V i VI kadencji;

11. Micha  Wojtczak – mieszkaniec Torunia, by y dzia acz
NSZZ „Solidarno ”, pose  III kadencji, senator VII ka-
dencji;

12. Eugeniusz K opotek – mieszkaniec Bydgoszczy, znany 
dzia acz PSL w regionie kujawsko-pomorskim, pose  III, 
IV i VI kadencji. 

Trzeba doceni  fakt, e cz onkowie Parlamentarnego 
Zespo u Kociewskiego wywodz  si  ze znanych miast po-
morskich, cz sto o bogatej i pi knej historii, a mianowicie 
z: Bydgoszczy, Czarnej Wody, Gda ska, Grudzi dza, Staro-
gardu Gda skiego, Tczewa, Torunia i Tucholi. W ród nich 
Tczew, „Gród Sambora”, ju  za 2 lata b dzie wi towa  udo-
kumentowane 750-lecie nadania praw miejskich!

Program dzia alno ci Zespo u

Parlamentarny Zespó  Kociewski na dwóch pierwszych 
swoich posiedzeniach w dniach 7 lutego i 10 kwietnia 
2008 roku nakre li  i doprecyzowa  plan swojej dzia-

alno ci. Nadrz dnym celem Zespo u pozostaje promocja 

Kociewia i Pomorza w wymiarze kulturowym, spo ecznym
i gospodarczym w uj ciu krajowym, a nawet mi dzynarodo-
wym. Na niwie dziedzictwa kultury kociewskiej wyró nio-
no piel gnowanie tradycji i obyczajów. Istotnym zamierze-
niem Zespo u pozostaje integracja ró norakich rodowisk
na Kociewiu. Z my l  o wspieraniu rozwoju gospodarczego 
wyspecyfikowano jako istotne zadanie wspieranie kociew-
skich przedsi biorców. Dla pog biania wiedzy i bada  za 
niezwykle donios e zadanie uznano „zainicjowanie powsta-
nia Encyklopedii Kociewia”.

Parlamentarny Zespó  Kociewski okre li  terminarz rea-
lizacji swoich pierwszych zada . Przedstawia si  on nast -
puj co:
1. Maj 2008 – przyjazd na Kociewie i Pomorze 45-osobo-

wej grupy m odzie y ukrai skiej z Domu Zakonnego 
Karmelitów Bosych z Charkowa;

2. Sierpie  2008 – aktywny i twórczy udzia  Zespo u w Jar-
marku Dominika skim;

3. Sierpie  2008 – konferencja regionalna w stolicy Kocie-
wia, po czona z prezentacj  produktów i potraw regio-
nalnych;

4. Wrzesie  2008 – spotkanie Kociewiaków w Parla-
mencie;

5. Prze om wrze nia i pa dziernika 2008 – spotkanie Ze-
spo u z przedsi biorcami (g ównie ma e lokalne tartaki) 
Kociewia w le niczówce Czarne k. Skórcza;

6. Listopad 2008 – przygotowanie Kalendarza Kociew-
skiego na 2009 rok;

7. Do ko ca 2008 – wystawa fotograficzna w Senacie 
pt. „Kociewie ma o znane”;

8. Grudzie  2008 – zorganizowanie koncertu pie ni i kol d
patriotyczno-bo onarodzeniowych.

Warto mie  na uwadze fakt, e generalnie program 
dzia ania Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego do-
tyczy ca ej kadencji parlamentu, a wi c lat 2008-2011. 
W znacznym stopniu program ma charakter ramowy 
i zapewne wiele wa nych i cennych inicjatyw zostanie 
w nim jeszcze uj tych. Dlatego Zespó  oczekuje odzewu, 
reakcji i wspó pracy obywateli oraz podmiotów z ca ego
Kociewia!

Podsumowanie

Parlamentarny Zespó  Kociewski zainicjowa  dzia al-
no  w obecnym Sejmie i w Senacie jako drugi zespó
regionalny. W pewnym stopniu rol  patrona Zespo u

spe nia jego rzeczywisty cz onek Marsza ek Senatu Bogdan 
Borusewicz. Niew tpliwie Parlamentarny Zespó  Kociew-
ski wyró nia si  pod wzgl dem programowym i sprawno -
ci  organizacyjn  w obecnym parlamencie. Zapewne warto 
przeszczepi  jego idee i cenne przedsi wzi cia na ca e Ko-
ciewie i Pomorze. 

Po raz pierwszy, podkre lmy wyra nie, w polskim parla-
mencie podj  dzia alno  Parlamentarny Zespó  Kociewski. 
To szczególna i wyj tkowa okazja do promocji Kociewia. 
Równie wa ne jest to, a eby sami Kociewiacy, dzia acze
samorz dowi i gospodarczy oraz organizacje pozarz dowe
czynnie wpisa y si  w zagospodarowanie tej wyj tkowej
szansy. 

Patrz strona internetowa Zespo u: www.pezetka.pl
 www.senat.gov.pl

Pose  Jan Kulas podczas otwarcia biura poselskiego. 
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DAMIAN KULLAS

O nieznanych Kociewiakach s ów kilka...

Do kalendarza imprez Oddzia u Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie 
ju  na sta e wpisa y si  sesje popularnonaukowe pt. „Nieznane postacie z Kociewia”. Organizowane 
s  one cyklicznie, za  ich pok osie stanowi  interesuj ce publikacje. Na ostatniej sesji, która odby a
si  4 kwietnia 2008 roku, zosta y przedstawione trzy nieznane, czy – dosadniej to ujmuj c – zapo-
mniane postacie z Kociewia.

Pierwsz  z nich przedstawi  Kazimierz Ickiewicz. Hi-
storyk omówi  sylwetk  Juliusza Kraziewicza, za o-
yciela Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie. Po-

sta  ta zapisa a si  znacz co na kartach historii, zarówno 
Pomorza jak i ca ego kraju, poniewa  jego pomys y by y
bardzo nowatorskie. Nie zapominajmy, e oprócz powo a-
nia w 1862 roku Towarzystwa Rolniczego – pierwszej tego 
typu organizacji na ziemiach polskich za o onej przez w o-
cian – zainicjowa  powstanie Spó ki Po yczkowej. Do jego 

sukcesów mo na zaliczy  równie  prac  przy wydawaniu 
czasopisma ukazuj cego si  pod pod znamiennym tytu em
„Piast”. Po dwóch latach dzia alno ci Kó ek Rolniczych 
Kraziewicz zainicjowa  powstanie Towarzystwa Kredyto-
wego – pierwszej na ziemiach polskich organizacji prze-
znaczonej wy cznie dla ch opstwa. Ponadto  w 1866 roku 
powo a  do ycia Szkó k  Rolnicz , ale w tym momencie 
pojawi y si  problemy. Otó  w adze pruskie pod pretekstem 
rzekomego braku kwalifikacji nauczycielskich zakaza y mu 
prowadzenia dzia alno ci, uznaj c go za dzia acza szkodz -
cego ich interesom. 

Za sukces Juliusza Kraziewicza mo na uzna  to, e jego 
inicjatywa zosta a rozpropagowana poza Pomorzem i tam 
doprowadzona do rozkwitu. Niestety, na naszym terenie nie 
znalaz a ona zrozumienia.

Drug  omawian  postaci  by  ksi dz Alojzy Franciszek 
Kowalkowski – historyk, polonista, bibliofil i wielki patrio-
ta. T  posta  przedstawi  jego bratanek Krzysztof Kowal-
kowski, historyk amator nazywany „najlepszym history-
kiem w ród in ynierów, jak i najlepszym in ynierem w ród
historyków”. Zaznaczy  nale y, i  ksi dz Kowalkowski y
na prze omie jakby „dwóch kultur”: ko ca zaboru pruskiego 
i pocz tków odzyskania niepodleg o ci. Wp yn o to na jego 
dalsz  drog yciow  i ukszta towanie pogl dów politycz-
nych. Prelegent przedstawiaj c posta  ksi dza Kowalkow-
skiego zaznaczy , i  by  on cz owiekiem maj cym pogl dy
zdecydowanie narodowodemokratyczne, które w znacznej 
mierze przyczyni y si  do jego yciowych problemów m.in. 
usuni cia z Collegium Marianum. Ksi dz Alojzy od pocz t-
ku swej pracy duszpasterskiej zajmowa  si  równie  publi-
cystyk , zw aszcza gdy pe ni  funkcj  kuratusa w Kie pinie

Prowadz cy spotkanie Micha  Kargul, sekretarz  ZK-P w Tczewie (w rodku)
oraz prelegenci (z prawej) Jakub Borkowicz i (z lewej) Krzysztof Kowalkowski 
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ko o Dzia dowa. Od czerwca 1939 roku ksi dz Kowalkow-
ski czyni  starania o powierzenie mu stanowiska redaktora 
naczelnego „ Pielgrzyma”, lecz z uwagi na zastrze enia ów-
czesnych w adz nie otrzyma  tej nominacji, w zamian za
powierzono mu funkcj  kapelana na statku pasa erskim m/s 
„Pi sudski”. Nominacja ta mia a znamienny wp yw na jego 
dalsze dzieje, gdy  nie podzieli  on losów wi kszo ci ducho-
wie stwa zamordowanego na pocz tku II wojny wiatowej
w Lesie Szp gawskim. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii 
ks. Alojzy zosta  kapelanem Polskich Si  Powietrznych. Na 
obczy nie, oprócz pracy duszpasterskiej, prowadzi  równie
badania naukowe. W maju 1947 roku powróciwszy do kra-
ju od razu otrzyma  skierowanie na administratora parafii 
w Lini, a ju  po kilku miesi cach podj  prac  w Prywatnym 
Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym Stolicy Biskupiej 
w Pelplinie („Collegium Marianum”). Równocze nie
ks. Alojzy w latach 1947-1948 prowadzi  lekcje j zyka pol-
skiego w gniewskim Liceum Ogólnokszta c cym. Warto 
zaznaczy e ks. Alojzy od 1 wrze nia 1948 roku do swo-
jej mierci w 1959 roku pe ni  równie  funkcj  kustosza 
Biblioteki Seminaryjnej. W tym miejscu nale y podkre li
jego udzia  w sprowadzeniu Biblii Gutenberga do Pelplina w 
1959 roku. W dorobku ks. Kowalkowskiego pos uguj cego
si  wieloma pseudonimami mo na znale  ponad dwie cie
pozycji bibliograficznych, które zebra  ks. Henryk Mross.

Autorem trzeciego i zarazem ostatniego biogramu by
Jakub Borkowicz. Przedstawi  on niezwykle ciekaw  posta
redaktora, polityka i wi nia obozu odosobnienia w Berezie 
Kartuskiej. Mowa oczywi cie o Alfonsie Wyczy skim. Osoba 
to szczególna, niezwykle kontrowersyjna, której kariera ros a
w tym samym tempie co notowania w ród wrogów ówczesne-
go rz du – jak zaznaczy  prelegent w swoim referacie. Ataki 
na w adz  podczas wyst pie  narodowców pozwala y mu na 
szybki awans i zyskanie sympatii rodowiska dziennikarskie-
go. Popularno  Wyczy skiego osi gn a apogeum zw aszcza
po wypuszczeniu go z obozu w Berezie Kartuskiej. Po prostu 
gdziekolwiek si  tylko pojawi , od razu zyskiwa  aplauz pub-
liczno ci. Umo liwi o mu to szybk  karier  w Stronnictwie 
Narodowym. W 1938 roku A. Wyczy ski awansowa  na pre-
zesa partii w powiecie tczewskim, dzi ki czemu Stronnictwo 
Narodowe w wyborach do Rady Miejskiej zdoby o 15 na 
24 miejsc. B yskotliwa kariera Wyczy skiego sko czy a si
wraz z wybuchem II wojny wiatowej. Po wkroczeniu wojsk 
okupacyjnych zosta  on aresztowany, lecz nie podzieli  losów 

wi kszo ci inteligencji polskiej, tylko zosta  wypuszczony 
z aresztu i przebywa  pod dozorem policyjnym w domu ro-
dzinnym w Czarnymlesie a  do 1942 roku. W 1943 roku 
aresztowano go ponownie i osadzono w obozie w Sztutowie, 
gdzie nadszed  kres jego m odego i energicznego ycia.

Co ciekawe, dwie z prezentowanych na sesji postaci -
czy wspólny mianownik. Otó  Alfons Wyczy ski i ks. Aloj-
zy Kowalkowski byli przeciwnikami sanacji. Poza tym obaj 
zwi zani byli z „Collegium Marianum”. Po zako czeniu
referatów nawi za a si  d uga i ciekawa dyskusja, podczas 
której zrodzi y si  nowe pomys y na przybli enie szerszemu 
gronu kolejnych nieznanych postaci z Kociewia.

Krzysztof Kowalkowski przedstawia posta
ks. Alojzego Franciszka Kowalkowskiego

Sesje popularnonaukowe 
o postaciach z Kociewia 
ciesz  si  du ym
zainteresowaniem

Wszystkie fot. autora
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u awy po o one w Delcie Wis y w oko o 1/3 powierzchni zajmuje depresja. Widok kana ów odwadniaj -
cych czy wa ów przeciwpowodziowych jest nieod cznym elementem krajobrazu u awskiego od ponad 700 lat, 
gdy powstawa y tu pierwsze systemy melioracyjne. u awy to równie  region znany z niezwyk ego bogactwa 
zabytków: ko cio y, kapliczki przydro ne, cmentarze, domy podcieniowe i zagrody holenderskie to wiadectwa
ciekawej przesz o ci tych terenów. Tak wielu cennych budowli nie znajdziemy w adnej innej cz ci Pomorza.

Z inicjatyw  ustanowienia roku 2008 Rokiem u aw wyst pi o Stowarzyszenie u awy skupiaj ce gminy i po-
wiaty u awskie z obu województw. Wcze niej swój rok mia y: Kociewie (2005), Kaszuby (2006) i Powi le (2007).

Z tej okazji przedstawiamy Czytelnikom artyku  zwracaj cy uwag  na zagro enia powodziowe w naszym rejonie. 

Wst p

Czy u awom i Gda skowi grozi powód  zatorowa 
ze strony Dolnej Wis y? Na tak postawione pytanie 
trudno jednoznacznie odpowiedzie , tym bardziej, 

e nigdy nie ma 100% gwarancji bezpiecze stwa. Wzi wszy
pod uwag  ogromne zaniedbania w nale ytym utrzymaniu 
Dolnej Wis y, a w szczególno ci u uj cia mo liwo  jedno-
czesnego wyst pienia ekstremalnych warunków atmosfe-
rycznych oraz likwidacj  w roku 2006 systemu lodo amania
do zwalczania zatorów lodowych, zaistnia o obecnie realne 
zagro enie przerwania wa ów ochronnych w czasie sp ywu
wielkich wód roztopowych i pochodu lodów. 

Wis a by a i jest nadal najbardziej niebezpieczn  w cza-
sie pochodu lodów rzek  w Europie! 

W przesz o ci wyst powa y bardzo liczne powodzie, 
g ównie zatorowe, przynosz c ogromne straty gospodarcze, 
materialne i moralne.  W XIX wieku, pomimo ró nych dzia-
a  ochronnych, Wis a na odcinku u awskim wylewa a cz -

sto pustosz c du e obszary yznej ziemi. 
Na wielk  skal  – jak na ówczesne czasy – wykonane  

w latach 1889-1916 roboty regulacyjne w Delcie Wis y
z wybudowaniem sztucznego uj cia rzeki, zwanego Przeko-
pem Uj cia Wis y, mia y na celu maksymalnie zminimalizo-
wa  zagro enia od zatorów lodowych. Przede wszystkim dla 

u aw i Gda ska pod warunkiem jednoczesnego utrzymania 
dro no ci nurtu Wis y w okresie zimy na odcinku od uj cia
do morza do Tczewa. 

Dzi ki istnieniu od 1895 roku Przekopu Uj cia Wis y
i systematycznie przeprowadzanym udra niaj cym akcjom 

TADEUSZ WRYCZA

Lodo amacze w ochronie 
Gda ska i u aw

przed powodziami zatorowymi 

lodo amania za pomoc  lodo amaczy wi lanych, u awy
i Gda sk od ponad 113 lat unikn y kl ski powodzi! Czy tak 
b dzie dalej?

Aby uzasadni  powy sze stwierdzenia zachodzi potrze-
ba omówienia tragicznych powodzi oraz istotnych wyda-
rze , jakie mia y miejsce w XIX wieku, które leg y u pod-
staw sztucznego wykopania uj cia Wis y prosto do Zatoki 
Gda skiej i wprowadzenia lodo amaczy do likwidacji zato-
rów lodowych. 

Powodzie zatorowe 
w Delcie Wis y w XIX wieku 

S usznie przypisuje si  Prusakom obecne hydrogra-
ficzne ukszta towanie Delty Wis y (za . nr 1), ale 
zanim do tego dosz o mia y miejsce trzy – wyj t-

kowo tragiczne w skutkach – powodzie zatorowe ze strony 
Wis y, które wymusi y, e parlament pruski 20 czerwca 1888 
roku podj  decyzj  ustawodawcz  o uruchomieniu kom-
pleksowego planu regulacji Wis y na wysok  wod  wed ug
projektu Alsena i Fahla z 1877 roku. Warto w tym miejscu 
wspomnie , e ju  w roku 1768 major wojsk polskich, Jerzy 
Woyten, zaproponowa  ówczesnym w adzom sztuczny prze-
kop uj cia Wis y prosto do morza wraz z odci ciem Nogatu 
od Wis y. Zosta o to jednak zlekcewa one.

Powód  w roku 1829
By a to najwi ksza w dziejach Gda ska i u aw Gda skich

powód  zatorowa, która nast pi a wskutek przerwania lewego 
wa u ochronnego, oko o 8 km poni ej Tczewa (za . nr 2).

Sprzyjaj c  okoliczno  wyst powania powodzi zatorowych ze strony Wis y stanowi  uwarunkowania geomor-
fologiczne i klimatyczne, wynikaj ce z po o enia geograficznego naszego kraju. Zapobieganie tym gro nym natural-
nym zjawiskom jest procesem d ugotrwa ym i sta ym, o czym wiadcz  od wieków budowane wa y i modernizowane 
ogromnym kosztem obwa owania rzek. Ta podstawowa ochrona przed powodziami nie zawsze jest skuteczna w czasie 
sp ywu wielkich wód i pochodu lodów. Lodo amacze, jako specjalistyczny sprz t, maj  na celu przygotowanie Wis y
dla bezzatorowego sp ywu wielkich wód i pochodu lodów. 

Autor przedstawia znaczenie lodo amania na u awskim odcinku Dolnej Wis y, konieczno  istnienia mobilnego 
systemu lodo amania do likwidacji zagro e  oraz omawia aktualn  sytuacj  w ochronie u aw i Gda ska przed po-
wodziami zatorowymi.



12 KMR

ROK U AW

Zator lodowy, który utworzy  si  do kilometra (km) 
922,0 sta  si  powodem przerwania wa u dnia 4 kwietnia 
1829 roku o godz. 4.00 w dwóch miejscach (Q1 i Q2) w km 
920,0 – Giemlice oraz w km 915,3 – Ptaszniki. Woda wraz 
z lodem zalewa  zacz a u awy Gda skie i Gda sk. Samo 
miasto liczy o w owym czasie oko o 66.000 mieszka ców. 
Poza ogromnymi stratami gospodarczymi oraz materialnymi 
ludno ci, by o 30 ofiar miertelnych.

Kolejnym wydarzeniem by o – wskutek zatoru, który 
utworzy  si  w ówczesnym uj ciu Wis y (obecnie Wester-
platte) – przerwanie w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1840 
roku mierzei w miejscowo ci Górki i podzia  wsi na Gór-
ki Wschodnie na Wyspie Sobieszewskiej i Górki Zachod-
nie (obecnie w granicach miasta Gda sk). Wis a w sposób 
naturalny utworzy a sobie nowe uj cie do morza. Jej bieg 
skrócony zosta  o oko o 10 km. Gda szczanie ju  w roku 
1841 w miejscowo ci Pleniewo (za . nr 1) odci li si luz
i wrotami przeciwpowodziowymi od nurtu rzeki i tak po-
wsta  pierwszy odcinek Martwej Wis y. Wodniacy to zdarze-
nie potocznie nazywaj  Prze omem Wis y, a Wincenty Pol 
w 1851 roku odcinek ten nazwa  Wis mia .

Powód  w roku 1855
Nale y przypomnie , e w roku 1851 rozpocz to budo-

w  sta ego mostu kolejowo-drogowego przez Wis  w Tcze-
wie. Wielki zator, który utworzy  si  w marcu 1855 roku, 
pomimo kruszenia pokrywy lodowej za pomoc  materia ów
wybuchowych, powa nie zagra a  budowanemu mostowi. 

W dniu 29 marca 1855 roku o godz. 5.00 dosz o do 
przerwania prawego wa u w km 898 i 899 w miejscowo ci
M towy Wielkie i Ma e (za . nr 2 ), a nast pnie w  km 894 
w miejscowo ci K osowo na cznej d ugo ci oko o 2 ki-
lometrów. Woda wraz z lodem zala a ca y obszar Wielkich 

u aw Malborskich po o onych mi dzy Wis  a Nogatem. 
Most w budowie zosta  uratowany, ale straty spowodowane 
t  powodzi  by y ogromne, w tym 102 ofiary miertelne.

Kronikarz ogl daj c z wie y w Malborku zalany obszar 
tak opisywa : by  to przera aj cy widok, jedno wielkie mo-
rze wody, z którego gdzie niegdzie wystawa y tylko dachy 
domów i gospodarstw rolnych.

Poziom wody Wis y w miejscu przerwania wa u si ga
oko o 7 m ponad poziom terenu. Zalany zosta  obszar 600 
km kw., w tym 186 km kw. terenów depresyjnych. 

W tym czasie w parlamencie pruskim trwa y spory 
i k ótnie zwi zane z wykonaniem przekopu uj cia Wis y, 
a g ówny opór stawiali elbl anie, nie wyra aj c zgody 
na jakiekolwiek roboty zwi zane z odci ciem Nogatu od 
Wis y. 

Od roku 1860 trwa y intensywne dzia ania na rzecz 
wybudowania maszyny-statku do amania lodów na Wi le,
a szczególnie do likwidacji zatorów. Niemcy – na a-
bie – ju  w 1871 roku wprowadzili lodo amacze dla portu 
w Hamburgu, lecz z uwagi na ich du e zanurzenie nie mog y
by  u ywane na Wi le. Podstawowym bowiem warunkiem 
stawianym konstruktorom lodo amacza wi lanego by o, aby 
jego zanurzenie nie przekracza o oko o 1,6-1,7 m. 

W 1880 roku stocznia F. Devrient Gda sk wybudowa a
pierwszy lodo amacz wi lany z nap dem parowym o mocy 
120 KM i zanurzeniu 1,7 m. Nazwano go „Weichsel” (Wi-
s a). Zim  roku 1880/1881 rozpocz  on prac  lodo amania
w Prze omie Wis y (Wis a mia a – za . 1 i 2 ), a sukces któ-
ry osi gn , spowodowa , e w roku 1881 zapad a decyzja 
o budowie kolejnych lodo amaczy. Tak wi c za pocz tek

za . nr 1
Mapa orientacyjna Delty Wis y (opr. autora)

 – luza + wrota przeciwpowodziowe<

za . nr 2
Rozdzia  przep ywów Wis y

w dniu 9 kwietnia 1829 roku na wszystkich 
ramionach uj ciowych Wis y

ród o:
1.  Jerzy Makowski, Najwi ksza katastrofalna powód  w dziejach 

Gda ska i prawdopodobie stwo jej powtórzenia w obecnych wa-
runkach, IBW PAN o/Gda sk, 1994.

2.  Tadeusz Wrycza, uzupe nienie, marzec 2007.
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tworzenia i organizowania si  systemu lodo amania na Dol-
nej Wi le przyj  nale y rok 1881. 

Powód  w roku 1888
Wielki zator, który utworzy  si  od Palczewa do po-

wy ej pocz tku Nogatu (km 886,2) zagra a  kolejn tra-
gedi . Pomimo czynionych wysi ków w wy amywaniu
rynny w nurcie rzeki lodo amacze dotar y do km 900 
– M towy tj. oko o 14 km poni ej pocz tku Nogatu. 
W wyniku zbyt pó nego i raptownego ocieplenia 
na po udniu kraju rozpocz  si  niebezpieczny po-
chód lodów na Wi le. Sp ywaj ca kra i woda nie 
znajduj c sp ywu dro nym nurtem Wis y masowo 
zacz a wp ywa  do Nogatu, nawarstwia  si  nie-
bezpiecznie, aby w dniu 28 marca 1888 roku o godz. 
16.00 przerwa  prawy wa  ochronny poni ej Malborka 
w km 29,5 w miejscowo ci Janówka. Zalany zosta  obszar 
400 km kw. u aw Elbl skich, w tym 190 km obszaru de-
presyjnego z Elbl giem i jeziorem Dru no w cznie.

W tym miejscu przytaczam wa ny fragment z ksi ki
p. Jerzego Makowskiego z roku 1995 pt. „Setna rocznica 

wykonania Przekopu Wis y 1895-1996”, s. 41.
Dla w adz lokalnych Elbl ga by a to zapewne gorzka 

nauczka wyra ona rachunkiem wystawionym przez Wis

za wieloletnie lekcewa enie ostrze e  tej rzeki, jakimi by y
wielokrotne tragiczne powodzie. T  gorzk  lekcj  pog bia
jeszcze fakt sta ego oporu, jaki w adze Elbl ga wyra a y
w stosunku do Dworu Królewskiego Polski, a pó niej Par-
lamentu Pruskiego przeciwko wszelkim próbom odci cia
Nogatu od Wis y.

Wa y ochronne czy lodo amacze?

Zmemoria u prof. H. Bertrama z 1936 roku 
pt. „Zagro enie miasta Gda sk, Portu Gda -
skiego i u aw Wi lanych na skutek przerwania 

Wa u Wi lanego mi dzy Tczewem a B otnikiem wynika, 
e: Losy doliny Wis y i miasta Gda sk, po o onych na le-

wym brzegu obecnego koryta mi dzy Tczewem a wibnem
(po wybudowaniu Przekopu – dop. autora) s  od stuleci 
w przewa aj cym stanie uzale nione od nurtu Wis y i wyni-
k ych st d przerwa  wa ów.

Z ww. memoria u wynika równie , e zachodzi potrzeba 
ich wzmocnienia, ale jak sam prof. podkre li poci gnie to 
oczywi cie za sob  niema e koszty. I dalej pisze: Pomi dzy
sposobami, jakimi rozporz dzamy w celu zwalczania nie-
bezpiecze stwa przerwania wa u, tak zwana obrona wa u,
zajmuje ostatnie miejsce.

O lewej: „Pantera”, „ ubr”, „Tur” i „Tygrys” podczas lodo amania ¯

Lodo amacz „Tygrys” - III generacji Lodo amacz „Kangur” - II generacji
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Rada Portu i Dróg Wodnych w Gda sku pod koniec 
lat 20-tych ub. wieku podj a decyzj  o dobudowie lodo-
amaczy wi lanych, uznaj c e lodo amanie za pomoc

tych jednostek jest najbardziej skutecznym i efektyw-
nym sposobem likwidacji zatorów lodowych na Dolnej 
Wi le.

Prof. M. Rybczy ski w „Drogach Wodnych na Pomo-
rzu” w 1936 roku tak oto pisa :

Zamiast kosztownej przebudowy wa ów, wprowadzi  nie-
miecki Zarz d Wis y amanie lodów a eby nie dopu ci  do 
utworzenia si  zatorów, które zw aszcza na u awach Gda -
skich mog yby spowodowa  nieobliczalne straty. amanie
to odbywa si  przy pomocy 12 silnych statków, które wje -
d aj c na pokryw  lodow  dziobem, ci arem swoim ami
j  i u atwiaj  odp yw wód i utworzonej sztucznie kry. Baza 
dla lodo amaczy zaopatrzona w warsztaty wybudowane 
w Plendorf (Pleniewo; za . nr 1) pod miejscowo ci  Gda sk-
Krakau (Górki Zachodnie – dop. autora) w pobli u Uj cia
Neufär (nowe uj cie – dop. autora). W niektórych latach lo-
do amacze dosz y a  do Torunia.

W wykonaniu ww. decyzji Rady Portu i Dróg Wodnych 
wybudowano w Stoczni Gda skiej:

• dla strony niemieckiej – lodo amacz „Bug” (Tygrys) 
w 1930 roku, dwu rubowy z nap dem parowym o cznej
mocy 440 KM i zanurzeniu 1,70 m;

• dla strony polskiej – lodo amacz „Gabriel Narutowicz” 
(Jaguar) w 1930 roku jedno rubowy z nap dem parowym 
o mocy 260 KM i zanurzeniu 1,70 m oraz w 1933 roku lo-
do amacz pomocniczy, dla strony polskiej, w firmie Loyd 
– Bydgoszcz, jedno rubowy motorowy lodo amacz „Rekin” 
( bik) o mocy 150 KM i zanurzeniu 1,10 m.

W roku 1939 dysponowano w uj ciu Wis y cznie 14 lo-
do amaczami wi lanymi ró nej wielko ci i przeznaczenia.

Skutki wybudowania Przekopu Uj cia Wis y
 i warunki dalszego zachowania bezpiecze stwa

dla u aw i Gda ska

Odcinek Dolnej Wis y od uj cia do morza do Tczewa 
o d ugo ci 33 km by  i jest nadal najbardziej ne-
wralgicznym i zatorogennym odcinkiem rzeki, ma-

j cym zasadniczy wp yw na przebieg tworz cych si  zato-
rów lodowych po stopie  wodny we W oc awku w cznie.

Jest to konsekwencja oddania w 1895 roku do eksploa-
tacji Przekopu Uj cia Wis y, co z jednej strony sta o si  do-
brodziejstwem dla mieszka ców u aw i Gda ska, bowiem 
zapobieg o dalszym katastrofalnym powodziom, z drugiej 
jednak strony, spot gowa o ostro  wyst puj cych zagro e ,
szczególnie lodowych oraz natychmiast zwi kszy o rozmiar 
strat na wypadek przerwania wa ów!

Lodo amanie za pomoc  lodo amaczy sta o si  koniecz-
no ci ! O ile bowiem nurt ww. 33 km odcinka Wis y b dzie
utrzymywany przez lodo amacze w sta ej dro no ci i to od 
momentu pojawienia si  na rzece pierwszych zjawisk lodo-
wych oraz zostanie zapewniony bezzatorowy sp yw samo-
tworz cej lub sztucznie wytworzonej kry lodowej, u awom
i Gda skowi nie grozi katastrofa powodzi!

Jest to kwintesencja i konieczny wymóg dla zapewnienia 
dalszej ochrony przed zatorami lodowymi – nie tylko dla ob-
szaru po o onego w Delcie Wis y – ale równie  dla znacznej 
powierzchni obszaru dorzecza Dolnej Wis y!

Czy mo liwe jest techniczno-organizacyjne spe -
nienie warunku dalszego zabezpieczenia przed za-

torami lodowymi? TAK! Pod warunkiem istnienia 
i funkcjonowania w uj ciu Wis y mobilnego i dobrze zorga-
nizowanego zintegrowanego systemu lodo amania do likwi-
dacji zatorów lodowych, prawnie umocowanego w sferze 
bud etowej.

System lodo amania

System lodo amania to nie tylko lodo amacze – jak 
to si  wydaje obecnym w adzom odpowiedzialnym 
za bezpiecze stwo publiczne – ale niezb dna do ich 

utrzymania infrastruktura techniczno-eksploatacyjna, w tym 
w szczególno ci: porty i zimowiska, warsztaty naprawcze 
z wyci gami, magazyny, budynki itp. oraz wysoko wykwali-
fikowana za oga lodo amaczy i warsztatów, kadra technicz-
no-in ynieryjna z wieloletnim do wiadczeniem w akcjach 
lodo amania.

System powinien by  zintegrowany z pa stwow  ad-
ministracj  dróg wodnych ródl dowych, odpowiedzial-
n  za stan techniczny dróg wodnych, flotyll  lodo amaczy
i akcje lodo amania. Stanowi  musi ca o  dla skutecznego 
i bezpiecznego przeprowadzania likwidacji wyst puj cych
zagro e  oraz osi gania zamierzonego celu, jakim jest za-
bezpieczenie przed powodziami zatorowymi. Zintegrowany 
system lodo amania na Dolnej Wi le prawnie dzia a  przy 
Okr gowym Zarz dzie Wodnym w Tczewie do 29 marca 
1972 roku w sferze bud etowej!

Od tego czasu ww. system zosta  zdezintegrowany, ale, 
niestety, panuj cy od wielu lat dualizm zacz  przynosi  sy-
stematycznie wy cznie jego os abienie. Dokonana w 1998 
roku komercjalizacja armatora lodo amaczy, tj. Przedsi -
biorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie (dawny OZW) 
firm  doprowadzi a na skraj bankructwa. A istniej cy jedyny 
w uj ciu Wis y od 1881 roku prewencyjno-mobilny system 
lodo amania do likwidacji zatorów lodowych przesta  ist-
nie  w 2006 roku, po sprzedaniu Bazy Flotylli Lodo amaczy
i Warsztatów Remontowych w Gda sku-Przegalinie.

Znaczenie lodo amania na u awskim
odcinku Dolnej Wis y

Znaczenie lodo amania
Jak wielkie znaczenie ma lodo amanie niech wiadczy

fakt, e dzi ki systematycznie przeprowadzanym akcjom lo-
do amania za pomoc  lodo amaczy – o czym ju  by a mowa 
– u awy i Gda sk od ponad 113 lat nie dozna y kl ski po-
wodzi zatorowej! Zachodzi tu bowiem cis y zwi zek przy-
czynowo-skutkowy, polegaj cy na wspó pracy Przekopu 
Uj cia Wis y i udra niaj cej pracy lodo amaczy dla zagwa-
rantowania bezzatorowego oraz kontrolowanego sp ywu na-
turalnie lub sztucznie tworzonej kry. 

Cel lodo amania
Podstawowym celem lodo amania jest przeciwdzia anie

(prewencja – zapobieganie) ujemnym zjawiskom towarzy-
sz cym w czasie trwania procesu zlodzenia rzeki i stwarza-
nia bezpiecznych warunków dla sp ywu wielkich wód roz-
topowych i pochodu lodów i niedopuszczenia do tworzenia 
si  gro nych zatorów lodowych.

Wed ug prof. Marka Grzesia z Uniwersytetu M. Koper-
nika w Toruniu, lodo amanie mo na sprecyzowa  krótko: 
systematyczne amanie lodu za pomoc  lodo amaczy ma rze-
k  przygotowa  do wiosennego bezzatorowego zej cia lodu.
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Lodo amacze wi lane i ich zadania
Jedynym i najbardziej skutecznym sposobem likwidacji 

wyst puj cych zagro e  jest metoda kruszenia pokrywy za 
pomoc  lodo amaczy tj. statków rzecznych o specjalnej kon-
strukcji.

Podstawowymi zadaniami stawianymi lodo amaczom s :
–  kruszenie pokrywy lodowej w uj ciu i na wyznaczonym 

odcinku rzeki,
–  u atwienie sp ywu wy amanej kry lodowej do morza,
–  zapobieganie tworzeniu si  zatorów lodowych w uj ciu

i na rzece, towarzysz cych zwykle w czasie samoczyn-
nego lub wymuszonego sp ywu lodów,

–  likwidacja zatorów,
–  ochrona budowli wodnych przed skutkami pochodu lo-

dów,
–  tworzenie sprzyjaj cych warunków dla minimalizowania 

zagro enia obiektom hydrotechnicznym i in ynieryjnym
oraz ochrona terenów po o onych wzd u  biegu rzeki,

–  inne zadania (ratownictwo w czasie powodzi oraz zada-
nia w zakresie obronno ci kraju).

Liczba i typy lodo amaczy wi lanych

Opisane dot d zagro enia, z uwagi na tytu  opraco-
wania i jego cel ograniczono g ównie do przedsta-
wienia zagro e  w Delcie Wis y. Skutecznej ochro-

ny od zatorów lodowych wymagaj  równie  obszary wzd u
biegu Dolnej Wis y. Zasi g lodo amania, jaki powierza si
lodo amaczom z uj cia Wis y, si ga od uj cia do morza po 
istniej cy od 1970 roku stopie  wodny we W oc awku. Od-
cinek ten ma d ugo  266 km. W roku 1966 w dniu 25 lutego 
lodo amacze z Okr gowego Zarz du Wodnego w Tczewie 
w sk adzie: „Jaguar”, „ ubr”, „Lampart” i „ bik” dotar y do 
mostu w Wyszogrodzie, tj. na odleg o  od uj cia 350 km. 

W zwi zku z powy szym posiadanie w uj ciu Wis y
stosownej liczby lodo amaczy, ró nej wielko ci i przezna-
czenia ma dla bezpiecze stwa ww. obszarów równie istotne 
znaczenie.

Optymalna liczba potrzebnych lodo amaczy dla prze-
ci tnych warunków zimowych wynosi 10 sztuk, w tym czte-
ry czo owe, cztery liniowe i dwa pomocnicze. Typy lodo a-
maczy:
–  lodo amacz czo owy, moc 500-800 [kW], zanurzenie 

– 1,60 m;
–  lodo amacz liniowy, moc 250-350 [kW], zanurzenie 

– 1,40 m; 
–  lodo amacz pomocniczy, moc 110-150 [kW], zanurzenie 

– 1,00 m.
Warto w tym miejscu przytoczy  stwierdzenie zawarte 

w referacie o technice kruszenia lodów mgr in . J. Rozwa-
dowskiego, który tak pisze o pracy lodo amacza pomocni-
czego na Dolnej Wi le:

Grupa lodo amaczy pod mostem w Kiezmarku

Tczewskie lodo amacze pod W oc awkiem
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Wypada zwróci  uwag  na jeden lekki lodo amacz liniowy 
starego typu, o ma ej mocy maszyn, ma ej wyporno ci, ale i ma-
ym zanurzeniu. Jednostka ta okazuje si  wyj tkowo przydatna 

w czasie akcji na 43 km nieuregulowanym odcinku Wis y po o-
onym bezpo rednio poni ej stopnia wodnego we W oc awku.

Mowa tu o wybudowanym w 1933 roku lodo amaczu
ex Rekin o mocy 150 KM i zanurzeniu 1,10 m.

Zako czenie

Przekonanie i twierdzenie, e powodzie to zdarzenia 
nadzwyczajne jest b dem. S  to zjawiska naturalne, 
wyst puj ce w nieokre lonym czasie i o ró nym na-

t eniu, stwarzaj ce zagro enia dla cz owieka i jego mienia. 
Natura ma swoje prawa. Wis a to ywio  wodny, a woda 

rz dzi si  w asnymi, naturalnymi prawami. Nie obchodz  j
ustawy, przepisy, strategie i przekszta cenia oraz polityczne de-
liberacje, nawet na najwy szym szczeblu. Jedynie cz owiek ro-
zumiej cy prawa, którymi od zarania dziejów rz dzi si  woda, 
potrafi ograniczy  jej negatywne skutki dzia ania oraz wyko-
rzysta  jej znaczenie i walory dla rozwoju i dobra cz owieka.

Zjawisk naturalnych, w tym zagro e  powodziami za-
torowymi w szczególno ci, nie da si  zaprogramowa  ani 
zaplanowa , jak chcia by tego cz owiek. Dlatego dzia ania
prewencyjne do likwidacji wyst puj cych na Dolnej Wi le
zagro e  w okresie zimowym musz  by  obowi zkowo
nadal kontynuowane. Zaniechanie b d  lekcewa enie tych 
dzia a  okaza  si  mo e tragiczne w skutkach.

Wobec powy szego trudno zrozumie , jak mog o doj
w ostatnich latach do likwidacji jedynego w uj ciu Wis y
systemu lodo amania. Tym samym powa nego zwi kszenia
stanu zagro enia dla u aw i Gda ska.

Lekkie zimy i brak zagro enia zatorami lodowymi, nie 
mo e u pi  ludzi odpowiedzialnych za ochron  przeciwpo-
wodziow  w delcie wi lanej. Rozkazy i polecenia wydawane 

kapitanom lodo amaczy, nie mog  by  przeliczane na pie-
ni dze, a musz  wynika  z potrzeby zapobiegania skutkom, 
jakie mog  powsta  w czasie pochodu lodów.

Podstaw  takich decyzji musi by  znajomo  rzeki, aktu-
alnie trwaj cych i przewidywanych zjawisk hydrometeoro-
logicznych w zlewni rzeki, a przede wszystkim zrozumienie 
tego, co si  na rzece dzieje i co si  sta  mo e.

ycie dowiod o, e w r ku my l cego zespo u ludzi 
flotylla lodo amaczy jest najbardziej skutecznym, je li nie 
jedynym rodkiem wymuszenia kontrolowanego pochodu 
lodów na rzekach... (Edward Czaja, II Sympozjum Wi lane
1994).

Nie mo na polega  na pomy lnym zbiegu okoliczno ci,
wzgl dnie na tym, e si  z wielkim trudem uda o unikn
gro nego niebezpiecze stwa w tych wypadkach, gdy w gr
wchodz  dobrobyt i n dza setek tysi cy ludzi i olbrzymie 
warto ci materialne. (H. Bertram 1936 r.).

Pragn  na zako czenie podkre li , e nie jest moj  in-
tencj  kogokolwiek straszy  tragediami z XIX wieku. Jest 
natomiast moim obowi zkiem merytoryczne – po raz kolej-
ny – zwrócenie uwagi odpowiednim w adzom, na powsta e
w ostatnim czasie zagro enia czyhaj ce ze strony Wis y, wy-
nik e wskutek bezmy lnego zlikwidowania systemu lodo a-
mania w Delcie Wis y. 

Na przedstawionym graficznie wykresie (za . nr 3) 
pragn  uzmys owi  odpowiedzialnym za bezpiecze stwo
w adzom, szczególnie woj. pomorskiego o rozmiarze strat 
w przypadku przerwania lewego wa u pomi dzy Tczewem 
a B otnikiem.

Na przedstawionym wykresie dwie krzywe s  praw-
dziwe: liczba mieszka ców Gda ska na koniec roku 2007, 
liczba lodo amaczy sprawnych do akcji. Pozosta e krzywe 
s  empirycznie przedstawione, ale i odzwierciedlaj ce po-
wsta y stan zagro enia. Wzi wszy tylko pod uwag  obecn
zabudow  przemys ow  na lewym brzegu Wis y, g ównie

za . nr 3
Empiryczny wykres stanu zagro enia w delcie Wis y

na tle liczby mieszka ców m. Gda sk i zabudowy przestrzennej (opr. autora)

ROK U AW
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o charakterze chemicznym (Rafineria, Siarkopol, Fosfory) 
rozmiar strat i szkód wynik ych wskutek przerwania wa u
by by niewyobra alny!

Wyja nienia uzupe niaj ce

1. D ugo  Wis y eglownej licz c od uj cia Przemszy 
(km 0,000) do uj cia do morza wynosi 941,3 km. Tczew le y
na lewym brzegu Wis y eglownej w km 908. Informuj
o tym ustawiane na brzegu tablice.

2. Ta wyj tkowo wa na – z punktu widzenia bezpiecze -
stwa – oraz specyficzna dzia alno  jak dot d nigdy nie by a
nale ycie doceniana po roku 1945 przez prawie wszystkie 

za . 4
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rz dy. Do budowy lodo amaczy dochodzi o po tragedii po-
wodzi zatorowych. Tak by o po roku 1956 i po powodzi pod 
P ockiem w 1982 roku.

3. Od roku 1945 na odcinku Wis y Pomorskiej odnoto-
wano cznie ponad 42 gro ne zatory (a liczba ich wyst po-
wania stale ro nie) z trudem likwidowane przez lodo amacze
wi lane. W za . nr 4 przedstawiono wykaz niebezpiecznych 
wezbra  od roku 1924 do 1998, z którego jednoznacznie 
wynika, jak wa na jest dro no  uj cia Wis y do morza 
w czasie pochodu lodów.

4. Za Doln  Wis  uznaje si  odcinek Wis y eglownej
od uj cia Narwi do Wis y w km 551,00 do uj cia do morza 
w km 941,30 o d ugo ci 390,30 km.

Wykaz niebezpiecznych spi trze i zatorów
na Wi le Pomorskiej od 1924 do 1998 roku

1924 Wielkie spi trzenie wiosenne wód Wis y Pomorskiej. Stan 
wody w profilu Tczew 10,96 m n.p.m.

1929 Niezwykle surowa zima 1928/1929, zablokowanie przez pola 
lodowe uj cia Wis y na wiele tygodni i tylko lepy przypadek 
sprawi , e w chwili ruszenia lodów na Wi le wiatr od strony 
l du odblokowa  uj cie.

1947 Wielka powód  wiosenna na nadwi la skich nizinach. Od 
W oc awka do wibna Wis  sp yn o wówczas 47 mln m3

lodu. Taka masa lodu mo e ca kowicie zatarasowa o y-
sko Wis y na odcinku od uj cia do Tczewa.

1952 W czasie zimy 1951/1952 roku zator lodowy w uj ciu Wis y.
1955 Wielkie spi trzenie sztormowe wód w uj ciu Wis y.
1956 12-17 marca przy silnym wietrze pó nocnym na Zatoce 

pokrytej zwart  pokryw  lodow  w uj ciu Wis y pod wib-
nem powsta  zator lodowy powoduj cy spi trzenie w stre-
fie przybrze nej o H = 2,72 m, przerwanie mola zachod-
niego i utworzenie si  epizodycznego ramienia uj ciowego
po stronie zachodniej Przekopu.

1960 Po ulewnych opadach 26-27 lipca wyst pi o trwaj ce 10 
dni wezbranie stwarzaj ce zagro enie powodziowe. Przy 
przep ywie 4 sierpnia WQ = 6640 m3/s w 10 regionach u-
aw Wi lanych wyst puj  intensywne przecieki przez wa y, 

zagra aj ce ich stateczno ci.
1971 7-8 stycznia – rozlegle zag szczenie kry lodowej w uj-

ciu Wis y, przy niskim stanie wody w Zatoce Gda skiej
i znacznym sp yceniu rynien sp ywowych, powoduje po-
wstanie si gaj cego 2 km d ugo ci zatoru lodowego w od-
cinku uj ciowym rzeki.

1973 15 stycznia zator lodowy w uj ciu Wis y przy wysokim sta-
nie wody w Zatoce i zmniejszeniu si  spadku zwierciad a
wody w odcinku uj ciowym, co spowodowa o zag szcze-
nie kry lodowej.

1974 13/14 stycznia wyst pi o zagro enie zatorem lodowym na 
uj ciu Wis y – zlikwidowanie przez wyj tkowo sprawn  ak-
cj  lodo amaczy, spi trzenie osi gn o tylko H = 0,9 m. 

1986 7 marca powtórny nawrót zimy i utworzenie si  gro nego
zatoru w uj ciu Wis y.

1994 23-27 1utego powsta  zator lodowy w uj ciu Wis y powo-
duj c spi trzenie o H = 2,38 m. 

1998 24-26.02 – zator lodowy; spi trzenie wody o 2,2 m nad 
redni poziom morza.

1998 5-6 grudnia gro ny zator w uj ciu Wis y zlikwidowany przy 
u yciu 3 lodo amaczy czo owych typu L 1000.

Uwaga: od roku 1945 do 1999 na odcinku od Uj cia do Tczewa zanoto-
wano cznie 42 zatory o czasie trwania 4-10 dni

ród o:
Jerzy Makowski (1995)

Uzupe nienie: Tadeusz Wrycza (03.2007)

ROK U AW
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Wzale no ci od daty wydania mapy i jej wydaw-
cy, nazwa dotyczy osady po o onej b d  po 
wschodnim, b d  po zachodnim brzegu jeziora. 

S  tak e mapy, na których po obu stronach jeziora pokaza-
ne s  osady o nazwie Trzechowo, a Czechowo w ogóle nie 
wyst puje. S  te  takie mapy, na których nie ma wsi Trze-
chowo, a s  dwie wsie Czechowo, po o one po obu stro-
nach jeziora. Tak e nazwa jeziora na niektórych mapach 
zapisana jest jako Czechowo, a na innych Trzechowo. Na 
mapie Schroettera z lat 1796-1802 nazw  jeziora zapisano 
Trzechowo See1.

Schematyzm diecezji che mi skiej z 1867 roku poda-
je, e do katolickiej szko y w Iwicznie ucz szcza y m.in. 
dzieci z Trzechofsee, natomiast do katolickiej szko y
w Piecach ucz szcza y m.in. dzieci z Trzechowa2. Tak e
na mapie z 1874 roku pokazane jest jezioro Schechau,
a u jego brzegów, po udniowo-zachodniego zabudowania 
Schechowo i wschodniego le niczówka Schechausee3.
Le nictwo Schechausse nale ce w 1880 roku do nadle -
nictwa Wirty wymienia w swej ksi ce Johannes Mühl-
radt4. Na mapie pochodz cej z oko o 1911-1912 roku wy-
st puje jezioro Schechau oraz, na jego wschodnim brzegu, 
le niczówka Schechausee, a na zachodnim brzegu, wie
Trzechowo, w takiej w a nie pisowni5.

Na powojennych mapach, obok Czechowa po o onego
na zachodnim brzegu jeziora, pokazana jest te  le niczówka
Trzechowo. Dzi  le niczówka ju  nie istnieje, a lasy zosta y
administracyjnie podporz dkowane le nictwom Borzecho-
wo i Sowi Dó . Czechowa nie wymieniaj adne schema-
tyzmy diecezjalne, które wymieniaj  jednak w tym samym 
czasie Trzechowo. Wizytacja generalna diecezji che mi -
skiej z 1780 roku, której zapisy s  dokonywane w j zyku
polskim lub po acinie wymienia Trzechowo, a nie Czecho-
wo6. Tak e mapy powiatu starogardzkiego Wydawnictwa 
Region pokazuj  le niczówk  Trzechowo i osad  Czechowo 
po o one – na zachodnim brzegu jeziora, a osad  Trzecho-
wo na wschodnim brzegu jeziora. Jak z powy szego wida
do tych samych osad u ywano na przemian dwóch ró nych
nazw, st d opisanie dziejów tych osad jest trudne z uwagi 
na jednoznaczne zlokalizowanie opisywanych w dokumen-

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Czechowo czy Trzechowo

tach osad i w zwi zku z tym mo e zawiera  b dy. Analiza 
wszystkich informacji wskazuje, e osada Trzechowo po-
wsta a jako pierwsza. 

Osada Czechowo 
po o ona jest nad wschodnim brzegiem jeziora Trzechowo, 
lecz nie jest znana data jej powstania. W 1848 roku osada 
nie jest wymieniana w schematyzmie diecezjalnym7. Jednak 
ju  dwie niezale ne osady, Trzechowo i Czechowo wymie-
nione s  w schematyzmie diecezji che mi skiej z 1867 roku. 
Wymieniona zosta a tam wie  Trzechowo, odleg a od Zble-
wa o 1½ mili, w której mieszka o 21 katolików8. Chodzi o
tu o dzisiejszy przysió ek Trzechowo, na zachodnim brzegu 
jeziora, na co wskazuje podana odleg o  od parafii w Zble-
wie. Cytowany schematyzm wymienia te  w tym samym 
roku osad Trzechowosee, odleg  o 1¼ mili od Zblewa, 
w której nie mieszka aden katolik. Dzieci z tego Trzecho-
wosee ucz szcza y do katolickiej szko y w Iwicznie9. Praw-
dopodobnie chodzi o tu o ówczesn  le niczówk , a dzi
osad  Czechowo, która jest po o ona na wschodniej stronie 
jeziora, a wi c w mniejszej odleg o ci od Zblewa.

W 1885 roku w „S owniku geograficznym Królestwa 
Polskiego i innych krajów s owia skich”, o jeziorze Trze-
chowo zapisano, e znajduje si  ono pod wsi  Trzechowo, 
a jego niemiecka nazwa to Schechausee. Na wschodnim 
brzegu jeziora po o ona by a le niczówka Schechausee,
a na zachodnim le niczówka Steinkrug10. Wspomniana le -
niczówka Schechausee pokazana jest te  na mapie z 1874 
roku, za  na po udniowo-zachodnim brzegu jeziora poka-
zano Schechowo11. W 1904 roku w Czechowie (Schechau-
see), nie mieszka aden katolik, lecz ilo  mieszkaj cych
tu ewangelików jest dzi  nieznana. Le niczówka admini-
stracyjnie wraz z le niczówk  Twardy Dó  podlega a nad-
le nictwu Wirty12.

Brak informacji na temat Czechowa w latach mi dzywo-
jennych. Mieszka cy osady pod wzgl dem przynale no ci
samorz dowej nale eli do gromady Iwiczno. Po zako cze-
niu dzia a  wojennych nie uleg  zmianie podzia  admini-
stracyjny gromad i Czechowo wchodzi o w sk ad gromady 
wiejskiej Iwiczno w gminie Piece, a pó niej po zmianach 

W gminie Kaliska, w powiecie starogardzkim, nad Jeziorem Trzechowskim znajduj  si  dwie miej-
scowo ci Czechowo i Trzechowo. Osada Czechowo po o ona jest na wschodnim brzegu jeziora, na 
po udnie od Iwiczna i nale y administracyjnie do tego w a nie so ectwa. Natomiast przysió ek Trzech-
owo po o ony jest na zachodnim brzegu jeziora i nale y do so ectwa Piece. Trudno powiedzie , sk d
pochodz  nazwy tych osad i dlaczego przez lata tak cz sto ulega y zmianom. St d trudno jednoznacz-
nie opisa  histori  tych dwóch osad. By  mo e przytoczone tu informacje pomog  w rozwi zaniu tych 
w tpliwo ci.
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opisywanych wcze niej w gminie Kaliska13. W 1954 roku 
w zwi zku z reform  administracyjn , zlikwidowano gmi-
n  Kaliska, a w to miejsce utworzono gromady w Hucie 
Kalnej, Kaliskach i Piecach. W sk ad tej ostatniej gromady 
wesz a cz  dotychczasowego obszaru gromady Iwiczno, 
bez ka i Franka czyli sama wie  Iwiczno14. Cho  brak 
jednoznacznych zapisów, to zapewne osada Czechowo we-
sz a tak e w sk ad gromady Piece. W 2004 roku zlikwido-
wano le nictwo Czechowo. Dzi  w Czechowie nad jeziorem 
Trzechowo znajduje si  pole namiotowe oraz o rodek wypo-
czynkowy REN. Osad  zamieszkuje 3 mieszka ców zamel-
dowanych na pobyt sta y15.

Przysió ek Trzechowo 
po o ony jest na zachodnim brzegu jeziora Trzechowo. 
Jest to jedyna miejscowo  w Polsce o tej nazwie. Nie jest 
znana data powstania Trzechowa. Ks. Pawe  Czaplew-
ski pisze, e Trzechowo powsta o wraz D brow  w tym 
samym 1761 roku16. Józef Milewski pisze natomiast, e
Trzechowo zosta o zasiedlone w tym samym roku, nie 
tylko wraz z D brow , ale tak e i Bytoni . Zasiedlenia 
tego dokona , dnia 7 pa dziernika 1761 roku, starosta bo-
rzechowski Aleksander Potulicki i mia o ono charakter 
dziedzicznej dzier awy17. Oznacza o to, e kolejni potom-
kowie pierwszego osad cy mieli prawo do dzier awienia
osady, na podstawie tego pierwszego dokumentu. Niestety, 
ani Milewski ani ks. Czaplewski nie podaj , kto by  tym 
pierwszym dzier awc . Prawdopodobnie kto  z rodu Wy-
rzykowskich, gdy  takie nazwisko podaje kataster fryde-
rycja ski z lat 1772/1773. Wymienia on osad  Trzeckowo, 
gdzie w nazwie, zapewne podczas przepisywania zamiast 
„h” napisano „k”. Dzier awc  osady by  kapitan Ignacy 
Wierzykowski, który mieszka  w niej z on  i 5 córkami. 
Posiada  on 2 konie, 3 wo y, 2 krowy, 5 ja ówek, 4 owce 
i 1 wini . W osadzie mieszkali tak e, Woyteck Dr seck
z on  i córk , który posiada  tylko 1 krow  oraz „stara” 
wdowa Klienbeth18.

W 1780 roku wie  nale a a w dalszym ci gu do Igna-
cego Wyrzykowskiego, a mieszka o w niej 10 katolików, 
w tym 6 komunikowanych oraz 3 akatolików (zapewne 
ewangelików). Mesznego pobiera  proboszcz zblewski 
1 korzec yta i tyle  owsa19. Przypomnie  tu nale y, e
meszne to by a taka obowi zkowa danina na rzecz ko -
cio a. Za  wspomniany 1 korzec yta to oko o 35 kg yta.
Trzechowo, jako osada z jednym gospodarstwem, nale ca
do parafii w Zblewie, by a wymieniana w lustracji dekana-
tu starogardzkiego z 1765 roku20.

W 1848 roku wie  w pisowni Trzechowo, pod wzgl -
dem administracyjnym znajdowa a si  na terenie powiatu 
starogardzkiego, a 21 katolickich mieszka ców nale a o
do parafii w Zblewie. Nie wyst puje jeszcze w tym sche-
matyzmie wie  Czechowo lub Schechau21. Józef Milewski 
pisze, i  w 1866 roku wie  nosi a nazw Schechau22. Jed-
nak jak ju  wcze niej napisano jednoznaczne opisanie wsi 
w zwi zku z nazewnictwem stanowi pewien problem. W t-
pliwo ci pog biaj  niektóre zapisy w schematyzmie die-
cezjalnym z 1867 roku. W 1867 roku we wsi, która nosi a
nazw  Trzechowo, odleg ej od Zblewa o 1½ mili, miesz-
ka o 21 katolików. Dzieci z Trzechowa uczy y si  w kato-
lickiej szkole w Piecach23. Cytowany schematyzm wymie-
nia te  w tym samym roku osad Trzechowosee, odleg  o 
1¼ mili od Zblewa, w której nie mieszka aden katolik. 
By  mo e chodzi o tu o ówczesn  le niczówk  Trzechowo, 

a dzi  osad  Czechowo, która jest po o ona w mniejszej 
odleg o ci od Zblewa, gdy  po o ona jest po wschodniej 
stronie jeziora. Dzieci z osady Trzechowosee ucz szcza y
do katolickiej szko y w Iwicznie24.

W 1880 roku Trzechowo stanowi o dzier aw  wieczyst ,
a jej posiedzicielem by  Józef Mechli ski. Dzier awa ta mia-
a obszar 79,60 ha, z czego ziemia orna stanowi a 20,88 ha, 
ki 5,60 ha, pastwiska 46,20 ha, las 5,40 ha, nieu ytki 1,40 ha 

i woda 0,12 ha. Dochód z dzier awy wynosi  140 marek25.
W 1885 roku we wsi by y 3 domy i 2 dymy (zagroda wiej-
ska) i liczy a ona 16 mieszka ców – katolików. W 1892 roku 
w dobrach w o cia skich po o onych nad jeziorem Trze-
chowo by y 2 posiad o ci w o cia skie, a wie  zajmowa a
obszar o pow. 69 ha, w tym 22 ha roli, 5 ha k i 5 ha lasu. 
Katolicy nale eli do parafii w Zblewie. Najbli sza stacja 
pocztowa i kolejowa znajdowa a si  we wsi Frankenfelde26.
Zwraca tu uwag  informacja o stacji kolejowej. Wed ug tego 
zapisu znajdowa a si  ona we Franku, a nie w Kaliskach, 
czy w Dreidorf, co wskazuje na ówczesn  rang  wsi Frank. 
O jeziorze Trzechowo zapisano w tym s owniku, e znajdu-
je si  ono pod wsi  Trzechowo, a jego niemiecka nazwa to 
Schechausee. Na wschodnim brzegu jeziora po o ona by a
le niczówka Schechausee, a na zachodnim le niczówka Ste-
inkrug27. Wspomniana le niczówka Schechausee pokazana
jest te  na mapie z 1874 roku, za  na po udniowo-zachodnim
brzegu jeziora pokazano Schechowo28.

W 1904 roku w Trzechowie, które by o przyleg o ci  wsi 
Piece, mieszka o 16 katolików. Katolickie dzieci z Trzechowa 
ucz szcza y do katolickiej szko y w Piecach29. Ju  rok pó niej
w Trzechowie nale cym do gminy ziemskiej (Landgemain-
den) Piece, w 3 domach mieszkalnych mieszka o 19 osób30.
I napisa  tu trzeba, e nie chodzi o o le niczówk , gdy  gdyby 
tak by o, przy nazwie osady zapisano by Först.

W 1928 roku osada administracyjnie nale a a do 
powiatu starogardzkiego. Mieszka o w niej 21 katoli-
ków, nale cych do parafii w Piecach i nie ustalona dzi
liczba ewangelików. Nie wymienia natomiast wówczas 
osady, b d  le niczówki Czechowo cytowany tu Zarys 
historyczno-statystyczny31. W 1935 roku, po zmianach 
w samorz dzie terytorialnym, Trzechowo administra-
cyjnie nale a o do gromady Piece w gminie Piece32. Po 
zako czeniu II wojny wiatowej przynale no  admi-
nistracyjna Trzechowa nie zmieni a si  i do 1954 roku 
nale a o ono do gromady Piece w gminie Piece, a pó -
niej w gminie Kaliska.  Zmiany nast pi y w zwi zku z 
wprowadzon  od 1 stycznia 1955 roku reorganizacj

O rodek Wypoczynkowy REN 
nad Jeziorem Trzechowskim 

fot. Wirtualne Kociewie
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Przypisy:

cie ka artystyczna Zofii G siorowskiej, Marii Ja-
wora skiej i Ireny Ociepki przebiega a bardzo po-
dobnie. Rysunkiem, malarstwem interesowa y si ,

jak mówi  od zawsze, ale swoje marzenia mog y realizowa
dopiero po przej ciu na emerytur . Maluj  bardzo krótko, bo 
niespe na 2 lata (Irena Ociepka troch  d u ej).

Inspiracj  do tworzenia jest dla nich w a ciwie wszystko 
to, co nas otacza – pi kno przyrody, jej urok, niepowtarzal-
no , s  te  ludzie, zwierz ta, martwa natura, pejza e ro-
dzinnego miasta. Po prostu pi kno codziennego ycia. Panie 
aktualnie doskonal  umiej tno ci pod wytrawnym okiem  
swojego mistrza – Janusza Mowy, który krok po kroku 
przekazuje im tajniki kunsztu tworzenia. Prace malarek pre-
zentowane by y na wystawach zbiorowych w  Osiedlowym 
Domu Kultury ródmie cie.

Zofia G siorowska zacz a od rysunków postaci ludz-
kich, wykorzystuj c charakterystyczny kontrast bieli i czer-
ni, a od 2006 roku swoje umiej tno ci w zakresie malarstwa 
olejnego doskonali pod kierunkiem Janusza Mokwy.

Wi kszo  jej prac to malarstwo olejne na p ótnie – pi k-
ne pejza e, portrety, nie zabrak o równie  akcentu tczewskie-
go. Mo emy podziwia  na rysunkach s ynny most, a tak e
panoram  miasta. Bakcyla malarskiego po kn a wnuczka 
pani Zofii – Partrycja.

Maria Jawora ska do nauki malarstwa podesz a bardzo 
powa nie. Szkoli a si  jednocze nie u Joanny Czarneckiej 
w Tczewskim Centrum Kultury i pod kierunkiem Janusza Mo-
kwy w Osiedlowym Domu Kultury „ ródmie cie”. Efekty tej 
nauki s  wspania e. Pozna a wiele technik malarskich, ale jak 
twierdzi malarstwo olejne na p ótnie jest jej najbli sze. Maluje 
kwiaty, tonie, pejza e i krajobrazy, portrety, zwierz ta, mar-
tw  natur . Uczestniczy a w ubieg ym roku w XIII Tczewskim 
Plenerze Plastycznym „Tczew – miasto nad Wis ”.

Po raz kolejny swoje prace w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej prezentowa a Irena Ociepka. Pierwsz  indywidual-
n  wystaw  mia a tu w pa dzierniku 2006 roku.

Zaczyna a nauk  pod okiem tczewskiej artystki Iwony 
Filipkowskiej. Od ubieg ego roku instruktorem pani Ireny 
jest Janusz Mokwa i pod jego kierunkiem doskonali swoje 
malarstwo olejne, pos uguj c si  p dzlem i szpachl .

Maluje kwiaty, pejza e, zwierz ta, portretuje osoby 
najbli sze (mama, wnuczka). Na jej obrazach wyst puje
tak e akcent tczewski – wie a ci nie  i panorama miasta. 

systemu samorz dowego. Wtedy to po likwidacji gmin 
i utworzeniu du ych gromad, osada Trzechowo wesz a
w sk ad gromady Huta Kalna34. Gdy w ramach reorganizacji 
w 1961 roku likwidowano niektóre gromady, zlikwido-
wana zosta a tak e gromada Huta Kalna, a Trzechowo 
wesz o wówczas w sk ad gromady Kaliska35. W 1972 
roku, gdy zlikwidowano gromady i utworzono gminy, 
Trzechowo wesz o w sk ad so ectwa Piece w gminie Ka-
liska. Dzi  wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2007 roku 
w Trzechowie mieszkaj  4 osoby zameldowane na pobyt 
sta y36.

Jak z powy szego opisu wida  nazewnictwo obu osad 
jest mocno pogmatwane, a przytoczone tu informacje, nie 
rozwiewaj  do ko ca w tpliwo ci.

14 marca br. w sali wystawowej Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Tczewie odby o si  otwarcie 
wernisa u malarstwa naszych rodzimych tczew-
skich artystek. 

Licznie zgromadzonych go ci powita a Urszu-
la Wierycho, dyrektor ww. placówki, jak równie
przedstawi a zarys krótkiej kariery malarskiej 
trzech pa .

Odkryte talentyOdkryte talenty

O NAZEWNICTWIE OSAD
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Urszula Wierycho, dyrektor MBP wita przyby ych go ci na wernisa  malarstwa. 
Od lewej stoj  malarki: Zofia G siorowska, Irena Ociepka i Maria Jawora ska

Sekretarz Miasta, Zyta Myszka 
sk ada gratulacje tczewskim artystkom 

Ma gorzata Kruk w imieniu pos a Jana Kulasa 
yczy malarkom owocnej pracy twórczej 

Nas wernisa  przybyli liczni go cie

Obrazy malarek.
od lewej: Zofii G siorowskiej,

Ireny Ociepki i Marii Jawora skiej
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U ywam klawiatury Dell wcale nie chi skiej. Nikt nie 
zgadnie jakiej. Naprawd  nikt... –  polskiej, naszej, 
Made in Poland. Brawo bia o-czerwoni.

Ka dy wybór niesie ograniczenie. Dzi  miejsce zamiesz-
kania w wielkim stopniu jest wyborem. Mamy otwarte granice 
z trzech stron ca kowicie. Tanie linie lotnicze. Kana y podró -
nicze i internet. Jest wiele ró nych, innych rzeczy, które pchaj
Polaków do wyjazdu ze stron rodzinnych – np. ze stron ko-
ciewskich. Cho by drogie mieszkania, a w prajm tajmie seria-
le pe ne salonów z aneksem kuchennym, w pe nej zabudowie 
i sprz tami w najmodniejszej pow oce typu: inox. W pogoni 
za nimi rusza w wiat szeroki wielu z naszych krajan. Wyrusza 
z Polski, województwa pomorskiego, Kociewia.

Kilka tygodni temu, wielce szacowny redaktor powie-
dzia  mi na ucho (rzecz mia a miejsce na imprezie z elemen-
tami folkloru kociewskiego), e jest w stanie udowodni , e
Kociewie nie istnieje. Nie wierz , e zdecyduje si  owo od-
krycie opublikowa . Wierz  natomiast, e argumentacja dla 
poparcia tej wcale nie g upiej hipotezy mog aby stanowi
ca kiem ciekaw  lektur .

By by to z pewno ci  najprawdziwszy lokalny bestsel-
ler, w szczególno ci za , gdyby wywód obalaj cy Kociewie 
przeprowadzi  gwar . To by aby sztuczka wprost genialna. 
Licz , e kto  podejmie t  prób . Niestety, nie ja b d  tym 
mia kiem, z gwary znam ino i mo e jeszcze jo, na które mo-

nopolu, podobnie, jak na wi kszo  starogardzkich wódek 
o smakach nieco mniej pod ych, utrzyma  nie zdo ali my. Jo
mówi nawet znaczna cz  ameryka skich muzyków, nawet 
tych, którzy nigdy nie spotkali nikogo z Kociewia.

Mieszkaj c za granic  nie t skni em do Kociewia, ale 
do Polski. Mieszkaj c w Starogardzie nie my l  o miesz-
ka cach Gniewu, Tczewa czy Pelplina jako o ludziach, 
z którymi czy mnie co  wi cej ni  statystycznie wyliczalne 
prawdopodobie stwo spotkania znajomego (z tym z regu y
wi  mnie jakie  wspomnienia), wi ksze ni  dla przyk adu
w Suwa kach, w których nigdy nie by em.

Mam 31 lat i by  mo e moja edukacja regionalna ucier-
pia a nieco na zawierusze zmiany systemu. Na pewno ucier-
pia a, bo w zwi zku z krain , w której yj  mam mnóstwo 
w tpliwo ci.

Nie znam gwary, ani adnego jej podr cznika. Nie znam 
adnego produktu, który mo e uchodzi  za kociewski, tak bez-

apelacyjnie i z wy czeniem wódki maj cej w nazwie sto ecz-
ne (w skali Kociewia) akcenty. Nie znam niczego takiego. 

Nie znam adnego pisarza kociewskiego, malarza, filmu. 
Znam co prawda kilka ksi ek napisanych przez ludzi z Ko-
ciewia, czy o Kociewiu traktuj cych, ale tak samo znam kil-
ka wietnych ksi ek Jerome Davida Salingera, który uro-
dzi  si  w Nowym Jorku i cz sto w tym mie cie wysadza

swoich bohaterów. Gdyby wszystkie nazwy w asne zapisa
w jego twórczo ci od ty u, nadal by aby po prostu klasyk .
Czy Mickiewicza, który nigdy nie by  w Warszawie powi-
nien by  w niej zapomniany? Czy powinien by  traktowany 
jako pisarz litewski; polski oczywi cie, a nawet arcypolski, 
ale nie warszawski? Czy ksi ka kogo  kto urodzi  si  na 
Kociewiu, ale dawno tu nie zagl da  jest kociewska? Czy 
autor jest kociewski? Czy obcy umiejscawiaj c akcj  swojej 
megapowie ci mi dzy Chojnick  a Kana ow  w naszej Sto-
licy tworzy literatur  kociewsk ? Nie znam dyskusji, która 
by spraw  jednoznacznie rozstrzyga a. Cho  pewnie takowa 
si  gdzie  toczy. Zreszt  nie miejsce tu na dowodzenie, e
w sztuce podzia  jest w sumie bardzo prosty i niewiele ma 
wspólnego z geografi  czy etnografi .

Nie znam reprezentacji Kociewia w adnej dyscyplinie 
sportowej. Nie gniewam si , kiedy kto  z Warszawy o Kace 
mówi nasz. Z regu y ten kto  wcale nie wie, e nasz Kaka 
jest bardziej nasz ni  ich. A mo e ten kto  ma racj ? By
mo e równie  tak, e Kaka jest polski, bez uszczegó owie-
nia? Nie ma mowy o oczywisto ci jakiejkolwiek z tych opi-
nii. W tpliwo ci.

Nie znam bohaterów, mitów, symboli Kociewia. Nie 
wiem, kiedy zaczyna si  jego historia i jakie s  jej kamienie 
milowe, punkty zwrotne, najwa niejsze do wiadczenia, wo-
kó  których budowana jest kociewska to samo .

Nikt mnie tego nie nauczy , nie zach ca  do nauki, nie 
próbowa  zainteresowa . Je li nawet gdzie  kto  temat po-
dejmowa , robi  to nieskutecznie. Cho  mo e dzi  ju  to si
robi? Mo e w szko ach? Mo e na uczelniach? Mo e ja sam 
co  przegapi em i teraz nerwowo próbuj  nadrabia ? Mam 
jednak wra enie, e w podobnej sytuacji nie jestem sam.

Nie twierdz , e Kociewia nie ma; s  obszary, w których 
nie sposób zanegowa  jego istnienia. Wystarczy, e jedna 
osoba stwierdzi, e ono istnieje, a takich osób jest przecie
wiele. Nie twierdz , e Kociewie nie jest nikomu potrzebne, 
mo e gdyby go zabrak o, by oby potrzebne i mnie. Nie spo-
sób nie zgodzi  si  z twierdzeniem, e Kociewie mo e by
przydatne, do ró nych celów, od podkre lenia swojej odr b-
no ci (albo wr cz przeciwnie, swojej przynale no ci, co dzi
jest chyba wielu jeszcze bardziej potrzebne) do sygnowania 
nim wydarze , wydawnictw, potraw. 

Znam kilka osób, które niezwykle du o robi  dla Kocie-
wia, które chc  je tworzy , które uwa aj  je za co  niezwykle 
istotnego, jest ich pasj . Podziwiam wszystkich ludzi z pa-
sj  i chcia bym, eby mo na us ysze  ich g os, przys ucha
si  ich dyskusji, nauczy  si  czym jest, a czym nie jest Ko-
ciewie; czym mia oby by , dlaczego jest wa ne. By  mo e
w a nie lokalne portale i prasa powinny sta  si  platform
dla takiej dyskusji. Chcia bym wszystkich do niej zach ci .

PATRYK GABRIEL

Kociewie jako marketingowe logo. 
Wymagaj ce wype nienia?

Podobno jakie  niezwykle skrupulatne badania pokaza y, e pisanie na klawiaturze niesie, w stosunku do 
zapomnianego ju  niemal na amen r cznego (w tej za  kategorii, by  mo e nawet piórem, to zdaje si  mie  nieco 
szpanerski, oldschoolowy charakter), jedno podstawowe ograniczenie redukuje znacznie ilo  u ywanych przy-
miotników. A przecie  przymiotniki s  dworzanami uczu . Chcia bym napisa  co  o Kociewiu.

ROK U AW
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Podsumowaniu XII edycji Mi dzygminnego Konkur-
su Recytatorskiego i Plastyczno-Fotograficznego 
w Warlubiu, przy wieca  ww. cytat ks. Janusza St. 

Pasierba. A has em tegorocznej edycji by a maksyma: „Na 
kociewskim szlaku” i rzeczywi cie wszystko, co mo emy
spotka  na Kociewiu, zosta o przez uczestników przedsta-
wione, g ównie w drugiej cz ci konkursu tj. w Konkursie 
Plastyczno-Fotograficznym.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Marzena 
Kempi ska – Starosta Powiatu wieckiego oraz Urz d Gmi-
ny w Warlubiu i Publiczna Szko a Podstawowa w Warlubiu.

Wr czenie nagród i wyró nie  nast pi o podczas uroczy-
stej Gali Kociewskiej, która odby a si  4 kwietnia 2008 roku 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronis awa Malinow-
skiego w Warlubiu. Przes uchania do pierwszej cz ci kon-
kursu tj. Konkursu Recytatorskiego odby y si  na pocz tku
marca. Powo ana przez organizatorów komisja przes ucha a
65 uczestników, w 4 kategoriach: klas 0-I, II-III, IV-VI oraz 
w kategorii gimnazjum.

Na szczególne wyró nienie zas u y y organizatorki kon-
kursu: Maria Wygocka, Maria Czajka i aneta Jaworska, 
które stworzy y wspania  atmosfer  i rozbudzi y zaintereso-
wanie naszym regionem, wi kszej cz ci Kociewia. Wielkie 
brawa, e po 12 latach istnienia konkursu, nadal cieszy si
on tak du ym zainteresowaniem. Wr czenie nagród zosta o
poprzedzone wyst pami uczniów z zespo u folklorystyczne-
go, który specjalnie na t  okazj  przygotowa a Joanna For-
do ska-J dral. Dzieci ze szko y w Warlubiu, zaprezentowa-
y kociewskie ta ce i piosenki. A zabawne gadki kociewskie 

przedstawi  Arno Bruchwalski, który w Konkursie Recyta-
torskim zdoby  nagrod  w kategorii klas II-III. Trudn  mow
naszych przodków opanowa  doskonale. 

W uroczystej Gali bra o udzia  wielu go ci, m.in. pod-
ekscytowani i zadowoleni uczestnicy konkursów wraz 
z opiekunami i dyrektorami szkó , w adze samorz dowe
powiatu wieckiego, a tak e przedstawiciele prasy lokalnej. 
Wytrwale, ju  od lat, imprezie kociewskiej towarzyszy stoi-
sko Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, przy którym Wan-
da Ko ucka prezentowa a zaproszonym go ciom publikacje 
o naszym regionie. 

Wszystkie prace plastyczne i fotograficzne (tj. 472), któ-
re wp yn y na konkurs, zosta y pi knie wyeksponowane na 
szkolnym korytarzu, a ich ogromna ilo  wzbudzi a zachwyt 
i zdumienie zwiedzaj cych. Ró norodno  technik, zastoso-

IRENA OPALA 

Warlubski konkurs 
rozstrzygni ty

Galilejska uroda Kociewia (…).
Tylko Toskania mo e stan  obok
Tej u miechni tej ziemi.

ks. Janusz Stanis aw Pasierb

„Kociewie. Pomorska kraina.” to publikacja, która 
ukaza a si  niedawno nak adem Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. Zawiera podstawowe informacje 
historyczne, etnograficzne, geograficzne, przyrodni-
cze, turystyczne o Kociewiu. To nieoceniona pomoc 
podczas wakacyjnych w drówek po naszym regionie. 

Publikacja dotyczy trzech powiatów kociewskich 
– oprócz tczewskiego i starogardzkiego, tak e wie-
ckiego, który cz sto jest pomijany w regionalnych 

publikacjach. Folder stara si  znale  odpowied  na pytanie, 
kim s  Kociewiacy, jakie s  hipotezy pochodzenia nazwy 
Kociewie. Jest te  historia regionu „w pigu ce”, wyodr b-
nione na marginesach Kalendarium Wydarze  pozwala a-
two prze ledzi  najwa niejsze wydarzenia z przesz o ci.
Kociewie to region o wybitnych walorach przyrodniczych, 
pe en jezior, lasów, k licznie zamieszka ych przez chronio-
ne gatunki zwierz t. To raj dla obserwatorów fauny i flory. 

MA GORZATA MYKOWSKA

Lektura nie tylko 
na wakacje

A u t o r z y 
przypominaj
tak e symbo-
le Kociewia 
– herb, hymn 
i najwa niejsze
zabytki, które 
warto pozna
podczas podró y
po regionie. Nie 
brakuje infor-
macji o kulturze 
ludowej, litera-
turze i gwarze 
k o c i e w s k i e j , 
kuchni regio-
nalnej. Wytrwali 
mog  nauczy
si  podstawo-
wych zwrotów 
i s ów kociew-
skich. Publika-
cja zawiera krót-
kie informacje 

o instytucjach i organizacjach dzia aj cych na Kociewiu.
Autorzy tekstów zawartych w publikacji to: Piotr Dzia-

dul, Kamila Gillmeister, Kazimierz Ickiewicz, Micha  Kargul, 
Krzysztof Korda, Ma gorzata Kruk, Micha  Maryniak, Piotr 
Paluchowski. Materia y zebra  i opracowa  Micha  Kargul. 

Publikacja ju  trafi a do ksi gar .

ROK U AW
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Organizatorki Gali Kociewskiej 2008
podsumowuj cej XII Edycj  Mi dzygminnego
Konkursu Recytatorskiego i Plastyczno-Fotograficznego 
„Na kociewskim szlaku” , 
od lewej: Maria Czajka, aneta Jaworska, 
Maria Wygocka i zespó  taneczny 
Szko y Podstawowej w Warlubiu

Zespó  taneczny SP w Warlubiu 
(pod kierunkiem Joanny Fordo skiej-J dral)

Urszula Wierycho, dyrektor MBP 
w Tczewie odbiera „Zawdzi k  2008”

Najlepszym recytatorom 
w kategorii klas II-III 

nagrody wr cza Stefan Ko czal
z Nadle nictwa D browa

Wr czanie nagród laureatom 
konkursu plastycznego „Na kociewskim szlaku”, 
nagrody wr cza Irena Brucka z Tczewa

fot. Maciej Fergon

fot. aneta Jaworska

fot. aneta Jaworska

fot. Maciej Fergon

fot. Maciej Fergon

fot. aneta Jaworska



Wystawa pokonkursowa w Szkole Podstawowej
 w Warlubiu

Praca malarska Teresy Rata skiej z Warlubia 
(kategoria doro li)

Praca malarska Teresy Rata skiej

Prace fotograficzne laureatów konkursu 
„Na kociewskim szlaku”, w górnej cz ci

fotoreporta  Wioletty Kulesza 
z Warlubia (kategoria doro li)

Praca malarska Teresy Rata skiej

fot. aneta Jaworska

fot. Irena Opala

fot. Irena Opala

fot. Irena Opala

fot. Irena Opala
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PROPAGUJEMY REGION

wanych w pracach dzieci i m odzie y, budzi podziw i szacu-
nek dla twórczej pracy np. domek wyklejony s onymi palusz-
kami, ró nego rodzaju szk a ozdobione haftami kociewskimi, 
czy malowane drewniane y ki. To tylko niektóre prace, na 
które ja zwróci am uwag , lecz zapewniam, e ka dy z go ci
na pewno znalaz by co , co zainteresowa oby go.

Rysunki najm odszych uczestników Konkursu (tj. przed-
szkolaków i uczniów szkó  podstawowych), przedstawia y
g ównie wiejskie krajobrazy, pomniki przyrody oraz kociew-
skie ki z ptakiem, który szczególnie upodoba  sobie nasze 
Kociewie tj. z bocianem. Z kolei m odzie  zaprezentowa a
w swych pracach zabytki m.in. budynki sakralne, kapliczki 
czy zamki. Natomiast autorzy prac fotograficznych (g ównie
gimnazjali ci, 2 dzieci ze szkó  podstawowych oraz 3 oso-
by doros e), postawili na pi kno naszego regionu. Fotografie 
przedstawia y wspania e wschody i zachody s o ca, z ró nych
miejsc Kociewia, ukazane o ró nych porach roku. Uwiecznia-
no tak e kociewskie chaty oraz ciekawe ro liny, które naj-
ch tniej wtapiaj  si  w pi kno naszych pól, k i lasów. 

Na konkurs wp yn y tak e prace malarskie Teresy Ra-
ta skiej z Trzech Koron, która przyst pi a do konkursu po 

raz pierwszy, po usilnych namowach organizatorek. By y to 
obrazy malowane na p ótnie farb  olejn , na wyró nienie
moim skromnym zdaniem zas uguj : 2 pi kne prace ze s o-
necznikami, wiosenny krajobraz oraz wiejska zagroda.

Na zako czenie przytocz  s owa jednej z organizato-
rek konkursu Marii Wygockiej (rok 2001 – posumowanie 
V edycji konkursu): Kociewie szczyci si  burzliw  i cieka-
w  histori , w asn  gwar  i pi kn  tradycj , która stanowi 
mocny fundament i zach t  do dalszego bogacenia dorobku 
przodków. Kociewiacy przez stulecia wnosili swój wk ad
w dzieje Polski, nie szcz dzili krwi i ofiar w obronie polsko ci
w czasie zaborów, wojny i okupacji. Dlatego te wiadomi
walorów kulturalnych i dorobku cywilizacyjnego, regionali-
ci ze Szko y Podstawowej w Warlubiu, pragn  to dziedzi-

ctwo pomna a  dla dobra Kociewia, Pomorza i Polski.
Dzi ki Waszej pracy, drogie Panie kolejne m ode poko-

lenia maj  doskona  okazj  pozna  kultur , tradycj  i zwy-
czaje miejsca, w którym yj . Na Wasze r ce sk adam gra-
tulacje i ycz  wielu sukcesów i satysfakcji ze swej pracy. 
A wszystkich, którzy chcieliby w przysz ym roku wzi
udzia  w w/w konkursie, gor co namawiam. 

WYNIKI MI DZYGMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO

KATEGORIA „KLASY 0 - I i PRZEDSZKOLE”
Nagrody: Megger Kamil – PSP Warlubie; Jeziorska Klaudia – PSP Warlubie; Kurzy ska Julia – PSP Nr 4 Starogard Gd.; Miczek Jakub – Pub-

liczne Miejskie Przedszkole w Starogardzie Gd.; Wótkowski Mateusz – PSP Warlubie.
Wyró nienie: Renkiewicz Sandra – PSP Grupa; Palc Weronika – PSP Nr 4 Starogard Gd.; Boguski Kamil – PSP Warlubie; Kotowska Kamila 

– PSP Kamionka; Piór Kaja – Zespó  Placówek O wiatowych Drzycim; Kuffel Maciej – PSP Lipinki.
KATEGORIA „KLASY II – III”
Nagrody: Piernik Bartosz – PSP Warlubie; Kulesza Jakub – PSP Warlubie; Gerke Oliwia – PSP Przysiersk; Ciszewski Kamil – PSP Warlubie; Bru-

chwalski Wiktor – PSP Warlubie; abus Ma gorzata – PSP Przysiersk; Bruchwalski Arno – PSP Warlubie; Go u ska Daria – PSP Nr 4 Starogard Gd.
Wyró nienie: Rzepkowska Jagoda – PSP Wielki Komorsk; Kwiatkowska Justyna – PSP Warlubie; Wojciechowska Jagoda – PSP Lipinki; Ta-

la ka Agata – Zespó  Placówek O wiatowych Drzycim; Jankowska Jesika – PSP Warlubie; Cejrowska Milena – PSP Warlubie; Nowacka Angelika 
– PSP Przysiersk.

KATEGORIA „KLASY IV – VI”
Nagrody: Glinkowska Klaudia – PSP Kamionka; Muszy ska Magdalena – PSP Kamionka; Bocian Justyna – PSP Osie; Braun Wojciech – PSP 

Kamionka; Pieróg Katarzyna – PSP Przysiersk; Barszczewska Karolina – PSP Warlubie; Lory ska Sandra – PSP Je ewo; Górka Natalia – PSP 
Warlubie; Recka Agata – PSP Osie.

Wyró nienie: Kulesza Aleksandra – PSP Warlubie; Kawczy ska Weronika – PSP Wielki Komorsk; Szmelter Jakub – PSP Warlubie; Nadolny 
Krystian – PSP Kopytkowo; Szyd owska Agnieszka – PSP Warlubie; Kopicka Kamila – PSP Kamionka; Pra mowski Patryk – PSP Kamionka; Probe 
Karolina – PSP Nr 4 Starogard Gd.; S owy Aleksandra – SP Je ewo.

KATEGORIA „GIMNAZJUM”
Nagrody: Sikorska Hanna – GP Osie; Chy a Daria – GP Warlubie; Dro y ska Patrycja – GP Warlubie; Dominikowska Marta – GP Warlubie.
Wyró nienie: Redzimska Weronika – GP Osie; Zarembska Martyna – GP Osie; Kurpisz Piotr – GP Osie; Matuszewska Manuela – Specjalny 

O rodek Szkolno – Wychowawczy Warlubie.
KATEGORIA „SZKO Y PONADGIMNAZJALNE”
Nagrody: Pieni ek Anita – Zespó  Szkó  Technicznych Tczew
KATEGORIA „TECHNKI RÓ NE”
Nagrody: Kaczorowska Katarzyna – PSP Je ewo; Kurek Jakub – GP Warlubie; Kulczyk Iwona – PSP Lniano.
Wyró nienie: Górka And elika – PSP Warlubie; Matuszewski Patryk – Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Warlubie; Puk acki Patryk 

– Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Warlubie.
KATEGORIA „PRACE FOTOGRAFICZNE”
Nagrody: Grabski Cezary – GP Osie; Lejszys Dominika – PSP Warlubie; Mrozik Natalia – PSP Przysiersk; Micha owski Dawid – GP Osie.
Wyró nienie: Poziemski Oskar – PSP Nr 4 Starogard Gda ski; Lipowicz Mi osz – GP Je ewo; G sikowski Maciej – GP Osie; Lis Karolina – GP Osie.
KATEGORIA „DORO LI”
W tej kategorii komisja nagrodzi a prace fotograficzne i malarskie.
Nagrody: Kot owska Regina – Fr ca, praca fotograficzna z dedykacj ; Frankiewicz Maciej – Sopot, praca fotograficzna; Kulesza Wioletta 

– Warlubie, praca fotograficzna; Rata ska Teresa – Trzy Korony, prace malarskie

WYNIKI MI DZYGMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

KATEGORIA „KLASY 0 – 1”
Nagrody: Budnarowska Karolina; Szwarc Nikol; Znaniecki Dawid; Blutka Kacper.
Wyró nienia: Rombalska Nicola; Niklas Patryk; Skuza Paulina; Homa Beata.
KATEGORIA „KLASY II – III”
Nagrody: Stuczy ska D esika; Pawlak Adrianna; Piernik Bartosz; uchowski Adrian; Bruchwalski Arno.
Wyró nienia: Barszczewski Maciej; Budnarowski Bartosz; Dolna Agnieszka; Jezierska Aleksandra; Jatkowska Marcelina; Gaw owska Roma.
KATEGORIA „KLASY IV – VI” 
Nagrody: Szarmach Marta; Dubiel Karolina; Hapo ski Pawe ; Gehrke Emilia, Warczak Anna; Bartoszewska Weronika; Ma kowska Kinga.
Wyró nienia: Lema czyk Oktawia; Pó g sek Aleksandra; Muszy ska Magdalena; Klasa Sandra; Reszke Anna; Sprada Ludmi a
KATEGORIA „GIMNAZJUM”
Nagrody: Opatowska Magdalena; Zemle Katarzyna; Ruszkowski Jakub.
Wyró nienia: Zieli ska Katrzyna; abi ska Julita.
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Kolejnymi rodzajami broni u ywanej powszechnie 
w dobie m odszej epoki kamienia by y: w ócznia
i oszczep. Przy czym, ujmuj c krótko ró nic , mo na

stwierdzi , i  oszczep jest w zasadzie l ejsz  odmian  w óczni
i s u y przede wszystkim do ra enia przeciwnika na odleg o .
Omawiane typy broni s  jednymi z najstarszych u ywanych
przez cz owieka, a ich genezy nale y szuka  w starszym 
paleolicie. Wówczas, do walki lub polowania u ywano prostego 
o odpowiedniej d ugo ci kija, dodatkowo 
zaostrzonego na jednym z ko ców. Z czasem 
zaostrzony koniec zacz to utwardza
w ogniu, a pó niej doskonal c ten rodzaj 
broni, cz owiek zacz  osadza  na drzewcu 
ko ciany lub krzemienny grot (ryc. 17).

Rozpatruj c kwesti  wynalezienia 
oszczepu, mo na przypuszcza , e
chronologicznie mog o by  zbie ne
z pocz tkami u ywania w óczni. Po prostu 
cz owiek, stwierdzi  do wiadczalnie, i
celnie rzucona w ócznia stanowi gro n
bro  cho  jest ci ka i dosy  niepor czna
jako bro  s u ca do miotania. Jednak 
redukuj c jej wymiary mo na osi gn
znacznie lepsze rezultaty bior c pod uwag
zasi g i skuteczno  trafiania w cel.

Dotychczas, na obszarze Kociewia 
nie stwierdzono zabytków, które mog yby

pradzieje kociewia

ANDRZEJ W DZIK

14. Neolityczni wojownicy
cz  druga

M ody m czyzna powoli w drowa  wzd u  rzeki. Ubrany w lu n  skórzan  bluz  z jeleniej skóry i w skie nogawice, 
oplecione u do u cienkim rzemieniem, uwa nie wypatrywa  czego  w ród drzew rosn cych na agodnym, opadaj cym ku 
bagnistej dolinie zboczu.

By  wojownikiem. Jego osada le a a w dole rzeki blisko rozleg ego, p ytkiego jeziora. Doszed  a  tutaj, szukaj c odpo-
wiedniego drewna na uk. Uwa nie przygl da  si  rosn cym jesionom, podziwiaj c wiekowe olbrzymy. Nagle pochyli  si
i zbieg  nieco ni ej, by po chwili oprze  si  o niski roz o ysty jesion. Takiego drzewa w a nie szuka ! By o niewysokie, ale 
dzi ki temu e ros o w cieniu, posiada o d ugie, proste konary rosn ce prawie poziomo na niewielkiej wysoko ci nad ziemi .
Wybra  jeden z nich i ci  siekier  o krzemiennym ostrzu odcinek równy niemal jego wzrostowi. Pomy la , e przy przychyl-
no ci ducha lasu – opiekuna klanu wojowników, b dzie mia  materia  nie na jeden, a na dwa uki!

Szcz liwy, postanowi  wybra  si  jeszcze w gór  rzeki, by zebra  odpowiedni materia  na strza y. Wiedzia , e nie b dzie
z tym k opotów, gdy  tam gdzie szed  – nad strumieniami wpadaj cymi do rzeki ros o mnóstwo leszczyny. Przedzieraj c si
przez poro ni te m odymi drzewami zbocze wysoczyzny, dotar  wreszcie w rejon ródlisk, sk d w stron  rzeki wartko sp y-
wa a krystalicznie czysta woda. W ród anów kwitn cego na bia o czosnku nied wiedziego ujrza  niezliczone k py dorodnej 
leszczyny o prostych p dach, znakomicie nadaj cych si  na brzechwy strza . Zabra  si  zaraz do intensywnej pracy i ju  po 
krótkim czasie usiad  na omsza ym pniu z ca kiem poka nym nar czem leszczynowych pr tów. Cz ciowo ukryty za ogrom-
nym wachlarzem paproci z rozbawieniem podpatrywa  dwa m ode borsuki goni ce si  zapami tale na brzegu strumienia. 
By y tak zaj te zabaw , e wcale nie zauwa y y intruza, który wychyli  si  zza paproci by lepiej je zobaczy .

Wojownik jeszcze raz z triumfem spojrza  na zebrany materia , po czym wyj  z przytroczonej do pasa niewielkiej sakwy 
walcowaty kawa ek roztartego suszonego mi sa zmieszanego z du  ilo ci  t uszczu i zió . Jad  powoli, dok adnie prze uwa-
j c ka dy k s po ywnego posi ku, delektuj c si  wspania ym otoczeniem i koj cym szmerem p yn cej wody...

stanowi  fragmenty w óczni
lub oszczepów chronologicznie 
zwi zanych z neolitem. Jedyny, znany 
tylko z rysunków przedmiot (ryc. 18)
zosta  odkryty przed II wojn wiatow
w Stanis awiu (pow. Tczew).

Analizuj c form  zabytku mo na
przypuszcza , e ostrze wykonane 
z krzemienia mog o niegdy  s u y
jako grot oszczepu. Jednak jego 
przynale no  do inwentarza kultury 
ceramiki sznurowej nie jest ju  tak 
oczywista.

Brak znalezisk grotów nie 
jest oczywi cie dowodem na to, 
i  w m odszej epoce kamienia na 
Kociewiu nie stosowano w óczni
i oszczepów.

Bior c pod uwag  znaleziska 
z obszaru Polski (fot. 9) mo na
niemal z pewno ci  stwierdzi , i
na omawianym obszarze równie
powszechnie stosowano ten rodzaj 
broni.

Nast pnym typem broni 
u ywanym w ci gu trwania 
m odszej epoki kamienia byryc. 17

ryc. 18
skala 1:1



fot. 9
Bro  i narz dzia ze schy ku neolitu i pocz tków epoki br zu

fot. 10
Krzemienny grot strza y
– liwiny, pow. Tczew

skala 1:1

fot. 11
uk refleksyjny, oko o 3500 lat p.n.e

c

a b

fot. 12 a, b, c
Lotki z piór ptaków drapie nych

fot. 13
Strza a
z kamiennym 
grotem

ryc. 24
Wizerunek wojownika 

na podstawie 
znaleziska grobowego 
– Izrael, 3500 lat p.n.e.

fot. 14
Krzemienne ostrze 
sztyletu
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uk. Dok adna geneza powstania uku nie jest znana, 
ale wydaje si  prawdopodobne, i  swoj  metryk  si ga
co najmniej czasów górnego paleolitu. Ten genialny 
wynalazek da  cz owiekowi ogromne mo liwo ci na 
p aszczy nie walki i polowania. Przede wszystkim, 
w porównaniu z oszczepem zwi kszy  si  i zasi g ra enia,
poprawiaj c przy tym zdecydowanie celno . W neolicie 
na obszarze Europy generalnie u ywano tzw. uku prostego 
(ryc. 19), który doskonalony by  w ci gu paleolitu 
schy kowego i mezolitu. czysko wykonane z jednego 
kawa ka drewna: jesionu, cisu, wi zu, a nawet d bu
pozwala o skutecznie wyrzuca  strza y na odleg o  co 
najmniej kilkudziesi ciu metrów.

Dotychczas na Kociewiu nie odnaleziono fragmentów 
neolitycznych uków. Znane s  natomiast z terenu Europy: 
Danii, gdzie znaleziono dwa fragmenty uków z wi zu oraz 
elementy d bowego; w Wielkiej Brytanii sk d pochodzi 
jesionowe czysko d ugo ci ok. 190 cm oraz Niemiec 
i Szwajcarii, gdzie odkryto niezwykle cenne stanowiska 
kultury michelsberg, które dostarczy y ogromnej ilo ci
unikalnych drewnianych zabytków (w ród nich by y
mi dzy innymi fragmenty uków). Warto w tym miejscu 
wspomnie  te  o s ynnym znalezisku z pogranicza Francji 
i W och. Mianowicie w 1991 roku w jednej z alpejskich 
dolin znaleziono zamro one zw oki cz owieka, które 
datowano wst pnie na III tysi clecie przed nasz  er . Przy 
tzw. cz owieku z lodu, oprócz szeregu przedmiotów, odkryto 
równie czysko uku i kilkana cie strza  w ko czanie.

Mimo braku znalezisk fragmentów uków pochodz cych
z m odszej epoki kamienia, wiadomo, i uk by  wówczas 
na Kociewiu stosowany, gdy wiadcz  o tym niezbicie 
odnajdywane krzemienne groty strza . Ciekawe okazy nale ce
do typu lancetowatego odkryto w Pelplinie Maciejewie (pow. 
Tczew) (ryc. 20) i Ro entalu (pow. Tczew) (ryc. 21). Pierwszy 
z nich o d ugo ci 4 cm i szeroko ci 1,4 cm charakteryzuje si
wyd u onym trzpieniem i nieco asymetrycznym li ciem grotu. 
W omawianym egzemplarzu wykonanym prawdopodobnie 
z krzemienia ba tyckiego, uderza starannie wykonany retusz 
pó stromy oraz wyra nie zaznaczony przykraw dny. Okaz 
z Ro entala jest bardzo podobny, równie  lancetowaty, 
pokryty na ca ej powierzchni p askim retuszem formuj cym.
Stosunkowo d ugi – 4,7 cm, posiada pi knie wypracowany 
trzpie  do osadzenia w brzechwie strza y. Te dwa interesuj ce
egzemplarze w przesz o ci nale a y do przedstawicieli 

neolitycznej kultury pucharów lejkowatych co wskazuje 
te  na fakt, i  oprócz wspania ych toporów bojowych cenili 
sobie tak e uk. Ciekawe, e omawiane grociki odnalezione 
na Kociewiu nie s  zbyt cz sto odnajdywane w kontek cie
osadnictwa kultury pucharów lejkowatych, gdzie na innych 
obszarach generalnie dominuj  formy romboidalne i li ciowate
o zró nicowanych kszta tach, cz sto dosy  „prymitywnie” 
wykonane. Przyk adem tego typu grotów mo e by  niestarannie 
wykonany okaz z Brodów Pomorskich (pow. Tczew) (ryc. 22)
o szerokim li ciu i krótkim, wyra nym trzpieniu.

Poruszaj c zagadnienie ucznictwa w kulturze pucharów 
lejkowatych nasuwa si  wa ne pytanie: Jak na jego rozwój 
wp yn y kontakty z przedstawicielami kultury ceramiki 
sznurowej, w ród których uk cieszy  si  zapewne du
popularno ci ? Mo e wojownicy kultury pucharów 
lejkowatych zetkn wszy si  ze znakomitymi ucznikami,
którzy wytwarzali doskona e groty strza  – podobne do 
egzemplarza znalezionego w liwinach (fot. 10) (zabytek 
opisany szerzej w KMR nr 3/58 2007 r.), zacz li wytwarza
w asne optymalne formy grotów, które szcz liwie
przetrwa y do naszych czasów.

W kontek cie uczników kultury ceramiki sznurowej 
zastanawiaj ca jest jeszcze kwestia ewentualnego stosowania 
uków refleksyjnych lub zbli onych konstrukcj  do 

refleksyjnych. Jak ju  wcze niej wspomniano, wówczas na 
obszarze Ni u rodkowoeuropejskiego u ywano generalnie 
uku prostego. Jednak pewne znalezisko z terenu Niemiec 

wskazuje na fakt, i  by  mo e stosowano równie uki
o innej konstrukcji. Otó  w okolicy miasta Gohlitzsch odkryto 
niezwykle interesuj c  p yt  grobow  (ryc. 23) datowan  na 
oko o 2500 p.n.e. Widnieje na niej wyobra enie uku ró ni cego
si  wyra nie kszta tem od uku prostego. Ciekawe, i  podobnej 
broni u ywano na terenie staro ytnego Egiptu i Izraela. W a nie
na terenie Izraela odnaleziono grób wojownika datowany na 
3 tys. p.n.e., w którym oprócz przedmiotów codziennego 
u ytku z o ono charakterystyczny uk (fot. 11, ryc. 24).

Rozwa aj c problematyk  zwi zan  z ukiem prostym 
nie sposób pomin  zagadnienia wyrobu tego typu 
broni. Zrobienie dobrego uku nie jest, jak by si  mog o
wydawa , spraw atw . W realiach neolitu w strefie lasów 
rodkowej Europy, ucznik musia  przede wszystkim 

znale  odpowiedniej jako ci drewno. Móg  to by  wi z,
jesion i cis, a tak e ja owiec, g óg czy te  jarz bina.
Bogactwo ówczesnych lasów dawa o w kontek cie doboru 

ryc. 19

ryc. 20 ryc. 21 ryc. 22
ryc. 23

P yta nagrobna (Gohlitzch – Niemcy)
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ró nych rodzajów drewna, wiele ró nych mo liwo ci, co 
wykorzystywali ich mieszka cy ju  od mezolitu wprawiaj c
niejako w ruch „proces ewolucji uku”.

Na czysko wybierano zapewne proste konary lub pnie 
m odych drzewek o ma ej ilo ci s ków. W jaki  sposób 
drewno poddawano procesowi suszenia, co – bior c pod 
uwag  znaczenie uku jako broni lub narz dzia owieckiego
– nie mog o trwa  zbyt d ugo. Nast pnie, odpowiednio 
do potrzeb, obrabiano krzemiennymi skrobaczami listw
nadaj c jej po dane wymiary i form .

Gotowe czysko przyzwyczajano do „bycia ukiem”
przez wielokrotne naci ganie prowizorycznej ci ciwy. Jest 
to w procesie wytwarzania uku zabieg niezwykle istotny, 
gdy  bez niego drewniane czysko p k o by najdalej po 
kilku próbach strzelania. Dopiero pó niej uk zaopatrywano 
we w a ciw  ci ciw  wykonan  z surowej skóry, splecionych 
w ókien ro linnych, jelit b d ci gien.

Niezwykle wa nym elementem uku by y strza y. 
Wykonywano je prawdopodobnie z leszczyny, prostych p dów
topoli lub brzozy. Niewykluczone, e u ywano te odyg
trzciny, które cho  kruche, stanowi  dobry materia  na brzechwy 
lekkich, szybkich strza . Brzechwy zaopatrywano w opierzenie, 
które stabilizowa o lot strza y. Generalnie u ywano dwóch lub 
trzech lotek wykonanych z piór ptaków drapie nych, a tak e
z g sich lub kaczych (fot. 12). Gotowe strza y zaopatrywano 
oczywi cie w krzemienne lub ko ciane groty (fot. 13).

Omawiaj c typy broni u ywanej przez neolitycznych 
wojowników warto te  wspomnie  o sztyletach, które chocia
nie po wiadczone w materiale archeologicznym na Kociewiu, 
by y zapewne u ywane, jak po rednio na to wskazuj
znaleziska z obszaru 
Polski i innych 
krajów Europy 
(ryc. 25). Cz sto
by y to precyzyjnie 
wykonane p askie
k r z e m i e n n e 
ostrza osadzane 
w rogowych lub 
d r e w n i a n y c h 
r k o j e c i a c h . 
Zdarza y si  te
datowane na 
schy ek neolitu, 
p r a w d z i w e 
dzie a sztuki 
– egzemplarze 
w ca o ci (wraz 
z r koje ci ) wykonane z krzemienia (fot. 14), które bez 
w tpienia stanowi  przyk ad kunsztu w dziedzinie, jaki 
prezentowali wytwórcy schy ku m odszej epoki kamienia.
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wyró ni  ze spo eczno ci. Bior c pod uwag  obecny stan 
nauki wielu interesuj cych kwestii, niestety, nie jeste my
w stanie nawet poruszy  na polu ci le naukowym. Wiadomo 
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Ostrza sztyletów (Niemcy, Francja) 
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SPOD OPATY ARCHEOLOGA

Dzieje kó owieckich na Kociewiu po 1945 roku sta-
nowi  integralny element lokalnej historii. My liwi
cz sto wspierali miejscowe spo eczno ci w dzia a-

niach maj cych na celu propagowanie ochrony zwierzyny 
i ro linno ci. W szko ach urz dzali i organizowali konkursy 
przyrodnicze i ekologiczne. Poniewa  jest to szerokie za-
gadnienie, przedstawione zostan  poni ej tylko najistotniej-
sze informacje zwi zane z ich funkcjonowaniem. 

Na Kociewiu istnieje ponad 20 kó owieckich. Cz
z nich posiada siedziby poza rejonem naszego zainteresowa-
nia, ale ich obwody owieckie s  zlokalizowane na Kocie-
wiu. Równie  one zosta y uwzgl dnione w tek cie.

Laik kojarzy zwykle my liwego jako cz owieka, który 
strzela do zwierz t i na tym w a ciwie jego wiedza si  ko -
czy. Mylnie s dzi si , e my liwy tylko zabija. Tymczasem 
kwestia ta jest znacznie bardziej z o ona. W swoim post po-
waniu powinien kierowa  si  on kodeksem etycznym, a jego 
dzia anie polega na selekcji chorej zwierzyny lub regulowa-
niu populacji danego gatunku (np. gdy na jakim  obszarze jest 
go za du o).

Poza tak  dzia alno ci , jak ju  zaznaczono ko a prowa-
dz  zaj cia u wiadamiaj ce, np. w szko ach. Ko o owie-
ckie „D browa” w Gda sku, dzier awi ce obwody owie-
ckie w gminie Tczew i nadle nictwie Kaliska, wspó pracuje
z trzema szko ami. Organizuje ono spotkania popularyzuj ce
idea y owiectwa, zbiórki kukurydzy, o dzi, kasztanów dla 
zwierz t. Szko y uczestnicz ce w tych inicjatywach otrzy-
muj  w zamian sprz t sportowy i obuwie dla potrzebuj cych
uczniów. 

Taki profil dzia ania przyj o równie  Ko o owieckie
„Hodowca”, posiadaj ce m.in. obwód owiecki w gminie 
Stara Kiszewa. My liwi propaguj  swe dzia ania w ród m o-
dzie y szkolnej, a tak e pomagaj  finansowo szko om.

Ko o owieckie „Jedno ” równie  wspó pracuje ze 
szko ami, m.in. ucz c m odzie  poszanowania przyrody 
i ochrony rodowiska.

Ko o owieckie „Knieja” Pracowników Lasów Pa -
stwowych w Gda sku organizuje spotkania edukacyjne 
z m odzie , wyjazdy dzieci do lasu, konkursy plastyczne 
o tematyce owieckiej oraz akcje na rzecz zwierzyny ownej
i rodowiska przyrodniczego, takie jak sadzenie i sprz tanie
lasu, zbiórka kasztanów i o dzi.

Ko o owieckie „Krogulec” w Gda sku dzier awi ob-
wody na terenie gmin Tr bki Wielkie, Pszczó ki, Tczew, 
Skarszewy, Pelplin, Morzeszczyn, Bobowo, Starogard 
Gda ski. Wspó pracuje z kilkoma szko ami, m.in. z terenu 
Kociewia ze szko  w Turzy. 

Ko o owieckie „ o ” w Skórczu organizuje spotkania 
z m odzie  niektórych wsi. Prowadzone s  pogadanki na te-
maty przyrody i gospodarki owieckiej. M odzie  ze swej stro-
ny kilkakrotnie pomaga a sadzi  drzewka i krzewy zgryzowe. 
Cz onkowie ko a kilkakrotnie uczestniczyli te  w akcji „Sprz -
tanie wiata”.

SEWERYN PAUCH

owiectwo na Kociewiu

Szczególnie interesuj co przedstawia si  dzia alno
w tej sferze Ko a owieckiego „Ry ” ze Starogardu Gda -
skiego. Wspó pracuje ono z m odzie  ze Szko y Podstawo-
wej nr 1, która zapoznaje si  z dzia alno ci  ko a i aktywnie 
uczestniczy w dokarmianiu zwierz t. Szko a ta mo e po-
szczyci  si  zwyci stwem w konkursie na temat owiectwa
og oszonym przez „ owca Polskiego”.

Równie ciekawie wygl da wspó praca ze szko ami Woj-
skowego Ko a owieckiego „Sokó ” w Pruszczu Gda skim.
Wspó pracuje ono z m odzie  zrzeszon  w Lidze Ochrony 
Przyrody ze szkó  podstawowych w miejscowo ciach Nowa 
Wie  Przywidzka, Lipia Góra, Borcz i Ko cielna Jania. 
Wspó praca ta polega na zbiórce karmy dla zwierz t przez 
dzieci, pomocy w dokarmianiu zwierz t, spotkaniach z my-
liwymi. Ko o organizuje dla dzieci konkursy plastyczne 

o tematyce ochrony przyrody, zbiórki odzie y, organizuje 
wycieczki i biwaki, kupuje sprz t sportowy. Za spory sukces 
i zwie czenie tej dzia alno ci mo na uzna  film wyemitowa-
ny przez Telewizj  Gda sk, a dotycz cy wspólnych dzia a .

W zakres dzia alno ci edukacyjnej wpisuje si  inicjaty-
wa Ko a owieckiego „Knieja” w Tczewie, które przyst pi o
w 2004 roku wraz z Nadle nictwem Starogard i Burmistrzem 
Miasta i Gminy Gniew do utworzenia placówki edukacyjno 
– przyrodniczej na bazie budynku przy le nictwie Opalenie.

Inn  wa n  form  dzia alno ci owieckiej jest introduk-
cja ró nych gatunków zwierzyny. Obecnie coraz wi cej
kó  podejmuje takie dzia ania. Wojskowe Ko o owieckie
„Przyjemno ” nr 216 w Bydgoszczy wypuszcza w swoim 
obwodzie polnym co roku oko o 400 sztuk ba antów. 

Ko o owieckie „Knieja” w Tczewie posiada wieloletnie 
tradycje w odtwarzaniu i powi kszaniu ilo ciowym zwie-
rzyny. Ju  w roku 1966 zakupi o ono 200 sztuk ba antów, 
które wypuszczono do owiska. Równie  na pocz tku lat 70. 
zakupiono ba anty do hodowli. 

Wojskowe Ko o owieckie „Bóbr” w Gda sku dzia aj -
ce na terenie gmin cz ciowo kociewskich – Kaliska i Osiek, 
zasiedla o w latach 70. i 80-tych obwody oko o 100-300 ba-
antami rocznie. Hodowl  ba antów prowadzi równie  Ko o
owieckie „Cyranka” z Gda ska, dzia aj ce na terenie Nad-

le nictwa Starogard Gda ski.
Ko o owieckie „Ry ” w Starogardzie Gda skim rozpo-

cz o odnawia  populacj  bobrów. 
Ko o owieckie „D browa” z Gda ska podj o si  na-

tomiast introdukcji danieli, których w 2000 roku by o 5, na-
tomiast w po owie 2005 roku ju  16 sztuk. Ko o owieckie
„Knieja” Pracowników Lasów Pa stwowych w Gda sku te
podj o introdukcj  daniela na 2 obwodach: 46 szt. (w dru-
giej po owie lat 80.) i 103 (w 2001 r.).

W ród g ównych dzia a  Ko a owieckiego „Hodow-
ca” (nazwa zobowi zuje) nale y równie  wymieni  tro-
sk  o zwi kszenie populacji zwierzyny ownej. Do owisk
wypuszczane s  wi c ba anty, kuropatwy, dzikie królikami 
i daniele. 
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Ko o owieckie „Hubertus” w Nowym nad Wis  od 
1952 do 2003 roku odhodowa o ponad 130 królików.

Ko a organizuj  te  wystawy o tematyce owieckiej.
Ko o owieckie „D browa” w Gda sku w 2001 roku zor-
ganizowa o na Zamku Joannitów w Skarszewach z okazji 
30-lecia swojego istnienia, wspólnie z Klubem Kolekcjone-
ra i Kultury owieckiej w Starogardzie Gda skim wystaw
zbiorów kolekcjonerskich i trofeów zdobytych przez kolek-
cjonerów nale cych do ko a.

Niektórzy cz onkowie Ko a owieckiego „Knieja” Pra-
cowników Lasów Pa stwowych byli wspó organizatorami 
wystaw na Zamku w Gniewie z okazji 50-lecia le nictwa
gda skiego w 1995 roku i 55-lecia powstania ko a owie-
ckiego Knieja w Gda sku w 2001 roku. Praktycznie wszyst-
kie ko a organizuj  uroczysto ci jubileuszowe (powstania 
swojego ko a, np. K  „ bik” z Gda ska 10, 25, 30, 35 
i 40-lecie lub istnienia PZ ).

Szczególn  uwag  warto zwróci  na jedn  z wi kszych
wystaw, jakie odby y si  po 1989 roku na Kociewiu. By a
to Regionalna Wystawa owiecka zorganizowana z okazji 
70-lecia Polskiego Zwi zku owieckiego w Muzeum Wis y
w Tczewie w 1993 roku. Zaprezentowano na niej histori
owiectwa gda skiego, poczynaj c od czasów prehisto-

rycznych do wspó czesnych, a tak e owiectwo regionu
tczewskiego. Ekspozycja przedstawia a równie  zwierz ta
owne i chronione. Inny dzia  dotyczy  broni my liwskiej

i akcesoriów owieckich (bro rutowa, kulowa, przyrz dy
celownicze i optyczne, amunicja). Pokazano tak e urz dze-
nia owieckie s u ce podkarmianiu zwierzyny. 

Kolejn  prezentowan  grup  by y przedmioty zwi zane
ze sztuk owieck , jak obrazy, wyroby z poro y, skóry, me-
dale, znaczki pocztowe itp. Odr bny dzia  stanowi a sztuka 
u ytkowa, czyli no e, torby, pasy, rogi my liwskie, ubiory 
i medale okoliczno ciowe. Niemniej ciekawie prezentowano 
literatur  i pras owieck , a tak e psy my liwskie.

Obecnie ko a kultywuj  tak e zwyczaje owieckie, np. po-
lowanie zbiorowe z okazji dnia w. Huberta (K  „D browa”
w Gda sku, WK  „Jenot” w wieciu, K  „Le nik” w Czar-
nej Wodzie, K  „ o ” w Skórczu, K  „Wda”, K  „ bik”
i in.), a tak e wr czanie z omu (K  „D browa” w Gda sku),
pasowanie i chrzest (K  „D browa w Gda sku).

Ko o owieckie „Knieja” w Tczewie dokarmia zwierzy-
n  co roku wyk adaj c kilkadziesi t ton karmy: buraków, 
siana, zbo a, kukurydzy, korzonków buraczanych. Oczywi-
cie wiele innych kó  prowadzi podobn  dzia alno .

Ko o owieckie „Knieja” Pracowników Lasów Pa stwo-
wych stawia kosze l gowe do gniazdowania dzikich kaczek. 
Ko a buduj  pa niki i stawiaj  lizawki dla zwierzyny. 

W celu rekreacji my liwi tworz  na swoich obwodach 
owieckich miejsca, gdzie mo na wypocz  i urz dzi  uro-

czysto ci. Godn  uwagi jest inicjatywa Ko a owieckiego
„Kociewiak” w Rudnie, które w 1994 roku zacz o budowa
taki kompleks na terenie le nictwa Brody Pomorskie. 

Wiele z tych inicjatyw wspiera od kilkunastu lat jedyne 
w Polsce Stowarzyszenie Centrum My liwskie Zamek 
w Gniewie. 

Tekst ten ma na celu uzmys owienie, i owiectwo to nie 
tylko strzelanie, ale tak e szereg innych godnych uwagi dzia-
a , o których cz sto zapominamy krytykuj c my liwych. Zda-

rzaj  si  oczywi cie, jak w ka dym rodowisku czarne owce, 
tzw. „mi siarze”, jednak jest to zapewne znikomy procent. 

Tytu  niniejszego tekstu jest wi c przewrotny, gdy  czy-
telnik oczekuj cy na informacje z kniei, nie znalaz  ich tutaj. 
Licz  jednak, e mile si  rozczarowa  i zrozumia , e owie-
ctwo to co  wi cej.

GRZEGORZ WALKOWSKI

In Dersove 
in constructione 
ipsius castri...

30 kwietnia 1252 roku

W Derszewie podczas budowy zamku... 30 kwiet-
nia 1252 roku.

Z
danie to napisano w ko cowej cz ci dokumentu 
ksi cia pomorskiego Sambora II dla mieszczan 
Che mna i Torunia. Sambor II, w adca cz ci Po-

morza Gda skiego, dzielnicy lubiszewsko-tczewskiej, za-
o yciel grodu (zamku) i osady (pó niej miasta) Tczew 

w dokumencie tym nadaje mieszczanom sto ecznych miast 
nowo tworz cego si  wówczas pa stwa zakonnego liczne 
przywileje, jak np.: zwolnienie z ce , ulgi handlowe.

Dla nas, tczewian, jest on o tyle wa ny, i  jest to pierwsza 
historycznie potwierdzona wzmianka o istnieniu i za o eniu
Tczewa. Dok adnie 756 lat temu na wiosn , nad stromym 
brzegiem Wis y, za przyczyn  my li i ambicji m odego po-
morskiego w adcy, budzi si  do ycia nowe miasto polskie. 
Miasto tczewian. Dzisiaj, kiedy na ratuszu miejskim tyka 
zegar, odmierzaj cy dni do okr g ej rocznicy 750-lecia loka-
cji miasta, warto przypomnie  sobie i innym, jak i dlaczego 
ksi  niewielkiego ksi stewka pomorskiego, po o onego
nad Wis , postanowi  tutaj w a nie za o y  swoj  siedzib
– kamienno-ceglany zamek, a obok powy ej miasto, otoczo-
ne wa em obronnym.

W 2010 roku odb d  si  uroczysto ci lokacji Tczewa. 
Toczy si  dyskusja, jak maj  wygl da . Czy b d  wielce 
skoczne i huczne, czy (co bardziej realne) skromne na mia-
r  realistycznych si  i mo liwo ci w adz miasta. Og oszo-
no konkurs i wybrano spo ród kilkudziesi ciu pomys ów
logo – znak, pod którym firmowane b d  gad ety rekla-
mowe, ksi ki i inne formy upami tniania lokacji miasta 
w 1260 roku.

30 kwietnia 1252 roku to pierwsza datowana wzmianka 
o Tczewie (wyst puj cym w dokumencie jako Dersove – Der-
szewo). W a nie min o 756 lat od niej. Uroczysto ci zwi za-
ne z lokacj  miasta odb d  si  w 2010 roku. Minie 750 lat od 
nadania praw miejskich. W 1260 roku Sambor II, lubiszew-
sko-tczewski pan, w uroczysty sposób swoim baronom, ryce-
rzom i ukochanym mieszczanom nada  prawo lubeckie. Jedno 
z kilku obok polskiego, magdeburskiego czyli niemieckiego, 
czy che mi skiego (nadawanego w pa stwie krzy ackim).
I jak na ówczesne czasy jedno z nowocze niejszych, pro-
mieszcza skich, daj cych swobod  i mo liwo ci rozwoju.

Ró nica kilku lat, o miu lub dziewi ciu, pomi dzy
datami 30 kwietnia 1252 a 1260 roku wynika z faktu, i

DZIA ALNO  KÓ OWIECKICH
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pierwsza data odnosi si  do pocz tków
za o enia miasta i zamku ksi cego, na-
tomiast druga jest ukoronowaniem, zako -
czeniem procesu miastotwórczego.

To wtedy sfinalizowano umow  prawn :
nadania ziemskie, miejskie obowi zki i pra-
wa, okre lono granice i uprawnienia. Ksi -

 Sambor II ponadto daje gminie miejskiej 
wolne ki wzd u  Wis y a  po Czatkowy, 
pastwiska na zachód od drogi wiod cej do 
Czarlina ziemi  pod p ug, le c  na zachód 
od miasta do wszelkiego u ytku, wolne rybo-
ówstwo na Wi le od Gorz dzieja do Czat-

ków oraz jedn  trzeci  dochodów z promów 
i m ynów na Wi le.

Fakty zwi zane z pocz tkami za o enia
miasta opisuje pomorski historyk, badacz 
dziejów Tczewa Edwin Rozenkranz, w swo-
im ostatnim dziele pt. „Dzieje Tczewa”:

Na karty dziejowe Tczew wkroczy  do-
piero w latach 1252 i 1255. Mianowicie 
w dniu 30 kwietnia 1252 r. w Tczewie odby
si  zjazd, w którym uczestniczyli dygnitarze 
w osobach vicemistrza krajowego zakonu 
oraz czterech komturów, delegacja sto ecz-
nego wówczas Che mna, a tak e grono nie-
znanych imiennie dostojników lokalnych. 
W wystawionym wówczas dokumencie od-
notowano, i  odby o si  to w czasie budowy 
tutejszego zamku.

Jak podaje badacz dalej: z informacji tej 
nie mo na wysnu adnych wniosków, co 
do czasu rozpocz cia tej inwestycji. Roz-
enkranz dalej pisze: bardziej wymowny jest 
dokument Sambora II z 10 stycznia 1253 
r., który wymienia imiennie Cieszybora, 
kasztelana tczewskiego oraz Domas awa,
kasztelana lubiszewskigo, a tak e innych 
urz dników dworskich i ziemskich. Kaszte-
lan tczewski wyst puje w gronie wiadków
na miejscu pierwszym, b d c wed ug badacza czo owym
urz dnikiem ksi cia Sambora II, umacniaj cym si  na 
tym stanowisku. Od pocz tku roku 1252 Tczew wyst pu-
je ju  jako sta a rezydencja ksi ca dzielnicy lubiszew-
sko-tczewskiej, jako stolica ksi stwa. W wybudowanym 
zamku rezydowali dworzanie, s u ba i najbli si rycerze 
w adcy. 

W latach 1255-1260 Sambor II wystawi  dokumenty, 
z których wynika, e do otoczenia dworskiego nale eli
urz dnicy ksi cy: kanclerz dworu, kasztelan, wojski, cze -
nik, podkomorzy i wójt tczewski. Tak e kapelan Jan przy 
kaplicy i mincerz ksi cy w mennicy.

ród a podaj  równie  dworzan i s u b  – „servitores 
nostri” i „famuli”. Zatem nowa siedziba ksi cia, mieszcz c
tylu licznych urz dników oraz s u b , musia a by  rezyden-
cj  zamkow  o znacznych rozmiarach. Bez w tpienia by a
budowl  kamienno-ceglan , posiadaj c  typowe cechy za-
mku gotyckiego.

W innych dokumentach pisanych z lat 1256, 1258, 1260 
pojawiaj  si  mieszka cy rozwijaj cego si  miasta. Wynika 
z nich, e chodzi tu nie o mieszka ców osady, wsi (czyli 
kmieci, w o cian, ch opów) lecz o obywateli miasta (czyli 
mieszczan, rycerzy).

W trzech wspomnianych dokumentach wyst puje so tys
miasta Jan Wittenborg. So tys – to w tym wypadku za o y-
ciel, zasad ca grodu, wyst puj cy w imieniu i z polecenia 
ksi cia Sambora II.

W dokumencie z 1258 roku, akcie eryguj cym klasztor 
cystersów w Pogódkach na zachodnio-pó nocnym Kocie-
wiu, pojawiaj  si  obok so tysa Jana, rajcy miejscy: Alard 
z Lubeki i Henryk Schildere oraz Abraham, pe ni cy funkcj
kapelana dworu ksi cego. Obok niego wyst puje „Johan-
nes plebanus in Dersove”, czyli Jan, proboszcz w Tczewie.

Wymienieni wy ej to ówczesna elita Tczewa, czyli osoby 
piastuj ce g ówne urz dy i pe ni ce wa ne funkcje w ksi -

cym grodzie: so tys – zasad ca, radni – cz onkowie rady 
jako organu samorz dowego grodu i przedstawiciele ko ciel-
ni: kapelan Abraham i proboszcz Jan. A skoro jest „Johannes 
plebanus in Dersove”, istnieje te  parafia i ko ció  parafial-
ny w Tczewie. Do dzisiaj najstarsz  cz ci  ko cio a farne-
go pw. Podwy szenia Krzy a w. jest XIII-wieczna wie a
z drewnianym niegdy  szczytem. To w niej pono  na pocz t-
ku istnia y dwie kaplice, zbudowane jedna nad drug .

ród o:
1. Tczew w wietle archiwaliów od 1252 roku, s. 33.
2. E. Rozenkranz, Dzieje Tczewa, s. 18, 92 i dalej).

Rycina przedstawiaj ca ksi cia Sambora II 
trzymaj cego plan za o enia grodu i miasta (ryc. autora)

O LOKACJI TCZEWA
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Urodzi  si  on 20 wrze nia 1904 roku w Chwaszczynie 
ko o Gdyni w licznej rodzinie mistrza budowlanego 
Józefa i El biety z domu Freyberg. Egzamin dojrza-

o ci z o y  w 1925 roku w Pa stwowym Gimnazjum Kla-
sycznym im. Króla Jana Sobieskiego w Wejherowie. Przez 
kilka miesi cy studiowa  na Wydziale Architektury Politech-
niki Gda skiej. Stamt d, w 1925 roku, przeniós  si  do Wy -
szego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

W latach 1927-1931 odbywa  studia z dziedziny histo-
rii Ko cio a i sztuki sakralnej na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów, 16 marca 
1929 roku w Pelplinie przyj wi cenia kap a skie. W tym 
samym roku otrzyma  magisterium i zosta  asystentem przy 
katedrze Historii Ko cio a w Polsce Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W 1931 roku uzyska  doktorat w oparciu o rozpraw
Walka ksi cia Jana Opolskiego „Kropid y” z Krzy akami
w obronie maj tkowych praw diecezji w oc awskiej. Odby
równie  praktyk  archiwaln  w Archiwum G ównym Akt 
Dawnych.

Po powrocie z bada  naukowych w Archiwum Waty-
ka skim w czerwcu 1931 roku pe ni  obowi zki duszpaster-
skie jako wikary w Pieni kowie (do ko ca pa dziernika),
nast pnie zosta  kapelanem biskupa Stanis awa Wojciecha 
Okoniewskiego w Pelplinie (do ko ca czerwca 1932 r.). 
Równocze nie od 15 grudnia 1931 roku by  wyk adowc
historii Ko cio a, patrologii, historii sztuki i savoir vivre 
w pelpli skim Seminarium Duchownym.

W 1934 roku powo ano go na cz onka Okr gowej Komi-
sji Konserwatorskiej na obszar województwa pomorskiego 
i pozna skiego. Nale a  do tzw. Komisji Mieszanej ds. Sztu-
ki na teren diecezji che mi skiej. Rok pó niej otrzyma  no-
minacj  na dyrektora biblioteki seminaryjnej, a w 1936 roku 
równie  Archiwum Diecezji Che mi skiej. Pó niej zosta
konserwatorem diecezjalnym.

Nale a  do kilku towarzystw naukowych, m.in. do: Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego, Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu, Towa-
rzystwa Mi o ników Ksi ki w Krakowie, Instytutu Ba ty-
ckiego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 1931 roku 
nale a  do Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a w latach 
1938-1939 zasiada  w jego zarz dzie. Warto przy tym doda ,

MARCIN KIDZIUN 

Ks. Antoni Liedtke
ycie i dzia alno  naukowa

e w 1974 roku zosta  wyró niony br zowym medalem pa-
mi tkowym z okazji 100-lecia tego Towarzystwa.

Za dzia alno  kulturaln  i spo eczn  otrzyma  w 1939 
roku Z oty Krzy  Zas ugi. Latem 1939 roku, przed wybu-
chem II wojny wiatowej, wspó pracuj c z konserwatorem 
wojewódzkim, zabezpieczy  najcenniejsze zabytki muzealne, 
archiwalne i biblioteczne w Pelplinie, wywo c je do Torunia 
i Zamo cia. Bibli  Gutenberga i Psa terz z XV wieku zdepo-
nowano w gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego w War-
szawie, sk d zosta y ewakuowane i z wawelskimi skarbami 
wywiezione za granic . Ks. Liedtke by  z tego powodu ciga-
ny listami go czymi przez gestapo jako „z odziej Biblii”.

Wybuch wojny zasta  go w Zaleszczykach. 17 wrze -
nia 1939 roku przekroczy  granic  rumu sk  i przebywa
w Rzymie, gdzie w Archiwum Watyka skim poszukiwa
materia ów zwi zanych z kard. Stanis awem Hozjuszem. 
4 czerwca 1940 roku razem z biskupem Stanis awem Woj-
ciechem Okoniewskim uda  si  do Hiszpanii, gdzie pra-
cowa  w duszpasterstwie w Rondzie w górach Andaluzji 
(w diecezji Malaga). Poniewa  konsulat niemiecki zarzuca
mu uprawianie „antyniemieckiej propagandy” pod jego na-
ciskiem musia  z tej pracy zrezygnowa .

W listopadzie 1941 roku podj  obowi zki w Poselstwie 
Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie, pracuj c w referacie 
Opieki Spo ecznej nad internowanymi i wi niami polskimi. 
W 1944 roku rz d polski na emigracji mianowa  go delegatem 
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej, jak równie  kierowni-
kiem Polskiego Czerwonego Krzy a na Hiszpani . 20 czerwca 
tego samego roku wystosowa  do polskiego rz du w Londynie 
obszerny „Memoria  w sprawie rewindykacji zbiorów archi-
walnych, bibliotecznych i muzealnych diecezji che mi skiej”.
20 czerwca 1945 roku przyby  do Wielkiej Brytanii. Mianowa-
ny zosta  kapelanem w stopniu kapitana w Centrum Wyszko-
lenia S u by Zdrowia I Korpusu Polskiego. Do kraju powró-
ci  27 lipca 1946 roku. Przej  wówczas swoje przedwojenne 
obowi zki w diecezji i w Wy szym Seminarium Duchownym 
w Pelplinie, gdzie w latach 1946-1948 by  wicerektorem, 
a w latach 1961-1970 rektorem uczelni. Zosta  kanonikiem gre-
mialnym Kapitu y Katedralnej dnia 8 pa dziernika 1947 roku, 
pra atem domowym Ojca wi tego 29 kwietnia 1958 roku, 
protonotariuszem apostolskim 27 listopada 1962 roku. W la-

Miasto Pelplin cz sto jest okre lane jako „Ateny Pó nocy”. Co szczególnego sk ania ku temu, by tak nazy-
wa  to niezbyt wielkie, wydaje si , jedne z wielu miast na Pomorzu? Staro ytne miasto Ateny by o uwa ane
za wielki o rodek rozwoju my li i m dro ci. Greccy filozofowie okre lali drogi zdobywania tej m dro ci.
Pelplin nie zas ugiwa by na owo miano, gdyby zabrak o wspó czesnych przewodników, którzy wskazuj , jak 
osi gn  m dro  i doj  do poznania pe ni Prawdy – Chrystusa. Takim przewodnikiem, bez w tpienia, oka-
za  si  s awny historyk sztuki, historyk Ko cio a, arbiter elegantiarum – ks. Antoni Liedtke.
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tach 1964-1968 mia  wyk ady z archeologii chrze cija skiej na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wartym podkre lenia jest fakt, e to w a nie z jego inicja-
tywy wzniesiono gmachy Muzeum i Archiwum Diecezjalne-
go. Stanowi  one wa ne instytucje kulturalne na Pomorzu.

Mówi c o dorobku naukowym ks. Antoniego Liedtkego 
nale y wspomnie , e bibliografia jego drukowanych prac 
liczy 185 pozycji.

W okresie powojennym w polu zainteresowa  nauko-
wych ks. Liedtkego nadal dominowa a przesz o  diecezji 
che mi skiej. Do wa niejszych publikacji nale : Pocz tko-
we dzieje seminarium che mi skiego, Zarys dziejów diecezji 
che mi skiej (do 1945 r.) oraz Tradycje naukowe Pelplina. 
Opracowania biografistyczne, licz ce ponad 20 pozycji, dru-
kowane m.in. w Polskim s owniku biograficznym i Encyklo-
pedii katolickiej s  równie  szeroko reprezentowane. Jako 
historykowi sztuki zawdzi czamy mu wysoko oceniony 
przez krytyk  podr cznik Historia sztuki ko cielnej w zary-
sie wydany w Poznaniu w 1961 roku oraz Sztuk  sakraln
w zbiorowym dziele Historia Ko cio a w Polsce.

W 1974 roku Minister Kultury i Sztuki wyró ni  go z ot
odznak  „Za opiek  nad zabytkami”. W 1975 roku powo a-
no go na wiceprzewodnicz cego Komisji ds. Sztuki Ko ciel-
nej przy Konferencji Episkopatu Polski.

16 pa dziernika 1989 roku Akademia Teologii Katoli-
ckiej w Warszawie nada a mu doktorat honoris causa.

Kiedy zaprasza  do siebie, mia  zwyczaj rozró nia
spotkania o charakterze konsumpcyjnym (mówi c krótko 
– kaw  lub kolacj ) od sympozjum. Ono by o wa niejsze,
bo dokonywa a si  na nim wymiana my li i do wiadcze .
Zawsze przy tym by  mile widziany k cik humoru.

Zmar  26 lipca 1994 roku w Pelplinie. Na cmentarz pelpli -
ski odprowadzi o ks. Liedtkego 7 arcybiskupów i biskupów, 
130 ksi y, klerycy, siostry zakonne, w adze miasta i gminy 
Pelplin, rodzina, liczni wierni wieccy, niektórzy z daleka, jak 
delegacja KUL-u. Chcia , eby na p ycie nagrobnej umie ci
jego herb protonotariusza i has o: „Mi o  nigdy nie ustaje”.

Ks. Liedtke by  cenionym wychowawc  wielu pokole  ka-
p anów diecezji che mi skiej. Biskup Pelpli ski Jan Bernard 
Szlaga w jednym z artyku ów okre li  ks. Liedtkego jako nesto-
ra duchowie stwa diecezji pelpli skiej. Do pe nych dziewi -
dziesi ciu lat zabrak o dwóch miesi cy. Ks. Liedtke ceni  sobie 
t  wysok  pozycj  wieku w ród duchowie stwa diecezjalnego 
i samego Pelplina, gdzie sp dzi  niemal ca e swoje kap a skie
ycie. Jedynie wojna rzuci a go daleko od kraju. Jest on znany 

jako profesor, którego wyk ady uwa ano za najbardziej akade-
mickie. Zawsze starannie przygotowane, wspaniale prowadzo-
ne. W nauce nie ba  si  tzw. trudnej prawdy. Wspomnia  to w jed-
nej ze swoich homilii ks. abp Piszcz: Lepiej kiedy ja wam podam 
gorzk  prawd  z historii Ko cio a, ni by mieli j  wam jako pierwsi 
podawa  ludzie nieodpowiedzialni, ucz cy historii z a osnymi 
przek amaniami. W ten sposób uczy  on nie tylko historii, ale 
równie  obiektywnego patrzenia na ycie, a to by o bardzo po-
trzebne w epoce stalinowskiej i postalinowskiej. Jeszcze przed 
mierci  swoje zbiory przekaza  Bibliotece Seminarium Duchow-

nego oraz Archiwum i Muzeum Diecezjalnemu w Pelplinie. 
W uznaniu zas ug ks. Liedtkego, jedn  z ulic Pelplina na-

zwano jego imieniem.
Na koniec warto doda , e z pewno ci  wielu ludzi za-

wdzi cza mu niezwykle wa ne ogniwo swej humanistycznej 
i kap a skiej edukacji.

Literatura:
1. Liedtke Antoni, Ks., w: Henryk Mross, Pracownicy naukowo-dydak-

tyczni Wy szego Seminarium Duchownego. Pelplin 1939-1995. S ow-
nik bio-bibliograficzny, Pelplin 1997, s. 145-146.

2. Jan Bernard Szlaga, Ksi dz Antoni Liedtke, w: Ksi ga Jubileuszowa. 
350 lat Wy szego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001), 
Pelplin 2001, s. 540-541.
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CZES AW GLINKOWSKI

„Pro Domo Trsoviensi” 
aby by  wszystkim bliski

Medal „Pro Domo Trsoviensi” (Dla Tczewskiego Domu) 
nadawany jest od 1995 roku przez Rad  Miejsk  w Tczewie 
za znacz ce zas ugi dla miasta i jego mieszka ców. Dotychczas 
medal ten otrzyma o 21 obywateli, w tym jeden z Niemiec. 
Uhonorowano nimi osoby wyró niaj ce si  w dzia alno ci go-
spodarczej, spo ecznej, kulturalnej i sportowej.

Pozwol  sobie w tym miejscu przywróci  pami  tych, 
którzy byli pierwszymi laureatami medalu i odeszli na wieczn
wacht .

Franciszek Fabich wieloletni radny Rady Miejskiej 
w Tczewie, inicjator budownictwa indywidualnego – os. Kole-
jarz tzw. Fabichowo, pó niejszy Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa. Roman Landowski, drugi w kolejno ci laureat „Pro 
Domo Trsoviensi”, tak e Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, 
twórca i kieruj cy do mierci Kociewskim Kantorem Edytor-
skim, redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regional-
nego”, uznany pisarz, regionalista. Henryk Lemka, twórca Te-
atru Dzieci cego „Baj”. Edward Pieczewski, d ugoletni prezes 
Chóru M skiego „Echo”. Mieczys aw Izydorek, zas u ony pe-
dagog, wychowawca i dyrektor by ego Technikum Mechanicz-
nego w Tczewie oraz za o yciel znanej w szkolnictwie rednim
Izby Pami ci.

Cze  ich pami ci!
W marcu 2000 roku dziewi ciu laureatów Medalu „Pro 

Domo Trsoviensi” z lat 1995-2000 spotka o si , aby powo a
klub wyró nionych tym medalem. Klub dzia a pod patronatem 
prezydenta i wiceprzewodnicz cego Rady Miejskiej Tczewa. Po-
siada regulamin dzia ania, przewodnicz cego i znaczek klubowy 
oraz Klubow  Ksi g  Pami tkow . Cz onkowie klubu realizuj
podstawowy cel swojej dzia alno ci – upowszechniaj , tworz
i wp ywaj  na wspó czesne oblicze miasta. 

Aktualnie w klubie jest 15 cz onków, wci  aktywnych, wier-
nych celom klubu. Nie poprzestali na odebraniu medalu, ponie-
wa  uwa aj , e wyró nienie to mobilizuje do dalszej pracy na 
rzecz naszego miasta wszystkim bliskiego. W wielu dziedzinach 
ycia udzielaj  si  spo ecznie. Mo na mia o powiedzie , e

i wtedy kiedy otrzymywali te wyró nienia i dzisiaj maj  du e za-
s ugi dla obecnych i przysz ych pokole  naszych mieszka ców.

Jednym z klubowiczów jest Stanis aw Zaczy ski, bez które-
go nie mo e odby  si adna impreza, czy uroczysto , bowiem 
dokumentuje on na kliszy fotograficznej wszystkie te wydarze-
nia. Jerzy Kubicki i Norbert Jatkowski opiekuj  si  Harcersk
Orkiestr  D t , Tadeusz Abt akompaniuje chórzystom „Echa”, 
Józef Krawczykiewicz jest trenerem i s dzi  lekkoatletyki, 
a schorowany i cz sto odwiedzaj cy szpitalne przytuliska Mie-
czys aw Polewicz utrwala dzieje Tczewa pisz c wiersze.

Na ostatnim spotkaniu pod koniec marca br. rozmawiano 
o naszym udziale w typowaniu kandydatów do medalu „Pro 
Domo Trsoviensi”. Jeste my przekonani, e w ród mieszka -
ców Tczewa, a tak e ludzi pracuj cych na jego rzecz jest wielu 
potencjalnych kandydatów, a w ostatnich latach Kapitu a Meda-
lu zarekomendowa a tylko Adama Murawskiego.

Apelujemy do instytucji, zak adów pracy i innych jednostek 
formalno-prawnych zbiorowo ci, aby zainteresowali si  swoimi 
pracownikami, cz onkami stowarzysze , którzy poza swoj  podsta-
wow  prac  przysparzaj  miastu splendoru i konkretnych korzy ci.

Niech niniejsza notatka o dzia alno ci klubu zach ci tych, 
którzy otrzymuj  ró nego rodzaju wyró nienia i niejednokrot-
nie na tym ko cz  swoj  aktywno .
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B ogos awiona z Kociewia
(doko czenie)

Dotykaj c wi to ci

Kociewska pi kna ziemia doczeka a si  swojej wi -
tej. Szczególna rado  ogarnia mieszka ców No-
wego Wieca, Szczodrowa i Skarszew, albowiem s

to miejscowo ci ci le zwi zane z yciem B ogos awionej
Siostry Marty Wieckiej.

Na t  niezwyk  uroczysto  zwi zan  z Beatyfikacj
S ugi Bo ej Siostry Marty Wieckiej wyruszy a parafialna 
pielgrzymka ze Skarszew do Lwowa w dniu 23 maja 2008 
roku o godz. 0.15.

Na granicy stali my zaledwie trzy godziny, poniewa  au-
tobusy z pielgrzymami by y odprawiane bez kolejki na spe-
cjalnie wydzielonym pasie. Do hotelu na nocleg w okolice 
Lwowa dotarli my o godz. 21 z minutami. Nast pnego dnia, 
po wczesnym niadaniu, udali my si  do Parku Kultury im. 
Bogdana Chmielnickiego, na którym to od godz. 9.00 do 
10.45 odbywa o si  czuwanie modlitewne.

Przed wej ciem do wydzielonego sektora wr czono nam 
ksi eczki, w których zamieszczono yciorys Siostry Marty 
w trzech j zykach (polskim, ukrai skim i francuskim). Ksi -
eczka ta zawiera a równie  przebieg modlitewnego czuwa-

nia i mszy w. oraz teksty piewanych pie ni. Zaopatrzeni 
w t  niezwyk  pomoc mogli my w pe ni uczestniczy
w tych nabo e stwach.

O godz 11.00 rozpocz a si  Eucharystia i uroczysty akt 
beatyfikacji pod przewodnictwem J. E. Kard. Tarcisio Berto-
ne – Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej.

Na uroczysto  t  przybyli duchowni i wierni z Polski 
i Ukrainy, a tak e z innych krajów Europy, m. in.: kard. Stani-
s aw Dziwisz z Krakowa, abp Kazimierz Nycz z Warszawy,  
kard. Gulbinowicz z Wroc awia, ks. bp Kazimierz Górny 
z Rzeszowa, metropolita lwowski kard. Marian Jawor-
ski, nuncjusz apostolski abp Iwan Jurkowicz z Kijowa, 
hierarchowie greckokatoliccy i prawos awni, prze o ona
generalna sióstr szarytek, matka Evelyn Franc, a tak e
przedstawiciele w adz pa stwowych Ukrainy oraz w adz
wojewódzkich i miejskich Lwowa. W ród zgromadzonych 
by a te  osoba uzdrowiona za wstawiennictwem Siostry 
Marty. We mszy, jak podaj ród a, uczestniczy o oko o
8 tysi cy wiernych.

Podczas czuwania piewano pie ni, które by y przepla-
tane rozwa aniami o yciu siostry Marty. Nast pnie rozpo-
cz a si  msza w. na o tarzu polowym, nad którym widnia
napis po acinie i ukrai sku: Mi o  Jezusa ukrzy owanego
przynagla nas.

Pro b  o beatyfikacj  siostry Marty odczyta  niezwykle 
wzruszony metropolita lwowski kard. Marian Jaworski, któ-
ry ami cym si  g osem i ze zami w oczach powiedzia , e
b ogos awiona odznacza a si  heroiczn  mi o ci  bli niego
i wzorem ekumenicznego post powania.

 Nast pnie kard. Bertone z upowa nienia ojca w. Bene-
dykta XVI odczyta  po acinie list apostolski, którym papie
wpisa  siostr  Mart  w poczet b ogos awionych i og osi , e

Jej liturgiczne wspomnienie b dzie w dniu Jej narodzin dla 
nieba – tj. 30 maja.

S owa te zosta y przet umaczone na j zyk polski i ukra-
i ski, a wierni przyj li je g o nymi oklaskami. Po tych s o-
wach ods oni to obraz z now  B ogos awion .

Msza w. zosta a odprawiona w j zyku aci skim. Czy-
tania biblijne odczytano w j zyku polskim i ukrai skim.
Ewangeli  od piewali diakoni: po polsku (rzymskokatoli-
cki), po ukrai sku (greckokatolicki).

Homili  wyg osi  w j zyku w oskim kard. Bertone. By a
ona równie  t umaczona na j zyk polski i ukrai ski. Kar-
dyna  Bertone powiedzia , e dzi kuje Bogu za mo liwo
odwiedzenia Ukrainy, która pozosta a wierna Chrystusowi 
i Ko cio owi w okresie wieloletniego komunistycznego 
prze ladowania. Podzi kowa  równie  za mo liwo  prze-
wodniczenia tej Eucharystii, podczas której z wielk  rado -
ci  og osi  siostr  Mart  Wieck  B OGOS AWION .

Po homilii mia a miejsce modlitwa wiernych. Ka da
modlitwa czytana by a w innym j zyku – francuskim, ukra-
i skim, polskim, hiszpa skim, w gierskim i angielskim.

Nast pnie rozpocz a si  procesja z darami. W procesji, 
oprócz hostii, wina i wody, wniesiono dary od rodziny, od sióstr 
zakonnych oraz uczniów i pracowników Publicznej Szko y
Podstawowej w Szczodrowie, która nosi imi  siostry Marty. 

Uroczysto  ta zapewne dla ka dego uczestnika by a nie-
zwyk ym prze yciem duchowym, albowiem na policzkach 
wielu ludzi mo na by o dostrzec zy wzruszenia i szcz cia.

Siostra Marta stanowi przepi kny wzór i przyk ad mi o-
ci, przebaczenia i wdzi cznej pobo no ci, które wydaj  si

nam atwe do na ladowania.
W dzisiejszych czasach coraz wyra niej wida  zapo-

trzebowanie na tak  zwyczajno , a jednocze nie nadzwy-
czajno  – na mi o , która urzeczywistnia si  w trudzie r k
i byciu do dyspozycji. Nast pnego dnia, tj. 25 maja w nia-
tynie odby y si  uroczysto ci dzi kczynne za dar beatyfikacji. 

Zgromadzeni wierni przed o tarzem polowym
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O godz 14.00 przy grobie b ogos awionej Marty Wieckiej mia-
a miejsce modlitwa ekumeniczna. Udzia  w niej wzi li liczni 

duchowni obrz dku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. 
W ród nich byli: abp Nowak – wys annik z Rzymu, bp Kijowa 
– Leon Ma y, proboszcz parafii w niatynie – Jan Szczerbaty 
i inni duchowni. 

W modlitwach przy grobie uczestniczy y delegacje wier-
nych, w ród których by a te  delegacja uczniów i nauczycie-
li ze szko y w Szczodrowie. Z o yli oni na grobie wi zank
kwiatów i zapalili znicz.

Dzi kuj c za dar beatyfikacji, wspólnie piewano pie ni
i odmawiano modlitwy. 

Nast pnie udano si  do pobliskiego parku, gdzie odpra-
wiono Eucharysti  na o tarzu polowym. Uroczyst  Euchary-
sti  u wietni  chór, grupa charyzmatyczna z Charkowa oraz 
zespó  muzyczny z Afryki.

Po uroczysto ciach odby  si  festyn. Dla wszystkich 
uczestników uroczysto ci przygotowano pocz stunek – napo-
je, ciasto, surówki i kasz  z przepysznym mi sem w sosie.

 W tym miejscu nie tylko mówiono o ekumenizmie. On 
tam naprawd  istnia . W czasie modlitw wyra nie by o s y-
cha  rozlegaj ce si  s owa w wielu j zykach, a nade wszyst-
ko w j zyku polskim i ukrai skim.

yczliwo ci, z jak  tam si  spotkali my, nie da si  wy-
razi  s owami.

 Wyj tkowo wzruszaj ce by y sceny, jak Ukrai cy gorli-
wie modlili si  przy grobie s. Marty i w kaplicy w. Jana Ne-
pomucena. Kl cz c i szlochaj c ocierali chustki lub obrazki 
z Jej wizerunkiem o grób. K adli si  na niego, g askali i zno-
wu k adli.

Przynosili cieniutkie wiece i zapalali je w kaplicy od-
mawiaj c przy tym swoje modlitwy. Jedna z kobiet sz a
z tymi wieczkami w r ku i zanosi a si  szlochaj cym
p aczem ju  od bramy wej ciowej. Najbardziej ujmuj ce
jest to, e ludzie bezgranicznie zawierzaj  swoje proble-
my yciowe siostrze Marcie, przynosz c Jej za to w darze 
nie pi kne bukiety kwiatów, lecz wi zk  chabrów, maków 
lub piwonii. K ad  je na posadzce w kaplicy i zapalaj
wieczki.

Taka postawa wiadczy, e b ogos awiona s. Marta jest 
dla nich kim  nadzwyczajnym i wyj tkowym.

Jej ycie, s u b  i heroiczn mier  Bo a Opatrzno
przyprowadzi a w a nie tutaj – do niatynia, by przez Jej 
osob  objawi  sw  Mi o . To w a nie niaty  sta  si  miej-
scem Jej ofiarnej s u by bli nim, a  do oddania ycia.

JOANNA FRY LEWICZ

Siostra Marta nasz  patronk

Propozycja nadania imienia szkole

Dnia 30 stycznia 2006 roku podczas posiedzenia Rady 
Pedagogicznej Publicznej Szko y Podstawowej 
w Szczodrowie ówczesna dyrektor, Krystyna Po-

trac, wyst pi a z propozycj  nadania szkole imienia.
Nie musieli my si  d ugo zastanawia , szybko doszli-

my do wniosku, e najbardziej godn  postaci  b dzie sio-
stra Marta Wiecka. Przecie  to osoba z Kociewia, z Nowego 
Wieca, miejscowo ci oddalonej od Szczodrowa 7 kilome-
trów. To osoba, której przyk ad mo e by  wzorem, autory-
tetem dla wspó czesnej m odzie y. Tego samego zdania byli 
równie  uczniowie i ich rodzice.

Przygotowania

Nowy rok szkolny 2006/2007 up ywa  wi c pod zna-
kiem przygotowa  do najwa niejszego wydarzenia 
z ycia szko y. Nadrz dnym celem by o przede 

wszystkim przybli enie uczniom sylwetki s. Marty.

Wystawa

Wpierwszych dniach wrze nia 2006 roku dzi -
ki siostrze Józefie W trobie ze Zgromadzenia 
Sióstr Mi osierdzia w. Wincentego a´ Paulo 

w Krakowie uda o si  urz dzi  w szkole wystaw  o s. Mar-

Grób B ogos awionej

Wyst p grupy charyzmatycznej z Charkowa

SYLWETKA WI TEJ
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cie. W centrum wyeksponowany zosta  du y obraz S ugi
Bo ej. Wzd u  korytarza i auli ustawiono 5 du ych plansz. 
Pierwsza z nich informowa a o dekrecie wydanym w Rzy-
mie jeszcze za ycia Jana Paw a II, a dotycz cym heroicz-
no ci cnót s. Marty. Druga tablica zawiera a wiadomo ci
o yciu siostry w rodzinie, akt ma e stwa rodziców, me-
tryk  chrztu Marty, jej jedyne zdj cie w stroju wieckim
itp. Trzecia przedstawia a dzia alno  apostolsk  s. Marty, 
kolejna – jej kontakty z rodzin , jej listy do rodziców i ro-
dze stwa pe ne mi o ci i troski o nich. Ostatnia plansza uka-
zywa a kult przy grobie s. Marty na cmentarzu w niatynie,
gdzie w 1904 roku zosta a pochowana. Od tego czasu do 
dzi  grób otaczany jest czci  i nieustannie nawiedzany przez 
ludzi szukaj cych u Niej pomocy w ró nych, trudnych, cz -
sto beznadziejnych, jak mog oby si  wydawa , sprawach. 

Nale y wspomnie , e z wystaw  t  zapoznali si  nie 
tylko uczniowie, bowiem szko  licznie odwiedzali te
mieszka cy Szczodrowa i okolicznych miejscowo ci, para-
fianie. Zosta a ona nag o niona przez naszego proboszcza, 
w zwi zku z czym wie  o niej dotar a do wielu.

Wizyta Biskupa

Dnia 20 wrze nia 2006 roku go cili my w szkole Jego 
Ekscelencj  biskupa Jana Bernarda Szlag , przedsta-
wicielki Zgromadzenia SM z Prowincji Krakowskiej, 

Tczewskiej, Che mi skiej, Pelpli skiej, a tak e przedstawiciel-
k  Sióstr Werbistek z Raciborza, pochodz c  z rodziny s. Mar-
ty. Przybyli do nas tak e wszyscy ksi a z dekanatu skarszew-
skiego z ks. pra atem Romanem Weso owskim na czele oraz 
przedstawiciele w adz lokalnych: burmistrz Dariusz Skalski 
i przewodnicz cy Rady Miejskiej Andrzej Flis.

 Jedna z plansz wystawy w korytarzu szko y

Przywitanie bpa przez dzieci
Figura w. Jana Nepomucena  

w Nowym Wiecu

Na powitanie tylu jak e zacnych go ci uczniowie zainto-
nowali pie  „Oto jest dzie , który da  nam Pan…”. Rzeczy-
wi cie, dzie  ten by  szczególny, bowiem na r ce ks. bisku-
pa z o ony zosta  wniosek o nadanie szkole imienia S ugi
Bo ej s. Marty Wieckiej. Uroczysto  t  przewidziano na 
30 maja 2007 roku, w 103. rocznic mierci s. Marty. Ks. bi-
skup przyj  pismo z widocznym wzruszeniem i powiedzia ,
e jest to dla niego wielka rado . Zapewni  o pozytywnym 

ustosunkowaniu si  do pro by. Siostr  Mart  nazwa  „sol
tej ziemi”, a Jej mier  „bia ym m cze stwem”, polegaj -
cym na oddaniu ycia za drugiego cz owieka.

Po wi cenie figury w. Jana Nepomucena 
w Nowym Wiecu

Dzie  20 wrze nia utkwi  w naszej pami ci równie
z innego powodu. Otó  w godzinach popo udnio-
wych brali my udzia  w uroczysto ciach zwi za-

nych z po wi ceniem figury w. Jana Nepomucena, którego 
tak umi owa a sobie niegdy  Marta. Uroczysto ci tej rów-
nie  przewodniczy  Jego Ekscelencja biskup Jan Bernard 
Szlaga.

Figura Nepomucena po latach znów odnalaz a swoje 
miejsce, stan a bowiem w Nowym Wiecu na posesji, która 
przed laty nale a a do rodziców s. Marty (dzi  jest w asno -
ci  Jaros awy i Andrzeja Dworaczków). Jej przywrócenie 
zawdzi czamy twórcom „Fotogalerii Ma e Ojczyzny” – Jo-
lancie Selidze z Radomia oraz Ireneuszowi So oniewiczowi
z Pu tuska, którzy za zgod  Zgromadzenia Sióstr Mi osier-
dzia i miejscowych w adz ko cielnych podj li inicjatyw
przywrócenia figury w zwi zku z tocz cym si  procesem 
beatyfikacyjnym s. Marty. Przedsi wzi cie to spotka o si
z yczliwym przyj ciem u ytkowników i sympatyków ich 
strony internetowej (www. maleojczyzny.vel.pl) oraz cz on-
ków rodziny siostry Marty.

Wspólne dzia ania doprowadzi y do tego, e w Nowym 
Wiecu znów patronuje w. Jan Nepomucen, a dzi ki Bogu-
s awowi Sulewskiemu (synowi Malwiny Sulewskiej, której 
dziadek by  bratem ojca s. Marty) wokó  figury powsta o
pi kne kamienne ogrodzenie.

SYLWETKA WI TEJ
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Wieczornica

Wstyczniu 2007 roku z kolei, w 133. rocznic  uro-
dzin s. Marty zorganizowano w szkole wieczor-
nic , podczas której wychowankowie opowie-

dzieli histori  krótkiego, ale jak e bogatego ycia s. Marty. 
Motto uroczysto ci brzmia o: „Nikt nie ma wi kszej mi o ci
od tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjació  swoich”.

Oprócz uczniów i nauczycieli przybyli przede wszyst-
kim cz onkowie rodziny siostry Marty, w tym wiceburmistrz 
Skarszew – Zygmunt Wiecki. wi teczny wystrój, mrok za 
oknem, blask p on cych wiec pozwoli  chyba wszystkim 
na w a ciwy, g boki, duchowy odbiór przes ania p yn cego
z wieczornicy.

Poprzez nauk  takim si  stanie,
Aby kiedy  godnie y !

Natalia Zittermann, klasa II 

SIOSTRA MARTA
Siostra Marta jest kochana
I przez wszystkich uwielbiana.
Chocia  cia o ma do  skromne,
Jej serduszko jest ogromne.
Ka dy cz owiek, który J  zna ,
Bardzo mocno Siostr  kocha .
Pomoc szczególna – to jest znak,
I niech ju  zostanie tak!
Bo gdy smutno jest, czy le,
Siostra Marta wie, 
Jak pocieszy  mnie…

Andrzej Spychalski, klasa VI

Nadanie Publicznej Szkole Podstawowej 
w Szczodrowie sztandaru i imienia S ugi Bo ej

s. Marty Wieckiej

Dnia 31 maja uroczysto ci rozpocz y si  od uformowania 
przed szko  orszaku sk adaj cego si  z orkiestry d tej,
pocztów sztandarowych, w tym pocztu naszej szko y

z ufundowanym sztandarem, za którym post powali Rodzice 
Chrzestni sztandaru (s. Józefa W troba SM oraz Bogus aw
Sulewski – krewny S ugi Bo ej), delegacje z poszczególnych 
klas, zaproszeni go cie, pozostali uczniowie i pracownicy 
szko y.

Po rozpocz ciu mszy w. Jego Ekscelencj  bpa Jana Ber-
narda Szlag  przywita  ks. proboszcz, a nast pnie ucznio-
wie, którzy poprosili o przewodniczenie mszy w. w intencji 
rych ej beatyfikacji S ugi Bo ej s. Marty Wieckiej i o b o-
gos awie stwo dla ca ej spo eczno ci szkolnej. Ks. biskup 
w swojej homilii zwróci  uwag  na potrzeb  dobrych 
wzorców moralnych we wspó czesnym wiecie i wyrazi
sw  rado  z faktu, i  spo eczno  szko y w Szczodrowie 
wybra a na swoj  patronk  S ug  Bo  s. Mart  Wieck
b d c  „sol  tej ziemi”. Po Komunii w. po wi ci  sztan-
dar i udzieli  b ogos awie stwa wszystkim zebranym. Po 
mszy w. wyznaczona delegacja z o y a kwiaty na grobie 
rodziców i rodze stwa s. Marty Wieckiej (cmentarz przy 
ko ciele).

Wyst p uczniów

Konkursy

Do wa niejszych przedsi wzi  nale y zaliczy  tak e
m.in. ró nego rodzaju konkursy: literacki, recytator-
ski, wiedzy o s. Marcie czy plastyczny. Uczniowie 

przygotowuj cy si  do nich zg biali wiedz  na temat ich 
przysz ej Patronki, rozwijali swoje zdolno ci twórcze i pla-
styczne.

Oto kilka wyró nionych w konkursie literackim wierszy 
autorstwa naszych uczniów:

MATECZKA…
Siostra Marta uzdrawia a,
no i chorych pociesza a.
Tyle w sercu dobra mia a, mi osierdziem obdarza a.
Za to wszystko J  kochamy
i Patronk  og aszamy!

Wojciech Kleinschmidt, klasa III

GODNIE Y …
Siostro Marto, Patronko nasza,
Prosimy Ciebie, ochraniaj nas.
Chcia abym, by Twoja wiara, si a, mi o  i honor,
By y cechami ka dego z nas.
Wzorem nam jeste ,
Patronko nasza!
B agamy Ciebie,
Ochraniaj nas!
P ynie czas nieub aganie,
Ka dy z nas chce lepszym by …

Ods oni cie tablicy z now  nazw  szko y
przez pa stwa K. Z. Wieckich

SYLWETKA WI TEJ
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Najpi kniejsze, najstarsze, najwi ksze – te trzy s owa
s ysza am najcz ciej podczas mojej podró y przez 
Chiny. Pa stwo rodka zachwyci o mnie kolorami, 

odurzy o egzotyczn  woni , ale przede wszystkim – zasko-
czy o kontrastami. Pi  tysi cy lat historii, wspania e dzie-
dzictwo kulturowe, a przy tym niespotykany rozwój gospo-
darczy, wielkie zmiany dokonuj ce si  niemal ka dego dnia 
na naszych oczach (...) – tak o Chinach – wielkim Pa stwie

rodka pisze w najnowszym majowym numerze „National 
Geographic” znana dziennikarka i podró niczka Martyna 
Wojciechowska. 

Artyku y zawarte w numerze opowiadaj  o wspó czes-
no ci Chin, tak e o najnowszym dziele – Olimpiadzie i jej 
organizacji. Mo na jednak znale  co  o historii, kulturze, 
no i o smokach i wielkim murze. To najstarsze pa stwo Azji 
i jedna z najstarszych cywilizacji wiata. Znana mi dzy in-
nymi z wielkiego muru, najstarszego zabytku architektury, 
wielkiego chi skiego dzie a budowlanego, obronnej bu-
dowli wielokilometrowej z cegie , gliny i kamieni, maj cej
obroni  Pa stwo rodka przed hordami i armiami koczow-
niczych naje d ców z pó nocy: Tatarów, Mongo ów i innych 
ludów. Innymi znanymi chi skimi wynalazkami s : proch, 
produkcja delikatnego jedwabiu z nici jedwabnika, tajemni-
cza ro lina zwana z chi ska „ ay”, „czay”, co po europejsku 
t umaczono pó niej „herba-ti” lub „harba-ta”, czy równie 
cenna i kosztowna porcelana. 

Za  symbolem tego wielkiego i tajemniczego pa stwa
na wschodzie, znanym Europejczykom, by  równie wielki 

GRZEGORZ WALKOWSKI

Or y, gryfy i smoki
(cz  druga)

W szkole po odczytaniu aktu nadania imienia przez prze-
wodnicz cego Rady Miejskiej w Skarszewach Andrzeja Fli-
sa nast pi o ods oni cie i po wi cenie tablicy z now  nazw
szko y oraz obelisku z wizerunkiem Marty upami tniaj ce-
go nadanie szkole imienia. Nast pnie wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na boisko szkolne. Po przywitaniu go ci
i wyst pieniu dyrektor szko y, przedstawiciel Rady Rodzi-
ców Wies aw Kolberg odczyta  Akt Fundacyjny Sztandaru. 
Po lubowaniu uczniów na sztandar mia a miejsce prezenta-
cja sztandaru i premierowe wykonanie hymnu szko y. 

Ca  uroczysto  wie czy a cz  artystyczna sk adaj ca
si  z dwóch elementów: wyst pu uczniów i koncertu. Autora-
mi widowiska ukazuj cego ycie, s u b  i mier  S ugi Bo ej
byli nauczyciele szko y. Go cinnie wyst pi o z krótkim reper-
tuarem Skarszewskie Towarzystwo piewacze, które prowa-
dzi Krystyna Wiecka – równie  cz onek rodziny s. Marty.

Obelisk upami tniaj cy nadanie szkole imienia

lubowanie na sztandar
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Wyst p uczniów na zako czenie uroczysto ci ry
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i tajemniczy twór ze skrzyd ami i d ugim ogonem, ziej cy
ogniem ze strasznej paszczy... potwór, maszkara czyli smok. 
Tak go widzieli europejscy i azjatyccy kupcy lub zabijani 
przez wschodnich wojowników mieszka cy miast niszczo-
nych i masakrowanych przez dzikich naje d ców – Mon-
go ów i Tatarów. Dla mieszka ców Pa stwa rodka to nie 
wielki i straszny potwór lecz ich symbol i opiekun – wi-
doczny tak e na wschodniej cz ci niebosk onu. Dla Chi -
czyków smok to jeden z 12 znaków chi skiego horoskopu, 
obok wini i psa: najszcz liwszy i najmilszy. Jest zwi zany
jako twór opieku czy, wodny z wielkimi rzekami: Jangcy 
i Huang He, ó t  Rzek , cz sto przedstawiany jako w  ze 
skrzyd ami. Ju  w III w. n.e. powsta  specjalny traktat „smo-
czy”. W przekonaniu ówczesnych Chi czyków znajdowane 
na pustyni i w górach ko ci i skamieliny wielkich „smoków” 
to resztki tajemniczych stworów. Wierzyli oni, e nie zosta y
wpuszczone do nieba na dwór Nefrytowego Cesarza i dlatego 
poumiera y na ziemi. Ich szcz tki s  od dawna wykorzysty-
wane w produkowaniu ró nych chi skich leków. Do dzisiaj 
pro ci wie niacy, zbieraj cy ry  nad ó t  Rzek , wierz
wi cie, e s  to ko ci prawdziwych smoków. Do dzisiaj tak-
e dzieci chi skie bawi  si  latawcami, zrobionymi z kartonu 

i kolorowych papierów smokami, a w czasie karnawa u królu-
j  wielce kolorowe i najró niejsze w kszta tach smocze stwo-
ry. O ile straszne jaszczury – smoki strasz  przede wszyst-
kim Europejczyków, to dla mieszka ców Pa stwa rodka
s  szcz liwymi i przyjaznymi opiekunami, wyst puj cymi
w symbolice i ornamentyce wi ty  i budowli „miasta ce-
sarzy i cesarzowych” – Pekinu, czy te  innych metropolii, 
czy wreszcie na chor gwiach i znakach wojskowych. Je eli
dla Chin smoki, to dla Europejczyków, a wcze niej dla ich 
przodków, pochodz cych z basenu Morza ródziemnego,
inne znaki i inne symbole mia y wielkie i wa ne znaczenie.

Do dzisiaj w herbach i znakach pa stwowych wyst puj
np. lwy, jak w herbie Anglii czy wspó cze nie Wielkiej Bry-
tanii jest Lew Albionu lub trzy le ce lwy króla Artura „Lwie 
Serce”. Tak e Szkocja mia a jako swój znak lwa, ale Walia 
ju  smoka. Tak e królestwo Przemy lidów, Bohemia czyli 
Czechy w herbie maj  lwa z podwójnie skr conym ogonem. 
Tak e pa stwa skandynawskie: Dania, Szwecja i Norwegia 
upodoba y sobie lwa w herbach. Ale ju  w Europie Central-
nej i rodkowej bardziej znany i stosowany by  inny znak. 
Znak or a. W redniowieczu szczególnie cz sto wyst powa
jako herb na chor gwiach i tarczach Polan, Lachów lub Le-
chitów, Piastów dalej Sarmatów szlacheckiej rzeczpospoli-
tej, Jagiellonów, Batorego i Wazów – Bia y Orze . Czarnego 
or a upodobali sobie potomkowie Germanów i Franków, 
Szwabów i Sarów. Ich ksi ta i królowie, dalej cesarze 
Rzeszy Niemieckiej, a wcze niej wi tego Cesarstwa Na-
rodu Niemieckiego, nosili czarne or y. Od czasów Rudol-
fa I Habsburga, zwyci zcy w bitwie pod Suchymi Krutami 
i zabiciu w niej czeskiego rywala do cesarskiej korony, kró-
la Przemys awa Ottokara II, korona cesarzy niemieckich 

wi tego Cesarstwa nale a a do domu Habsburskiego a  do 
XIX wieku, a jej god em i herbem wielkim by  do 1914 roku 
dwug owy cesarski orze , podtrzymywany przez lwa i gryfa 
(jako tzw. trzymacze, podtrzymuj ce tarcz  herbu). Dwu-
g owy czarny orze  towarzyszy  w redniowieczu w adcom
Cesarstwa Wschodniorzymskiego ze stolic  w Konstantyno-
polu, od czasów roz amu na dwa cesarstwa w 333 roku a  do 
1453 roku. Czas trwania Cesarstwa Bizantyjskiego, oko o
tysi cletniego, wyznacza  okres zwany w dziejach rednimi,
ciemnymi wiekami albo redniowieczem.

Od upadku Cesarstwa Zachodniego w Rzymie 
w 476 roku, a  do drugiego najazdu w 1453 roku i obl -
enia Konstantynopola przez wojska su tana osma skiego

Mehmeda II Zdobywcy, pod murami tego wielkiego, wspa-
nia ego miasta, po o onego na styku Azji i Europy, Wscho-
du i Zachodu, opota y sztandary i chor gwie z czarnym 
or em na z otym ( ó tym) tle. Gdy po udanym obl eniu
miasta i po pokonaniu wojsk ostatniego cesarza wschodnie-
go, bazilousa Manuela II Paleologa, upad a twierdza wraz ze 
mierci  cesarza i resztkami jego oddzia ów upada miasto 

– symbol. Pod ciosami mahometa skich Turków ginie ostat-
ni cesarz, bezpo redni spadkobierca tronu, ber a, korony 
i miecza cesarzy rzymskich Oktawiana, Trajana, Waspezja-
na, Hadriana i wielu innych, tak e Konstantyna, tego który 
za o y  now , drug  obok Rzymu w Italii, stolic  w Bizan-
cjum, zwan  drugim Rzymem, na swoj  cze  nazwanego 
Konstantynopolem.

Wraz z upadkiem czarnych or ów na z otym tle na ru-
inach Bizancjum upada te  tradycja aci ska nad Morzem 

ródziemnym, upada Ko ció  greckokatolicki, upada wielka 
i d uga kultura rzymsko-grecko- aci ska. Wspania a wi ty-
nia Hagia Sophia – wi tynia M dro ci Bo ej, po wi cona
Marii i Chrystusowi Pantokratorowi, której budow  rozpo-
cz  Konstantyn Wielki, wielki symbol acinników. Od roku 
zdobycia i pokonania Bizancjum w 1453 roku sta  si  wielk
wi tyni  islamu. Wokó  ogromnej kopu y z wizerunkiem 

Chrystusa Panuj cego Króluj cego (bo tyle po grecku zna-
czy Pantokrator) stan y i wznosz  si  do dzisiaj cztery wie e
minaretów, na których muzu ma ski mu a og asza wysokim 
przeci g ym g osem „Allach jest wielki”. Na szcz cie su -
tan Mehmed II kaza  po trzydniowej rzezi i rabunku miasta 
i jego mieszka ców, ocali  m drców, lekarzy, rzemie lni-
ków, jak równie  zachowa wi tynie i zamieni  je na is-
lamskie meczety, dalej s u ce Jedynemu Bogu.

A or y rzymskie, cesarskie, królewskie, ksi ce i rycer-
skie dalej wyst powa y na znakach, chor gwiach i tarczach  
w wielu bitwach na polach redniowiecznej Europy. Cz sto
razem obok gryfów i smoków.

ród o:
1.  National Geographic, maj 2008.
2.  Micha ek A. Wyprawy krzy owe – armie ludów tureckich, Dom 

Wydawniczy Bellona – Warszawa 2001.

ry
c.

 a
ut

or
a

HERBY I ZNAKI PA STWOWE



42 KMR

PRACOWNICZE OGRODY DZIA KOWE

BOGDAN K. BIELI SKI

Trzy siostry Tollikówne z Królów Lasu 

Józefina Balewska by a najstarsz  spo ród trzech córek 
Paw a i Julianny z Kraskich, urodzona 7.02.1855 roku 
w Królów Lesie, zmar a 23.10.1939 roku w Bobowie. Po-

lubi a Franciszka Balewskiego (1847-1933), syna Antoniego 
i Marianny z Niklewskich w dniu 20.11.1874 w Borkowie 
– lub cywilny i 2.02.1875 roku w Bobowie – lub ko cielny.

Balewscy wcze niej mieszkali we Fr cy. Antoni, oj-
ciec Franciszka, odnotowany jest w tamtejszych ksi gach
chrztu (liber baptisatorum) jako rodzic chrzestny a  15 razy 
w okresie od 1843 do 1852 roku, kiedy to przeniós  si  do 
Grabowa. Przed Fr c  Antoni wraz z rodzicami mieszka
w Gorczenicy pod Brodnic . Potwierdza to te  metryka uro-
dzenia Franciszka. Pogl d taki o pochodzeniu z Gorczenicy 
wyra a  równie  mecenas Tadeusz Balewski z Torunia. We-
d ug tradycji rodzinnej Antoni Balewski (1818-1889), ojciec 
Franciszka, wracaj c pieszo z wojska zatrzyma  si  w Ka-
mionce u swoich krewnych i tam zapozna  si  z Mariann
Niklewsk  (1811-1879), córk  Jakuba i Marianny z Bine-
rowskich. Marianna Niklewska primo voto Jerkiewicz by a
wdow  i mia a z pierwszego ma e stwa sze cioro dzieci. 
Jednak w chwili poznania Antoniego z tej niema ej gromad-
ki na pewno y o tylko dwoje: Jan i Józef.

M odszy Józef, w chwili lubu swej matki z Antonim 
Balewskim mia  zaledwie 3 lata. lub Antoniego Balewskie-
go ze starsz  od niego o 7 lat wdow  Mariann  Niklewsk
odby  si  w 1846 roku w Lalkowach. Pocz tkowo zamiesz-
kiwali we Fr cy, tu te  w 1847 roku urodzi  si  pierwszy 
z tego ma e stwa syn Franciszek.

Z Fr cy Balewscy przenie li si  do Grabowa. Wie  po o-
ona w gminie Bobowo, powiat Starogard Gda ski. Pierw-

sza wzmianka o Grabowie pochodzi z 1274 roku. Znajduje 
si  tu ko ció  p.w. Objawienia Pa skiego z XVI wieku. Stoi 
w miejscu dawnej wi tyni, w której w 1453 roku odby  si
zjazd szlachty pod wodz  Jana z Jani, skierowany przeciw 
ch opom z Gniewa i Osieka. Jest cmentarz przyko cielny
oraz drugi po przeciwnej stronie drogi. Od strony pó nocnej
z ko cio em s siaduje szko a. Balewscy kupili gospodarstwo 
z budynkami mieszkalnymi i inwentarskimi przy drodze 
biegn cej obok pó nocnej cz ci jeziora w kierunku zachod-
nim do Wolentala. 

Rozalia – siostra Franciszka urodzona w 1849 roku przy-
sz a na wiat prawdopodobnie ju  w Grabowie, potem jesz-
cze w 1854 roku urodzi  si  Leon. 

lub Franciszka z Józefin  Tollik mia  by  pierwszym 
lubem cywilnym w Borkowie, jak nios a wie  rodzinna, 

po wprowadzeniu tej instytucji od 1.10.1874 roku przez 
Prusaków w zaborze na Pomorzu. Jednak e wspó czesne
odczyty z metryk cywilnych skorygowa y t  wiadomo
i ujawni y, e ich zapis jest na pozycji ósmej. 

Józefina z Franciszkiem mieli siedmioro dzieci, z których 
dwoje zmar o wcze nie: Franciszek w 1878, a Marian w 1884 
roku. Rodziny za o yli Maksymilian (1875-1963), który o eni
si  z Kaszubk  Otyli  Bieszk i wyemigrowali do ówczesnej 
Republiki Federalnej Niemiec. Rozalia (1878-1964) wysz a za 
m  dwukrotnie; pierwszym m em by  Antoni Sobotta zmar y
w 1906/1908 roku, drugim Brunon Halb zamieszka y w Tcze-
wie. Niezam ne pozosta y Klara, Maria i Stefania. 

Franciszek Balewski dziedziczy  gospodarstwo po ojcu 
Antonim, które mia o oko o 80-90 ha. Mniej wi cej w 1890 
roku Franciszek to gospodarstwo sprzeda . Po drugiej woj-
nie wiatowej w tym gospodarstwie mieszka  Konrad B -
kowski, który zmar  w 1953 roku.

Wraz z obowi zkami gbura Franciszek godzi  dzia al-
no  w ramach powsta ego w 1866 roku Banku Ludowego 
w Skórczu z pierwsz  siedzib  do 1904 roku w Bobowie. 
Skal  tego banku mo e odzwierciedla  podana przyk adowo
na rok 1879 liczba cz onków wynosz ca 214 osób i uzyska-
ny w tym e roku obrót w wysoko ci 92774 marek. 

Otó  prezesem tego banku w roku 1881 by  Franciszek 
Balewski. Wiedza ta wynika z og oszenia w numerze 118 
„Pielgrzyma” z 15.10.1881 roku, w którym w a nie on w tej 
funkcji zawiadamia  o walnym zebraniu i na nim mia  nast pi
obór (wybór) kontrolera w miejsce zmar ego ksi dza Nikode-
ma Lissa. Nadto Franciszek pe ni  w tym e banku w latach 
1887-1890 funkcj  prezesa rady nadzorczej, a w kilka lat pó -
niej w okresie 1895-1907 kontrolera w zarz dzie tego banku. 
Tak e jego ojciec Antoni Balewski by  podskarbim w zarz -
dzie banku w roku 1887, nie wiadomo od kiedy, ale nied ugo
po tej dacie, bowiem zmar  w 1889 roku na udar serca. Przy 
okazji wspomn , e jego ona Marianna zmar a na zapalenie 
p uc dziesi  lat wcze niej, bo w 1879 roku. W sk ad rady 
nadzorczej banku wchodzi  tak e w 1902 roku brat Franciszka 
– Leon, gbur z Nowej Cerkwi.

Franciszek by  towarzyski i lubiany. Ch tnie artowa
i dowcipkowa . Pi knie mówi  i zna  dobrze gwar  kociew-
sk . Mia  równie  zdolno ci techniczne. By wietnym piro-
technikiem, sam konstruowa  ognie sztuczne. Umiej tno ci
te wykorzystywa  przy imprezach organizowanych na wsi 
m.in. dla u wietnienia do ynek. Lubowa  si  w uroczy-
sto ciach. Organizowa  wieczorne p ywanie po jeziorze 
w Grabowie. Na odziach instalowa  lampiony. Uwielbia
przepych, wszystko co sam organizowa  musia o by  wyko-
nane  z wielk  gracj  i rozmachem. 

Niestety, wszystkie te zachcianki by y bardzo kosztow-
ne, ponadto grywa  w karty na pieni dze. W ko cowym
efekcie zmuszony by  sprzeda  gospodarstwo w celu sp a-
cenia d ugów.

Oko o 1890 roku przenie li si  do córki Stefanii do Bo-
bowa i tam pozostali ju  do ko ca ycia. Dom mieszkalny 
sta  przy g ównej drodze przelotowej i oznaczony by  nu-
merem 42. Franciszek zmar  w 1933 roku, a Józefina tu
po wybuchu wojny 23.10.1939 roku. Pochowani zostali na 
miejscowym cmentarzu. 

Bobowo – wie  gminna w powiecie starogardzkim, li-
czy blisko 2000 mieszka ców. Po o ona nad rzek  W -
giermuc  na dawnym szlaku bursztynowym. To tu powsta
w 1866 roku i mia  sw  pierwsza siedzib  a  do 1904 roku 
Bank Ludowy w Skórczu, najstarszy na Pomorzu. Tutejszy 
ko ció  p.w. w. Wojciecha z XVI wieku zlokalizowany jest 
na wzniesieniu przy skrzy owaniu dróg wiejskich. Ten pa-
tronat uzasadniony by  obecno ci  w tym miejscu w X wieku 
w. Wojciecha. Z grup  misjonarzy przemawia  tu do wiernych. 

W Grabowie mieszka a nadal siostra Franciszka – Roza-
lia (1849-1909). Epitafium z jej grobu wmurowane zosta o



43KMR

RODY POMORSKIE

w ogrodzenie cmentarza. Natomiast najm odszy brat, Leon 
(1854-1935) o eni  si  z Joann  Binerowsk , córk  Francisz-
ka i Marianny Pi tkowskiej. Osiedlili si  na gospodarstwie 
w Nowej Cerkwi. Przez ten zwi zek nast pi o dodatkowe 
spokrewnienie przez Binerowskich. Gospodarstwo Leona 
w Nowej Cerkwi po o one by o na wybudowaniu pod Rom-
barkiem. Pó niej wykupili je kociewscy górale. 

W rodzinie pami ta si  dot d pewne wypowiedzi mi -
dzy bra mi Franciszkiem i Leonem. „Do Leona zamieszka-
ego w Nowej Cerkwi cz sto chodzi  Franciszek z Bobowa. 

Odleg o  ta na krótkie drogi przez las wynosi a 7 km. Na 
gospodarstwie na jego widok mawiano: Idzie stryj z Bobo-
wa, a Franciszek na powitanie odpowiada : ciotka (Józefina) 
da a pozdrowi ”.

Inny przyk ad: „Franciszek znudzony samotno ci  po-
stanowi  odwiedzi  brata Leona i tak uzasadni  swoje wyj-
cie: Id  do Leona na rozrywk , a e tym razem by  to Wielki 

Pi tek Józefina odpowiedzia a cierpko: Krzy  i ró aniec to 
twoja rozrywka”. Ju  dzi  nie pami ta si , czy Franciszek 
us ucha  przestrogi i czy zrezygnowa  z wyskoku. 

Inna anegdota z okresu wcze niejszego, gdy Franciszek 
mieszka  jeszcze w Grabowie. „Franciszek pojecha  razem ze 
swym s siadem do Pelplina, konie by y Franciszka, a powózka 
s siada. Do Pelplina jechali zgodnie, a za atwiwszy co trzeba 
wracali bardzo zadowoleni i stwierdzili, e dobrze si  jedzie.
Franciszek mrucza , e dobrze si  jedzie, bo dobre konie, s -
siad za  twierdzi , e dobrze si  jedzie, bo dobra powózka. 
I tak zacz a si  k ótnia. Franciszek nie pojecha  wprost do Gra-
bowa, lecz zajecha  na podwórze swego brata Leona w Nowej 
Cerkwi, wyprz g  konie i powiedzia  do s siada: skoro twoja 
powózka jest tak dobra, to jed  sobie sam do Grabowa. Leon 
jako gospodarz, gdzie scysja mia a miejsce, próbowa  spór za-
agodzi , lecz Franciszek by  nieugi ty. Chc c nie chc c Leon 

po yczy  s siadowi konia z furmanem, a Franciszkowi powóz-
k  i w ten sposób za agodzi  skutki tego sporu”.

Skoro tylekro  by o przywo ywane imi  Leona – brata 
Franciszka – warto kilka s ów po wi ci  i jego licznej rodzi-
nie. Otó  gromadka ich potomków liczy a dwana cioro dzie-
ci, z których jedynie dwoje zmar o wcze nie. Adam zmar
w pierwszym roku po urodzeniu, Helena w wieku trzech lat. 

Dziedzicem maj tku Balewskich w Nowej Cerkwi zosta
Jan (1887-1949) – kawaler, a pierworodna córka Leokadia 
(1883-1975) wysz a za gbura Franciszka Hildebrandta do 
Rze cina (zgin  pod koniec wojny w Stuthoffie). Zawo-
dom medycznym po wi ci o si  troje. Lekarzami zostali 
Józef (1885-1975) i W adys aw (1893-1980), a farmaceu-
t  Feliks (1891-1957). Józef by  ponadto dzia aczem poli-
tycznym, aktywnym cz onkiem Stronnictwa Narodowego, 
a W adys aw dzia aczem spo eczno-kulturalnym. Oboje 
znale li swoje miejsce w S owniku Biograficznym Pomorza 
Nadwi la skiego i S owniku Kociewskim. Najm odszy Tade-
usz (1904-1995), by  s dzi  i adwokatem w Toruniu. Jedna 
z córek Zofia (1898-1943) po wi ci a si  s u bie Bogu i zo-
sta a zakonnic  u sióstr mi osierdzia.

Rozalia Piontek – druga córka Paw a Tollika i Julianny 
z Kraskich urodzi a si  17.09.1857 roku w Królów Lesie, 
zmar a 28.08.1918 roku i pochowana zosta a w Bobowie 
(patrz nekrolog zamieszczony w nr 105 „Pielgrzyma” z roku 
1918). W wieku 22 lat w dniu 18.11.1879 roku wysz a za 
m  za Franciszka Piontka (1845-1923) do Bobowa.

Piontków mo emy atwo znale  w Bobowie, ponie-
wa  maj  tam d ug  tradycj . Najwcze niejszym jest Jan 
Pi tkowski (1744-1834), colonus o eniony z Helen  Fan-
kidejn. W ród jedena ciorga ich dzieci wi cej wiemy jedynie 
o dwóch. Jan, który jak ojciec te  prze y  90 lat i w 1810 
roku po lubi  Katarzyn  Krzykowsk , a wnuk zmieni  nazwi-
sko na Piontek. By  on kolejnym nast pc  na gospodarstwie 
w Bobowie – Urbanowie licz cym oko o 110 ha. Drugim by
Józef Pi tkowski, prawdopodobnie urodzi  si  jako jedenasty 
i ostatni w tej rodzinie. Za on  mia  Rozali  Delewsk .

Urbanowo po o one jest w kierunku pó nocno-zachod-
nim od wsi Bobowa, jad c w stron  D brówki za torami ko-
lejowymi niedaleko obecnej ulicy Polnej.

Wed ug relacji Konrada Piontka, rodzina specjalizowa a
si  w hodowli byd a rogatego rze nego. Odbiorc ywca by
kupiec Vichert ze Starogardu. Area  uprawiano w po owie
pod bia  koniczyn  dla potrzeb hodowli, w drugiej po owie
pod zbo a. Dysponuj c tak rozleg ym area em, w tym i le -
nym, organizowali równie  w asne polowania.

Cz ciowo histori  gospodarstw z dawnych lat przybli-
y  równie  mieszkaniec tamtych stron Antoni Komorowski. 

Obok gospodarstwa Piontka by  wi kszy maj tek ziemski we 
w adaniu Niemca – Bayera. Piontkowie sprzedali swoje go-
spodarstwo w 1906 roku. W 1920 roku z chwil  powrotu Po-
morza do Polski, Niemiec musia  swoje gospodarstwo opu -
ci . Po nim, cznie z by ym gospodarstwem Piontka, jako 
ca o  przej  Urbanowski. St d pó niejsza nazwa tej cz ci
wsi Bobowa nazywana Urbanowem. W 1929 roku w ramach 
reformy rolnej maj tek ziemski zosta  rozparcelowany i na 
jego bazie powsta o 9 samodzielnych gospodarstw rolnych. 
Po 1945 roku, z po czonych po wcze niejszej nacjonalizacji 
gospodarstw utworzono pa stwowe gospodarstwo rolne. 

Franciszek, m  Rozalii by  synem Jana Piontka i Marian-
ny Pi tkowskiej. Mia  jeszcze troje rodze stwa: Katarzyn ,
Mariann  i Jana, ale wszyscy oni zmarli w wieku dzieci cym.
Bardzo wcze nie zmar  równie  ojciec Franciszka, Jan, bo 
w wieku 35 lat, gdy on mia  2 lata. Potem, w roku 1847, mat-
ka jego Marianna Agata wysz a ponownie za m  za Fran-
ciszka Binerowskiego (1821-1894), syna Franciszka i Joanny 
Filcek. Naszemu Franciszkowi, jako jedynemu pozosta emu
z poprzedniego ma e stwa, przyby a czwórka przyrodnie-
go rodze stwa. Byli to: Ignacy Binerowski (1848-1918), 
pó niej ksi dz w Rajkowach, Maria (1851-1925), która 

Bobowo. Józefina Balewska (w rodku), po lewej 
ks. Aleksander Kupczy ski, po prawej ks. Schwenitz 
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wysz a za Franciszka Dunajskiego do Tymawy, brat Józef 
(1858-1934), który o eni  si  z El biet  Kunert zamieszka-

 w Bobowie – Rusek i ostatnia Joanna (1861-1935), która 
wysz a za Leona Balewskiego do Nowej Cerkwi. O Leonie 
by a ju  mowa wcze niej przy okazji Józefiny Tollik z Gra-
bowa, poniewa  by  on bratem jej m a Franciszka. Stykaj c
si  z tym Franciszkiem tu Balewskim wspomnie  warto, e
Franciszek Piontek te  wspó dzia a  z Bankiem Ludowym 
w Bobowie, mianowicie w latach 1892-1893 wchodzi
w sk ad jego Rady Nadzorczej.

Sprzedaj c gospodarstwo w Urbanowie Piontkowie ku-
pili dla syna Józefa (1882-1950) jedynego, który pozosta
przy yciu spo ród siedmiorga urodzonych dzieci, gospo-
darstwo rolne w Dzier nie, po o one obok Murawskich. 
Sami natomiast zachowali dla siebie gospodarstwo deputatne 
w Bobowie o powierzchni 3 ha z siedzib  wewn trz wsi. 
Józef musia  by  niezadowolony z gospodarstwa w Dzier-

nie, bo zaledwie po kilku latach odsprzeda  je Chmielew-
skiemu, a w zamian kupi  sobie w Gniewie dom czynszowy 
z 12 mieszkaniami. Jednak e w 1912 roku Józef Piontek 
– nadal kawaler sprzeda  i ten dom i wróci  do rodziców do 
Bobowa. W 1921 roku w wieku 39 lat o eni  si   z Bronis aw
Bugalsk  i zamieszkali te  w Bobowie. Mieli dwoje dzieci: 
Konrada (1918-1985) o enionego z Janin abi sk  i córk
Mari  (1922-1981) zam n  Kurowsk . Jedyny syn Konra-
da, Grzegorz, sprzeda  posiad o  w Bobowie i zamieszka
z rodzin  w Starogardzie. Z rodziny Marii by o troje dzieci. 

Wracaj c jeszcze do Franciszka, to on mia  z Rozali
Tollik cznie siedmioro dzieci, ale poza wspomnianym wy-
ej Józefem wiadomo tylko, e najm odszy Kazimierz uro-

dzony oko o 1920/1921 roku jako kilkunastoletni ch opiec
utopi  si , o czym mia  donie  „Pielgrzym”.

Paulina witalska (1858-1940) – trzecia córka Paw a Tolli-
ka by a najm odsz  z czworga pozosta ego przy yciu rodze -
stwa. Za m  wysz a za wdowca Antoniego witalskiego z Ry-
wa du, który z pierwsz on  Joann  Bielawsk  (1849-1879) 
córk  Jana i Franciszki Kami skiej mia  ju  pi cioro dzieci, ale 
dwoje z nich Feliks i Marta zmar o wcze nie.

Wie , w której zamieszkiwali witalscy – Rywa d po o-
ona jest nad rzek  Szp gaw  w gminie i powiecie Starogard 

Gda ski, w parafii Klonówka p.w. w. Katarzyny. Tu te  s
dwa cmentarze katolickie.

O Paulinie us ysza em od Anny Sakowskiej, wnuczki 
Antoniego z pierwszego ma e stwa. Otó  mia a ona by  ni-
skiego wzrostu. Lubi a si  stroi , ale te  i bardzo dobrze go-
towa a. Mia a jednak bardzo ciasny horyzont zainteresowa .
Zajmowa a si  g ównie w asnym domem i ma o co poza 
nim j  obchodzi o. Z usposobienia by a osob  spokojn . Nie 
zna a w ogóle j zyka niemieckiego i nie robi a nic, eby go 
pozna . A by  to j zyk obowi zuj cy w zaborze pruskim. 

Co si  tyczy Antoniego wita o – te cia Pauliny, to po-
chodzi  on podobno ze mudzi. Tak s dzi a Anna Sakowska, 
bo pami ta a, e w 1914 roku jej matka Aleksandra widzia a
stamt d zawiadomienie o poszukiwaniu spadkobierców po 

witalle.
Antoni wita o s u y  w gwardii konnej. Za udzia

w trzech wojnach: du skiej, austriackiej i francuskiej dosta
tytu  szlachecki i nazwisko zmienione na witalski. Ten e
pradziad Anny uratowa  z zawieruch wojennych trzy cenne 
rzeczy, które by y pieczo owicie przechowywane w domu 
jako pami tki rodzinne: ksi ka o procesie w Moabicie, 
bardzo obszerna, napisana w j zyku niemieckim, która pó -
niej zagin a; skrzypce Stradivariusa oraz obraz Chrystusa 
ukrzy owanego znanego malarza, który potem zabra  Anto-
ni D ugo ski, nadle niczy w Chocimskim M ynie.

Antoni wita o w randze dowódcy grupy Rywa d uczestni-
czy  w 1846 roku w przygotowywanym powstaniu starogardz-
kim. Mieli do czy  do powstania wielkopolskiego. Punkt 

zborny wyznaczony by  na mo cie starogardzkim. Powstanie 
jednak si  nie uda o. Wi kszo  uczestników zosta a aresz-
towana. Proces odby  si  w Toruniu. Wyrok s du pruskiego 
z 2.12.1847 roku og oszony zosta  w dniu nast pnym w gaze-
cie „Allgemeine Preusiche Zeitung”. Spo ród 58 osadzonych 
za udzia  w przygotowaniu powstania starogardzkiego skazani 
te  zostali, obok Ludwika Miros awskiego, Floriana Ceynowy, 
Albrechta obodzkiego – ksi dza karmelity z parafii Klonów-
ka, tak e Antoni wita a lat 36 na utrat  kokardy i wieczne 
wi zienie w domu kary i poprawy. Cz  skazano wyrokiem 
„pod topór”, pozostali nie odsiedzieli wyroków w ca o ci.
W 1848 roku odsiaduj cy wyroki w Moabicie zostali oswo-
bodzeni i wypuszczeni na wolno . T  odwil  spowodowa a
Wiosna Ludów.

Druga ona Antoniego witalskiego, Paulina Tollik 
mia a jedynie córk  Helen  (1882-1958), która dwukrotnie 
wysz a za m : primo voto Siemianowska, secundo voto 
Orczykowska. Z pierwszego ma e stwa byli dwaj synowie 
Józef i Karol oraz dwie córki Maria i ucja. Druga z nich 
uko czy a Gimnazjum Polskie Macierzy Szkolnej w Gda -
sku i w grupie pierwszych siedmiu abiturientów z roku 1927 
by a pierwsz  kobiet  tej uczelni. Pó niej sko czy a studia 
na wydziale farmacji w Poznaniu. Zagin a w 1945 roku 
w czasie wywozu na wschód. 

Z drugiego ma e stwa Heleny z Paw em Orczykow-
skim by a jedynie Halina, zam na Ku nierz, mieszkaj ca
w Gda sku.

Wracaj c do rodze stwa m a Pauliny nale y stwier-
dzi , e Antoni mia  jeszcze jedyn  siostr  Mariann  (1835-
1913), która po lubi a Kleina i z nim mia a czworo dzieci. Po 
mierci m a po lubi a Heesema, ale z nim ju  potomstwa 

nie mia a. Zmar a w 1913 roku w Starogardzie Gda skim
w rok po swym bracie Antonim witalskim. Pochowano j
na starym cmentarzu przy ulicy Szwole erów.

Jedna z córek Joanny – pierwszej ony Antoniego 
– Aleksandra wysz a za m  za Jana D ugo skiego (1870-
1940), w a ciciela fabryki wódek i likierów w Starogardzie 
Gda skim. Ze wzgl du na zaanga owanie spo eczne by a to 
jedna ze znaczniejszych postaci w regionie. Jemu to po wi -
ci em te  artyku  zamieszczony w „Kociewskim Magazy-
nie Regionalnym” (nr 15 z 1996 r.). D ugo scy byli herbu 
Ogo czyk i pochodzili z P czewa ko o Skórcza.

Je li idzie o powi zania rodzinne, to warto zwróci  uwa-
g , e pierwsza ona Antoniego witalskiego – Joanna Bie-
lawska by a spokrewniona z Bronis aw , on  Paw a Tollika 
– bankiera w Gniewie.

Paulina witalska z d. Tollik zmar a w marcu 1940 roku 
w Gda sku Che mnie na zapalenie p uc i galopuj ce suchoty.

Literatura i ród a
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17 marca 2008 roku zosta y wr czone po raz drugi wyró nienia redakcyjne przyznane przez Rad  Progra-
mow  Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – sekcji wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie 
– „Pier cie  Mechtyldy”.

Wyró nienia przyznano w trzech kategoriach tj. dokonania literackie, wyró niaj ca publicystyka i edukacja 
regionalna. „Pier cie  Mechtyldy” otrzymali: prof. Zdzis aw Mrozek za interesuj ce publikacje promuj ce re-
gion Kociewia, Tadeusz Majewski w kategorii dokonania literackie oraz Jan Ejankowski za interesuj cy doro-
bek w dziedzinie edukacji regionalnej. Wyró nionym wr czono dyplomy i pier cienie przedstawiaj ce zminia-
turyzowan  autentyczn  piecz  ksi nej Mechtyldy, ma onki ksi cia lubiszewsko-tczewskiego Sambora II.

Stan zdrowia nie pozwoli  przyby  na uroczysto  prof. Zdzis awowi Mrozkowi. 12 maja br. cz onkowie
Rady Programowej KKE – prof. Maria Paj kowska-Kensik, senator Andrzej Grzyb, pose  Jan Kulas, Czes aw
Glinkowski pojechali do Bydgoszczy, by osobi cie wr czy  pier cie .

Poni ej publikujemy biogram prof. Zdzis awa Mrozka – historyka literatury, eseisty, krytyka literackiego. 

WYRÓ NIONY PIER CIENIEM

Ksi dzu Januszowi St. 
Pasierbowi, kiedy swe-
go czasu podró owa  po 

ziemi w oskiej, Toskania skoja-
rzy a si  z jego ukochanym Ko-
ciewiem i wówczas przysz y mu 
na my l s owa Karola Wojty y
z jego poematu „My l c Ojczy-
zna”– ku tobie ziemio.

Kociewie, to te  moja oj-
czyzna, ziemia moich przod-
ków. Ka dy cz owiek powi-
nien mie  swoje miejsce na 
ziemi, „swoj  Itak ”, do której 

powraca i z któr  si  identyfikuje.
Moim miejscem urodzenia (tu przesuwam nieco wehiku

czasu by z mroku zapomnienia wydoby  moj  zamazan  ju
przesz o ), jest Pelplin.

Urodzi em si  w tym mie cie w 1932 roku. Mój ojciec, 
W adys aw, by  d ugoletnim drukarzem w pelpli skim wy-
dawnictwie „Pielgrzym”, matka prowadzi a dom. 1 wrze nia
1939 roku mia em pój  do pierwszej klasy szko y powszech-
nej. Pozna em j  miesi c pó niej, ale by a to szko a inna, nie-
miecka, do której nas przymusowo zapisano. W Pelplinie, jak 
w innych polskich miastach, szala  terror. By y pierwsze ofia-
ry. W pami ci utkwi a masakra pelpli skiego duchowie stwa
Kapitu y Katedralnej. Pomijam szczegó y opisane w ksi ce
Alojzego M clewskiego, „Pelpli ska jesie ”.

Szko y polskiej doczeka em si  pi  lat pó niej; naj-
pierw podstawowej, nast pnie redniej. Nosi a ona nazw
„Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Stolicy Bi-
skupiej w Pelplinie”, si gaj cej do tradycji przedwojennego 
„Collegium Marianum”.

Po z o eniu egzaminu dojrza o ci w 1951 roku, podj -
em studia polonistyczne, najpierw w gda skiej Wy szej

Szkole Pedagogicznej, zako czone na Uniwersytecie Miko-
aja Kopernika w Toruniu.

Prac  pedagogiczn  podj em w roku 1954 w E ku, lecz 
po jego up ywie postanowi em powróci  do mojego rodzin-
nego miasta. Tu, wraz z on  Emili , tak e polonistk , zosta-
li my zatrudnieni w miejscowym LO, w mojej dawnej szko-
le, w której by em, niegdy  uczniem. Po dziewi ciu latach 
pracy – wraz z rodzin  – przenios em si  do Ko cierzyny. 
Pobyt w tym mie cie pozwoli  nam wszechstronnie pozna
kultur  Kaszubów, ich przesz o  i zwyczaje, co zaowoco-
wa o moimi publikacjami o tym regionie.

Par  lat pó niej otrzyma em propozycj  podj cia pracy 
naukowej w bydgoskiej Wy szej Szkole Nauczycielskiej, 

przekszta conej pó niej w Wy sz  Szko  Pedagogiczn ,
wreszcie w Akademi  Bydgosk  (obecnie Uniwersytet Ka-
zimierza Wielkiego).

W 1968 roku obroni em prac  doktorsk  na temat twór-
czo ci pisarskiej Ludwika Sztyrmera. W bydgoskiej uczelni 
pracowa em najpierw jako adiunkt, kolejno docent kontrak-
towy, wyk adaj c teori  i histori  literatury polskiej (roman-
tyzm krajowy).

W ci gu dwudziestu lat pracy prowadzi em seminaria ma-
gisterskie na kierunkach: pedagogika kulturalno-o wiatowa,
bibliotekoznawstwo i literatura regionalna. W tych zakresach 
wypromowa em dwustu magistrów. W latach 70. pe ni em
obowi zki prodziekana Wydzia u Humanistycznego (studia 
zaoczne). Od roku 1995 przebywam na emeryturze.

Obecnie jestem cz onkiem Towarzystwa Mi o ników
Miasta Bydgoszczy (w 1980 roku wyró niono mnie dy-
plomem Honorowego Cz onka TMMB). Wspó pracuj
z wydawnictwami Towarzystwa: „Kronik  Bydgosk ”
i „Kalendarzem Bydgoskim”.

Moje zainteresowania kultur  i pi miennictwem re-
gionalnym stale si  powi kszaj . W kr gu bada  – oprócz 
Kociewia – mieszcz  si  Kujawy i Pa uki. Z wa niejszych
publikacji (jest ich ok. 300), pozwol  sobie wymieni  nast -
puj ce: „Polski ruch teatralny na Kujawach” (Wydawnictwo 
WSP), „ ycie kulturalno-spo eczne, teatralne i literackie 
w Bydgoszczy w latach 1919-1939” (Wyd. WSP), „Ma y
s ownik pisarzy Kujaw i Pomorza” (Biblioteka „Metafo-
ry”), „Literatura popularna Wielkopolski i Pomorza” (Wyd. 
WSP), „Literacki wiat Ludwika Sztyrmera. Studia o pol-
skiej powie ci psychologicznej” (Wyd. WSP).

Szkice i studia publikuj  w licznych periodykach, m.in. 
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”, „Informatorze 
Pelpli skim”, „Roczniku Kulturalnym Kujaw i Pomorza”, 
„Metaforze” (Bydgoszcz), „Informatorze Kulturalnym” 
(Bydgoszcz), a tak e w „Zeszytach Naukowych” bydgoskiej 
WSP (1980-1996), ponadto na amach „Ziemi Kujawskiej” 
(Inowroc aw).

Kilka obszernych studiów ukaza o si  w cyklicznym 
wydawnictwie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego 
(Warszawa – Pozna  – 1970-1974; m.in. szkic „Pisarze zie-
mi pomorskiej w latach 1921-1970”). W latach 1980-1989 
zosta em wyró niony Medalem Kujawsko-Pomorskiego To-
warzystwa Kulturalnego za zas ugi na rzecz regionu, ponad-
to medalem „Za zas ugi dla miasta Bydgoszcz”.

Sporo biografii zamie ci em w „S owniku Biograficz-
nym Pomorza Nadwi la skiego”.

Odznaczony zosta em m.in. Krzy em Kawalerskim 
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Czas zatrzymany w pami ci
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Organizator:
– Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej
– Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta 

w Tczewie.

Cele:
– Przybli enie osoby i spopularyzowanie dorobku  poety,  

pisarza, wybitnego regionalisty Kociewia.
– Popularyzacja kultury ywego s owa.
– Inspirowanie i promocja twórczo ci artystycznej m o-

dych ludzi.
– Kszta towanie aktywnej postawy m odych ludzi wobec 

zjawisk kultury.
– Propagowanie uniwersalnych i regionalnych warto ci

kultury Kociewia, zgodnie z mottem Romana Landow-
skiego – Honorowego Obywatela Miasta Tczewa – Naj-
wa niejsze, by w twórczo ci swojej lad o ziemi najbli -
szej zostawi .

Patronat honorowy:
– Parlamentarny Zespó  Kociewski pod przewodnictwem 

Senatora Andrzeja Grzyba 
– Jan Kulas – Pose  na Sejm RP
– Jan Koz owski – Marsza ek Województwa Pomorskiego
– Zenon Odya – Prezydent Miasta Tczewa
– Leszek Burczyk – Starosta  Starogardzki
– Marzena Kempi ska – Starosta wiecki
– Witold Sosnowski – Starosta Tczewski

Patronat medialny:
– TVP Gda sk
– TV TeTka
– Radio G os
– Radio Fabryka Tczew
– Dziennik Ba tycki
– Gazeta Tczewska
– Kociewski Magazyn Regionalny

Adresaci:
W konkursie mog  wzi  udzia  reprezentacje przed-

szkoli, szkó  podstawowych, gimnazjów i szkó  ponadgim-
nazjalnych, a w kategorii juweniliów tak e studenci wy -
szych uczelni.

IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

Termin:
• 13 listopada 2008 r., godz. 10.00 – eliminacje katego-

rii: recytacje, poezja piewana, programy poetycko-mu-
zyczne, inscenizacje; 

• 14 listopada 2008 r., godz. 11.00 – fina  konkursu. 
W przypadku du ej liczby zg osze  organizator za-

strzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. ramo-
wym programie. O ewentualnych zmianach poinformu-
jemy wszystkich uczestników drog  elektroniczn  lub 
pocztow .

I  KOCIEWSKI  KONKURS  LITERACKI
IM. ROMANA LANDOWSKIEGO

Miejsce:
– Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta 

w Tczewie (eliminacje)
– Centrum Regionalno-Wystawiennicze Dolnej Wis y

w Tczewie (eliminacje)
– Centrum Kultury i Sztuki  w Tczewie (fina )

Szczegó owy program:
Szczegó owy program I Kociewskiego Konkursu Li-

terackiego im. Romana Landowskiego zostanie podany 
w terminie do 20.10.2008 r. na stronach internetowych: 
www.tczew.pl oraz www.tmzt.tczew.pl i  www.mbp.
tczew.pl B dzie ponadto przekazany drog  elektroniczn
do placówek, które w zg oszeniu podadz  adres e-mail.

Kategorie konkursowe:
– recytacje poezji i prozy
– programy poetycko-muzyczne
– inscenizacje 
– poezja piewana
– juwenilia literackie (m odzie cze utwory twórcy).

I Kociewskiemu Konkursowi Literackiemu towarzy-
szy  b dzie konkurs plastyczny na ilustracje do utworów 
Romana Landowskiego.

Prace plastyczne winny by  oznaczone dowolnym 
god em s ownym lub cyfrowym, a w do czonej zakle-
jonej kopercie, opatrzonej takim samym god em, nale-
y zamie ci  kartk  z danymi autora: imi  i nazwisko, 

wiek, adres pocztowy i elektroniczny oraz nr telefonu 
placówki.

 Placówka typuje maksymalnie 3 prace.

 Termin nadsy ania prac plastycznych do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. A. Skulteta (ul. J. D browskiego 6,  
83-110 Tczew) up ywa z dniem 10.10.2008 r.

Termin nadsy ania zg osze   na Konkurs Literacki
10.10.2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

Adres organizatora:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta

ul. J. D browskiego 6, 
83-110 Tczew, 

tel. 058 531 35 50,
e-mail: mbp@mbp.tczew.pl lub mbp@tcz.pl .

Za o enia regulaminowe
KATEGORIA: RECYTACJE

1.  Placówka typuje maksymalnie trzech uczestników.
2.  Ka dy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz 

lub fragment prozy Romana Landowskiego. Czas pre-
zentacji nie mo e przekroczy  5 minut. 

Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej wspólnie z Miejsk  Bibliotek  Publiczn  w Tcze-
wie og asza konkurs, którego celem jest przybli enie osoby Romana Landowskiego – poety, pisa-
rza,  wybitnego regionalisty. Konkurs ma charakter regionalny i skierowany jest do przedszkoli, 
szkó  podstawowych, gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych, a w kategorii juweniliów tak e do 
studentów wy szych uczelni. 

Poni ej publikujemy regulamin konkursu.
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3.  Zg oszenie powinno zawiera  nast puj ce dane: imi
i nazwisko recytatora, pe n  nazw , adres, numer telefo-
nu/faxu oraz e-mail szko y, a tak e tytu  utworu przygo-
towanego do recytacji.

Do zg oszenia trzeba bezwzgl dnie do czy  dwa eg-
zemplarze recytowanych tekstów (podpisane imieniem i na-
zwiskiem uczestnika).

KATEGORIA: PROGRAMY 
POETYCKO–MUZYCZNE

1.  Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego 
czas trwania nie mo e przekroczy  10 minut.

2.  Zespó  wykonawców nie mo e liczy  wi cej ni  10 
osób.

3.  W programie nale y prezentowa  tylko twórczo  Ro-
mana Landowskiego, nie dopuszcza si  mo liwo ci wy-
korzystania tekstów innych autorów.

4.  Programy nie mog  sk ada  si  jedynie z prezentacji wo-
kalno-instrumentalnych (musz  by  po czeniem muzy-
ki i s owa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).

5.  Ze wzgl dów techniczno-organizacyjnych nie b dzie
mo liwo ci przeprowadzenia prób.

6.  Zg oszenie powinno zawiera : tytu  programu, wy-
kaz wykorzystanych utworów Romana Landowskiego, 
imiona i nazwiska wykonawców oraz autora scenariu-
sza, a tak e nazw , adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail 
placówki.

Do zg oszenia nale y do czy  dwa egzemplarze 
scenariusza, a tak e informacj  dotycz c  sprz tu na-
g a niaj cego i ewentualnych pró b kierowanych do or-
ganizatora.

 KATEGORIA: INSCENIZACJE

1.  Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego 
czas trwania nie mo e przekroczy  10 minut.

2.  Zespó  wykonawców nie mo e liczy  wi cej ni  10 
osób.

3.  Ze wzgl dów techniczno-organizacyjnych nie b dzie
mo liwo ci przeprowadzania prób. 

4.  Zg oszenie powinno zawiera : tytu  inscenizacji, ty-
tu  wykorzystanego utworu R. Landowskiego, imio-
na i nazwiska wykonawców oraz autora scenariusza 
a tak e nazw  adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail 
placówki.

Do zg oszenia nale y do czy  dwa egzemplarze scena-
riusza, a tak e informacj  dotycz c  sprz tu nag a niaj cego
i ewentualnych pró b kierowanych do organizatora.

KATERGORIA: POEZJA PIEWANA

1.  Ka d  placówk  reprezentuje jeden uczestnik, któremu 
mo e towarzyszy  akompaniator lub zespó  instrumen-
talny, licz cy nie wi cej jak pi  osób.

2.  Ka dy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub frag-
ment prozy Romana Landowskiego w wersji wokalnej. 

3.  Jury ocenia  b dzie m.in., czy muzyka i wykonanie s
adekwatne do prezentowanego tekstu oraz walory arty-
styczne.

4.  Zg oszenie powinno zawiera : imi  i nazwisko wyko-
nawcy i autora muzyki, tytu  prezentowanego utworu, 
nazw , adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail placówki, 
a tak e informacj  dotycz c  ilo ci mikrofonów.

KATEGORIA: JUWENILIA LITERACKIE

1.  Ka dy uczestnik przygotowuje w asny jeden wiersz lub 
ma  form  prozatorsk , nieprzekraczaj c  2 str. maszy-
nopisu, (w trzech egzemplarzach), który nale y opatrzy
god em s ownym lub cyfrowym.

2.  Temat utworu powinien dotyczy  miejscowo ci, z której 
pochodzi autor (uczestnik konkursu) lub innej, po o o-
nej na Kociewiu.

3.  W za czonej kopercie (opatrzonej tym samym god em)
nale y poda  imi , nazwisko, wiek, adres, nr telefonu 
autora oraz nazw  i adres placówki.

Informacje dodatkowe

1.  Cz onkami jury w poszczególnych kategoriach kon-
kursowych b d  znawcy twórczo ci Romana Lan-
dowskiego, znani regionali ci i nauczyciele-profesjo-
nali ci.

2.  Laureaci konkursu otrzymaj  dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, za   placówka i wszyscy uczestnicy dyplomy 
potwierdzaj ce udzia  w konkursie.

3.  Organizator nie b dzie przyjmowa  zg osze  telefonicz-
nych. Druk zg oszenia mo na pobra  ze stron interneto-
wych www.tmzt.tczew.pl i www.mbp.tczew.pl

4. Nie b d  wysy ane odr bne zaproszenia na konkurs. 
    Laureaci konkursu, autorzy nagrodzonych utworów 

literackich i prac plastycznych zaproszeni zostan
poczt  elektroniczn  lub telefonicznie do udzia u
w finale.

5.  Autorzy juweniliów literackich nades anych na konkurs 
wyra aj  pisemn  zgod  na ewentualne publikowanie 
tych prac. 

6.  Wszelkie zg oszenia niezgodne z regulaminem i dokona-
ne po terminie nie b d  przyjmowane.

7.  Organizatorzy nie zapewniaj  mo liwo ci przeprowa-
dzenia prób.

8.  Organizator zobowi zuje si  do za czenia do Regulami-
nu Konkursu bibliografii twórczo ci Romana Landow-
skiego. Pe ny wgl d do dorobku regionalisty zapewnia 
MBP w Tczewie.

9.  Wszelkich informacji udzielaj :
• przewodnicz ca Komitetu Organizacyjnego – Eleonora 

Lewandowska (tel. 601 685 363, 
 e-mail: feliks.lewandowski@nestrada.pl 
• z-ca przewodnicz cej – Urszula Wierycho 
 (tel. 058 531-35-50, 
 e-mail: mbp@mbp.tczew.pl

10. Informacje o konkursie znajduj  si  w Internecie na stro-
nie www.tmzt.tczew.pl  i mbp.tczew.pl

11. Organizator b dzie przekazywa  systematycznie infor-
macje nt. konkursu drog  elektroniczn  pod warunkiem 
otrzymania adresu e-mail.

12. Dla wi kszego spopularyzowania twórczo ci Romana 
Landowskiego zach ca si , aby udzia  placówki w Kon-
kursie by  poprzedzony organizacj  etapu szkolnego. 
Prosi si  wówczas o pobranie ze strony internetowej dru-
ku protoko u i przes anie go odwrotn  poczt  do MBP 
im. A. Skulteta w Tczewie.

Zapraszamy do udzia u w konkursie
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Nowa Wie  Rzeczna, miejscowo  na obrze ach Staro-
gardu. Któ  z nas nie przeje d a  tamt dy udaj c si
w stron  Chojnic lub nad jezioro staroleskie? Uwa -

niejsi obserwatorzy wiedz , e we wsi istnieje pa ac z XIX 
wieku, cmentarz z zabytkowymi grobami czy punkt widokowy 
– Gliniasta Góra. Na tym w zasadzie nasza wiedza si  ko -

„Nowa Wie  Rzeczna” jest ju  siódm  ksi k  autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego prezentuj c
historie kociewskich wsi i parafii. Autor, cho  urodzony i mieszkaj cy w Gda sku, od lat zajmuje si
opisywaniem historii Kociewia, czy to wydaj c monografie czy te  pisz c liczne artyku y do regionalnych 
gazet i czasopism. Nie sprowadza przy tym historii opisywanej wsi jedynie do poszukiwa  w archiwach 
i w drukowanych ród ach historycznych. Przedstawia tak e histori  t  bli sz , opowiedzian  przez by ych
i dzisiejszych mieszka ców wsi, a tak e t , która pozosta a w opowie ciach ich ojców b d  dziadków. Ale 
si gaj c do przepastnych czelu ci archiwów znajduje w nich i takie informacje, o których ma o kto wie, jak 
cho by t  o istniej cym przed laty w Nowej Wsi Rzecznej drewnianym ko ciele parafialnym, podaj c tak e
jego pi kny staropolski opis. Ca o  jest wzbogacona licznymi mapami i fotografiami.

Promocja ksi ki odby a si  28 marca 2008 roku w Gda sku podczas spotkania Trójmiejskiego Klubu 
Kociewiaków.

Poni ej przedstawiamy Przedmow  do niniejszej ksi ki.

STANIS AW PO OM
Wójt Gminy Starogard Gda ski

Przedmowa

czy.  Miejscowo  ma jednak bogat , si gaj c  czasów ksi -
cia Grzymis awa, histori . Histori , któr  z ca  pewno ci
warto pozna . Teraz mamy u atwione zadanie, a to za spraw
Krzysztofa Kowalkowskiego, niestrudzonego badacza Ko-
ciewia. Autor, z urodzenia gda szczanin, da  si  pozna  jako 
dociekliwy analityk i mi o nik historii, chocia by poprzez 

Mnóstwo dowodów na to mo emy znale  w ob-
szernej publikacji Bedeker grucze ski, praca 
zbiorowa pod redakcj  Jadwigi Luterek-Cho-

lewskiej, która bardzo wytrwale i rzetelnie pracowa a nad 
ni  latami.

Ksi k  wyda o nale ce do Wi by Kociewskiej Towa-
rzystwo Przyjació  Dolnej Wis y. W a nie Wis y, któr  zwykle 
wymienia si  przy okre laniu granic Kociewia, cho  nie zna-
laz a si  w wa nym tek cie Dzie Wierzyca, Wda przy rébnym
fal psiéwie... Mo e Autor uzna , e jest to zbyt oczywiste.

We wst pie do bedekera Autorka t umaczy dlaczego Grucz-
no. Tu, w starym m ynie, znalaz o sw  siedzib  Towarzystwo 
Przyjació  Dolnej Wis y skupiaj ce ludzi niepospolitych, ci -
gle ciekawych wiata, wzbogacaj cych dziedzictwo kulturowe 
Pomorza wpisane w park krajobrazowy. Zasada – swoje jak 
najlepiej pozna  – o nie si  troszczy , a potem chwali  cudze... 
i swoje – przyczyni a si  do powstania najpierw (w 2005 r.) in-
formatora turystycznego Gruczno b d cego krótk  prezentacj
ciekawej historii wsi oraz projektów badawczych TPDW.

Okaza o si , e tak jak warto chroni  stare jab onie (ko-
lekcja w pobli u Gruczna), tak trzeba chroni  i gromadzi

stare fotografie, by uwieczni  dzieje rodzin, rodów, wa nych
wydarze  dla wiejskiej wspólnoty. Pokazane na wystawie 
podczas IV Biesiady Regionalnej (parafia w Grucznie mo e
by  wzorem aktywno ci w organizowaniu Dni Kultury 
Chrze cija skiej, Biesiad Regionalnych itd.), wzbudzi y
wielkie o ywienie, serdeczne rozmowy znajomych, ró no-
rodne wspomnienia, nieokre lon  t sknot  za tym, co mi-
nione i jednocze nie spostrze enie, e to, co bola o kiedy ,
ju  te wyblak o...

Wi kszo  prezentowanych zdj  znalaz a si  w bede-
kerze. W dobrym wydaniu fotografie zachwycaj  (np. kolie 
z cmentarzyska redniowiecznego w Grucznie – por. s. 30), 
zadziwiaj  (np. zdj cie grucze skich rzemie lników z lat 30. 
XX wieku. Ilu ich by o, jakie specjalno ci, jak elegancko 
si  prezentowali – por. s. 175). Szkólnych wzruszy zapewne 
widok ustawionych w rz dy uczniów przedwojennej szko y
w niedalekim Kosowie (kto jeszcze nosi takie kokardy na 
g owie...) S owem czarno-bia e i kolorowe zdj cia w bede-
kerze podnosz  jego atrakcyjno .

ród em pozyskiwania informacji by y zasoby archi-
wów, opracowania naukowe, ustne przekazy mieszka ców

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

Gruczno – miejscowo  niezwyk a



Zygmunt Bukowski, Zielony kuferek. Autobiografia 1978-2007, 
t. 3,  Pruszcz Gda ski 2008, form. 14,5 x 21,5 cm, s. 274, op. tw., il.

Andrzej Grzyb, Kociewska ksi ka kucharska. Podr czna wedle pór 
roku i zwyczaju spisana, Pelplin „Bernardinum”, 2008, form. 17 x 24 cm, 
s. 271, opr. tw., il.

Informacje na temat mo liwo ci prenumeraty kociew-
skich czasopism, w tym „Panoramy Kociewia”, „Gazety 
Kociewskiej”, „Pielgrzyma” oraz przybli enie sylwetki 
pierwszej b ogos awionej z Kociewia, siostry Marty Wiec-
kiej (1874-1904) rodem z Nowego Wieca ko o Skarszew 
wyczerpa y cz  oficjaln  spotkania. 

Z kolei uwaga licznie zebranych go ci skupi a si  na 
sztuce ludowej twórców z Kociewia. Po raz pierwszy swe 
r kodzie a z dziedziny haftu krzy ykowego, obrazów malo-
wanych na szkle prezentowa a Irena Opala z Tczewa. Wanda 
Ko ucka przy stoisku Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
z Tczewa, oferowa a numer 2/2008 kwartalnika spo eczno-
kulturalnego „KMR” wzbogacony o bibliografi  zawarto ci
wraz z indeksami z lat 2001-2007. 

Po tym na sali zapanowa a atmosfera biesiadna, a to 
za spraw  szczodro ci cukiernika Eugeniusza Lipi skiego
z ulicy S owackiego 53 we Wrzeszczu i prezes Beaty Owo-
ruszko z Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej w Starogar-
dzie Gda skim. Zainteresowanie biesiadników skupi o si
na: sznekach zes glancam, kuchach na m odziach, kuszkach, 
chlybie rogowym, krajanym wew sztóle, smarowane ma-
s am, posztrojowane soló i ob o óne dyko szychtó glómzy 
zes uczkam. Da o ty  czu  gwara kociewska, a nad wszyst-
kimi górowa  donios y g os nestora trójmiejskich Kociywia-
ków by ego rektora Akademii Medycznej w Gda sku prof. 
Stefana Raszeji. 

publikacjach autobiograficz nych. Dokona  wybornej syntezy, 
w której ujawni  sw  wszechstronno  arty styczn  i szerok
sfer  zainteresowa  poznawczych. Zdumiewa jego zdolno
wskrzeszania zdarze  i my li. Ukazuje si  nam jako cz owiek
nieprzeci tny, poszukuj cy, dynamiczny, pragn cy szcz cia,
uporczywie d cy do samore alizacji, wyró niaj cy si  i co-
raz bardziej doceniany w lokalnej spo eczno ci, na terenie 
kraju i w kr gach znawców sztuki poza granicami. Trudno 
powiedzie , czym nas jeszcze artysta zaskoczy. Na wszystkie 
dzie a jego talentu b dziemy wszak e czeka  niecierpliwie.

Prezentujemy fragment wiersza Zygmunta 
Bukowskiego

W uczynku serca

Tu mi przysz o y  i tworzy ,
Doczesno ci przebiec szlak,
By uczynkiem r k i serca
Na tej ziemi wieki trwa .

I  w mych strofach drog  ol nie
Przez dysz cy wiosn  las,
Wielbi  ci gle t  krain ,
Cho  si  sko czy ziemski czas.

(...)



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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE

W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

• Edukacja oparta o warto ci (cz. I) Kazimierza Denka 

• Regionalnie i ludowo   Edmunda Zieli skiego

• 60-lecie Harcerskiej Orkiestry D tej  Kazimierza Ickiewicza 

• Historia parafii w Pogódkach (cz. I) Anny Chilickiej i Haliny Kami skiej

• Niezwyk e odkrycie   Andrzeja Wêdzika
z cyklu Pradzieje Kociewia

Fot. Ma gorzata Pauch


