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Dzia aj cy ju  pi ty rok na Wybrze u, Trójmiejski Klub 
Kociewiaków, skupiaj cy w swych szeregach wielu 
cz onków rzeczywistych i rzesze sympatyków, spo-

tka  si  w pierwszej po owie stycznia br. po raz pi tnasty w Sali 
Mieszcza skiej Ratusza Staromiejskiego w Gda sku. Socjolo-
gowie szacuj , e populacja trójmiejskiej metropolii sk ada si
w 20% z ludno ci nap ywowej, wywodz cej si  z pobliskiego, 
nadwi la skiego regionu, jakim jest Kociewie.

Dzi ki u yczeniu klubowi, reprezentacyjnej sali ratusza przez 
w odarza Nadba tyckiego Centrum Kultury, Larry’ego O’key 
Ugwu, mo liwe jest cokwartalne spotykanie si  w doborowym 
gronie tej pr nej mniejszo ci regionalnej. Zapewne pierwsze te-
goroczne spotkanie inauguruj ce imprezy roku 2010, którego kul-
minacj  b dzie I wiatowy Zjazd Kociewiaków, planowany latem 
w Starogardzie Gda skim, zas u y o na uwag  z kilku wzgl dów. 
Po pierwsze na sali zebrali si : pose  Jan Kulas, senator Andrzej 
Grzyb, prezydent miasta Starogardu Gda skiego Henryk Wojcie-
chowski, prof. dr h. causa Stefan Raszeja, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Tczewie Urszula Wierycho, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Wies aw Proll, ludzie 
nauki, kultury i sztuki, dzia acze regionalni, dziennikarze. 

Spotkanie zainaugurowa o wyst pienie Andrzeja Grzyba, na-
der p odnego pisarza, autora ponad dwudziestu ksi ek, tomików 
poetyckich, reporta y z podró y. Tym razem tematem prezenta-
cji by a kolejna edycja o tematyce skandynawskiej pt.: „Mi dzy
ska ami i chmurami Morza Norweskiego”. Tu  po nim prof. Ma-
ria Paj kowska-Kensik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy zaprezentowa a maj cy si  ukaza  – lada dzie
– dawno oczekiwany „Popularny s ownik kociewski”. Jego boga-
ta tre  uj ta w szeregu rozdzia ach, jak: kultura Kociewia, przy-
roda, topografia, obok licz cego 2500 s ów sedna, b dzie nie lada 
atrakcj  dla jego przysz ych czytelników. 

Kolejnym mówc  by a Kamila Thiel-Ornass, która przedsta-
wi a dzieje rodziny kociewskiej z okolic Pelplina. Zakorzeniona 
od wieków na kociewskiej ziemi, patriotyczna rodzina, na prze-
strzeni lat, dzieli a losy swej ma ej ojczyzny. By y wzloty i tra-

gedie, szczególnie te podczas II wojny wiatowej. Dla uczczenia 
poleg ych pomordowanych, zg adzonych antenatów, o nierzy, 
opozycjonistów, patriotów walcz cych w podziemiu, dywersji 
antyfaszystowskiej, wspó cze ni cz onkowie rodziny postanowili 
uczci  ich pami  ustanawiaj c Fundacj . Ma ona na celu nie-
sienie pomocy materialnej ubogiej, zdolnej, pracowitej, rokuj cej
dobrze na przysz o  m odzie y kociewskiej. Dzia aj ca od 2006 
roku akcja stypendialna obejmuje m odzie  szkó  podstawowych, 
rednich i wy szych. Informacja zakomunikowana ustami by ej

s dzi S du Okr gowego w Gda sku, z uwagi na swój szlachetny 
cel, wywo a a w ród s uchaczy serdeczny rezonans i spotka a si
z prawdziwym aplauzem. 

Wielce zas u ony dla popularyzacji Kociewia, jego walorów 
turystycznych, historycznych, obyczajowych filmowiec Jan Bu-
towski, wystawi  do wgl du p yty DVD ilustruj ce m.in. histori
II pu ku Szwole erów Rokitnia skich stacjonuj cego swego cza-
su w Starogardzie Gda skim, By  taki Starogard, czy Ko cio y
i sanktuaria Kaszub i Trójmiasta. Wystawa ta, jak i pokaz haftów 
hafciarek kociewskich, Marii Leszman z Pelplina i Katarzyny 
Nowak z Tczewa, przyczyni y si  do ubogacenia ca ej imprezy. 

Na zako czenie zespó  folklorystyczny o nazwie „Radiski” 
(Rzodkiewki) ze Skórcza pod kierunkiem Izabeli Bomber zapre-
zentowa  kilka scen rodzajowych w gwarze kociewskiej. 

Bogaty asortyment wystawianych na stoisku Kociewskiego 
Kantoru Edytorskiego wydawnictw aktualnych i archiwalnych, 
szczególnie za  zwi zanych z 750-leciem Tczewa, prezentowa-
nych przez Wand  Ko uck , przyci ga  kolekcjonerów prasy 
i ksi ek o Kociewiu. 

Niezawodny by  pocz stunek smakowitych kuszków z cu-
kierni braci E. L. Lipi skich z Wrzeszcza, ul. S owackiego 53 
oraz napojów: arbaty ji kawy zes bónków od P. Dobrowolskiego 
z ul. Szerokiej w Gda sku.

Taki wst p w progu roku, którego apogeum przypadnie na 
czas I Zjazdu wiatowego Kociewiaków w stolicy Kociewia 
– Starogardzie Gda skim, dobrze wró y.

Hubert Pob ocki

Przed wiatowym
Zjazdem Kociewiaków lato  2010

Zdj cie zbiorowe cz ci uczestników spotkania TKK 
w dniu 26.09.2009 r. w Sali Mieszcza skiej

Ratusza Staromiejskiego w Gda sku
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Od redaktora

Podczas III Kongresu Kociewskiego w Tcze-
wie, na zako czenie trzeciego dnia obrad, 
uchwalono przez aklamacj  tekst uchwa y. Po-
ni ej jej fragmenty.

„My Kociewiacy, wiadomi ponadczaso-
wej warto ci dziedzictwa kulturowego i go-
spodarczego naszego Regionu, przekazanego 
przez poprzednie pokolenia; przekonani o ko-
nieczno ci ochrony kociewskiego dziedzictwa, 
a przede wszystkim jego rozwoju; jeste my zde-
cydowani podejmowa  dzia ania zmierzaj ce
do nieustannego przypominania i utrwalania 
tradycyjnych warto ci oraz ubogacania ducha 
i materii Ziemi Kociewskiej. 

(...).
Potencja  aktywno ci mieszka ców skupio-

nych w dzia aniach ró nych podmiotów: samo-
rz dów, stowarzysze , organizacji i instytucji 
jest niew tpliwym atutem oraz dobrym budul-
cem rozwoju gmin i miast Kociewia. Warun-
kiem tego jest podj cie wspólnego wysi ku nie 
tylko dla zachowania dziedzictwa kulturowego, 
ale przede wszystkim ci g ego ubogacania go”. 

(...).

Z tre ci uchwa y jasno wynika, e IV Kon-
gres Kociewski powinien si  odby . Jeste my
zobligowani do przypominania i utrwalania 
dziedzictwa kulturowego.

Dlaczego warto zorganizowa  IV Kongres 
Kociewski?

Chocia by dlatego, e wci  ma o si  mówi 
o dzia aniach kulturalnych, gospodarczych, 
spo ecznych itp. Kongres jest najlepsz  okazj ,
do popularyzowania regionu kociewskiego na 
ca y kraj. Mo emy w ten sposób budowa  mar-
k  regionu. 

Dzi ki kongresom zdobywamy nowe do-
wiadczenia, które powinni my umiej tnie

przekaza  m odym pokoleniom Kociewiaków.

Czytaj na str. 22 – Program tczewskiego 
dnia kongresowego. 

SPROSTOWANIA 
W poprzednim numerze 4 (67) str. 39 podano (patrz Lista

nagrodzonych Kociewiaków z lat 2005-2009):
„Dla Kazimierza Ickiewicza za album Tczew. Wizerunek dawny 

i wspó czesny”..., a powinno by  „Dla Kazimierza Ickiewicza 
i Józefa M. Zió kowskiego...”, za co autora bardzo przepraszamy.

Kolejne sprostowanie dot. artyku u „Dekanat tczewski” 
ks. W adys awa Szulista zamieszczonego na str. 10. B d-
nie podano Czatkowy jako siedzib  parafii w. Maksymiliana 
Kolbego. Otó  parafia ta znajduje si  w dzielnicy Tczewa na 
os. Staszica. 

Biskup che mi ski Marian Przykucki, w trosce o wiernych 
mieszkaj cych na obrze ach Tczewa, ustanowi  1 stycznia 1986 
roku now  parafi . Dla nowej parafii wydzieli  os. Staszica i dwie 
wioski: Czatkowy oraz Tczewskie ki. Jej proboszczem zosta
ks. Mieczys aw Wi ckowski.

Jeszcze w tym samym roku rozpocz to prace budowlane. 
Pocz tkowo msze w. odbywa y si  w kaplicy, która docelowo 
mia a by  domem katechetycznym. Prace budowlane trwa y dalej 
i w 1994 roku ruszy a budowa ko cio a. Trzy lata pó niej wznie-
siono jego mury. 

Po mierci ks. Mieczys awa Wi ckowskiego jej nowym pro-
boszczem, 8 pa dziernika 2008 roku, zosta  ks. Krzysztof Stolt-
mann.

Rok ów 1920

Kiedy Berlin podpisa  Traktat Wersalski, oddaj c Pol-
sce mi dzy innymi obecne Pomorze, a wi c i Kocie-
wie, polska ludno  Starogardu odetchn a spokoj-

nie. Za oga niemiecka opu ci a Starogard, a na jej miejsce 
Powiatowa Rada Ludowa ustanowi a Stra  Obywatelsk ,
do której wst powali obywatele miejscy, przede wszystkim 
za  robotnicy. Na czele Stra y Obywatelskiej, której obo-
wi zkiem by o strzec gmachów i urz dze  pa stwowych,
jak równie  utrzyma  spokój i porz dek w mie cie a  do 
wkroczenia wojsk polskich, sta  z kilkunastu podkomendny-
mi budowniczy Jan Pillar i Adolf Berent. Nareszcie dnia 29 
stycznia 1920 roku, w przepisanym czasie i porz dku wkro-
czy a do Starogardu armia genera a Hallera i zaj a stolic
Kociewia wraz z ca  okolic  na rzecz Najja niejszej Rze-
czypospolitej Polskiej.

By  to naprawd  dzie  wielki i najpi kniejszy w dziejach 
Starogardu. Wojsko Polskie przywita  na przedmie ciu Pel-
pli skim Sokó  starogardzki w jednolitem umundurowaniu, 
a prezes Soko a, Maksymiljan Wi niewski z konn  eska-
dr  torowa  polskiemu o nierzowi drog  do miasta. Na 
wszystkie ulice wyleg y t umy ludu, a twarz niejednego sta-
rego Kociewiaka zrosi a si zami. By a to mro na zima, ale 
w mie cie nikt jej nie czu , wsz dzie panowa a wielka rado .

Stary rynek grodu kociewskiego przystrojono wspaniale 
w uki triumfalne, girlandy, chor gwie narodowe i omajono 
je zieleni  m odych wierków. Tu zebra o si  nie tylko ca e
mieszcza stwo ale i lud kociewski z okolicznych wiosek. 
Ksi dz prob. Hackert w pontyfikalnych szatach przywita
polskiego o nierza na ziemi kociewskiej, a prezes Powiato-
wej Rady Ludowej (Czes aw Nagórski) wyg osi  do wojska 
i ludno ci ywio owe przemówienie, zaznaczaj c, e „Nam 
wszystkim, którzy mamy to szcz cie by  uczestnikami tego 
dnia, nie zetrze si  w pami ci ten obraz, on zawsze i wsz -
dzie stawa  nam b dzie przed oczyma. Pó niejsze pokolenia 
czytaj c w historii te nowe dzieje, zazdro ci  nam b d , e
nie by o im dane by wiadkami tych radosnych chwil, które 
nam wszystkim rozpieraj  serca”. Jeden pot ny a radosny 
okrzyk na cze  Najja niejszej Rzeczypospolitej Polskiej 
– zmieszany z hukiem armat – odbi  si  o dalekie granitowe 
szczyty Tatr i znikn  w poszumie polskiego Ba tyku!!!

J. Buchholz i A. Szklarski:
Królewskie miasto Starogard, 1928
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

Po o enie wsi

Obozin jest wsi  so eck  w gminie Skarszewy, w po-
wiecie Starogard Gda ski, po o on  na po udniowy
wschód od Skarszew, pomi dzy dwoma jeziorami 

Godziszewskim i Du y Mergiel, przy drodze prowadz cej
z Boles awowa do Trzci ska. Wie  ma zabudow  ulicówki. 
W centrum wsi znajduje si  ko ció  katolicki, b d cy fili  para-
fii w Godziszewie, budynek dawnego dworu oraz zabudowania 
dawnego folwarku. W ostatnich latach powstaje w Obozinie 
nowe osiedle domków jednorodzinnych. Przez wie  p ynie
strumyk, cz cy jeziora Du y Margiel i Godziszewskie. 

Powierzchnia so ectwa, w sk ad którego wchodzi osa-
da Jastrz bie, wynosi 1157,2 ha, a wed ug stanu na dzie
31.12.2008 roku we wsi mieszka o 201 osób1. Dzia a tu Ko o
Gospody  Wiejskich. W 2009 roku odby  si  w Obozinie 
II Piknik Country zorganizowany przez mieszka ców wsi, 
w którym uczestniczy o wielu go ci z terenu ca ego kraju. 

Nazwa wsi

Bogus aw Kreja wywodzi nazw  wsi Obozin od na-
zwy osobowej Obi za, która zosta a przekszta cona
w nazw  wywodz c  si  od dzisiejszego obozu. By

wi c w 1526 roku – obodzin, w 1643 – obozin, w 1682 
– Obozin, nast pnie Locken, a w 1886 – Thomaswald. Po 
odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci powrócono do na-
zwy Obozin2.

W 1334 roku wymieniana jest ziemia Obansyn le ca po-
mi dzy jeziorem Stenczk, wsi Goczow i dworem Joannitów 
nazwanym Thomaswalde, podczas zamiany ziemi pomi dzy
joannitami i Krzy akami3. Tak wi c Obansyn i Thomaswal-
de wyst powa y jednocze nie. Nazwa Thomaswalde poja-
wia si  w tym samym 1334 roku podczas korekty granic4.

W 1428 roku podczas regulacji granic przy Johannisbur-
gu wymieniany jest Landmesser Hans Thomaswalde5. By
mo e by  on dzier awc  maj tku nazwanego od jego nazwi-
ska Thomaswalde.

Z kolei w 1526 roku odnotowana zosta a nazwa obo-
dzin6. Nazwa wsi w formie Ob szyno pojawi a si  ponow-
nie w 1571 roku w Regestrum contribotiones Pomeranen-
sis. Zapisano tam Ob szyno alias Thomaswalde Villa In 
qua tempum, aliqout mamsos ad praedium habet7. Obazino 
i Obozino odnotowano w 1583, a Obozin w 1682 roku8.

Nazwa Locken, jak pisze Kreja, zosta a nadana wsi Obo-
zin w 1790 roku od w a cicieli Obozina, Loków9. Przy czym 
nale y tu doda , o czym w dalszej cz ci opracowania, Lo-
kowie nie byli ju  w a cicielami maj tku od ok. 1700 roku. 
Prawdopodobnie nadanie takiej nazwy mia o na celu zast -
pienie polskiej nazwy niemieck , jak to mia o miejsce w wie-
lu przypadkach po rozbiorze Polski. A wszystko po to, aby 
udokumentowa  ci g o  panowania Niemców na Pomorzu. 

KRZYSZTOF F. KOWALKOWSKI

Z dziejów Obozina
c z    I

By  mo e nazwa maj tku Locken by a stosowana w latach, 
gdy Lokowie w adali nim, brak jednak na ten temat zapisów.

Od prehistorii do czasów krzy ackich

Pierwsze osadnictwo na terenie dzisiejszej wsi Obozin 
si ga zamierzch ych czasów. W XIX wieku odkryto 
cmentarzysko na wzgórzu przy jeziorze zwanym 

Merchel Du y, dzi  Du y Mergel, tu  przy ówczesnej sie-
dzibie dworskiej. Trafiano tu na groby skrzynkowe, a 1864 
roku odkopano w jednym z takich grobów pi  urn, które na-
st pnie zakopano na ko cielnym cmentarzu. Tak e po stro-
nie pó nocnej wsi, po prawej stronie drogi prowadz cej do 
Demlina oraz na po udniowym stoku schodz cym do jeziora 
Merchel Ma y, znajdowano groby skrzynkowe. Miejsce to 
wspó cze ni nazywali Grabow  Gór . Lecz tak e te groby 
zosta y zniszczone, a trzy urny i br zowy kolczyk zakopano 
tak e na ko cielnym cmentarzu. Kolejne groby skrzynkowe 
znaleziono po pó nocnej stronie wsi, na górze zwanej ysi-
c , nad jeziorem Marchel Du y10. Osadnictwo to zapewne 
nie przetrwa o jednak do nast pnych wieków.

Przywilej osadczy zosta  wydany w 1305 roku przez 
komtura zakonu joannitów, którzy na Kociewiu osiedlili 
si  ju  w 1198 roku. Komtur nada  wówczas parafii 4 w ó-
ki (oko o 65 ha) ziemi11. Oznacza to, e pierwszy ko ció
postawili joannici. W adys aw Szulist pisze za Sporsem, e
parafia ta istnia a ju  w okresie przedkrzy ackim12.

W 1325 roku parafi  w Obozinie wymienia spis wi to-
pietrza. W 1334 roku, gdy Obozin w dalszym ci gu nale a
do joannitów, nosi  nazw Thomaswalde13. W tym samym 
roku wyst puje tak e wie Obansyn, o czym poni ej.

Dnia 9 stycznia 1334 roku w Gniewie spisany zosta
dokument, w którym zapisano, e wielki komtur Luder von 
Braunschweig zamieni  z Konwentem Joannitów ze Schoneck
(Skarszewy), którego komturem by  Johann von Borthveld, 
maj tki ziemskie Parwin, Demlyn (Demlin) i Obansyn (Obo-
zin), le ce pomi dzy jeziorem Stenczk, wsi Goczow, dwo-
rem Joannitów w Thomaswalde i wsi Demmyn, jak i jezioro 
Stenczk na prawo spi trzania i tamowania na rzece Spangow
(Szp gawa) dla m yna Herzegrim i m yna Lubschow (Lubi-
szewo) itd14. Wspomniana tu wie Demmyn, to prawdopo-
dobnie wie  (osada) Demlin, istniej ca wówczas niezale nie
od maj tku ziemskiego Demlin (Demlyn). Natomiast jezioro 
Stenczk to przypuszczalnie Jezioro Godziszewskie.

Prawdopodobnie nast pi y spory, co do przynale no ci
wsi, skoro w tym samym 1334 roku, Johann von Borthveld, 
komtur joannitów w Skarszewach i prokuratorzy krzy ac-
cy Thomas von Dorstet z Thomaswalde i Johann Stapil 
z Lubschau z zakonu joannitów wyja niaj , e niektóre wy-
mienione w ich przywilejach maj tki ziemskie nale  do Za-
konu Niemieckiego, którego wielkim komturem jest w tym 
czasie Luder von Braunschweig15.
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Gdy Krzy acy przej li od joannitów ich dobra, Obozin 
zosta  nadany nowemu w a cicielowi na prawach rycer-
skich16. Brak jednak informacji, kto zosta  pierwszym w a-
cicielem.

Edwin F. Koz owski wymienia jako w a ciciela Obozi-
na w 1418 roku Hanusa, który by  prebendarzem Klasztoru 
Kartuzów w Kartuzach. Hanus dobra obozi skie sprzeda
lub przekaza  w r ce dalszej rodziny17. By  mo e by  to 
wspomniany wcze niej Landmesser Hans Thomaswalde 
wymieniany w 1428 roku podczas regulacji granic przy Jo-
hannisburgu18.

W czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej

Rok 1466 by  prze omowy dla Polski. Wtedy to w jej 
granice powróci o Pomorze, a wraz z nim Obozin. 
Z zachodniej cz ci by ego pa stwa krzy ackiego (na 

obszarze ok. 23.900 km2) utworzono Prusy Królewskie, podzie-
lone na trzy województwa: malborskie, che mi skie i pomor-
skie. To ostatnie podzielone zosta o na 8 powiatów: cz uchow-
ski, gda ski, mirachowski, nowski, pucki, wiecki, tczewski 
(wraz z Gniewem, Starogardem, Skarszewami i Ko cierzyn )
i tucholski. Powiat tczewski by  najwi kszy terytorialnie 
i obejmowa  obszar ok. 3.000 km kw.19. Jego zasi g pokazany 
jest na mapie z 1701 roku jako territorium dersaviensi20.

Powiaty nie stanowi y w zasadzie jednostek administracji 
terenowej w dzisiejszym poj ciu, a raczej by y rodzajem okr -
gów samorz du szlacheckiego, w adzy s downiczej, skarbo-
wej i wojskowej. Dawne posiad o ci krzy ackie sta y si  w a-
sno ci  pa stwa, a poniewa  dysponowa  nimi król, nazwane 
zosta y królewszczyznami. Ich terytorium zbli one by o do 
dawnego podzia u administracyjnego, obowi zuj cego w cza-
sach krzy ackich. Tereny dawnych komturii i wójtostw sta y
si  w ten sposób starostwami. Pod wzgl dem s dowym, skar-
bowym i sejmikowym Obozin nale a  do ówczesnego powiatu 
tczewskiego. Powiat tczewski skupia  a  31,7% królewszczyzn 
województwa pomorskiego i podzielony by  na 8 starostw: bo-
rzechowskie, gniewskie, kiszewskie, ko cierskie, skarszew-
skie, sobowidzkie, starogardzkie i tczewskie21. Prusy Królew-
skie ró ni y si  pod wzgl dem s dowym od pozosta ych ziem 
polskich. Szlachta podlega a wy cznie s dom wojewody, któ-
ry przewodniczy  tzw. rokom na sesjach wyjazdowych, które 

odbywa y si  trzy razy w roku. Dla powiatu tczewskiego roki 
te odbywa y si  w Starogardzie22.

Siedzib  wojewody pomorskiego by o starostwo gro-
dowe w Skarszewach. Jednym z pierwszych wojewodów 
pomorskich by  Jan Bajerski (Bojarski), który stanowisko 
to wraz ze starostwem tczewskim otrzyma  19 marca 1483 
roku. W latach 1471-1476 by  on miecznikiem pruskim, 
u ytkuj c jednocze nie otrzymane w zastaw od króla pol-
skiego dobra Dalwin23. Ks. Pawe  Czaplewski pisa , e Jan 
Bajerski otrzyma  tak e w 1476 roku przywilej na Obozin. 
Jak pisa  ks. Czaplewski przywilej ten w 1921 roku znajdo-
wa  si  w jego r kach24. Jest wi c Bajerski pierwszym zna-
nym polskim w a cicielem Obozina.

Kiedy Lokowie obj li Obozin trudno dzi  powiedzie .
Miko aj Loka jest wymieniany przez wojewod  malbor-
skiego, Miko aja B a y skiego, jako pose  stanów do króla 
polskiego w 1491 roku25. Co ciekawe Loka pos uj c do króla 
mia  polecenie od stanów Prus Królewskich, aby w rozmowie 
z królem nie u ywa  j zyka polskiego, a pos ugiwa  si  t u-
maczem26. Prawdopodobnie wi c Loka by  Polakiem, skoro 
zna  ten j zyk. Potwierdzeniem mieszkania Loków w Obo-
zinie jest tak e p yta nagrobna w ko ciele w Obozinie. Wy-
mieniony jest na niej Jan Loka z Ig y, herbu Rogala, urodzony 
ok. 1495 roku, zmar y w roku 1562. W 1534 roku maj tek
w Obozinie zajmowa  obszar 32 w ók, tj. oko o 524 ha27.

W drugiej po owie XVI wieku podaj c informacje o Obo-
zinie zapisano wielko  i obszar osady 23 . i folwark28. Nie 
podano jednak obszaru folwarku, a wspomniane tu 23 any
to obszar ok. 377,2 ha. W 1571 roku w Regestrum contribo-
tiones Pomeranensis zapisano Ob szyno alias Thomaswalde 
Villa In qua tempum, aliqout mamsos ad praedium habet.
Jako w a ciciel wsi wymieniany jest w lutym 1571 roku Joan-
nes Locke. Dalej zapisano wysoko  wnoszonych podatków: 
93 Mansi possessi ad 20 gros, 1 Caupona Annom ad 12 gros, 
2 Rotae ad molam ad 24 gros, 1 Mola In qua ligna seinduntur 
ad 12 gros, Czopowe 2 fl, 2 gros.29. Jak pisze Szulist, w maj t-
ku by  m yn o dwóch ko ach, tartak i karczma30.

Jak zapisano w wizytacji Rozra ewskiego z 1583 roku 
w Obozinie sta  wówczas ko ció  ca y murowany pod wezwa-
niem w. Anny. Dla ksi dza wyznaczono 4 w óki31. Proboszcz 
z Godziszewa miewa  tu niekiedy nabo e stwo. Pobiera  ze wsi 
4 korce yta i tyle  owsa mesznego, chocia  wie  obejmowa a

30 w ók, z których dawniej p acono po korcu 
yta i tyle  owsa od w óki32. Nale y wyja ni ,
e wspomniane tu meszne to obowi zkowa

danina na utrzymanie ko cio a i proboszcza, 
natomiast korzec to jednostka obj to ci równa 
120,6 litrów. Ko ció  mia  pi kne wyposa enie,
m.in. rze b  Madonny z Obozina, Matki Bo ej
z Dzieci tkiem Jezus pochodz cej z oko o 1430 
roku, która dzi  znajduje si  w Muzeum Die-
cezjalnym w Pelplinie. Jak zapisa  ks. Szulist, 
jest to rze ba wielkiej klasy i reprezentuje formy 
stylu Pi knych Madonn33.

W a cicielem maj tku w 1583 roku by  Jan 
Loka, podkomorzy pomorski. Gdy mieszka cy
Skarszew przyj li wiar  lutera sk  postanowi
on, pozostaj c wierny wierze katolickiej, przy-

czy  si  do parafii w Godziszewie. Do parafii 
nale a a wówczas tylko jedna wie  – Obozin, 
bo osady Janino i Jastrz bie powsta y dopiero 
na obszarze Obozina w latach pó niejszych34.
W ten sposób ko ció  w Obozinie sta  si  ko-
cio em filialnym parafii w Godziszewie. Ko ció  w Obozinie
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Jak czytamy w S owniku, w 1619 roku ko ció  w Obo-
zinie by  z muru pruskiego i w op akanym znajdowa  si
stanie35. Jest to zaskakuj ca informacja. Co si  sta o z mu-
rowanym ko cio em, który by  jeszcze wymieniany w 1583 
roku? Nie by o przecie  wojen w tym okresie. Trudno dzi
wyja ni  t  sytuacj . Cztery w óki proboszczowskie by y
wówczas wydzier awione na czwarty snop, z k pobierano 
za siano mniej wi cej 4 grzywny36.

Trudno powiedzie , kiedy i dlaczego Lokowie przesta-
li by  w a cicielami ca ego Obozina. Wiadomo, e w 1648 
roku, gdy uchwalono taryfy podatkowe, ziemie Obozina 
mia y dwóch w a cicieli. Byli nimi: Kli ska, która p aci a
4 floreny i 16 groszy, Lokowie p ac cy 5 florenów i 18 gr37. Jed-
nak w 1664 roku jest wymieniany tylko jeden jako w a ciciel
23 anowego folwarku w Obozinie, którym jest J. Loka38.

Jak pisze Szulist w 1649 roku ko ció  w Obozinie by
drewniany i do parafii nale a y Szczodrowo i Wiec39. Jest to 
pierwsza informacja na temat konstrukcji ko cio a, co jest 
istotne wobec sprzecznych informacji na ten temat omawia-
nych na dalszych stronach tej pracy.

W 1682 roku dobra ziemskie Obozin w powiecie tczew-
skim, mia y ponownie dwóch w a cicieli. Tak to zapisano 
w Taryfach oryginalnych prowincyi Pruskiej: Obozin. Pani Ko-
walkowska od 1 ogrodnika 4 gr. JP. Loka Floryan od 2 ogrodni-
ków i karczmarza pa skiego przy Minsterwaldzie do Opalenia 
12 gr40. Brak, niestety, szerszych informacji o wspomnianej tu 
Kowalkowskiej. Wspomniani tu ogrodnicy to ch opi, poddani, 
nie posiadaj cy swojej ziemi mieszkaj cy „na pa skim”, u yt-
kuj cy na w asne potrzeby niewielki skrawek ziemi – ogród.

W 1695 roku jako w a ciciel Obozina jest wymienia-
ny Sartawski41. Trudno powiedzie , kiedy Sartawscy nabyli 
Obozin. Po raz kolejny nazwisko Sartawski pojawia si  w 
zwi zku z budow  nowego ko cio a, cho  trudno powiedzie
jednoznacznie, kiedy ten nowy ko ció  powsta . W S owniku
geograficznym zapisano: Zdaje si  nied ugo potem wzniesiono 
tu znów murowany ko ció , bo taki zasta  tu r. 1710 wizyta-

tor Szaniawski. Dziedzicem wsi by  Sartawski42. Jest to infor-
macja o tyle dziwna, e przeprowadzona w 1780 roku przez 
ks. Lucasa Joannesa Krzykowskiego wizytacja generalna pa-
rafii w Godziszewie zawiera informacje o ko ciele w Obozinie 
wykonanym z muru pruskiego. Tak opisa  ko ció  wizytator 
(zachowano oryginaln  pisowni  – K.K.): Ko ció  Obozi ski
z pruskiego muru wystawiony dachówk  pokryty w dobrey kon-
serwacyi zostaj cy, z którym dzwonnica drewniana z czona,
gontami okryta mai ca w sobie dzwonów 3. W tym ko ciele
dwoie drzwi na zawiasach z zamkami elaznymi. Posadzka ce-
g  wy o ona. Sufit tarcicami malowanemi. Sciany malowane 
ró nym kolorem. Chór na którym organki ma e. Ambona ma-
lowana. awków dla wygody ludzi wro. 10. O tarzów 3. Wielki 
dedykowany Nays. Pannie, 2gi S. Micha owi, 3ci S. Janowi 
Ewangeli cie. Cmentarz w ko o tego Ko cio a tarcicami dobrze 
ogrodzony. Ko ció  by  pod wezwaniem w. Micha a43. Ten e
wizytator jako w a cicielk  dóbr wymieni  Sartowsk 44. Na-
tomiast cytowany wcze niej S ownik podaje, e w a cicielem
Obozina oko o 1767 roku by  Stanis awski45. A mo e zasz a tu 
pomy ka i nazwisko z Sartawski przemieniono na Stanis awski.
Nazwisko Stanis awski powtarza tak e Koz owski46. By  mo e
nast pi o tu po czenie dwóch informacji. Karolina Stanis aw-
ska by a on  Jana Bystrama, podwojewodziego pomorskiego. 
Natomiast ich syn, Wac aw Bystram, pose  na sejm, pu kownik
wojska polskiego, w a ciciel dóbr ziemskich (m.in. Borosze-
wa) by onaty z Konstancj  Ann  Sartawsk 47.

Natomiast o ko ciele w Obozinie ks. W adys aw Szulist 
w swej ksi ce pisze: Filialny ko ció  Godziszewa w Obo-
zinie zosta  wzniesiony zapewne w drugiej po owie XVII 
w., w tradycjach gotyku, orientowany, murowany, salowy, 
z trójbocznym prezbiterium i kwadratow  wie  od zachodu48.
Kiedy wi c powsta  dzisiejszy ko ció  i kto go postawi ?

Tu nale y doda , e w 1703 roku w Obozinie nie by o
innowierców i mieszka o 60 katolików49.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Przypisy:
1  www.skarszewy.pl
2  B. Kreja, Nazwy miejscowe Kociewia i okolicy, Gda sk 1988, s. 92.
3   E.   Joachim, Regesta historico-diplomatica, Ordinis S. Mariae 

Theutonicotum 1198-1525. Pars I. Gottingen-Vandenhoeck&Ru-
precht 1948, s. 74.

4   Tam e, s. 74.
5   Tam e, s. 311.
6   B. Kreja, Nazwy…, cyt. dz., s. 91.
7   L. T. Baranowski, ród a Dziejowe tom XXIII, Polska XVI wieku 

pod wzgl dem geograficzno-statystycznym tom XII Prusy Królew-
skie, cz  I, Warszawa 1911, s. 150-151.

8   B. Kreja, Nazwy…, cyt. dz., s. 91.
9   Tam e, s. 92.

10 S ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s o-
wia skich, tom VII, Warszawa 1888, s. 343.

11   S. Kujot, Kto za o y  parafie w diecezji che mi skiej, w: Roczni-
ki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Rocznik dziesi ty, Toru
1903, s. 191.

12 W. Szulist, Materia y do dziejów parafii dekanatu skarszewskiego,
w: Ko cierskie Zeszyty Muzealne 2/2008, Ko cierzyna 2008, s. 67.

13   W. Szulist, Przesz o  obecnych obszarów diecezji pelpli skiej do 
1772 r., tom I Pelplin 2000, s. 40.

14   E. Joachim, Regesta…, cyt. dz., s. 74.
15   Tam e, s. 74.
16 S ownik geograficzny…, dz. cyt., s. 343.
17   E. F. Koz owski, S ownik biograficzny Skarszew i okolicy, cz. II, 

Sopot 2002, s. 146.
18   E. Joachim, Regesta…, cyt. dz., s. 311.
19   W. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich 1454-1772, Warszawa 1972, 

s. 29-30.
20 Regnum Borussiae, Mapa Pomorza z 1701 roku.
21   M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w dru-

giej po owie XVI w. w: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toru-
niu, Toru  1955, s. 32.

22   W. Odyniec, K. Podolski, A. Soboci ski, Ziemia starogardzka,
Gda sk 1974, s. 26.

23 S ownik biograficzny Pomorza Nadwi la skiego, pod red. 
S. Gierszewskiego, tom 1, Gda sk 1992, s. 55.

24   P. Czaplewski, Senatorowie wieccy, podskarbiowie i starostowie 
Prus Królewskich 1454-1772, Toru  1921, s. IX.

25  K. Górski, M. Biskup, Akta Stanów Prus Królewskich, w: TNT 
Fontes 43, tom II (1489-192), Toru  1957, s. 354-355.

26   Tam e, s. 341.
27  W. Szulist, Materia y…, cyt. dz., s. 67.
28  M. Biskup, A. Tomczak, Mapy…, cyt. dz., s. 116.
29  L. T. Baranowski, ród a Dziejowe…, cyt. dz., s. 150-151.
30  W. Szulist, Materia y…, cyt. dz., s. 67.
31 S ownik geograficzny…, cyt. dz., s. 343.
32   Tam e, s. 343.
33   W. Szulist, Przesz o  obecnych…, tom I, s. 83.
34   S. Kujot, Kto za o y …, cyt. dz., s. 191.
35 S ownik geograficzny…, dz. cyt., s. 343.
36   Tam e, s. 343.
37   Tam e, s. 343.
38   E. F. Koz owski, S ownik biograficzny…, cyt. dz., s. 248.
39   W. Szulist, Materia y…, cyt. dz., s. 67.
40   S. K trzy ski, Taryfy podatkowe ziem Pruskich z r. 1682, w: Towa-

rzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes V 1901, Toru  1901, s. 93-94.
41   J. Krzepela, Rody ziem Pruskich, Kraków 1927, s. 65.
42 S ownik geograficzny… dz. cyt., s. 343.
43 Visitatio Generalis Ecclesia Parochialis Derschawiene anno 1780,

r kopis, s. 91.
44   Tam e, s. 76.
45 S ownik geograficzny…, dz. cyt., s. 343.
46   E. F. Koz owski, Marianna Balbina Doegrata z Narzymskich 

Ksi na Ogi ska, Sopot 2008, s. 55.
47   E. F. Koz owski, S ownik biograficzny…, cyt. dz., s. 54-55.
48   W. Szulist, Przesz o  obecnych…, tom I, s. 40.
49   W. Szulist, Materia y…, cyt. dz., s. 67.



6 KMR

Z PRZESZ O CI REGIONU

Micha  Wildenburg

Pierwsze dokumenty uwzgl dniaj  Subkowy w kon-
tek cie osoby o imieniu Micha . Na mocy przywile-
ju Sambora II to on oko o roku 1280 otrzyma  osad ,

która pocz tkowo nale a a do ksi t pomorskich. Wspo-
mniany rycerz by  w a cicielem Subków do 1282 roku. 
Z powodu zdrady i przej cia na stron  margrabiów branden-
burskich ówczesny w adca Pomorza ksi  M ciwoj II po-
zbawi  go wszelkich dóbr b d cych w jego posiadaniu oraz 
skaza  na banicj . Nie wiadomo, jaki urz d wówczas pe ni ,
poniewa  brakuje wystarczaj cego kodeksu dyplomatycz-
nego. Wiele szczegó ów z ycia Micha a i jego potomków, 
odkry  w swych pracach ks. Stanis aw Kujot.

Zdrad  Micha a wobec swego suwerena czy  nale y
z osob  wa nego urz dnika z otoczenia ksi cia M ciwoja II, 
a mianowicie Dziwena. Ponadto w spisku brali udzia  w a-
ciciele takich miejscowo ci jak: Swaro yn, Mieszczyn, 

Posto owo oraz Witomino. G ówn  jednak rol  odgrywali 
mieszczanie gda scy, Arnold i Jakub. To ich w a nie w 1283 
roku M ciwoj II wymieni  jako przywódców tajnego stowa-
rzyszenia. Niemieccy mieszka cy Pomorza, którzy stan li
po stronie margrabiego Ottona IV nie byli wcale jedynymi 
poplecznikami brandenburskimi. Sprzysi enie obejmowa-
o równie  bogate, osiad e i wp ywowe miejscowe rycer-

stwo. Wi ksza cz  spiskuj cych w a cicieli posiad o ci
pomorskich wywodzi a si  z ksi stwa lubiszewsko-tczew-
skiego oraz ziemi gniewskiej i tymawskiej. W adc  tych 
terenów do roku 1276 by  ksi  Sambor II. Sk ócony ze 
swym bratankiem M ciwojem II, a wcze niej z jego ojcem 

wi tope kiem II, nieustannie wyst powa  w pojawiaj cych
si  sporach po stronie przeciwnej. Uczestnictwo w spisku 
i popieranie wrogów M ciwoja II zako czy o si  wyci gni -
ciem niemi ych konsekwencji wobec Micha a. Po wyroku 
wydanym przez w adc  Pomorza uda  si  do Krzy aków i od 
nich uzyska  urz d wójta warmi skiego. Ponadto by  w a ci-
cielem Wildenburga w diecezji pomeza skiej i tytu owano
go mianem „kasztelana”. Od nazwy podanej miejscowo-
ci do jego imienia dodano przydomek Wildenburg. Zmar

w podesz ym wieku przed rokiem 1295.
Micha  Wildenburg mia  trzech synów: Miko aja, Je-

rzego i Rudolfa. Najstarszy z nich, Miko aj, przyj  po 
ojcu wójtostwo warmi skie, a dwaj pozostali w dalszym 
ci gu przebywali na terenie diecezji pomeza skiej. Cho-
cia  straci  na znaczeniu ród Micha a, to jednak wszed  on 
w koligacje z niektórymi znacz cymi rodzinami pomorski-
mi. Zi ciami Miko aja i Jerzego byli mi dzy innymi: pod-
komorzy tczewski J drzej oraz Wojciech zwany Biesikiem 
(Albert Sisic). Wzmianka o tych osobach pochodzi z roku 

MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
c z    I

1295. Natomiast w wieku XIV, a konkretnie w 1334 roku 
wymieniono trzech synów Jerzego: Henryka, Jana i Jerze-
go. Wszyscy oni przyj li wi cenia kap a skie i ich krew-
nymi byli: Jan z Wo ocka, Albert z Paruszewa, Miko aj
z Kielska, Micha  z Ko ciszewa i Pietrasz z uczyczyna.
Wymienieni reprezentowali znacz ce rody rycerstwa ziemi 
kujawskiej.

W 1282 roku ksi  M ciwoj II przekaza  Subkowy 
biskupowi w oc awskiemu Albierzowi. Jeszcze za ycia
tego w adcy dawni w a ciciele Swaro yna, Mieszczyna, 
Posto owa, Witomina i oczywi cie Subków podj li starania 
o zwrot utraconych wcze niej maj tków. Ksi  w 1290 roku 
wystawi  dokument, w którym omówi  postaw  owych w a-
cicieli w obliczu najazdu brandenburskiego, tak oto pisz c:

„rzucili si  na stron  wrogów i wielu Pomorzan o mier
przyprawili”. Decyzji odno nie swych dawnych poddanych 
w adca nie zmieni  i wyrok nadal obowi zywa . Po mier-
ci M ciwoja II i Micha a synowie tego ostatniego podj li
w 1295 roku kolejn  prób  odzyskania Subków. Tym razem 
zwrócili si  z pro b  do ksi cia Przemys awa II. Otrzymali 
jednak decyzj  odmown . Pó niej na mocy porozumienia 
z 1300 roku biskup Gerward wyp aci  trzem synom Micha a
60 grzywien denarów za zrzekni cie si  wszelkich praw do 
Subków i przywileju Sambora II, który wcze niej otrzyma
ich ojciec. Wyp acona suma sta a si  kolejn  przyczyn  po-
zwu z roku 1334. Synowie Jerzego, a wi c ju  wnukowie 
Micha a, przedstawili list rzekomo dowodz cy, e biskupi 
posiadali Subkowy tylko na mocy zastawu. Wyrok s dowy
og osi  s dzia wiecki Jan na korzy  biskupów, poniewa
dokument dor czony przez powodów okaza  si  „nieca y”
(reprobatum et defectuosum).

Spory o Subkowy z Micha em i jego potomkami trwa y
pó  wieku i zako czy y si  pomy lnie dla w adzy biskupiej. 
Odt d ju  nikt nie ro ci  pretensji maj tkowych, a sama 
miejscowo  sta a si  ulubionym miejscem pobytu na Po-
morzu wielu biskupów w oc awskich.

M ciwoj II jako polityk

Wiek XIII to okres licznych nada  w adców po-
morskich. Obdarowanymi by y ró ne osoby, 
jak te  i instytucje, zw aszcza ko cielne. Dla-

czego ksi  M ciwoj II przekaza  Subkowy biskupowi 
w oc awskiemu Albierzowi? Jakie czynniki spowodowa y
podj cie takiej decyzji? Mo na to wyja ni , przytaczaj c
nast puj ce fakty historyczne. W 1229 roku ksi ta wi -
tope k II i Sambor II, zgodnie z wol  ich zmar ego brata 
Warcis awa, darowali ziemi  gniewsk  klasztorowi cyster-
sów w Oliwie. Ksi  Sambor w 1276 roku uczyni  now
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darowizn , zapisuj c strategicznie po o ony Gniew wraz 
z okolic  zakonowi krzy ackiemu, wbrew polityce ksi t
gda skich. Krzy acy, po usilnych staraniach, przej li t
ziemi  w 1282 roku na mocy uk adu w Miliczu zawartego 
z ksi ciem gda skim, M ciwojem II. W ten sposób ziemia 
gniewska sta a si  pierwsz  zdobycz  braci zakonnych na 
terytorium Pomorza i wraz  z up ywem czasu tu stworzo-
no dogodne warunki do dalszego podboju kolejnych po aci
s owia skiej ziemi.

Terytorium to rozci ga o si  w oparciu o granice natu-
ralne, na zachodzie wzd u  biegu Wierzycy, a na wscho-
dzie w obr bie dorzecza Wis y. Na po udniu si ga o ono 
po Rakowiec i Mirotki, na zachodzie po Wielbrandowo, 
Wysok  i Osiek, na pó nocy po Rywa d i Gr blin. Oczy-
wiste wzgl dy powoduj , e bli ej zajmiemy si  analiz
pó nocnej linii rozgraniczenia, która bieg a od Wis y w kie-
runku zachodnim i obejmowa a wie  Rosiczkino, a nast p-
nie grodzisko (locum castri) Garc, Gr blin oraz Rajkowy 
i dalej do Wierzycy. Swym zarysem terytorialnym osi gn a
najdalej wysuni ty punkt w rejonie Starogardu. Do naszych 
czasów nie przetrwa a osada Rosiczkino, niegdy  po o ona
na pó noc od Walichnów, jak równie  grodzisko zlokali-
zowane pomi dzy Ma ym a Wielkim Garcem. Wie  „mni-
chów”, Rajkowy, nie mo na uto samia  z obecnie istnie-
j c  miejscowo ci  o tej nazwie. Obszar ziemi gniewskiej 
powi kszono w latach 1283-1284 o kompleks mi dzy ski,
który obejmowa  pó nocn  cz  Niziny Walichnowskiej 
i rozci ga  si  mi dzy Wis  i ach  S o ce, docieraj c do 
grodziska Garc i Rosiczkino.

Ksi  M ciwoj II znalaz  si  w bardzo trudnej sytuacji, 
poniewa  Krzy acy zagarn li cz  ziemi pomorskiej i to 
na drodze dyplomatycznej. Poprzez liczne nadania pragn
zabezpieczy  swe posiad o ci przed zaborcz  ekspansj  za-
ch annych s siadów. Zatem obdarowano przede wszystkim 
instytucje ko cielne, które gwarantowa y utrzymanie jedno-
ci terytorialnej i jednocze nie tworzy y kordon ochronny, 

oddzielaj cy posiad o ci ksi ce od krzy ackich. Taktyka 
oddawania zagro onych maj tków ziemskich by a stosowa-
na z powodzeniem przez M ciwoja II ju  przed zawarciem 
uk adu w Miliczu. W pierwszych dniach pa dziernika 1282 
roku przekaza  on biskupowi w oc awskiemu Subkowy, 
Swarzyszewo i Tulce. Bezpo rednio od wschodu powy sze
miejscowo ci graniczy y z Gorz dziejem i obiema S o cami,
które otrzyma  biskup p ocki. Nieco pó niej, bo we wrze niu
1284 roku, Ma y Garc i nieistniej ce ju  Zakrzewo, M ci-
woj nada  cystersom pelpli skim. Otrzymali oni owe osa-
dy dopiero oko o roku 1303, poniewa  ksi  zastrzeg  ich 
przej cie dopiero po mierci ówczesnego w a ciciela Jana 
Przeporty i jego syna Filipa.

Co natomiast dzia o si  z miejscowo ciami po o onymi
na zachód od Subków? Te  oczywi cie podlega y licznym 
nadaniom M ciwoja II. Tak uczyniono z Rajkowami i Rado-
stowem, które otrzymali cystersi oliwscy w 1283 roku. Pó -
niej uzyskali oni jeszcze Brze no i Brzu ce. Nieca e jednak 
Brze no nale a o do cystersów, poniewa  dwudziesto anowy
area  ziemi z tej wsi przekazano biskupowi w oc awskiemu.
Wymienione kompleksy terytorialne instytucji ko cielnych
ca kowicie odgrodzi y komturstwo gniewskie od ziem dziel-
nicy tczewskiej. Zawi e arkana polityki M ciwoja II leg y
u podstaw powzi tych decyzji i po czy y niektóre osady 
w nierozerwalny zwi zek przynale no ci do instytucji ko-

cielnych. Tak te  sta o si  z Subkowami. Sw  wol  w adca
Pomorza wyrazi  w dokumencie wystawionym w wieciu
pomi dzy 30 IX a 6 X 1282 roku.

Zawiera on informacj  o ugodzie, która dotyczy a ksi -
cia M ciwoja II oraz biskupa Kujaw i Pomorza Albierza 
i jego kapitu y. W oparciu o wymian  biskup i jego nast pcy
otrzymali cz  portu w Gda sku zwan  Mostami (w tek cie
Mosci), ponadto wsie: Witomin, Lewin, Subkowy, Swarze-
wo (Swarisevo) i Mie cin. W zamian ksi  uzyska : Rudno, 
Kleszczewo (Clehevo) i Wójcino oraz ziemi  w sk  czyli 
gniewsk , któr  pó niej przekaza  Krzy akom. W tek cie
pojawi a si  nazwa Swarzewo (Swarisevo). By a to miej-
scowo  po o ona w niewielkiej odleg o ci od po udniowo-
wschodniego skraju Subków. Kry a si  pod nazw  pierwot-
n  Swarzyszewo. Osada istnia a do chwili lokacji Subków, 
czyli 1301 roku. Pó niej ju  nie pojawi a si  i znik a poprzez 
po czenie obu miejscowo ci.

Kolejny dokument wydany w wieciu 26 VII 1283 
roku jest niemal pierwotn  kopi  poprzedniego z mini-
malnymi ró nicami, polegaj cymi na rozszerzeniu ska-
li maj tkowej biskupów w oc awskich. M ciwoj II nie 
tylko potwierdzi  wcze niejsze nadania, ale powi kszy
je równie  o nowe posiad o ci. Zatem biskup Albierz 
otrzyma  port morski nazywany Mostami oraz wsie: Bro-
dy, Gogolewo, Swarzewo, Subkowy z Tulcami, Mie cin,
trzeci Wysin zwany Skrzyd owem, Lewin, Witomino 
z Sugrynem (nieznane), Posto owo z Mi ob dzem, pó
Cetniewa, Mrzezino przy Mi ostowie (nieznane) z za-
mkni ciem (czyli zapor ) na rzece Redzie, wszystkie 
wolne od ci aru. Po porównaniu dwóch przytoczonych 
dokumentów, ten drugi posiada nieco rozszerzony zakres 
o nowe posiad o ci, a konkretnie dotyczy o to: Posto owa,
Cetniewa i Mrzezina. By a to forma odszkodowania za 
dziesi ciny z ziemi gniewskiej (14 miejscowo ci), któr
kiedy  u ytkowali cystersi z Oliwy, a pó niej Krzy acy. 
W zapisie ponownie pojawi a si  nazwa Swarzewo. Hi-
storia tej e osady zosta a wcze niej wyja niona. Podobny 
los dotkn  równie  miejscowo  Tulce, gdy  wyst pi a
w przytoczonym dokumencie wspólnie z Subkowami.

Zawarto  tre ciowa przedstawionego aktu nadawczego 
zosta a umieszczona na dobrze zachowanej do dnia dzisiej-
szego karcie z pergaminu o szeroko ci 255 mm i wysoko ci
198 mm. Po woskowej piecz ci ksi cia M ciwoja pozosta
tylko jedwabny sznur. Do 1822 roku Archiwum Diecezjalne 
we W oc awku posiada o dwa egzemplarze tego dokumentu.

Trzy lata pó niej 4 I 1286 roku w adca Pomorza M ci-
woj II uwolni  wsie biskupie od ci arów pa stwowych.
Dotyczy o to: Mi ob dza, Czarnomina i Wysina, które wcze-
niej zosta y przekazane przez ksi cia Sambora II. M ciwoj

za  rozszerzy  owo nadanie w stosunku do: Subków, Swa-
rzewa (Swarzyszewa), Posto owa, Mie cina i Brodów, które 
on sam przekaza  biskupom w oc awskim.

Przez prawie pi set lat Subkowy znajdowa y si  pod 
rz dami biskupów w oc awskich, ale pocz tki by y trudne. 
Kilkakrotnie, a  do roku 1334, dawny w a ciciel Micha
i jego potomkowie próbowali bez pozytywnego rezultatu 
odzyska  Subkowy. Miejscowo  t  ogarnia a równie  po-
oga wojenna. W dokumencie wydanym 8 IV 1290 roku 

w Gda sku przez M ciwoja II oskar a on Brandenburczy-
ków i ich wys anników o „spowodowanie wielu szkód i z a
w jego kraju”.
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Znaczne straty zanotowano w dobrach biskupa Wis a-
wa, a konkretnie dotyczy y one: Subków, Swarzewa (Swa-
rzyszewa), Mie cina, Posto owa, Skrobatowa i Witomina. 
Nale y zatem wnioskowa , e atak mia  miejsce w okresie 
pomi dzy rokiem 1280 a 1290. Nieznana jest jednak lista 
szkód, jakie poniesiono w czasie najazdu Brandenburczy-
ków. W ci gu zaledwie dziewi tnastu lat wykonano sporo 
inwestycji, jak i te  odbudowano to wszystko, co zniszczyli 
naje dzcy. Efektem dzia alno ci ówczesnych mieszka ców
by  dorobek materialny, jaki zaprezentowali w momencie 
lokacji Subków na prawie niemieckim w 1301 roku. Jed-
nak e zgod  na t  lokacj  uzyskano jedena cie lat wcze-
niej, a dokument wystawi  M ciwoj II 9 IV 1290 roku.

Na podstawie przedstawionych dokumentów jeste my
w stanie prze ledzi  ca o ciowy zakres najstarszej historii, 
gdzie na pergaminowych kartkach papieru utrwalono zarys 
przesz o ci dotycz cy Subków. Powy szy okres dotyczy
zaledwie ko ca XIII wieku.

Przywilej lokacyjny

WXIII wieku wprowadzono i coraz bardziej upo-
wszechniano na Pomorzu lokacje miejscowo ci
w oparciu o prawo niemieckie. Na podstawie 

przepisów ustalono wewn trzn  organizacj , która regulo-
wa a prawa i zobowi zania mieszka ców osady wobec jej 
w a ciciela.

Ksi  M ciwoj II udziela  biskupom w oc awskim sze-
rokich uprawnie  i najcz ciej z nich korzystali. Tak te  sta-
o si  z pewnymi wsiami po o onymi nad Wierzyc . Otrzy-

ma y one immunitet ekonomiczny i s dowy. Dla Subków 
w roku 1290 uzyskano specjalne ksi ce pozwolenie na 
lokacj  na prawie niemieckim. By o to zatem wielkie wy-
ró nienie, poniewa  w owym czasie nieliczne posiad o ci
biskupie mog y dost pi  takiego zaszczytu. Jednak e do 
dzia alno ci lokacyjnej przyst piono dopiero po up ywie
jedenastu lat od uzyskania formalnego zezwolenia. W przy-
padku Subków nast pi o to 28 IV 1301 roku. Dlaczego do-
sz o do tak du ych opó nie ? Mo na to wyt umaczy  fak-
tem kontynuacji zatargów o t  wie  z potomkami dawnego 
jej w a ciciela Micha a. Natomiast z rodzin  Beyzenburgów 
toczono spór o Swarzyszewo.

Na czele lokowanej wsi sta  so tys, który zbiera  czynsz 
dla pana feudalnego, czyli biskupów w oc awskich oraz 
przewodniczy  procesom s dowym. W przypadku Subków 
t  czynno  mo na by o sprawowa  w obecno ci wys anni-
ka biskupiego (generalis sen specjalis). Posiada  specjalne 
uprawnienia w zakresie u ytkowania karczmy. W stosunku 
do ostatnio  wymienionej miejscowo ci  w 1301 roku miano-
wano dwóch so tysów. Po uiszczeniu 92 marek srebra toru -
skiego t  funkcj  piastowali Henryk, syn so tysa z Gniewa 
i Jan z Lignów (de Lywnow).

Za u ytkowanie ziemi zobowi zano ka d  miejscowo
lokowan  na prawie niemieckim do przekazywania pew-
nych op at w formie pieni nej i towarowej w a cicielom
wsi. Subkowy posiada y podobny rodzaj obci e  w sto-
sunku do innych osad biskupich. P acono zatem 10 skojców 
z ana, ma drat po trzy miary wszystkich zbó  i dwie kury. 
Charakterystyczne jest wyst powanie wiadcze  w formie 
ma dratu, który by  zapewne pozosta o ci  po dziesi cinie.
Identyczny wykaz obci e  zachowa  si  przez wiele nast p-

nych lat i kontynuowano ten proces przynajmniej do wieku 
XVI. Dowodem na to jest rejestr czynszów prowadzony za 
rz dów biskupa Jana Kropid y oraz w inwentarzach dóbr 
sto owych biskupstwa z lat 1574, 1582 i 1598.

Ogólny area  ziemi w Subkowach liczy  w sumie 84 any
powierzchni gruntów rolnych z czego dwaj so tysi dyspono-
wali czterema anami wolnymi od obci e . Ma a liczba wol-
nych anów, które by y w dyspozycji so tysów rekompenso-
wa y w dobrach biskupich dochody uzyskane z u ytkowania
karczmy. Wzmocnienie finansowe uposa enia mia o na celu 
popraw  ich sytuacji materialnej. Ówcze ni zarz dcy parafii 
otrzymali cztery any, a ka dy u ytkownik gruntów musia
przekaza  subkowskim proboszczom meszne w wysoko ci
po pó  miary yta i owsa od ana.

W dobrach biskupich uwidacznia si  powstawanie sieci 
folwarków, które wyst powa y w obr bie wsi czynszowych. 
Dokument lokacyjny dla Subków wymienia istnienie dworu 
biskupiego i zastrzega dla niego sze anów i pewne morgi 
ziemi. W pocz tkach XV wieku folwark liczy  ju  czterna-
cie anów powierzchni.

W kontrakcie lokacyjnym Subków stwierdzono, e dzia-
alno  w owym czasie prowadzi a karczma. W dobrach 

biskupich dochody z prowadzenia karczmy pobiera , obok 
pana feudalnego, równie  so tys. By  to pewnego rodzaju 
precedens, poniewa  w innych posiad o ciach, czy to krzy-
ackich czy te  cysterskich, taka sytuacja nie mia a miejsca. 

Wynika o to z faktu, e so tysi subkowscy posiadali mniej-
sz  liczb  wolnych anów w odró nieniu od urz dników
o tym samym tytule z innych miejscowo ci. Za u ytkowanie
karczmy p acili jedn  grzywn  rocznie.

W przywileju lokacyjym z 1301 roku wzmiankowany 
jest m yn z dodatkowym okre leniem stagnum, co wskazuje 
na m yn wodny. W okresie pó niejszym rejestr czynszowy 
biskupa Jana Kropid y z lat 1402-1409 wymienia wiatrak. 
W inwentarzach z XV wieku odnotowano funkcjonowanie 
m yna wodnego. W 1415 roku m yn subkowski p aci  czynsz 
w zbo u w wymiarze trzech asztów yta.

W tym czasie istnia  ko ció  parafialny, a jego budow
rozpocz to kilkana cie lat wcze niej.

W trzynastowiecznych dokumentach ród a wymieniaj
Swarzyszewo w formie Swarisewo, Swarziszewo, Szwa-
rziszewo, Swarzystow. Ponadto uwzgl dnia si  osad  Tul-
ce. Obie miejscowo ci znajdowa y si  w pobli u Subków, 
a w zwi zku z lokacj  zosta y do nich w czone i pó niej ich 
nazwy ju  wi cej nie pojawi y si  w dokumentach. Zagin y
zatem bezpowrotnie w przestworzach historii.

Przywilej lokacyjny wydany dla Subków w 1301 roku 
przez biskupa Gerwarda przyniós  daleko id ce zmiany 
w systemie gospodarki. U ytkownicy ziemi mogli bez-
piecznie pracowa  pod opiek  biskupów w oc awskich
w ramach obowi zuj cych jednolitych struktur przepisów, 
które regulowa y pod wzgl dem prawnym i administra-
cyjnym wszelkie zale no ci. Zatem Subkowy do czy y
do grona osad lokowanych na prawie niemieckim. Wspo-
mniany przywilej by  znacznie dogodniejszy od poprzed-
nich i dlatego te  nast pi  ekspansywny rozwój gospodar-
czy. Wzrós  poziom ycia ówczesnych mieszka ców, co 
w konsekwencji mia o wp yw na popraw  ich warunków 
materialnych.

Ci g dalszy w nast pnym numerze
Bibliografia zostanie zamieszczona w ostatniej cz ci opracowania 



9KMR

ANKIETA

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
rozpocz  si  rok 2010, rok jubileuszu 750-lecia miasta 

Tczewa. Nasze miasto zalicza si  do najstarszych i najbardziej zas u onych miast pomorskich. Warto wie-
dzie , e Tczew trzy lata wcze niej, ni  sto eczny Gda sk, otrzyma  prawa miejskie. 

Jubileusz 750-lecia Tczewa jest dla wielu z nas zadaniem i wyzwaniem. Pragniemy, aby ten wielki jubile-
usz sprawi  rado  naszym mieszka com i dopomóg  w promocji Tczewa, zarówno w Polsce jak i za granic .
Naszym zamiarem, jako pos a Ziemi Tczewskiej, Pomorskiej oraz Prezydenta Miasta Tczewa, jest upami t-
nienie tej bardzo wa nej rocznicy, zarówno dla historii jak i tera niejszo ci. Pragniemy nakre li  to samo
i by  mo e oczekiwania naszych mieszka ców, zarówno by ych i obecnych. Zamierzamy to uczyni  w formie 
wydania okoliczno ciowej publikacji ksi kowej, odwo uj cej si  do zbiorowej m dro ci.

 Pragniemy, aby w ksi ce tej znalaz y si  wspomnienia i refleksje osób niegdy  i dzisiaj zwi zanych
z Tczewem, odwo uj ce si  do w asnych do wiadcze  i prze y . Mamy nadziej , e wiele osób reprezentuj -
cych przede wszystkim rodowiska spo eczne, o wiatowe, kulturowe i gospodarcze, zechce wzbogaci  nasz
publikacj . By oby rzecz  godn  i pi kn , aby wspó cze ni i byli tczewianie oraz ludzie zwi zani z Tczewem, 
nawet mieszkaj cy aktualnie poza nim, uto samiaj cy si  z naszym miastem, jego histori  i wielokulturowo-
ci , a zw aszcza z tradycj  i wspó czesnym dorobkiem spo eczno-gospodarczym, zechcieli odpowiedzie

pozytywnie na nasz  pro b .
Prosimy zatem o spisanie swoich wspomnie , przemy le  i refleksji pod k tem odpowiedzi na dwa zasad-

nicze pytania: 

1.  Czy i dlaczego mog  powiedzie e Tczew jest moj  Ma  Ojczyzn ? Jakie wydarzenia 
cz  mnie szczególnie z miastem Tczew? 

2.  Do czego zobowi zuje bycie tczewianinem? Na ile przyczyniam si  do rozwoju i promocji 
miasta Tczew w regionie, kraju, Europie? 

Odpowiedzi (od 1 do kilku stron) prosimy przesy a  (najlepiej w ci gu najbli szego miesi ca) poczt :

Biuro Poselskie, ul. Ko taja 9, 83-110 Tczew lub lepiej elektronicznie: biuro@jankulas.pl 

Jeste my przekonani, e warto dokumentowa  to, co wiadczy o kolejach naszego losu, o do wiadczeniu,
marzeniach i egzystencji. Liczymy na to, e nasz wspólny wysi ek zaowocuje powstaniem dobrej i ciekawej 
publikacji, któr  wst pnie zatytu owali my: „Tczew jest moj  Ma  Ojczyzn ”. Mamy nadziej , i  dobrze 
pos u y ona edukacji i wychowaniu naszej m odzie y.

Zapraszamy do wspó pracy. 
Pozdrawiamy serdecznie!

T C Z E WT C Z E W

Tczew jest moj  Ma  Ojczyzn

Jan Kulas

Pose  na Sejm RP   

Zenon Odya

Prezydent Tczewa
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Dwa lata temu, a dok adniej
7 lutego 2008 roku, z inicjaty-
wy senatora Andrzeja Grzyba 

zosta  zawi zany Parlamentarny Ze-
spó  Kociewski. W jego sk ad wchodzi 
pi tnastu pos ów i senatorów: Bogdan 
Borusewicz, Andrzej Grzyb, Teresa 
Piotrowska, Janusz Dzi cio , Jaros aw
Katulski, Kazimierz Kleina, Eugeniusz 
K opotek, Jan Kulas, S awomir Neu-
mann, Andrzej Person, Maciej P a y -
ski, Janusz Racho , Arkadiusz Rybicki, 
S awomir Rybicki i Micha  Wojtczak.

Patronat honorowy nad Zespo em
obj  marsza ek senatu Bogdan Boruse-
wicz, a pracami Zespo u kieruje prze-
wodnicz cy Andrzej Grzyb.

Parlamentarny Zespó  Kociewski 
nale y do najaktywniejszych zespo ów
regionalnych w polskim parlamencie. 
W pierwszym roku swojej dzia alno ci
podj  si  wielu ciekawych inicjatyw, 
wielu projektom udzieli  równie  wspar-
cia, nie tylko finansowego, ale równie
merytorycznego i organizacyjnego. 

W maju 2008 roku Zespó  udzieli
pomocy w organizacji wizyty na Pomo-
rzu grupy m odzie y ukrai skiej oraz 
Polaków z Ukrainy zaproszonych przez 
ojców z Domu Karmelitów Bosych. 
Z kolei w czerwcu cz onkowie Zespo-
u go cili na Jarmarku Dominika skim

w Gda sku, aktywnie w czaj c si
w promocj  Kociewia i Pomorza.

24 wrze nia w gmachu senatu, 
z inicjatywy Parlamentarnego Zespo u
Kociewskiego zorganizowano wystaw
zdj  Tomasza Babinka „Kociewie nie-
znane”. Wystawa otwiera a jednocze-
nie Dzie  Kociewski w senacie. Tego 

dnia przyjechali do Warszawy przed-
stawiciele samorz dów kociewskich, 
animatorzy kultury i regionali ci. Dla 
zebranych w senacie go ci czeka  tak e
stó  uginaj cy si  od kociewskich sma-
ko yków.

Parlamentarny Zespó  we wspó pra-
cy z Politechnik  Gda sk  zainicjowa
równie  konkurs na projekty domów 
indywidualnych, nawi zuj cych swoj
architektur  do tradycyjnych zabudo-
wa  na Kociewiu.

W 2008 roku cz onkowie Parlamen-
tarnego Zespo u Kociewskiego rozpo-
cz li równie  prace nad Encyklopedi
Kociewsk .

Zespó  obj  równie  patronat nad 
konkursami po wi conymi Kociewiu 
oraz wspiera  wiele inicjatyw maj cych
na celu promocj  Kociewia, m.in. Kon-
kurs Literacki im. Romana Landow-
skiego, Zaduszki Kociewskie, Warsz-
taty Regionalne dla studentów i wiele 
innych.

W ci gu pierwszego roku dzia alno-
ci Zespó  bra  równie  udzia  w odby-

waj cych si  w Warszawie i Gda sku
spotkaniach z przedstawicielami w adz
samorz dowych powiatów i gmin ko-
ciewskich.

Rok 2009 okaza  si  równie praco-
wity. Ju  w marcu tego roku ukaza  si
bowiem Elementarz Gwary Kociew-
skiej „Gadómy po naszamó”, który po-
wsta  przy wspó pracy z Zespo em.

Udzieli  równie  wsparcia miastu 
Skórcz, które obchodzi o 15 maja 2009 
roku 75-lecie nadania praw miejskich 
i obj  patronat honorowy nad obchoda-
mi 25-lecia zespo u ludowego „Piasec-
kie Kociewiaki”.

We wrze niu 2009 roku odby a si
promocja ksi ki (wznowienia) wybit-
nego polskiego archeologa Gotfryda 
Ossowskiego „Prusy Królewskie. Za-
bytki Przedhistoryczne Ziem Polskich”. 
W pracach nad wznowieniem ksi ki
brali czynny udzia  cz onkowie Parla-
mentarnego Zespo u Kociewskiego.

23 wrze nia kociewscy parlamen-
tarzy ci rozpocz li przygotowania do 
wmurowania tablicy upami tniaj cej
ks. Feliksa Bolta – pos a i senatora 
w okresie mi dzywojennym. Uroczyste 
ods oni cie tablicy odby o si  11 listo-
pada w Bar o nie (o czym mowa w po-
przednim numerze „KMR”).

Z kolei w grudniu 2009 roku Par-
lamentarny Zespó  Kociewski oraz 
Parlamentarny Zespó  do spraw Dróg 
i Turystyki Wodnej, przy wspó pracy
z Pomorskim Stowarzyszeniem Gmin 
Wiejskich i Stowarzyszeniem u awy
zorganizowali konferencj  „Samorz -
dy Lokalne na u awach Wi lanych
w III RP (1999-2009)”. Organizatorów 

reprezentowali senatorowie Andrzej 
Grzyb i Piotr G owski.

Kociewski  Zespó  rozpocz  równie
prace nad opracowaniem i wydaniem 
drukiem „Kroniki wi tego Zakonu Cy-
stersów w Pelplinie”. Jak pisze m ody
historyk z Uniwersytetu Gda skiego,
Karol Wróblewski: „Wydana drukiem, 
opatrzona komentarzem, naukowymi 
przypisami, a przede wszystkim dobrze 
przet umaczona na j zyk polski, kronika 
pelpli ska s u y  b dzie m odym studen-
tom  historykom, którzy dzi  maj  do 
niej do  ograniczony dost p. Pozwoli 
ona tak e Kociewiakom, Borowiakom, 
Pomorzanom pozna  bezpo rednio hi-
stori  ich regionu”.

Na najbli szym posiedzeniu Parla-
mentarnego Zespo u Kociewskiego za-
poznamy si  z planami na 2010 rok. Ju
teraz wiemy, e Zespó  jest wspó orga-
nizatorem konkursu „M odzi dla Kocie-
wia”, którego celem jest promowanie 
kultury Kociewia i zwrócenie uwagi na 
dzia alno  spo eczn  i kulturaln  m o-
dych ludzi pochodz cych z Kociewia, 
w rezultacie uhonorowanie ich za dzia-
alno  na rzecz regionu.

Do zada  Parlamentarnego Zespo u
Kociewskiego nale y m.in. „inicjowa-
nie dzia a  na rzecz wszechstronnego 
rozwoju gospodarczego, kulturowe-
go i spo ecznego Kociewia, regionów 
o ciennych i Pomorza”, jak do tej pory 
konsekwentnie i z wieloma sukcesami 
udaje mu si  realizowa  stawiane sobie 
cele i zadania. Bior c pod uwag  do-
tychczasowe osi gni cia Zespo u nie 
mo na mie  w tpliwo ci co do potrze-
by jego istnienia w parlamencie. 

(P. H.)

Jedno ze spotka  Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego

Kociewiacy w parlamencie



11KMR

Z PRZESZ O CI REGIONU

KONSTANTY MACIE-
JEWICZ urodzi  si  blisko 120 
lat temu, dok adnie 11 listopada 
1890 roku w Niemirowie ko o
Kamie ca Podolskiego, pod 
zaborem rosyjskim. By  synem 
Ludwika Adama i Marii Ludwi-
ki, z domu Or owskiej. Z domu 
rodzinnego wyniós  dobre, so-
lidne wychowanie. 

We flocie rosyjskiej

Po szkole powszechnej, Konstanty Maciejewicz 
uko czy  w 1908 roku Korpus Kadetów w Po ta-
wie. Mia  nieprzeci tne zdolno ci do nauk cis ych,

a g ównie do techniki i mechaniki. Urok marynarskiego 
munduru, perspektywa dalekich podró y morskich oraz 
ciekawo  poznania wiata sprawi y, e m ody Konstanty 
wybra  karier  zawodow  w szkolnictwie morskim. Z naj-
wy szymi ocenami zda  wszystkie egzaminy w Morskim 
Korpusie w Petersburgu. Po uko czeniu tej szko y rozpocz
s u b  w rosyjskiej marynarce wojennej. P ywa  m.in. na 
kr owniku „Riurik”, a w stopniu miczmana na kr owniku
„Aurora”. Na kanonierce „Siwucz” dos u y  si  stanowiska 
oficera nawigacyjnego. Wybuch I wojny wiatowej zasta  go 
na stanowisku oficera wachtowego na „Riuriku”.

Podczas I wojny wiatowej Konstanty Maciejewicz 
awansowa  i konsekwentnie pog bia  swoje kwalifikacje. 
Fascynowa y go szczególnie nowinki techniczne. Awanso-
wa  do stopnia lejtnanta. W mi dzyczasie uko czy  Oficer-
sk  Szko  Podwodnego P ywania. Nast pnie zosta  zast pc
dowódcy okr tu podwodnego AG-15. 8 czerwca 1917 roku 
okr t ten zaton  i jedynie dzi ki jego odwadze oraz przezor-
no ci uratowa  siebie wraz z pi cioma marynarzami. By o to 
wydarzenie bez precedensu. Wkrótce, po remoncie K. Ma-
ciejewicz zosta  dowódc  AG-15. Po zako czeniu dzia a
zbrojnych przeciw Niemcom, w kwietniu 1918 roku zosta
zdemobilizowany. Wówczas po czy  si  z rodzin  i praco-
wa  przez pewien czas w Po tawie. Znamienne, e w latach 
1919-1921 pracowa  na radzieckich statkach handlowych. 
Wci  szuka  dla siebie sta ego i perspektywicznego miejsca 
rozwoju. Z wolnej Polski podano jemu pomocn  d o .

W 1921 roku kapitan Konstanty Maciejewicz na szcz -
cie repatriowa  si  do Polski. Pomocna w tym zakresie by a

znajomo  z kapitanem Mamertem Stankiewiczem. Jak 
wiadomo M. Stankiewicza unie miertelni  i rozs awi  Karol 
Borchardt, s awny absolwent Szko y Morskiej w Tczewie, 
w kultowej ksi ce pt. „Znaczy Kapitan”. Warto doda , e
w tym roku przypada pierwsze wydanie tej wielokrotnie 
wznawianej i niezwykle popularnej ksi ki.

W Tczewie i Gdyni, w II Rzeczypospolitej

Dnia 1 lutego 1922 roku Konstanty Maciejewicz roz-
pocz  prac  w nowo utworzonej Szkole Morskiej 
w Tczewie na stanowisku wychowawcy. Jeszcze 

wiosn  tego samego roku mustruje si  na szkolny aglowiec
„Lwów” w charakterze III oficera. Dane mu by o uczestniczy
we wszystkich rejsach tego aglowca. Kierownictwo Szko y
Morskiej i aglowca „Lwów” szybko doceni o fachowe e-
glarskie umiej tno ci K. Maciejewicza. Przeniesiono go na 
stanowisko starszego oficera. W 1924 roku na „Lwowie” od-
bywa  rejs szkolny do Brazylii. Nostryfikowa  swój dyplom 
i otrzyma  dyplom kapitana eglugi wielkiej. Ju  1 listopada 
1926 roku zosta  mianowany komendantem statku szkolnego 
„Lwów”. Odbywa  wraz z nim coroczne rejsy szkoleniowe. 
Jeszcze w tym samym roku, jako najlepszy polski nawigator, 
„przyprowadzi ” do kraju jednostk  szkoln  Polskiej Mary-
narki Wojennej ORP „Iskra”. Dwa lata pó niej kpt. K. Macie-
jewicz wprowadzi  w podziw eglarski wiat, bowiem kiero-
wany przez niego „Lwów” pod pe nymi aglami przep yn
cie nin  Dardanele. Ten wyczyn do dzisiaj ma swoj  mark .

Kapitan Konstanty Maciejewicz mia  du e zas ugi w ura-
towaniu przed katastrof  statku „Pomorze”. 9 stycznia 1930 
roku statek szcz liwie dotar  do stoczni Nakskov, w Danii. 
Po adaptacji jako aglowiec szkolny zmieni  nazw  na „Dar 
Pomorza”. 13 lipca 1930 roku w Gdyni odby o si  po wiece-
nie aglowca i podniesienie bia o-czerwonej bandery. Po wi -
cenia dokona  biskup Stanis aw Wojciech Okoniewski, coraz 
cz ciej nazywany „biskupem morskim”. Oczywi cie komen-
dantem „Daru Pomorza” zosta  mianowany kpt. .w. Konstan-
ty Maciejewicz. Z kolei wys u ony „Lwów” przekazano do 
celów kwaterunkowych dla Marynarki Wojennej w Gdyni.

Od 1930 roku pod dowództwem kpt. Konstantego Ma-
ciejewicza rozpoczyna si  intensywne szkolenie kolejnych 

JAN KULAS

Kapitan kapitanów

W okresie II Rzeczypospolitej najwi kszymi „gwiazdami” polskiej eglugi morskiej byli trzej kapita-
nowie eglugi wielkiej: Tadeusz Zió kowski, Mamert Stankiewicz i Konstanty Maciejewicz. Z tej wielkiej 
trójki, II wojn wiatow  prze y  jedynie K. Maciejewicz (1890-1972). Po 1945 roku by  on organizatorem 
Pa stwowej Szko y Morskiej w Gdyni i w Szczecinie. By  wychowawc  blisko 2 tysi cy oficerów Polskiej 
Marynarki Handlowej, trafnie nazywany „Kapitanem kapitanów”. K. Maciejewicz wielk  karier  morsk
(w polskich barwach) rozpoczyna  w Tczewie, w Szkole Morskiej jako wychowawca i od 1926 roku komen-
dant szkolnego aglowca „Lwów”. 
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roczników nawigatorów i mechaników, ju  gdy skiej, Pa -
stwowej Szko y Morskiej. 16 wrze nia 1934 roku „Dar Po-
morza” wyruszy  w blisko rok trwaj cy rejs... dooko a wia-
ta. Naturalnie dowodzi  nim kpt. Konstanty Maciejewicz. 
W wi kszo ci odwiedzanych portów wiata po raz pierwszy 
ujrzano polsk  bander . Wyprawa ta zako czy a si  pe nym
sukcesem. Na prze omie 1936/1937 „Dar Pomorza”, jako 
pierwszy polski statek, op yn  s ynny przyl dek Horn. Ten 
aglowiec, jak i pierwsze polskie pasa erskie transatlantyki 

(np. „Pi sudski”, „Batory”), rozs awi y imi  Polski w Euro-
pie i w wiecie w okresie mi dzywojennym.

Dnia 6 czerwca 1939 roku kpt. Konstanty Maciejewicz 
podej  nowe wyzwanie. Zosta  mianowany inspektorem 
Szko y Morskiej w Gdyni, co by o traktowane na równi ze 
stanowiskiem zast pcy dyrektora. Oznacza o to wysokie 
uznanie prze o onych dla jego kwalifikacji edukacyjnych 
i wychowawczych.

We wrze niu 1939 roku kapitan Konstanty Maciejewicz 
wype nia swój obowi zek wobec ojczyzny jako zmobilizo-
wany dyrektor Szko y. Po przegranych dzia aniach zbroj-
nych zosta  aresztowany i osadzony w obozie koncentra-
cyjnym w Stutthofie. Dzi ki usilnym zabiegom jego ony
zosta  wkrótce zwolniony. Okres okupacji K. Maciejewicz 
sp dzi  na Lubelszczy nie, zatrudniaj c si  jako robotnik 
budowlany i tartaczany. Podejmuj c 1 wrze nia 1944 roku 
prac  w Lidze Morskiej w Lublinie, by  przekonany, e jego 
kwalifikacje b d  u yteczne i w a ciwie wykorzystane przez 
przedstawicieli nowej „w adzy ludowej”. 

W nowej rzeczywisto ci PRL

W„nowej” Polsce kpt. Konstanty Maciejewicz po-
wi ci  si  odbudowie szkolnictwa morskiego. 

Rozpocz  dzia alno  od zabezpieczenia ma-
j tku Pa stwowej Szko y Morskiej (PSM) w Gdyni. Jedno-
cze nie otrzyma  nominacj  na dyrektora tej szko y.

Uzyskanie szerokiego dost pu do morza w 1945 roku, od 
Szczecina po Elbl g, stworzy o nowe mo liwo ci rozwoju 
dla szkolnictwa i gospodarki morskiej. W wypadku Pomorza 
Zachodniego wa ne te  by o wzmacnianie jego polsko ci.
W 1947 roku Ministerstwo eglugi poleci o przenie  ca y
Wydzia  Nawigacyjny PSM z Gdyni do Szczecina. Dyrek-
torem tej nowej placówki zosta  w a nie kpt. Konstanty 
Maciejewicz. Od podstaw organizowa  now  szko . Prze-
niós  chlubne tradycje i zwyczaje Szko y Morskiej z Tczewa 
i Gdyni do uczelni w Szczecinie. 

Konstanty Maciejewicz kierowa  Szko  Morsk
w Szczecinie a  do 1953 roku. Nasta y wtedy trudne lata 
okresu stalinowskiego. Rozpocz y si  represje patriotów, 
kadry przedwojennej Polski oraz szykanowanie tradycji 
i symboli dawnej, suwerennej Polski. 

W 1953 roku Szko  Morsk  przeniesiono ponownie do 
Gdyni. Placówka w Szczecinie zosta a zupe nie zlikwido-
wana. Nale y to zapisa  na karb okresu b dów i wypacze .
Kpt. Konstanty Maciejewicz zosta  mianowany (do 1955 r.) 
komendantem szkolnego szkunera „Zew Morza”. Nast pnie
pracowa  jako inspektor w szczeci skim Oddziale Polskiego 
Rejestru Statków. W 1962 roku przeszed  na emerytur . Nie 
zrezygnowa  jednak z aktywno ci spo ecznej i bran owej. Do 
ko ca ycia by  zwi zany z szczeci skim o rodkiem morskim. 
Tutaj sp dzi  ostatnie wier  wieku ycia.

Podczas emerytury kpt. Konstanty Maciejewicz by aw-
nikiem Izby Morskiej, a nast pnie delegatem Ministra przy 

Izbie Morskiej w Szczecinie. Zosta  tak e przewodnicz cym
Komisji Egzaminacyjnej (do 1969 r. w cznie) na stopnie 
oficerskie przy Urz dzie Morskim w Szczecinie. Pozostawa
doradc  w Polskim Rejestrze Statków. Mawia  o sobie „bez 
pracy nie potrafi bym y ” i „gdybym si  mia  urodzi  i y
jeszcze raz, znów zosta bym marynarzem”.

Po odwil y 1956 roku kpt. Konstanty Maciejewicz du o
czasu sp dza  z m odzie . Swoimi do wiadczeniami dzie-
li  si  z uczniami ponownie utworzonej Szko y Morskiej 
w Szczecinie przy ul. Wa y Chrobrego. By  cz stym te
go ciem w szko ach rednich, w tym w Liceum Morskim. 
Kontaktowa  si  i wspiera  dru yny harcerskie i kluby e-
glarskie. Do legendy przesz y jego opowiadania o morzu, 
a by  przy tym wietnym gaw dziarzem.

26 listopada 1972 roku kpt. .w. Konstanty Maciejewicz, 
prze ywszy pe ne 82 lat, odszed  na wieczn  wacht . Zosta
pochowany na cmentarzu w Szczecinie, w Alei Zas u onych.
Jego imi  nosi kilka szkó  i ulic oraz dru yn harcerskich na 
Pomorzu. W 1973 roku nazw  s/s „Konstanty Maciejewicz” 
otrzyma  statek szkolny Liceum Morskiego w Szczecinie. 
Nade wszystko od 2008 roku jest on patronem Akademii 
Morskiej w Szczecinie. Tutaj utrwala si  i upowszechnia zna-
ne motto, e „cz owiek yje tak d ugo, jak d ugo trwa pami
o nim”. Ma tak e kpt. K. Maciejewicz swoj  tablic  w alei 
„Zas u onych Ludzi Morza”, w Rewie pod Gdyni . O popu-
larno ci kapitana Konstantego Maciejewicza wiadczy fakt, 
e w dwóch plebiscytach  „G osu Szczeci skiego” i „Gazety 

Wyborczej” na „Pomorzanina naszych czasów” i „Pomorza-
nina 100-lecia” zajmowa  wysokie lokaty (3. i 6. miejsce).

Konstanty Maciejewicz w okresie blisko pó wiecznej
s u by morskiej wyuczy  morskiego zawodu blisko 2 tysi ce
oficerów Polskiej Marynarki Handlowej. Ju  za ycia prze-
szed  do legendy i by  nazywany „kapitanem kapitanów”. 
Oczywi cie kpt. Konstanty Maciejewicz doczeka  si  naj-
wy szych odznacze  i wyró nie  pa stwowych. Otrzyma
m.in. Krzy  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z oty
Krzy  Zas ugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Z ot
Odznak  Zas u ony Pracownik Morza.

Konstanty Maciejewicz zazna  w yciu szcz cia rodzin-
nego. By onaty z Olg , z domu Kazin. Mia  z ni  dwóch 
synów tj. Konstantego i Olgierda oraz córk  Halin . Zapewne 
ku rado ci ojca, synowie kontynuowali tradycje rodzinne, bo-
wiem pracowali w polskiej egludze i przemy le okr towym.
Nadal yje jego syn, Olgierd Maciejewicz, równie  zas u ony
kpt. w. Pan Olgierd zbiera materia y i rodki do wydania al-
bumu o swoim s awnym ojcu. Na szcz cie te , kilkana cie lat 
temu, popularn  ksi k  biograficzn  o Konstantym Macieje-
wiczu wyda  znany dziennikarz szczeci ski, Marek Koszur. 

Podsumowanie

Konstanty Maciejewicz zalicza si  do ikon eglarstwa
polskiego XX wieku. Wspó tworzy  polskie kadry 
morskie w II Rzeczypospolitej i w czasach PRL. 

Nale y do wspó twórców polskiego szkolnictwa morskie-
go. Okaza  si  wybitnym i wielkim eglarzem, pod polsk
bander  i jego dowództwem „Dar Pomorza” jako pierwszy 
polski statek op yn wiata dooko a. Nie do przecenienia s
jego zas ugi w zakresie wychowania morskiego w ród m o-
dzie y i harcerzy. Wiele jemu zawdzi czaj , cenione dzisiaj 
w ca ej Europie, Akademie Morskie w Gdyni i w Szczecinie. 
Podsumowuj c, K. Maciejewicz dobrze i zaszczytnie zas u-
y  si   „Polsce Morskiej” i Pomorzu.
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Lech B dkowski urodzi  si  w 1920 roku w Toruniu 
w rodzinie o starych tradycjach patriotycznych. Bra
udzia  w kampanii wrze niowej 1939 roku. Pod ko-

niec pierwszego roku okupacji przedosta  si  na zachód 
Europy, gdzie s u y  w polskich formacjach wojskowych 
(m.in. bra  udzia  w bitwie pod Narwikiem). W Szkocji 
(a potem w Londynie) skupi  wokó  siebie grup  Pomorzan. 
To tam – pod koniec wojny – powsta a broszura o funda-
mentalnym znaczeniu „Pomorska my l polityczna”. Po 
wojnie wróci  do ojczyzny. Pracowa  w wielu redakcjach, 
ale cz sto by  z przyczyn politycznych z nich rugowa-
ny. W 1956 roku znalaz  si  w ród za o ycieli Zrzeszenia 
Kaszubskiego (pó niej: Kaszubsko-Pomorskiego). Pro-
pagowa  idee Wielkiego Pomorza. Jako cz owiek wszech-
stronnie wykszta cony i oczytany cieszy  si  uznaniem 
i autorytetem, ale jednocze nie „zainteresowaniem” ów-
czesnych w adz komunistycznych, które czyni y wiele, aby 
przeszkodzi  w jego dzia alno ci, tak e opozycyjnej. By
autorem wielu utworów beletrystycznych. Przede wszyst-
kim ceniono go jednak za wielkie zaanga owanie w ycie
spo eczne i teksty publicystyczne, które dotyka y nie tylko 
idei pomorsko ci, ale tak e samorz dno ci i spo ecze stwa
obywatelskiego. W sierpniu 1980 roku by  jednym z tych 
polskich intelektualistów, którzy stan li po stronie strajku-
j cych stoczniowców. By  negocjatorem i sygnatariuszem 
porozumie  sierpniowych. Zmar  w Gda sku 1984 roku, 
a jego pogrzeb przerodzi  si  w patriotyczn  manifestacj .

Z okazji 25. rocznicy jego mierci Zarz d G ówny Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego og osi  rok 2009 Rokiem 
Lecha B dkowskiego. W obchody w czy  si  Oddzia
Kociewski ZK-P w Pelplinie, realizuj c projekt dotowany 
z funduszy ZG ZK-P. 

We wtorek 24 listopada 2009 roku odby a si  w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Pelplinie fina owa cz  tego projek-
tu, czyli konferencja „Lech B dkowski – patron spo ecze stwa
obywatelskiego”. G ówny referent prof. Józef Borzyszkowski 
(prezes Instytutu Kaszubskiego, profesor Instytutu Histo-
rii Uniwersytetu Gda skiego) mówi  o Pomorzu i Kociewiu 
w my li Lecha B dkowskiego. Idea Wielkiego Pomorza – mó-
wi  prof. Borzyszkowski – nie odnosi a si  do p aszczyzny
przestrzennej, geograficznej, ale do roli i znaczenia tego re-
gionu w odradzaj cej si  Polsce. Znacz ce s  zas ugi B dkow-
skiego w odkrywaniu i promowaniu Kociewia. To ju  w latach 
sze dziesi tych XX wieku pisa  on o konieczno ci zaintere-
sowania si  dzia aczy pomorskich tym regionem. Doktorant 
prof. Borzyszkowskiego i jednocze nie pracownik Europej-
skiego Centrum Solidarno ci, a tak e prezes ZKP Oddzia
w Tczewie, Krzysztof Korda, mówi  za  o zwi zkach B dkow-
skiego z kszta tuj cym si  1980 roku NSZZ „Solidarno ”.
Przypomnia , e by  on cz onkiem prezydium Mi dzyzak ado-
wego Komitetu Strajkowgo, a pó niej pierwszym rzecznikiem 
prasowym „Solidarno ci”, w której upatrywa  przede wszyst-
kim ruch spo eczny. O istocie spo ecze stwa obywatelskiego 
mówi  natomiast dr Piotr Koprowski – historyk idei z Uni-
wersytetu Gda skiego. Referaty by y inkrustowane tekstami 
B dkowskiego, które czyta  znamienity aktor Jerzy Kiszkis, 
u wiadamiaj c licznie zebranej publiczno ci, e tezy autora 
„Pomorskiej my li politycznej” s  jak najbardziej aktualne. 

BOGDAN WI NIEWSKI

Lech B dkowski – patron 
spo ecze stwa obywatelskiego

W czasie konferencji wr czono nagrody rzeczowe 
i ksi kowe laureatom og oszonych przez pelpli skich zrze-
sze ców konkursów. W konkursie plastycznym „Jestem 
Kociewiakiem. Mieszkam na Kociewiu” zwyci y y: Daria 
Domachowska i Patrycja Ciesielska ( I i II miejsce – obie 
z Zespo u Szkó  nr 1 w Pelplinie) oraz Paulina Kaznowska 
(III miejsce – Szko a Podstawowa w Lignowach Szlachec-
kich). W konkursie literackim „Jestem Europejczykiem, Pola-
kiem, Pomorzaninem” najlepsz  prac  w ród gimnazjalistów 
napisa a Dorota Podjacka (Zespó  Kszta cenia i Wychowa-
nia w Kulicach), za  w ród licealistów najlepsi byli: Zofia 
Wojtysiak – I miejsce (III LO w Tczewie), Karolina Oberka 
– II miejsce (LO Pelplin) oraz Mateusz Maka  i Martyna 
Gawro ska – III miejsce (oboje z III LO w Tczewie). Wyró -
nienia otrzymali: Laura Gretkowska, Magdalena Keller (obie 
z LO w Pelplinie), Patrycja Zieli ska (III LO Tczew), Prze-
mys aw Rekowski (Zespó  Kszta cenia i Wychowania Kuli-
ce) oraz Micha  Szyszkowski (Zespó  Szkó  nr 1 Pelplin).

Dope nieniem zrealizowanego projektu by y pokazy filmu 
po wi conego B dkowskiemu „Kryptonim Inspirator” au-
torstwa Marii Mrozi skiej i Henryki Dobosz, które obejrze-
li uczniowie LO im. ks. J. St. Pasierba w Pelplinie. Film ten 
b dzie wyemitowany tak e w czasie pelpli skiego wernisa u
wystawy „Autorytety: Lech B dkowski” przygotowanej przez 
Europejskie Centrum Solidarno ci. Wernisa  ten odb dzie si
w maju przysz ego roku z okazji 20. rocznicy pierwszych wol-
nych wyborów samorz dowych w powojennej Polsce. 

 Go mi konferencji byli przedstawiciele w adz samo-
rz dowych z przewodnicz cym Rady Miejskiej, Adamem 
Kaszowiczem i wiceburmistrzem, Tadeuszem B dzkim,
dyrektorzy szkó  i instytucji kulturalnych, m odzie  i na-
uczyciele, a tak e s uchacze Uniwersytetu III Wieku. Sejmik 
Województwa Pomorskiego reprezentowa  Patryk Demski 
– przewodnicz cy Komisji Samorz du Terytorialnego i Bez-
piecze stwa Publicznego. W ród go ci by a tak e s dzia Ka-
mila Thiel-Ornass. 

Pelpli ska uroczysto  wpisa a si  w cykl licznych im-
prez, które mia y miejsce w mijaj cym roku, og oszonym
przez ZG ZK-P „Rokiem Lecha B dkowskiego”. Ponadto 
organizatorzy t  konferencj  zaznaczyli 20. rocznic  powo-
ania w Pelplinie Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy 

(powsta  on 21 pa dziernika 1989 r.). 
Warto nadmieni , e pelpli skimi partnerami konferen-

cji i konkursów byli: Miejska Biblioteka Publiczna, Liceum 
Ogólnokszta c ce im. ks. Pasierba oraz Wydawnictwo „Ber-
nardinum”, które obdarowa o laureatów pi knymi albuma-
mi. Interesuj ce ksi ki przekaza o równie  Wydawnictwo 
Wojciecha Kiedrowskiego „Czec” oraz Europejskie Centrum 
Solidarno ci. To dzi ki tym instytucjom (oraz funduszom 
sponsorów ZG ZK-P) uda o si  obdarowa  wszystkich laure-
atów (a tak e ich nauczycieli) interesuj cymi nagrodami. Do 
grona sponsorów wpisa a si  ponadto kwiaciarnia „Szafirek” 
pp. Barbary i Romana Pruszy skich.

Na marginesie nale y zauwa y , e (pomorski i kociew-
ski) Pelplin nie tylko uczci  pami  Lecha B dkowskiego.
Pokazano, e i w takim ma ym rodowisku mo na zorgani-
zowa  naukow  konferencj  na znakomitym poziomie z ar-
tystyczn  opraw  i sporym zainteresowaniu mieszka ców. 
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TCZEW CZY WESTERPLATTE

Przy szosie wiecie-Je ewo le y miejscowo  Bia e
– niewielka wie , która szczyci si  tym, i  ma naj-
starszy rodowód spo ród miejscowo ci gminy Je-

ewo (1198 rok – pierwsza historyczna wzmianka). W po-
owie XX wieku w okresie tzw. Polski Ludowej wie  sta a

si  aren  „walki” o ziemi . W ramach sowietyzacji Polski 
miejscowe w adze (gmina, powiat) w latach 1950-1956 re-
alizowa y ide  budowy spó dzielni produkcyjnej w Bia ym.
Wi kszo  miejscowych gospodarzy nie popar a pomys u
w adz, co doprowadzi o do znacznego konfliktu pomi dzy
zwolennikami, a przeciwnikami kolektywizacji. Jeszcze 
wyra niej ujawni  si  spór mi dzy w adz  „ludow ” a ch o-
pami. Niniejszy artyku  przybli a wydarzenia sprzed ponad 
pi dziesi ciu lat i po raz pierwszy próbuje ukaza  boha-
tersk  postaw  gospodarzy indywidualnych – „ku aków”,
cynizm i bezwzgl dno  w adz bezpiecze stwa.

Pocz tek lat pi dziesi tych XX wieku na terenie Pol-
ski w odniesieniu do rolnictwa, to okres propagowania idei 
budowy spó dzielni rolniczych. Spó dzielnie rolnicze zwane 
produkcyjnymi to forma kolektywnego gospodarowania na 
wsi. Narodzi y si  one w ZSRR, gdzie nazywano je ko cho-
zami. By y one elementem wiadomej polityki maj cej na 
celu ubezw asnowolnienie ch opów poprzez zabranie im 
ziemi, a tym samym uzale nienie od pa stwa jako zbioro-
wego pracodawcy i decydenta.

Po zako czeniu wojny (1945 r.) obiecano, e w Polsce 
nie b dzie ko chozów. Ch opi bezrolni i ma orolni otrzymy-
wali, w ramach reformy rolnej od pa stwa ziemi . W po o-
wie 1948 roku, pod wp ywem nacisków politycznych Józefa 
Stalina i jego ekipy, plenum KC PPR zapowiedzia o rozpo-
cz cie kolektywizacji wsi. Na wzór radziecki dokonano po-
dzia u ch opów na biednych, rednich i „ku aków” – czyli 
kapitalistów wiejskich. Za pomoc  prasy, plakatów, ulotek 
podj to kampani  propagandow  wymierzon  w bogatych 
ch opów. W 1951 roku rozpocz to akcj  „ograniczania i wy-
pierania elementów kapitalistycznych na wsi”, czyli szyka-
nowania i pozbawiania maj tku opornych ch opów, których 
ziemi  w czano do spó dzielni. Zach t  wst powania do 
spó dzielni by a polityka podatkowa, uderzaj ca w wi ksze
prywatne gospodarstwa oraz egzekwowanie przez pa stwo
tzw. dostaw obowi zkowych – wymiar dostaw ustawiano 
progresywnie: wi ksze gospodarstwo – wi ksze obci enie
dostawami. Obowi zkowe dostawy wprowadzono w 1951 
roku. Najpierw okre lono kontyngent na zbo e, nast pnie na 
ywiec (mi so wieprzowe), ziemniaki i mleko.

W gminie Je ewo przyj to ju  w 1950 roku wielko
gruntów ornych (4726 ha), która sta a si  podstaw  okre le-
nia wielko ci dostaw zbo a. Tworzone „odgórnie” rozmiary 
kontyngentów przerasta y realne mo liwo ci gminy. W latach 
1951-1956 nie uda o si  osi gn  100% wykonania dostaw 

w gminie Je ewo w adnym z rodzaju produkcji obj tej obo-
wi zkow  dostaw . Przyk adowo w 1951 roku rolnicy gminy 
Je ewo dostaw  zbo a wykonali na poziomie 78%, tj. ponad 
876 ton zbo a (plan zak ada  ponad 1143 tony), ziemniaków 
odstawiono pa stwu na poziomie 78%, ywca 60%, mleka 
oko o 50%. Poza obowi zkowymi dostawami rolnicy byli ob-
ci eni sp at  podatku gruntowego oraz podatku SFOR. 

Wobec ch opów, którzy nie wywi zywali si  z dostaw 
obowi zkowych stosowano mi dzy innymi kary pieni ne,
wtr canie do wi zienia. Za nie wywi zanie si  z dostaw 
obowi zkowych w latach 1952-1955 ukarano ponad pó
miliona rolników, g ównie za pomoc  aresztowania. Liczba 
spó dzielni rolniczych w Polsce kszta towa a si  nast puj co:
w 1951 r. – ponad 2500, 1952 r. – 3000, 1953 r. – 6000, 1954 r. 
– 8000, 1956 r. – 9000 spó dzielni. W 1956 roku, w wyniku 
„odwil y pa dziernikowej”, wi kszo  spó dzielni si  roz-
pad a. Pod koniec roku wykazywano ich 1500. 

Ca a akcja kolektywizacji odbi a si  niekorzystnie na za-
opatrzeniu rynku, poniewa  spó dzielnie produkowa y mniej 
ywno ci ni  gospodarstwa indywidualne. Kolektywizacja 

doprowadzi a do konfliktu w ród spo eczno ci wiejskiej, 
os abi a najbardziej warto ciowych rolników indywidual-
nych, stawiaj c ich przed gro b  zag ady. 

Ze wzgl du na rozproszony i niepe ny materia ród owy
trudno jest uchwyci  ca o ciowo problematyk  spó dziel-
ni rolniczych w powiecie wieckim. Pod koniec 1951 roku 
w ca ym powiecie naliczono 31 wsi produkcyjnych. W latach 
1950-1956 spó dzielnie kolektywne dzia a y mi dzy innymi 
w nast puj cych wsiach: Ma e ki, Lubanie-Lipiny, St ki,

wiekatowo, owin, Wa dowo, G ogówko, Topolno, Parlin, 
Bia e, Lipno, Laskowice. W adze polityczne od 1949 roku 
nada y sprawom wsi du e znaczenie. Uaktywniono dzia a-
nia IV Referatu Powiatowego Urz du Bezpiecze stwa Pu-
blicznego (PUBP) w wieciu – ochrona gospodarki, rolnic-
two pa stwowe, spó dzielnie i gospodarstwa indywidualne. 
W miesi cznym sprawozdaniu do Bydgoszczy pracownicy 
PUBP w wieciu wykazywali wsie produkcyjne, które uwa-
ano za le funkcjonuj ce: Bia e, G ogówko, Parlin, Topolno 

i Pruszcz? (raport z pa dziernika 1951 r.). W ramach wal-
ki z ku actwem nie cofano si  tak e przed aresztowaniami, 
w okresie lipiec-sierpie  1951 roku aresztowano w powie-
cie wieckim 12 gospodarzy „wywodz cych si  z ku actwa”.
Surowo obchodzono si  z rolnikami, którzy wed ug w adz
uchylali si  celowo od realizacji obowi zkowych dostaw 
– w okresie pa dziernika 1952 roku w powiecie wieckim
na o ono kary pieni ne na 301 gospodarzy (od 200 z  do 
2000 z ), dziesi ciu gospodarzy – „ku acy” ukarano wi zie-
niem (wyroki od 4 miesi cy do 3 lat pozbawienia wolno ci).

W gminie Je ewo pierwsz  spó dzielni  produkcyjn
za o ono w Bia ym (28 lipiec 1950 r.), nast pnie w Lipnie 

ZBIGNIEW D BROWSKI

Walka ch opów
w obliczu kolektywizacji wsi Bia e

(1950-1956)
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(9 grudzie  1952 r.). W roku 1954 ród a gromady Je ewo
wykazywa y istnienie kolektywnej spó dzielni w Lasko-
wicach. W omawianym roku ca a gmina mia a 6312,68 ha 
gruntów ornych, trzy istniej ce spó dzielnie rolnicze gospo-
darowa y na 230,54 ha gruntów. 

Opisane wcze niej charakterystyczne zjawiska zwi zane
z kolektywizacj  polskiej wsi zogniskowa y si  na terenie gmi-
ny Je ewo w miejscowo ci Bia e. Dzi ki zachowanym archi-
waliom mo na odtworzy  dramatyczne wydarzenia w Bia ym.

Jak ju  wspomniano spó dzielnia produkcyjna w Bia-
ym o nazwie „Wolno ” zosta a zawi zana 28 lipca 1950 

roku. Za o ycielami by o 9 rolników (8 ma o i redniorol-
nych) i jeden „ku ak” – Maksymilian Krawa ski, w a ciciel
25-hektarowego gospodarstwa. Spó dzielcy gospodarowa-
li na 78,7 ha. Ca  wie  zamieszkiwa y w 1953 roku 182 
osoby, które gospodarowa y na obszarze 416,32 ha ziemi 
(383,5 ha – u ytki rolne). W wyniku wojny we wsi zmieni a
si  struktura mieszka ców – cz  ludno ci autochtonicznej 
zgin a lub wyprowadzi a si , na ich miejsce przybyli osad-
nicy z Polski centralnej i wschodniej. 

Pomys  stworzenia spó dzielni produkcyjnej w Bia ym
szybko podzieli  lokaln  spo eczno . W po owie 1948 roku 
swoje w tpliwo ci wobec wzorców radzieckich w rolnic-
twie publicznie zg asza  ówczesny so tys, Józef Gackowski. 
26 czerwca 1948 roku w wyniku donosu so tysa areszto-
wano, a nast pnie sformu owano oskar enie o rozsiewanie 
szeptanej propagandy. Pomimo aresztowania so tysa nie 
ucich a krytyka wobec planów kolektywizowania wsi. Infor-
mator „TELEFON” 5 pa dziernika 1948 roku donosi , e:
mieszka cy Bia ego krytykuj  spó dzielczo  produkcyjn
(T. Betyna, J. St pie , J. Szywala). 

W 1950 roku bezpo rednio przed zawi zaniem spó dzielni
w Bia ym w adze bezpiecze stwa ponownie prowadzi y roz-
poznanie miejscowych gospodarzy. Na li cie wrogów kolek-
tywizacji znale li si , poza wymienionymi wcze niej kolejni 
gospodarze – „ku acy”: P. Filipowski – w a ciciel 34 ha go-
spodarstwa, bezpartyjny, uchylaj cy si  od p acenia podatku, 
zach caj cy do nie wst powania do spó dzielni – tak charak-
teryzowa  „wroga klasowego” pracownik PUBP w wieciu.
W podobnym wietle przedstawiono Stefana Galczy skiego
– gospodaruj cego na 30 ha, przewodnicz cego ko a ZSL 
w Bia ym. W adze polityczne zarzuca y S. Galczy skiemu,
e doprowadzi  do rozwi zania ko a ZSL, by nie realizowa

polityki partii zach caj cej do kolektywnego dzia ania.
W nocy z 17/18 czerwca 1950 roku w Bia ym dosz o

do incydentu, który spolaryzowa  miejscow  ludno . Otó
noc  dokonano „napadu” na Henryka G owackiego – so tysa
wsi, aktywnego propagatora spó dzielczo ci produkcyjnej. 
Spraw  zaj  si  IV Referat PUBP w wieciu, który wska-
za  za spraw  miejscowego donosiciela „CZARNEGO” list
podejrzanych: Pawe  Filipowski, Jan St pie , Jan Szywala, 
W adys aw Malczak, Stanis aw Gwizda a. Wkrótce ustalo-
no, e sprawc  by  Jan St pie , gdy  w jego mieszkaniu zna-
leziono metalow  szyn , któr  mia  wybija  okno w domu 
H. G owackiego. Z dokumentów „ubeckich” wynika, e za-
istnia ego incydentu „bezpieka” nie uzna a za nadaj cy si
do wniesienia prokuratorskiego. 

Nie bacz c na nastroje w ród mieszka ców w adze po-
lityczne uruchomi y spó dzielni  w Bia ym. Po miesi cu
istnienia (14.08.1950 r.) wymuszono przyst pienie trzech 
nowych cz onków, a area  spó dzielni zwi kszono do 100 
hektarów. Cz  mieszka ców wsi, nie mog c pogodzi
si  z realizowan  polityk  kolektywizacji, podj a decyzj
o opuszczeniu Bia ego – Stefan Galczy ski (1950 r.), bra-
cia Jan i Stanis aw St pie  (1951 r.). W adze gminy stwa-

rza y dogodne warunki do funkcjonowania spó dzielni. Ju
w 1949 roku w Je ewie uruchomiono Spó dzielczy O rodek
Maszynowy z zadaniem wspierania spó dzielni produkcyj-
nych. W 1951 roku w Bia ym uruchomiono przedszkole dla 
dzieci pracowników spó dzielni (Alicja Gapówna w 1952 
roku opiekowa a si  16 dzieci). 

Pomimo ideologicznego i organizacyjnego wsparcia 
„ko cho nicy” bielscy nie mogli osi gn  zamierzonych 
przez parti  celów produkcyjnych. Z tego powodu cz sto
zmieniano w adze spó dzielni: w latach 1950-1962 Zarz d
zmieniano dwukrotnie, a przewodnicz cymi byli: Stanis aw
Ciurlik, Wincenty Pre , Julian Kotras. 

Na pocz tku 1953 roku ponownie le oceniano bielsk
spó dzielni  wskazuj c na pija stwo, lenistwo, niegospo-
darno  (stwierdzone padni cia wi ), a przede wszystkim 
agenci PUBP w wieciu donosili, e zastrasza si  PZPR-
owskich cz onków spó dzielni poprzez wysy anie do nich 
na pi mie anonimowych pogró ek. S u ba bezpiecze stwa
ponownie uderzy a w gospodarzy – „wrogów klasowych” 
– Paw a Filipowskiego i Jana Szywal . W adze w wie-
ciu nakaza y swoim informatorom wzmo enie obserwacji 
w Bia ym. Na pocz tku czerwca 1953 roku jeden z „ma o-
rolnych” – „N” z o y  donos na Jana Szywal , e: w nocy 
z 30/31 maja 1953 roku Jan Szywala w czasie rozmowy na-
mawia  jego, by nie wst powa  do bielskiej Spó dzielni. Bez-
pieka uzna a to za wystarczaj cy dowód przest pstwa i wy-
st pi a do prokuratury o aresztowanie J. Szywali. Oskar ono
go o rozpowszechnianie szeptanej wrogiej propagandy. 

Jan Szywala przyby  do Bia ego po zako czeniu wojny. 
Pochodzi  ze Starego Korczyna (woj. warszawskie). Przed 
1939 rokiem s u y  w Korpusie Ochrony Pogranicza, by  pod-
oficerem. W czasie okupacji hitlerowskiej dowodzi  oddzia-
em Batalionów Ch opskich, z którym dzia a  w Kieleckiem, 

Plakat z lat 50. z „dobrym” ku akiem, a pod nim 
podpis: Stara m dro  uczy: nie wierz bogaczowi! 

Jedn  d o  ci poda, a do drugiej z owi
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organizowa  wspó prac  z jednostkami Armii Krajowej. Po 
1945 roku wst pi  do PSL, gdzie by  aktywnym cz onkiem
(sekretarz powiatowy w wieciu). W 1947 roku zosta  aresz-
towany pod zarzutem prowadzenia szeptanej propagandy 
w ramach akcji bezpieki przeciwko dzia aczom PSL. 

Wobec zaistnia ej sytuacji s u ba bezpiecze stwa „da a
spokój” Paw owi Filipowskiemu, koncentruj c si  na 
J. Szywale i na nowej sprawie, która zaistnia a w Je ewie.
Otó  mieszkaniec s siaduj cej z Bia ym gromady Taszewko 
– Bronis aw W , za spraw  je ewskiego donosiciela PUBP 
w wieciu tak e zosta  oskar ony o szeptan  propagand .
Rozpocz te 26 wrze nia 1953 roku ledztwo wykaza o,
e mieszkaniec Taszewka rozpowiada , szczególnie w ród

cz onków Spó dzielni „Wolno ” z Bia ego, o zbli aj cym
si  upadku ko chozów, g ównie w ZSRR (by o to po mier-
ci Józefa Stalina). Powy sze rewelacje przekazywa  J. Ko-
trasowi i S. Ciurlikowi. Prowadzone ledztwo przeciwko 
B. W owi potwierdzi o wcze niejsze zarzuty. Ponadto po-
szerzono je o nast puj ce przest pstwa: nie wywi zywanie
si  z obowi zkowych dostaw, utrzymywanie kontaktów 
z so tysem Taszewka Janem Ry ykiem, który z kolei s u-
cha  zagranicznych stacji radiowych. Oprócz tego B. W a
obwiniono za to, e gromada Taszewko „jest oporna” 
w wykonywaniu planowej dostawy zbo a, a przede wszyst-
kim za rozrzucanie ulotek antypa stwowych w j zyku ro-
syjskim (!). Nie ulega w tpliwo ci, e wi kszo  dowodów 
by a „spreparowana” przez bezpiek . Jeszcze w pa dzierni-
ku 1953 roku ledczy Kazimierczak sugerowa , by spraw
B. W a umorzy  z braku jednoznacznych dowodów winy. 
Zwierzchnicy uznali jednak inaczej i 14 listopada 1953 
roku z o yli do prokuratury dwa akty oskar enia przeciwko 
J. Szywale i B. W owi. Obie sprawy znalaz y swój epilog 
w S dzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, który na sesji wy-
jazdowej w wieciu rozpatrywa  oskar enia obu rolników. 
19 grudnia 1953 roku s d oskar y  B. W a o rozpowszech-
nianie wrogiej propagandy i nie wype nianie obowi zkowych
dostaw zbo a. Oskar onego uznano za winnego i skazano na 
2,5 roku wi zienia z zaliczeniem aresztu tymczasowego. 

15 stycznia 1954 roku podobna rozprawa odby a si
przeciwko J. Szywale. Prokurator oskar y  go o szeptan
propagand  – przedstawianie w fa szywym wietle warun-
ków bytowych w Spó dzielni „Wolno ”. Równie  i tu uzna-
no oskar onego winnym zarzucanych czynów i skazano na 
rok wi zienia z zaliczeniem aresztu tymczasowego. 

Przeprowadzone sankcje karne wobec rolników podzia-
a y pora aj co na rodowisko Bia ego, jak i ca ej gminy Je-
ewo. Wi kszo  rolników podda a si  woli w adzy. Opór 

wobec kolektywizacji, czy te  obowi zkowych dostaw or-
ganizowano rozwa niej, uwa ano tak e na publiczne wy-
powiadanie si . Do „odwil y pa dziernikowej” 1956 roku 
na terenie gminy Je ewo nie stwierdzono kolejnych represji 
wobec ch opów. Spó dzielnia w Bia ym zako czy a swój 
„ ywot” po 1956 roku. Jan Szywala po odbyciu wyroku 
opu ci  „niego cinne” Bia e. Bronis aw W  po odbyciu wy-
roku wróci  do Taszewka. Inni gospodarze jak: Filipowscy, 
Gackowscy, Kotrasowie, Gwizda owie, Presiowie przetrwa-
li czasy „Polski Ludowej” w Bia ym.

ród a:
Sprawozdania z posiedze  GRN w Je ewie 1950-1954, Spra-

wozdania z wykonania dostaw obowi zkowych w gminie Je ewo
z lat 1951-1955, Sprawozdania PUBP w wieciu, Referat IV – ochro-
na gospodarki, rolnictwo pa stwowe, spó dzielnie i gospodarstwa in-
dywidualne (1945-1951), Sprawozdania miesi czne PUBP w  wieciu
(1947-1956).

Po raz czwarty przyznano Pier cienie Mech-
tyldy, wyró nienia redakcyjne „Kociewskie-
go Kantoru Edytorskiego” sekcji wydawni-
czej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. 
Wyró nienia wr czono w siedzibie Centrum Kul-
tury i Sztuki w Tczewie 30 stycznia br. podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej Tczewa, która 
zainaugurowa a Rok Jubileuszowy zwi zany
z 750-leciem nadania miastu praw miejskich.

Uroczysto ci jubileuszowe rozpocz o otwarcie wysta-
wy „Pradzieje Tczewa” w Centrum Wystawienniczo-
Regionalnym Dolnej Wis y. Znakomicie przygotowa-

na wystawa przenios a odwiedzaj cych w zamierzch e czasy. 
Nast pnie zwiedzaj cy przeszli na pl. Hallera, gdzie wyko-
nano jubileuszowe zdj cie, a po nim – w ko ciele farnym, 
uroczysta msza w. odprawiona przez biskupa pelpli skiego
Jana Bernarda Szlag  w intencji naszego miasta.

Do Centrum Kultury i Sztuki – na uroczyst  sesj  Rady 
Miejskiej przybyli liczni go cie, mieszka cy miasta. Radni 
po raz pierwszy przywdziali specjalnie uszyte na t  okazj
stroje. Na wst pie uroczysto ci zabrzmia a „Kantata Tczew-
ska”. Histori  Tczewa przypomnia  Kazimierz Ickiewicz, wi-
ceprzewodnicz cy Rady Miejskiej. Nast pnie po raz pierw-
szy zabrzmia  hejna  miasta Tczewa. Pó niej odczytano listy 
przekazane przez prezydenta RP Lecha Kaczy skiego oraz 
premiera Donalda Tuska. yczenia mieszka com Tczewa 
z o y  równie  Jan Koz owski, marsza ek województwa po-
morskiego wr czaj c statuetk  Gryfa Pomorskiego.

Jubileusz jest te  okazj  do uhonorowania najbardziej 
zas u onych dla miasta. Pi ciu tczewian otrzyma o odzna-
czenia pa stwowe. Zaszczytnym wyró nieniem – medalem 
Pro Domo Trsoviensi – kapitu a uhonorowa a Józefa Golic-
kiego oraz Adama Przyby owskiego.

Nagrody przyzna  te  Kociewski Kantor Edytorski. 
Pier cie  Mechtyldy otrzymali Hubert Pob ocki (kategoria 
literatura), Marek liwa (publicystyka) i Edmund Zieli ski
(edukacja regionalna). 

A samo miasto za zas ugi w rozwoju woj. pomorskiego 
zosta o uhonorowane przez wojewod  medalem „Sint Sua 
Praemia Laudi”. Wr czy  go Micha  Owczarczak, wicewo-
jewoda pomorski. 

Inauguracj  Roku Jubileuszowego zako czy  wieczorny 
koncert z udzia em wiatowej klasy pianisty Piotra Palecz-
nego. Artysta wykona  I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 
Fryderyka Chopina wprowadzaj c publiczno  w klimat Roku 
Chopinowskiego. Piani cie towarzyszy a pozna ska orkiestra 
„Le Quartto Stagioni” pod dyrekcj  Tadeusza mijewskiego.

Wyró nienia
Kociewskiego

Kantoru Edytorskiego

POLSKIE KO CHOZY
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Wpoprzednich numerach KMR opisa em przebieg 
Krwawej Kociewskiej Jesieni w 1939 roku na 
ziemi gniewskiej. Obecnie pragn  Czytelnikom 

przybli y  te osoby z Piaseczna i okolicy, które po dezercji 
z niemieckiego wojska za Polsk  walczyli i gin li.

Tragiczne losy dwóch synów Ko odzieja Franciszka Ja-
worskiego z Piaseczna.

O starszym synu, Henryku, uczniowie Szko y Podstawo-
wej w Piasecznie w 1970 roku w Ksi dze Pami ci Piaseczna 
napisali m.in.: Henryk jako 18-letni m odzieniec zosta  wcie-
lony do niemieckiego wojska. Sta o si  to w listopadzie 1942 
roku. Domu ju  nigdy nie widzia , tylko przysy a  listy. Cho
je kontrolowano i czytano – pisa , e mi uje tylko jedn  Oj-
czyzn , t , która wyda a go na wiat. Mo na to zauwa y  na 
zdj ciach, które przysy a  matce. Zawsze wygl da  przygn -
biony, na twarzy rysuje si  smutek. Fotografie podpisane s
w jakich miejscowo ciach zosta y wykonane i s  dowodem, 
e szlak bojowy Henryka wiód  z Niemiec do Holandii, Belgii 

i Francji. Ostatnie wiadomo ci od niego matka otrzyma a
wiosn  1944 roku. Zgin  w nieznanych okoliczno ciach.

O rok m odszy od niego brat, Stanis aw, urodzi  si  26 
maja 1926 roku w Piasecznie. Po uko czeniu miejscowej 
szko y powszechnej pracowa  jako robotnik u Niemca (za-
rz dca maj tku) w Piasecznie. Tu  po uko czeniu 18 lat 
zosta  wci gni ty do Wehrmachtu. Dezerteruje i wst puje
do I Dywizji Pancernej gen. Stanis awa Maczka. S u y jako 
strzelec w Batalionie Strzelców Flandryjskich, z którym 

JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy wcieleni 
do Wehrmachtu za Polsk  walczyli

walczy na terenie Holandii i Niemiec. Wraz z nim walcz
inni koledzy z Piaseczna, m.in. cztery lata starszy od niego 
Alfons eglarski. W dniu 1 maja 1945 roku jad  jako de-
santowcy na czo gu cigaj cym wroga. Pojazd wje d a na 
siln  zapor  minow . Czo g wylatuje w powietrze, a wraz 
z nim Stanis aw Jaworski i Alfons eglarski. Wyrzuceni jak 
z procy w gór , padaj  martwi na ziemi . wiadkiem ich 
tragicznej mierci by  ziomek – Józef Chrzanowski (o nim 
szerzej w nast pnym numerze), który zaj  si  pochówkiem 
kolegów. Spocz li na cmentarzu ewangelickim w Hesel.

Chrzanowski zrobi  zdj cie zniszczonego czo u i po woj-
nie przes a  ich matkom do Polski.

Zniszczony czo g, a na odwrocie zdj cia s owa J. Chrzanowskiego „Na tym miejscu zgin li mierci
Bohaterów 1 V 45 w Niemczech o nierze I Dywizji Pancernej z Batalionu Strzelców Flandryjskich 

p. strzelec Stanis aw Jaworski i p. strzelec Alfons eglarski.
Fot. ze zbiorów Muzeum Ruchu Ludowego w Piasecznie

Stanis aw Jaworski Alfons eglarski

ród a:
Relacja ustna Józefa Chrzanowskiego, Albina Lorbieckiego, miesz-

kaj cego w Niemczech.
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OFIARY WRZE NIA

Wzwi zku z obchodami 750-lecia nadania praw 
miejskich Tczewowi, Centrum Wystawienni-
czo-Regionalne Dolnej Wis y w Tczewie po-

stanowi o uczci  t  wielk  rocznic , przygotowuj c szereg 
atrakcji zwi zanych z d ug  histori  miasta. Jednym z punk-
tów by y „dni napoleo skie”. Przez dwa dni lutego: 19 i 20, 
w tczewskiej Fabryce Sztuk oraz na Starówce królowa y
wojska polsko-francusko-bade skie oraz pokonani Prusacy. 
19 lutego w siedzibie Fabryki Sztuk odby o si  spotkanie 
z dr. Andrzejem Nieuwa nym, wybitnym znawc  epoki 
napoleo skiej, wyk adowc  na Uniwersytecie Miko aja
Kopernika w Toruniu. Dr Nieuwa ny wyg osi  interesuj -
cy wyk ad o zdobyciu Tczewa, kre l c przy tym ogólne t o
historyczne. Wspomina  o kampanii napoleo skiej, m.in. 
o zdobyciu Berlina oraz o polityce Napoleona wobec Prus. 
Dr Nieuwa ny szczegó owo omówi  tak e biografi  gen. 
Jana Henryka D browskiego, który wraz z synem odniós
rany w walkach o Tczew. 

Po prelekcji odby a si  promocja ksi ki pt.: Wielka 
wojna w ma ym mie cie. Boje o Tczew w lutym 1807 roku
tak e autorstwa Andrzeja Nieuwa nego. Autor, na podsta-
wie nieznanych dot d róde , m.in. francuskich, przybli a
nam dok adne t o i kontekst historyczny walk o Tczew, ich 
rol  i wag  w ca ej kampanii napoleo skiej. Du o miejsca 
po wi ca tak e losom polskich legionistów oraz samemu 
gen. D browskiemu. Niew tpliwie interesuj ce s  tak e
trzy relacje z walk o Tczew: genera a D browskiego, raport 
o operacjach dywizji maszeruj cych na Gda sk oraz ko-
pia raportu gen. lejtnanta von Clossmana do nast pcy
tronu Wielkiego Ksi stwa Badenii o dzia aniach dywizji 
bade skiej, które Nieuwa ny przytacza na ko cu swojej 
ksi ki.

Po spotkaniu z dr. Nieuwa nym odby o si  otwarcie wy-
stawy. Tczew 1807. Wielka wojna w ma ym mie cie. Na wy-
stawie znalaz y si  eksponaty z epoki ze zbiorów prywatnych 
kolekcjonerów: Marcina Osi skiego i Remigiusza Pacera. 
Z kolei Archiwum Pa stwowe w Gda sku wypo yczy o na 
wystaw  oryginalne dziewi tnastowieczne dokumenty. Do 
najcenniejszych nale y bez w tpienia dokument zatwierdza-
j cy granice Wolnego Miasta z oryginaln  piecz ci  Cesar-
stwa i podpisem Napoleona. Na wystawie mo na zobaczy
tak e fotografie autorstwa Józefa Zió kowskiego (komisarza 
wystawy), z zesz orocznego, ponad 30-kilometrowego mar-
szu wojsk pruskich z Wi liny do Tczewa, który odby  si
w ponad 20-stopniowym mrozie oraz samej inscenizacji, 
któr  przygotowa a grupa rekonstrukcji historycznej Koni-
gliche-Preussisches Infanterie – Regiment nr 52.

W sobot  20 lutego z dziedzi ca Centrum, w kierunku 
bulwaru nadwi la skiego, wyruszy y grupy rekonstrukcyjne. 
Po doj ciu do celu, odby y si  zawody z broni czarnoprocho-
wej, w których zwyci y  Rados aw Lipi ski, II miejsce zaj
Tomasz Subotowicz, III miejsce Sebastian Tersz, wszyscy 
z XII Pu ku Piechoty Ksi stwa Warszawskiego. Tak e na 
pl. Hallera zaroi o si  od o nierzy ró nych wojsk w mun-
durach z epoki. Wojska pokazywa y m.in. musztr , ale tak e
swoje uzbrojenie i umundurowanie. O godz. 14, na murach 
obronnych przy ul. Krótkiej i W skiej odby  si  najwa niej-
szy punkt wydarze  ca ych dwóch dni: inscenizacja zdobycia 
Tczewa z 23 lutego 1807 roku. Wojska napoleo skie z Legio-
nami D browskiego na czele, wspierani przez bade czków
walczyli o ka dy kawa ek ziemi pod murami Tczewa, który 
by  zaci cie broniony przez Prusaków. Po ród krzyków re-
konstruktorów, wybuchów i huków z armat oraz broni mo na
by o zobaczy  XIX-wieczny sposób walki. Inscenizacji to-
warzyszy  wspania y komentarz dra Andrzeja Nieuwa nego,
który oprócz opisywania potyczek wojsk, opowiada  tak e
o politycznej i spo ecznej sytuacji XIX-wiecznego Tczewa. 

W inscenizacji wzi y udzia  grupy rekonstrukcyjne 
z ca ej Polski: Pu k 4 Piechoty Xi stwa Warszawskiego, 
Kompania Jegrów von Sell, Legia Polsko-W oska Grena-
dierzy z Nysy, Grupa Historyczno-Mundurowa „Kompania 
Wyborcza 7PP XW”, 6. Kompania Lekka Artylerii Pieszey 
Xi stwa Warszawskiego, Pu k 3 Piechoty Xi stwa War-
szawskiego, Pu k 2 Piechoty Xi stwa Warszawskiego, Pu k
12 Piechoty Xi stwa Warszawskiego, 47 Infanterie Regi-
ment von Grawert z K odzka, Koniglich Sachsische Infan-
terie Regiment „Prinz Anton”, Infanterie Regiment No 52 
von Hamberger, Rosyjska 6 Rota Artylerii Pieszej 1807 roku 
z Lidzbarka Warmi skiego, Artillerie Garnizon Kompagnie 
von Neisse – G. J von Sell.

Inscenizacja przyci gn a t umy tczewian zaintereso-
wanych przebiegiem bitwy. Mieszka cy z niecierpliwo ci
oczekuj  na kolejne jej edycje. Szkoda by by o, gdyby zo-
sta y zaniechane z powodu braku funduszy.  

KAMILA GILLMEISTER 

 Wielka wojna w ma ym mie cie

fot. Kamila Gillmeister
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BITWA PRZENIESIONA W CZASIE

fot. Kamila Gillmeisterfot. Kamila Gillmeister

fot. Kamila Gillmeister

fot. Kamila Gillmeister

fot. Kamila Gillmeister

fot. Dawid Fandrejewski

fot. Dawid Fandrejewski

fot. Dawid Fandrejewski
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CHI SKIE KOCIEWIE

Szko a Podstawowa im. Bronis awa Malinowskiego 
w Warlubiu we wspó pracy z Urz dem Gminy by a
organizatorem XIII Edycji Mi dzygminnego Kon-

kursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Kociewskiej i Plastycz-
no-Fotograficznego „ ladami przesz o ci przez Kociewie”.

Zainteresowanie histori  i dziejami przodków, wyrabia-
nie poczucia odpowiedzialno ci za ochron  zabytków kultu-
ry materialnej i duchowej, poznawanie w asnych „korzeni”, 
to najwa niejsze cele konkursu. Jego historia posiada bogate 
tradycje i zajmuje wa ne miejsce w harmonogramie dzia a
regionalnych szko y, gminy i regionu. W poszczególnych la-
tach przy wieca y temu przedsi wzi ciu coraz to inne o rod-
ki tematyczne.

1997 – Kociewie – tradycje i wspó czesno ;
1998 – Kociewie ma  pomorsk  ojczyzn ;
1999 – Z Kociewia do Europy – co pokaza by  przyja-

cielowi z obcego kraju na Kociewiu?;
2000 – Wszystko, co kochamy w ma ej ojczy nie;
2001 – Rodzina jest jak drzewo – losy rodzin na Kociewiu;
2002 – Cztery pory roku na Kociewiu;
2003 – Kociewska bajka;
2004 – W krainie nad Wis  , Wd  i Wierzyc ;
2005 – Kociewskie tradycje i obyczaje;
2006 – Moja miejscowo  jest niezwyk a;
2007 – Nasz kociewski dom;
2008 – Na kociewskim szlaku;
2009 – ladami przesz o ci przez Kociewie.

Podczas Gali Kociewskiej powita a zaproszonych go ci,
twórców Kociewia i laureatów konkursu recytatorskiego, 
plastycznego i fotograficznego Maria Jankowiak, dyrektor 
Zespo u Szkó  w Warlubiu. Nad sprawnym przebiegiem 
imprezy podsumowuj cej osi gni cia laureatów, czuwa y

ANETA JAWORSKA, MARIA WYGOCKA

Promuj  Kociewie, szko  i gmin

panie: Maria Czajka, aneta Jaworska i Maria Wygocka. 
Zespó  kociewski „Wiatraczek”, pod kierunkiem Joanny 
Fordo skiej-J dral zaprezentowa  w krótkim programie 
folklorystycznym ma  ojczyzn  – Kociewie. W trakcie 
spotkania nagrodzono i wyró niono 122 uczniów i 4 osoby 
doros e oraz 10 najbardziej zaanga owanych szkó  z regionu 
Kociewia:

 PSP w Kamionce,
 ZKiW w Sm towie Granicznym,
 ZS w Je ewie,
 PSP w Wielkim Komorsku,
 PSP w Warlubiu,
 ZS w Osiu,
 PSP w Grupie,
 ZPO w Drzycimiu,
 PSP nr 4 w Starogardzie Gda skim,
 MPP nr 4 w Starogardzie Gda skim.

Uwie czeniem uroczystej Gali Kociewskiej by  wspólny 
wernisa  przy wystawie prac plastycznych i fotograficznych. 
W ród wielu znakomitych go ci by a Regina Matuszewska 
z Czarnego Lasu, rze biarka i poetka Kociewia, Jolanta 
Wieczorek ze Starostwa Powiatowego w wieciu, Krzysztof 
Michalak, wójt gminy Warlubie, Zygmunt Krzemie , prze-
wodnicz cy rady gminy Warlubie. Obecne by y te  osoby 
d ugo sympatyzuj ce z tym konkursem i bezpo rednio go 
wspomagaj ce: Marek Wi niewski z P ochocina, Felicja 
Han z Osia, Genowefa Kleczka z Warlubia, Roman Le niak
z Wielkiego Komórska, Magdalena Zuziak z Michala, Te-
resa Gierczak z Warlubia, Stefan i Alicja Bia y z Warlubia, 
Krystyna Wojtak z Krusz, Miros awa Möller ze Starogardu 
Gda skiego, Teresa Kosecka z Warlubia, Gra yna Weso ow-
ska z Bzowa.

Sponsorami XIII edycji konkursu s : Starostwo Powia-
towe w wieciu, Urz d Gminy w Warlubiu, Nadle nictwo
D browa, Rada Rodziców PSP w Warlubiu, BS Nowe, KPIR 
w Przysieku, ZUL – Roman Le niak, PASZ–ROL Wies aw
Fandrejewski, Stolarnia Osie, Salon Fryzjerski Magdale-
na Zuziak, Sklep Wielobran owy – Magdalena i Andrzej 
Kruk.

Podzi kowanie specjalne...
Pragniemy t  drog  podzi kowa  redakcji „Ko-

ciewskiego Magazynu Regionalnego” za pomoc 
w rozwijaniu wiedzy o kulturze regionalnej, za udzia
w corocznych Galach Kociewskich. yczymy Pa stwu
przyjemnej i twórczej pracy w dzia aniach nad pomna-
aniem dorobku wydawniczego oraz wszystkiego naj-

lepszego w yciu osobistym.

Wspó praca:
Maria Jankowiak

Joanna Fordo ska-J dral
Organizatorki konkursu: Maria Jankowiak, 

Maria Wygocka, aneta Jaworska i Maria Czajka



Powitanie go ci przez Mari  Jankowiak, 
dyrektora Zespo u Szkó  w Warlubiu

Zespó  folklorystyczny 
PSP im. Bronis awa Malinowskiego 

w Dniu Gali Kociewskiej

Najm odsi laureaci 
konkursu recytatorskiego 
z pani anet  Jaworsk

Najlepsi recytatorzy z klas II – III

Laureaci konkursu plastycznego, 
kategoria „Przedszkole”. 
Od lewej: Jakub Miczek 

ze Starogardu Gd., Faustyna J dral
i Marta Suchodolska z Warlubia

Nagrody odebrali równie
przedstawiciele najbardziej 

aktywnych szkó  w konkursie
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SPOD OTAPTY ARCHEOLOGA

Wyst p zespo u regionalnego w trakcie rejestracji uczest-
ników sympozjum 
1. 9.00 - 9.15 – Hymn Kociewia, uroczyste otwarcie, przy-

witanie go ci (CKiS)
2. 9:15- 9:30 – Inscenizacja historycznej opowie ci „Gryf 

i Ma gorzata” Romana Landowskiego w wykonaniu 
laureatów II Kociewskiego Konkursu Literackiego 
im. Romana Landowskiego (Przedszkole nr 8 w Tcze-
wie) (CKiS)

3. 9.30 - 10.15  –   Wyk ady inauguracyjne (CKiS)
4. 10.15 - 10.30 –  Wyst p zespo u muzycznego (CKiS)
5. 11.00 - 12.30 –  Dyskusje panelowe, cz. I.

Wprowadzeniem do dyskusji b d  krótkie (maks. 8 min.), 
wcze niej przygotowane g osy panelistów, stanowi ce w du-
ej mierze owoc debat przedkongresowych. Po ich wyst pie-

niach b d  mog y wzi  udzia  w dyskusji wszystkie zainte-
resowane osoby obecne na sali. Debata b dzie nadzorowana 
przez moderatora, który poza samym prowadzeniem panelu, 
przygotuje krótki raport z jej przebiegu, który zostanie zapre-
zentowany na zako czenie dnia kongresowego.

a. Rewitalizacja – obowi zek, kosztowna moda, czy 
atrakcyjny towar? (CWRDW)

Dyskusja o stanie i roli ochrony konserwatorskiej, 
funkcji samorz dów w nadzorze konserwatorskim. Roz-
mawia  tu powinni my tak e o stanie bada  archeolo-
gicznych na Kociewiu oraz formach atrakcyjnego ich 
promowania. Na przyk adzie wybranych miejsc (sta-
rówka tczewska, gród w Owidzu, zamek gniewski, itp.) 
mowa b dzie o mo liwo ciach wykorzystania potencja u
historyczno-zabytkowego kociewskich miejscowo ci na 
potrzeby gospodarcze, a zw aszcza turystyczne. Przewi-
dywane s  g osy konserwatorów zabytków, archeologów, 
inwestorów oraz osób odpowiedzialnych za gospodark
przestrzenn  w miastach.

Spróbujemy odpowiedzie  na pytania:
– Jak funkcjonuje nadzór konserwatorski na terenie za-

bytkowych miast Kociewia?
– Jak wykorzystywane s  badania archeologiczne 

w koncepcjach rewitalizacyjnych?
– W jaki sposób prywatni inwestorzy wykorzystuj  poten-

cja  historyczny dzia ek/obiektów w centrach miast Kociewia?

b.  Kociewskie dzieje w Sieci (MBP)
Dyskusja o roli i wykorzystaniu Internetu w promowa-

niu i poznawaniu historii regionu. G osy: przedstawicieli 
mediów internetowych, twórców portali historycznych oraz 
bibliotek cyfrowych, uczestników forów internetowych i in-
stytucji tworz cych projekty wirtualne. 

Spróbujemy odpowiedzie  na pytania:
–  Czy digitalizacja ksi ek zagra a tradycyjnym bibliote-

kom?
–  Czy prace publikowane za publiczne pieni dze powinny 

by  zawsze zamieszczane w Sieci?
–  Jak  rol  odgrywaj  fora i portale historyczne – s  miej-

scami spotka  garstki pasjonatów, czy dobrze zorganizo-
wanym rodowiskiem dbaj cym o nasze dziedzictwo?

6. 12.30 – 13.15 – przerwa obiadowa (CKiS)
7. 13.15 – 14. 45 – dyskusje panelowe, cz. II

c. Jak Kociewiakom opowiada  o historii? (CKiS)
Dyskusja na temat funkcjonowania instytucji badaj cych

oraz promuj cych histori  i to samo  regionu: muzeów, 
centrów kultury, szkó  itd. W dyskusji konieczne b d  g o-
sy: przedstawicieli rodowisk muzealnych, samorz dowych
instytucji kultury, nauczycieli oraz organizacji „historyzuj -
cych”.

Stara  si  b dziemy odpowiedzie  na pytania:
–  Jak dzia aj  kociewskie instytucje „historyczne”, 

a zw aszcza muzea?

IV KONGRES KOCIEWSKI
Tczew, 8 maja 2010 roku

Dziedzictwo historyczne Kociewia 
– warto ci  naszej „ma ej ojczyzny”?

Rok 2010 jest Rokiem Kongresu Kociewskiego. Mamy wi c okazj  w ci gu tych 12 miesi cy, 
bardziej ni  zwykle, si gn  do naszych korzeni, pochyli  si  nad tematyk  kociewsk .

W trzech najwi kszych miastach Kociewia: wieciu, Tczewie oraz Starogardzie Gda skim b d
mia y miejsce, jak podczas poprzednich kongresów, g ówne wydarzenia. W Tczewie 8 maja prze-
biegn  one pod has em Historia, w wieciu 28 maja zajmiemy si Edukacj  regionaln , w Stolicy 
Kociewia 3 lipca zaprezentujemy Kultur  oraz w miejscowo ci  Subkowy 16 pa dziernika poznamy 
Tradycje kulinarne Kociewia.  Poni ej prezentujemy program tczewskiego dnia kongresowego. 
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N
iezwykle cenn  inicjatyw  na Kociewiu jest 
konkurs literacki po wi cony zas u onemu
regionali cie Romanowi Landowskiemu. 

Jego druga edycja, która odby a si  w listopadzie 
ubieg ego roku, zgromadzi a ponad 200 uczestni-
ków. Zmagali si  oni w pi ciu kategoriach: recy-
tacje, inscenizacje, programy poetycko-muzyczne, 
poezja piewana, juwenilia. Uzdolnieni plastycz-
nie mogli wykona  równie  ilustracje do utworów 
Romana Landowskiego. 

Wernisa  prac plastycznych i m odzie czych
utworów literackich mia  miejsce 24 listopada 
w tczewskiej Fabryce Sztuk. Tego samego dnia 
odby y si  eliminacje w pozosta ych kategoriach 
konkursowych. W Centrum Kultury i Sztuki jury 
ocenia o programy poetycko-muzyczne, insceni-
zacje oraz poezj piewan , z kolei w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Tczewie zaprezentowali si
m odzi recytatorzy. Efekt ich zmaga  mogli my
podziwia  26 listopada podczas gali fina owej.

Uroczysto  rozpocz a si  „Filmowym space-
rem z Panem Romanem” autorstwa Piotra Chabow-
skiego, a zrealizowanym przez telewizj  TeTka, 
w którym poznali my Romana Landowskiego jako 
mi o nika historii Tczewa. Oprócz przegl du lau-
reatów wr czono wiele nagród i z o ono podzi -
kowania wszystkim tym, bez których II Kociewski 
Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego nie 
doszed by do skutku. Trudu jego zorganizowania 
podj a si  Miejska Biblioteka Publiczna w Tcze-
wie wraz z Towarzystwem Mi o ników Ziemi 
Tczewskiej oraz Centrum Kultury i Sztuki i Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wis y
w Tczewie jako wspó organizatorzy.

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, któ-
ra odb dzie si  ju  za kilka miesi cy. O szcze-
gó ach b dziemy informowa  m.in. na naszych 
amach.

MA GORZATA KRUK

Pami ci
Romana

Landowskiego
II edycja konkursu literackiego

c
24-26

–  Czy historia Kociewia jest atrakcyjnym produktem tury-
stycznym?

Jak  wiedz  o regionie zdobywa nasza m odzie ?

d. Historia Kociewia w badaniach naukowych (CKiS)
Dyskusja na temat bada  historycznych na terenie Ko-

ciewia. Rozmawia  powinni my o stanie i potrzebach bada
z zakresu historii, archeologii oraz etnologii i kulturoznawstwa. 
Zamierzamy zaprezentowa  g ówne o rodki naukowe zajmuj -
ce si  Kociewiem oraz podyskutowa  nad potrzeb  powo ania
osobnej instytucji naukowej badaj cej nasz region. Nale a oby
omówi  kwesti  zainteresowania studentów okolicznych uczel-
ni Kociewiem. Przewidywane s  g osy studentów z ró nych
o rodków naukowych, przedstawicieli historyków, redaktorów 
regionalnych pism naukowych i popularnonaukowych.

Spróbujemy odpowiedzie  na pytania:
– Jakie s  najwa niejsze wyzwania stoj ce przed history-

kami w najbli szym czasie, w odniesieniu do Kociewia?
– Czy studenci chc  zajmowa  si  Kociewiem?
– Jak wygl daj  badania historyczne w naszym regionie 

i jaki jest ich odbiór?

8. 15.00 - 15.20 –  Spektakl „Nie czekaj na ycie” (teksty 
piosenek: wiersze ks. Janusza St. Pasierba) w wykona-
niu uczniów Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie 
(CKiS)

9. 15.20 – 16.15 – Go cie specjalni Kongresu (CKiS)
10. 16.15 – 16.45 – Raporty moderatorów sekcji (CKiS)
11. 16.45 –  Zako czenie dnia kongresowego (CKiS)

W ramach przygotowa  do dnia tczewskiego IV Kongresu 
Kociewskiego odb d  si  debaty:

• Badania archeologiczne na Kociewiu – stan, plany, po-
trzeby i ich wykorzystanie w planach rewitalizacyjnych. 

Organizator: Oddzia  Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Tczewie. Termin: 23 marca br. o godz.17.30. 
Miejsce: CWRDW.

• Przyczynek do stanu bada  nad kociewszczyzn .
Organizator: Oddzia  Kociewski Zrzeszenia Kaszub-

sko-Pomorskiego w Pelplinie. Termin: 8 kwietnia br. 
o godz.17.00 Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Pel-
plinie, ul. Sambora 5.

nt. Digitalizacji zbiorów regionalnych w bibliotekach.
Organizator: MBP w Tczewie, Zespó  Organizacyjny cz -

ci tczewskiej IV Kongresu Kociewskiego. Termin: 8 kwiet-
nia br. o godz. 10.00. Miejsce: MBP w Tczewie. Debata jest 
adresowana g ównie do bibliotekarzy pracuj cych w biblio-
tekach samorz dowych. Wi cej informacji pod numerem 
tel. (58) 531 35 50, wewn. 19.

• Kociewie w Sieci – historia regionu w mediach elektro-
nicznych.

Organizator: Oddzia  Kociewski ZKP w Tczewie. Termin:
23 kwietnia br. o godz. 17.30. Miejsce: CWRDW. Szczegó y
na stronie www.zkp.tczew.pl

• Wielokulturowo  dziedzictwa hydrotechnicznego Niziny 
Walichnowskiej. Organizator: ZSE w Tczewie i LGD „Wst -
ga Kociewia”. Termin: kwiecie . Miejsce ZSE w Tczewie. 
Szczegó y na stronie www.kongres.kociewie.eu 

CKiS – Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ul. Wyszy skiego 10
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, ul. J. D browskiego 6
CWRDW – Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wis y

w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4.
ZSE – Zespó  Szkó  Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gda ska 17.

WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO



Podczas otwarcia konkursu go cie w skupieniu wys uchali s ów hymnu kociewskiego. 
Fot. Maciej Fergon

Najm odsi laureaci w kategorii inscenizacje z Przedszkola nr 8 w Tczewie. 
Fot. Maciej Fergon

Adrianna G owacka, SP 12 w Tczewie.
Fot. Maciej Fergon

Martyna Litwi ska, I LO w Tczewie.
Fot. Maciej Fergon



Witktoria Czapska-Pruszak, SP 10 w Tczewie.
Fot. Maciej Fergon Kinga J drzejewska, Zespó  Szkó  w Osiu.

Fot. Maciej Fergon

Weronika Jatkowska, SP nr 3 w Starogardzie Gd.  
Fot. Maciej Fergon

Podopieczni rodowiskowych Domów 
Samopomocy.  Fot. Stefan Mrozek

Na zako czenie podzi kowania dla organizatorów i wspó organizatorów konkursu. 
Fot. Stanis aw Mrozek
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PO WI CONY ROMANOWI

1. Juwenilia literackie 

w kategorii: poezja
I miejsce: Aleksandra Półgęsek, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Bożena Pezała, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
III miejsce: Szymon Milkowski, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
Wyrożnienie: Arkadiusz Stosur (Nowy Sącz)
Nagroda jury: Arkadiusz Stosur

w kategorii: proza
I miejsce: Agnieszka Barańska (Tczew)
II miejsce: Martyna Piaskowska, Zespół Szkół Publicznych w Suminie
III miejsce: Aleksandra Kordys, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie

w kategorii: szkic historyczny
I miejsce: Monika Wylęgły, Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie
Wyrożnienia: Magdalena Przystrzelska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie 

Tomasz Kater, Zespół Szkół w Osiu

2. Konkurs plastyczny 

w kategorii wiekowej: przedszkola
Wyrożnienia: Nikodem Zieliński, Martyna Kowalska, Mirosław Szitenhelm – z Przedszkola nr 8 

z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie
w kategorii wiekowej: uczniowie, grupa młodsza (7-10 lat)

I miejsce: Marcin Czubkowski, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
II miejsce: Celina Rogalińska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim
III miejsce: Dominik Chabowski, Zespół Świetlic Wiejskich przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Brzeźnie Wielkim
Wyrożnienia: Anna Kasprzycka, Zespoł Szkół Publicznych w Pogódkach

Jakub Szałkowski, Szkoła Podstawowa w Grupie
Jakub Tafliński, Zespół Świetlic Wiejskich przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnie 
Wielkim

Weronika Krzemińska, Zespół Świetlic Wiejskich przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnie 
Wielkim
Anna Zielińska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
w kategorii wiekowej: uczniowie, grupa starsza (11-15 lat)

I miejsce: Patrycja Jasnoch, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Aleksandra Sinkiewicz, Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej 

Słońcy
III miejsce: Aleksandra Półgęsek, Zespół Szkół w Osiu
Wyrożnienia: Agata Miler, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.

Sandra Stosik, Zespół Szkół w Osiu
Marika Kortas, Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
w kategorii wiekowej: osoby dorosłe

I miejsce: Joanna Czuba, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Armii Krajowej w Tczewie
II miejsce: Danuta Puchowska, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 

w Tczewie
III miejsce: Piotr Witkowski, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Wyrożnienia: Iwona Bajer, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie

Piotr Włostowski, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Armii Krajowej w Tczewie
Jury przyznało nagrodę specjalną ks. Wincentego Pytlika dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tcze-

wie za całokształt pracy artystycznej.

3. Recytacje
w kategorii: szkoły podstawowe kl. 1-3

I miejsce: Wiktoria Czapska-Pruszak, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
II miejsce: Zuzanna Gdaniec, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
III miejsce: Jakub Tafl iński, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
Wyrożnienie: Patrycja Kubica, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim

w kategorii: szkoły podstawowe kl. 4-6
poezja

I miejsce: Weronika Jatkowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
II miejsce: Zuzanna Tran, Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
III miejsce: Zuzanna Przybyla, Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
Wyrożnienie: Martyna Rogowska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie

proza
I miejsce: Adrianna Głowacka, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
II miejsce: Daniela Pawłowska, Zespół Szkół Publicznych w Suminie
III miejsce: Maria Giełdon, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
Wyrożnienia: Sandra Krajnik, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gd.

Natalia Lehman, Szkoła Podstawowa w Grupie
w kategorii: gimnazjum

I miejsce: Kinga Jędrzejewska, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Izabela Komorowska, Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Suminie
III miejsce: Paulina Goldian, Zespół Szkół w Osiu

w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Helena Mazurkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II miejsce: Weronika Makać, I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III miejsce: Dominika Andrzejewska, I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie; 
AgataSuszyńska, I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

w kategorii: Środowiskowe Domy Samopomocy
I miejsce: Karol Niewiedział, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niepodległości w Tczewie
II miejsce: Iwona Bajer, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie
III miejsce: Dominik Kazanecki, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie

4. Inscenizacje, poezja śpiewana, programy poetycko-muzyczne
w kategorii: programy poetycko-muzyczne

I miejsce: Zgłoszenie indywidualne, zespół Progresiv spiritis – „Adoracja ciszy”
II miejsce: Zespół Szkół Katolickich w Tczewie – „Mazurek z pól”
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie – „Kraina głuchego”

w kategorii: poezja śpiewana
I miejsce: Martyna Litwińska, I LO Tczew – „Świt nad panoramą”
II miejsce: Daria Makowska, II LO Tczew – „Wiatrak”
III miejsce: Joanna Torbicka, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie – „Widok ogólny”

w kategorii: inscenizacje
kategoria wiekowa: grupa młodsza (przedszkola, szkoły podstawowe)

I miejsce: Przedszkole nr 8 w Tczewie
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
III miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
Wyrożnienia: Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie, Szkoła Podstawowa w Grupie

kategoria wiekowa: grupa starsza
I miejsce: Środowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie
II miejsce: Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
III miejsce: Gimnazjum nr 3 w Tczewie

5. Nagrody specjalne:
Nagroda Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego pod przewodnictwem Senatora RP Andrzeja Grzyba:

Zuzanna Gdaniec, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
Nagroda Posła na Sejm RP Jana Kulasa:

Kinga Jędrzejewska, Zespół Szkół w Osiu
Helena Mazurkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

Nagroda Starosty Tczewskiego:
Helena Mazurkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa:
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie

Nagroda Starosty Starogardzkiego:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie
Zespół Szkół Publicznych w Pogodkach
Zespół Szkół Publicznych w Suminie

Nagroda Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
Jakub Tafl iński, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
Dominik Chabowski, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
Zuzanna Gdaniec, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim
Weronika Jatkowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim
Marta Szarmach, Zespół Szkół w Pogodkach
Weronika śygowska, Zespół Szkół w Pogódkach

Nagroda Janusza Landowskiego:
Joanna Kierzkowska, Zespół Szkół w Osiu

Nagroda Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Tczewie:
Szkoła Podstawowa w Grupie

Wyrożnienie Specjalne Organizatorów:
Beata Czubacka, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niepodległości w Tczewie
Jarosław Formella, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tczewie
Marian Graczyk, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Armii Krajowej w Tczewie
Marek Jacyna, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niepodległości w Tczewie
Krzysztof Klamann, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Armii Krajowej w Tczewie
Karol Kulpa, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niepodległości w Tczewie
Magdalena Najda, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niepodległości w Tczewie

POZOSTAŁE NAGRODY UFUNDOWALI:
• Urząd Miasta Tczewa
• Urząd Marszałkowski Wojewody Pomorskiego
• Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
• Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
• Pracownia Usług Plastycznych – Stefan Kukowski
• Roman Liebrecht – Dyrektor Gdańskiego Związku Pracodawców Oddz. w Tczewie
• ks. prałat dr Antoni Dunajski – członek jury

LAUREACI II KOCIEWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
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JUBILEUSZOWA KSI KA

Szanowni Pa stwo!
Co wiemy o pocz tkach Tczewa? Okazuje si , e nie-

wiele. Niewiele te  na ten temat napisano. Wi kszo  pu-
blikacji i opracowa  ma charakter hipotez. Opiera si  na 
pojedynczych, cz sto ma o wiarygodnych ród ach histo-
rycznych. Niew tpliwie du y wp yw na taki stan rzeczy 
mia y dwa po ary miasta w 1433 i 1577 roku. W ich wyniku 
zniszczone zosta y miejscowe dokumenty. Wszyscy, którzy 
zajmuj  si  histori , badaniem najstarszych dziejów miasta 
musz  zatem domniemywa , przypuszcza . Pos ugiwa  si
terminami: zapewne, podobno, prawdopodobnie, by  mo e,
itp. Oczywi cie do czasu, gdy konkretne tezy, za o enia nie 
znajd  naukowego potwierdzenia.

Wspó cze nie weryfikacja wi kszo ci hipotez jest mo -
liwa. Wymaga jednak podj cia konkretnych, cz sto d ugo-
trwa ych prac, dzia a  prowadzonych nie tylko przez histo-
ryków, ale tak e albo przede wszystkim przez archeologów 
i specjalistów z pokrewnych dziedzin. 

Wielki jubileusz 750-lecia miasta Tczewa jest niepo-
wtarzaln , doskona  okazj  do rozpocz cia takich bada .

rodki na ten cel w du ej cz ci s  mo liwe do uzyskania 
z funduszy unijnych. Badanie pocz tków miasta, renowacja 
istniej cych obiektów zabytkowych i ich wykorzystywanie 
w celach edukacyjnych, wystawienniczych, turystycznych, 
itp. mog oby stworzy  niepowtarzaln  szans  dla Tczewa.

Jeszcze w roku 2008 przedstawi em w adzom miejskim 
projekt, propozycj  pt. „ redniowieczne zwi zki Tczewa 
z Europ ”. Projekt ma na celu spenetrowanie terenu stare-
go miasta, wyszukanie i zabezpieczenie ladów osadnictwa 
redniowiecznego oraz wyeksponowanie i przeznaczenie do 

prezentacji w ramach np. trasy turystycznej najciekawszych 
miejsc. Chodzi tutaj o zamek tczewski, staromiejsk  far ,
klasztor dominika ski, pierwsze obiekty miejskie (rynek, 
ratusz, mury obronne, itp.)

Dlaczego o tym mówi ?
Otó  nie tak dawno (stycze  2009 r.) Marsza ek Wo-

jewództwa Pomorskiego wr czy  decyzj  o przyznaniu 
unijnych pieni dzy, m.in na: renowacj  ko cio a w. Jana 
w Gda sku (11 mln z ), murów obronnych L borka (5 mln 
z ), restauracj  barokowego ko cio a w Chojnicach (4 mln 
z ) oraz ró nego typu prace, w tym remontowe katedry oliw-
skiej (5 mln z ), zamku w Malborku (8 mln z ).

Pragn  przypomnie , e Tczew jest najstarszym miastem 
Pomorza (pomijaj c za o one nieco wcze niej Kwidzyn 
i Elbl g) oraz, e posiada dwa najstarsze ko cio y w woje-
wództwie.

Szanowni Pa stwo!
Co zobaczymy na ka dej panoramie Tczewa, ilustracji, 

rycinie, starej fotografii, widokówce – góruj ce nad miastem 
ko cio y. S  one integraln , immanentn , niezbywaln  cz ci
Tczewa, wiadcz  o jego to samo ci. S  wizerunkiem miasta, 
jego elementem rozpoznawalnym. My, mieszka cy Tczewa, 
powinni my dba , piel gnowa , robi  wszystko, aby te obiekty 

zachowa , aby wróci y do dawnej wietno ci. To w ko cu nie 
tylko nasza tczewska kultura i historia. One wiadcz  o nas, 
o naszej przedsi biorczo ci, zaradno ci, s  naszym odbiciem. 

Dlaczego o tym mówi ?
Przygotowuj c publikacj  „Staromiejska fara i klasztor 

dominikanów” mia em mo liwo  dok adnego obejrzenia 
i ocenienia stanu obydwu obiektów. Po ary, wojny, nie-
ustanne remonty prowadzone w XVII i XIX wieku, braki 
rodków na bie ce restauracje odcisn y swoje pi tno na 

wspó czesnym wizerunku ko cio ów. aden u ytkownik
(ko ció , parafia) nie jest w stanie sam poprawi  kondycji 
obydwu obiektów, odnowi  wiele autentycznych skarbów 
polskiej kultury. Tylko my, tczewianie wspólnie mo emy
dzia a  w celu odtworzenia i nadania ko cio om ich utraco-
nego blasku. Jest to naszym wspólnym obowi zkiem.

„Staromiejska fara i klasztor dominikanów” jest pierw-
sz  publikacj  z cyklu „Biblioteka 750-lecia Tczewa”. Ksi -
ka powstawa a z mojej inicjatywy i nak adem w asnych
rodków finansowych. Ca y cykl ma popularyzowa  i upo-

wszechnia  wiedz  o najstarszych obiektach i zdarzeniach 
zwi zanych z histori  naszego miasta. By  mo e przyczyni 
si  do tego pog bionego, refleksyjnego spojrzenia na losy 

„Staromiejska fara i klasztor dominikanów” otwiera nowy cykl wydawniczy „Biblioteka 750-lecia miasta 
Tczewa”. Jest to nowa inicjatywa Józefa Golickiego (autora m.in. o miu cz ci „Albumu Tczewskiego”). Wszyst-
kie publikacje Biblioteki maj  prezentowa  najwa niejsze wydarzenia i obiekty zwi zane z histori  Tczewa.

Poni ej tekst przemówienia wyg oszonego przez autora ksi ki – 18 kwietnia 2009 roku podczas promocji 
w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wis y w Tczewie.

Kolejna ksi ka na 750-lecie Tczewa 

Józef Golicki, przebrany w habit zakonnika, 
omawia zawarto  publikacji



Zdzis aw Wojta
 – prowadz cy spotkanie 

Fot. Juliusz Andrzejewski, 
ukasz Dubiela i Ireneusz J druch

Suto zastawiony stó ,
niczym z dawnej epoki

Przyjaciele Józefa Golickiego 
przebrani w stoje z tamtej epoki

Autor publikacji cierpliwie wpisywa  dedykacje

Ks. pra at Piotr Wysga omawia przebogate wn trze fary
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JUBILEUSZOWA KSI KA

Tczewa i jego mieszka ców. Ksi ka ma charakter przewod-
nika. To zbiór najwa niejszych, najciekawszych informacji 
i fotogramów dotycz cych obydwu ko cio ów. Walor pro-
mocyjny publikacji zosta  zwi kszony, poszerzony dzi ki
t umaczeniom na j zyk angielski i niemiecki.

eby nie przeci ga  prezentacji opowiem tylko o kilku 
odkrytych przeze mnie ciekawostkach.

W Bibliotece Gda skiej PAN znalaz em grafik  J. Skelto-
na pt. „Zdobycie Tczewa przez wojska napoleo skie 23 lute-
go 1807 roku”. Dzi ki jej skanowaniu w du ej rozdzielczo ci
odkry em fragment przedstawiaj cy tczewsk  far  w innym 
kszta cie architektonicznym. Jest to jedyna ilustracja fary 
z dachem pierwotnym, wy szym o 5 m od dachu obecnego. 
Na ekranie i w ksi ce ten fragment ww. grafiki zosta  od-
tworzony w rysunku Reginy Jeszke-Golickiej. Z omawian
grafik  koresponduje zdj cie sylwetki ko cio a z zaznaczo-
nym na wie y pierwotnym, o 5 m wy szym zasi giem dachu. 
Dachy fary obni ono i przebudowano w latach 1839-1841.

Prace archeologiczne, prowadzone w po owie lat 80. XX 
wieku na wzgórzu klasztornym, pozwoli y ods oni  wiele 
tajemnic zwi zanych z dziejami klasztoru dominikanów. 
Ich analiza umo liwia a mi wykonanie szkicu XIV-wiecz-
nego za o enia klasztornego. Na ekranie mo ecie Pa stwo
zobaczy  umiejscowienie kaplicy Naj wi tszej Marii Panny 
(nr 1), budynków mieszkalnych (skrzyd o zachodnie i pó -
nocne – nr 2 i 3) i muru obwodowego o grubo ci 1,4 m, któ-
ry zamyka  ca e za o enie od strony Wis y i wydziela  teren 
klasztoru z obszaru miasta. Potwierdzenie takiego rozplano-
wania klasztoru znalaz em na XVII-wiecznej grafice z Kro-
niki Samuela Pufendorfa. Miedzioryt przedstawia plan bitwy 
pod Tczewem, stoczonej latem 1657 roku mi dzy gda szcza-
nami, a Szwedami. Tak jak w wypadku grafiki Skeltona du e
powi kszenie drobnego fragmentu miedziorytu pozwoli o
odnale  interesuj cy rysunek. To co Pa stwo ogl dacie na 
ekranie jest autorskim przedstawieniem Reginy Jeszke-Go-
lickiej, powsta ym na podstawie omawianego fragmentu.

Ka da praca, ka de du e przedsi wzi cie firmowa-
ne, sygnowane jest przez wi kszy zespó  ludzi. Tak by o
i w tym wypadku. Pozwolicie Pa stwo, e przedstawi  tych, 
którzy mieli najwi kszy wp yw na przygotowanie ksi ki
pt. „Staromiejska fara i klasztor dominikanów”:

1. Ksi dz pra at Piotr Wysga, proboszcz parafii staro-
miejskiej. Bez jego akceptacji i pomocy niemo liwe by oby
przygotowanie tej publikacji.

2. Juliusz Andrzejewski – autor zdecydowanej wi kszo ci
wspó czesnych zdj . Fotografie wykonywano przez ponad 
rok, wk adaj c w to niesamowit  pasj  i zaanga owanie.

3. T umaczki: Aleksandra Jeszke-Zillmer (j. niemiecki), 
Dorota Witkowska i Anna Szulc, które bardzo fachowo i w pe -
ni profesjonalnie pracowa y nad nie atwym tekstem polskim.

4. Regina Jeszke-Golicka, która nie tylko wykona-
a szkice i rysunki, ale tak e nada a publikacji ostateczny 

kszta t edytorski.
Chcia bym równie  podzi kowa  El biecie Sza a skiej

za korekt  tekstu polskiego, Marcinowi Lipi skiemu za 
sk ad i przygotowanie do druku i Wydawnictwu „Bernardi-
num” za druk i opraw  ksi ki.

Uroczysta prezentacja publikacji nie by aby mo liwa,
gdyby nie zaanga owanie i kilkudniowa praca pracowników 
i dyrekcji CWRDW.

Moi koledzy i przyjaciele nadali dzisiejszemu spotka-
niu ostateczny szlif, tworz c klimat, przywdziewaj c stroje 
z dawnych lat i przygotowuj c stó  przek skowy. Na koniec 
chcia bym podzi kowa  Centrum Szkolenia Zawodowego 
„Nauka” i restauracji „Piaskowa” za wsparcie rzeczowe 
i finansowe promocji. 

Licznie zgromadzona publiczno
w tczewskiej Fabryce Sztuk

W rodku Regina Jeszke-Golicka, 
która ksi k  opatrzy a licznymi rycinami 
i nada a jej ostateczny kszta t edytorski

Gratulacjom nie by o ko ca
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BRACTWO KERIN
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KONKURS

§ 1
W dobie ogólnej unifikacji i komputeryzacji ycia wa -

ne staje si  utrwalenie ci g o ci tradycji i wzmacnianie 
to samo ci kulturowej, co wi e si  z konieczno ci  upo-
wszechniania  kultury i czysto ci j zyka ojczystego. 

Dlatego nale y zach ca  m odych do czytania literatu-
ry pi knej. Wa ne jest tak e  wspieranie  m odych talentów 
oraz pobudzanie wra liwo ci na pi kno literatury ojczystej 
i  j zyka polskiego.

Cele konkursu:
1. Inspirowanie do rozwijania i doskonalenia indywidual-

nej pracy twórczej.
2. Rozbudzenie zami owania do literatury pi knej.
3. Motywowanie do poetyckiego wyra ania uczu  i my li.
4. Integracja rodowisk twórczych.

§ 2
1. Organizatorami i fundatorami nagród Konkursu Poetyc-

kiego (zwanego dalej „konkursem”) s :
–  O rodek Kultury Sportu i Rekreacji w wieciu,
–  Parafia Rzymskokatolicka w. Jana Chrzciciela 

w Grucznie,
–  Starostwo Powiatowe w wieciu,
–  Urz d Gminy w wieciu,
– Wy sza Szko a Gospodarki w Bydgoszczy,
– Zenon Usakiewicz – Stowarzyszenie Przyjació  Mu-

zeum Kociewskiego  w  Wycinkach „D B”.
2. Konkurs rozpoczyna si  10 lutego 2010 roku i trwa

b dzie do 30 kwietnia 2010 roku.
3. Og oszenie wyników konkursu i wr czenie nagród  na-

st pi 29 maja 2010 roku podczas Jarmarku na Kociewiu 
w wieciu.

§ 3
1.  Uczestnikami konkursu mog  by  uczniowie szkó  po-

nadgimnazjalnych, studenci i osoby doros e maj ce
miejsce sta ego zamieszkania na terenie Kociewia, które 
do 30 kwietnia 2010 roku prze l  zestaw trzech wierszy 
o tematyce dowolnej.

 2.  Jest mile widziane, aby przynajmniej jeden z wierszy za-
wiera  odniesienia regionalne (kulturowe, geograficzne) 
lub by  napisany z u yciem gwary kociewskiej. 

3.   Na konkurs nale y zg asza  utwory dot d niepubli-
kowane i nienagradzane w innych konkursach literac-
kich.

§ 4
Do konkursu b d  przyjmowane prace wydrukowane 

na papierze w formacie A4, opatrzone god em i z o one
w 5 egzemplarzach (tak e – je li to mo liwe – w wersji elek-
tronicznej). W osobnej kopercie nale y umie ci  rozwi za-
nie god a (dane autora).

Organizatorzy
KOCIEWSKIEGO ROKU KONGRESOWEGO 2010

zapraszaj
do wzi cia udzia u w konkursie poetyckim 

 „Druga strona s o ca”

REGULAMIN KONKURSU
§ 5

Wiersze z dopiskiem „Konkurs Poetycki”, nale y prze-
s a  na adres:

Koordynator Kociewskiego Roku Kongresowego 2010 
w wieciu

Terespol Pomorski, ul Dworcowa 10/2, 86-105 wiecie

§ 6
Nades ane prace ocenia  b dzie jury w sk adzie:

1.  dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa (Instytut Slawi-
styki PAN) – przewodnicz ca,

2.  ks. Franciszek Kamecki – poeta,
3.  dr Marta K ad  (WSG) – sekretarz,
4.  dr Marcin Kowalczyk (WSG),
5.  dr W odzimierz Moch (WSG).

§ 7
Komisja przyzna nagrod  g ówn  i trzy wyró nienia

w ka dej  z kategorii: – m odzie   do 21 roku ycia; – doro li.

§ 8
Uroczyste zako czenie konkursu wraz z wr czeniem na-

gród odb dzie si 29 maja 2010 roku. O miejscu wr czenia
nagród zwyci zcy zostan  powiadomieni osobnym pismem.

§ 9
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w sk adzie

komisji konkursowej, zmian w zakresie przyznawania na-
gród oraz do zmian w regulaminie konkursu, o czym powia-
domi zainteresowanych.

§ 10
Dane osobowe uczestników nie b d  udost pniane osobom 

trzecim i zostan  wykorzystane jedynie dla celów konkursu. 

§ 11
Organizatorzy nie zwracaj  nades anych prac. Równo-

cze nie zastrzegaj  sobie prawo ich prezentacji i publikacji 
bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych 
oraz w mediach, w celu promowania uzdolnionych twórców.

§ 12
Niniejszy regulamin jest dost pny na stronach interneto-

wych:
– Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.:

www.powiat.starogard.pl/ 
– Starostwa Powiatowego w Tczewie: 

www.powiat.tczew.pl/
– Starostwa Powiatowego w wieciu:

www.powiat.swiecki.lo.pl/   

§ 13
Dodatkowe informacje o konkursie dost pne s  pod nu-

merem telefonu: 665 304 349 oraz pod adresem: kongres.
swiecie@gmail.com
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Nie da si  ukry , e Kociewie nadal pozostaje mniej znanym regionem 
Pomorza. Nie mo na te  nie zauwa y , e nasz region potrzebuje wielu 
zmian, przyj cia nowej polityki regionalnej oraz opracowania spójnego 

i atrakcyjnego programu promocji Kociewia, nie tylko w Polsce, ale równie  poza 
jej granicami.

Bez w tpienia warto zach ci , szczególnie m odych ludzi, do dzia ania na 
rzecz Kociewia. Najpierw jednak trzeba im pokaza , e warto i powinno si  do o-
y  wszelkich stara , aby region, z którego pochodz , rozwija  si  jak najlepiej.

Organizowane dot d Kongresy, z wi kszymi lub mniejszymi sukcesami, ale 
jednak zawsze, wp ywa y na kszta towanie to samo ci regionalnej w ród ludzi, 
którzy zamieszkuj  Kociewie oraz by y okazj  do spotkania si  regionalistów, 
którzy na co dzie  zajmuj  si  regionem.

Podejmowane uchwa y kongresowe mobilizowa y w adze samorz dowe
i regionalne organizacje pozarz dowe do wspólnego dzia ania dla dobra regionu, 
przypomina y o podj tych zobowi zaniach. Wyznacza y nowe cele i zadania. 

W trakcie Kongresów dyskutowano o wszystkich najwa niejszych dziedzi-
nach ycia regionu – kulturze, gospodarce, turystyce, edukacji regionalnej. Opra-
cowywano nowe strategie rozwoju Kociewia, rozmawiano o jak najbardziej ra-
cjonalnym wykorzystywaniu rodków unijnych. Wydaje si , e do tej dyskusji 
powinni my równie  powróci  podczas IV Kongresu.

Wyg aszane referaty i dyskusje panelowe sk ania y do refleksji i zastanowie-
nia si  nad kondycj  naszej „ma ej ojczyzny”.

Od III Kongresu Kociewskiego min o 5 lat. W tym czasie uczyli my si y
w nowoczesnym, zmieniaj cym si  spo ecze stwie. Wykorzystywali my mo li-
wo ci, które daje nam cz onkostwo w Unii Europejskiej. 

IV Kongres Kociewski powinien by  jednak skierowany nie tylko do w adz
samorz dowych, regionalistów, animatorów kultury i organizacji pozarz dowych,
ale do wszystkich, którzy zamieszkuj  ten region. Powinien mie  bardziej otwart
form  i zach ca  do dyskusji. 

Moim zdaniem regionu nie tworz  tylko samorz dowcy i regionali ci, ale 
przede wszystkim ludzie, którzy ten region zamieszkuj  i to w a nie oni powinni 
mie  wp yw na jego przysz o .

Ta my l zrodzi a si  po przeczytaniu komentarzy w internecie po zako czeniu
III Kongresu Kociewskiego. Ludzie twierdzili, e to nie by  „ich” Kongres, e tak 
naprawd  dyskusja o przysz o ci regionu toczy a si  w kuluarach. To dla mnie 
sygna , e czas co  zmieni , bardziej si  otworzy  i zrozumie , e przysz o  Ko-
ciewia le y w r kach ludzi mieszkaj cych na Kociewiu.

Pytanie o to, czy potrzebny jest nam IV Kongres Kociewski jest zarazem py-
taniem o to, czy potrzebna nam jest rozmowa o obecnej sytuacji regionu, jest 
wreszcie tak e pytaniem o to, czy trzeba i warto cokolwiek zmienia ...

To kim jeste my i jak b dzie wygl da  nasza przysz o  zale y g ównie od nas. 
Kongres to szansa, aby móc zadecydowa  o tym, w jaki sposób b dzie rozwi-

ja  si  nasz region. Wykorzystajmy j .

PATRYCJA HAMERSKA

Czy IV Kongres Kociewski 
jest nam potrzebny?

Kto sercem przylgn  do miejsca, gdzie sta a jego kolebka, kto uko-
cha  kultur  swego regionu, ten pog bi  w sobie uczucie narodowe 
i poczucie przynale no ci pa stwowej.
       (B. Sychta)

Pod koniec stycznia 2010 roku 
listonosz przyniós  mi poka -
nych rozmiarów pakiet. Pa-

trz  na nadawc  i dowiaduj  si , e to 
z Urz du Miasta Tczewa. Otwieram, 
a tu dukat lokalny o nominale 4 Der-
s awów, zaproszenie Prezydenta Mia-
sta Tczewa Zenona Odyi i Przewodni-
cz cego Rady Miejskiej W odzimierza
Mroczkowskiego na inauguracj  Jubi-
leuszu 750-lecia Tczewa. Jest te  akt 
nadania praw miejskich Tczewowi 
i zaproszenie Przewodnicz cego Rady 
Programowej Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego Kazimierza Ickiewicza 
na wr czenie mi „Pier cienia Mech-
tyldy” w kategorii edukacja regio-
nalna – za interesuj cy dorobek w tej 
dziedzinie. Niedowierza em w asnym
oczom. A có  ja takiego zrobi em dla 
tego Miasta? Widocznie s  osoby, któ-
re widz  to, czego ja nie dostrzegam 
w swojej dzia alno ci. W zaprosze-
niach jest informacja, e uroczysta se-
sja Rady Miejskiej odb dzie si  dnia 
30 stycznia o godzinie 12.00. Z pew-
nych przyczyn nie mog em pojecha
na to mi e spotkanie – bardzo a uj .

EDMUND ZIELI SKI

Jak mi o mie
Pier cie

Mechtyldy
Chcia bym t  drog  z o y  serdecz-

ne podzi kowanie za zaproszenie i wy-
ró nienie wszystkim, którzy si  do tego 
przyczynili. Drodzy moi, wszystko co 
robi  w mojej dzia alno ci, zw aszcza
w edukacji regionalnej, czyni  dla do-
bra mojego Kociewia i ca ego Pomorza. 
Przekazuj c wiedz  z zakresu kultury 
i sztuki ludowej m odemu pokoleniu, 
mam nadziej , e nast pne pokolenie 
przeka e swoim nast pcom wiado-
mo ci z ycia naszej wsi, wsi odleg ej
w czasie. Wsi, w jakiej yli nasi ojco-
wie i dziadowie. Im wi cej edukacji 
w tej dziedzinie, tym wi cej naszego 
Kociewia i naszej ojczyzny.

Na zako czenie chc  powiedzie ,
e jest to pierwsze tak wysokie wy-

ró nienie mnie przez moich ziomków, 
a zrobili to Tczewianie, za co jeszcze 
raz serdecznie dzi kuj  i nisko si
k aniam.
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Z PRZESZ O CI REGIONU

Maria Konopnicka

Musimy sia
Musimy sia , cho  grunty nasze marne,
cho  nam do orki p ugów brak i bron.
Musimy sia , cho  wiatr porywa ziarna,
cho  w lad za siewc  kroczy stado wron.

Musimy sia , nie wiedz c w któr  stron
poniesie wiatr i w ziemi  rzuci siew,
nie wiedz c, kto i gdzie pozbiera plony,
w do ynki czyj radosny zabrzmi piew.

Nie wolno nam ni si , ni dnia marnowa !
Musimy sia , musimy tworzy  cud!
Nie wolno nam po spichrzach ziarna chowa ,
na wiecie g ód, na wiecie straszny g ód.

A nas tak ma o, tych co mog  pomóc
ze swych zapasów szczypt  braciom da ...
I cho  nie przy nas wzejdzie ru  zielona,
my róbmy swoje: My musimy sia .

Utwór ten sta  si  hymnem, który cz sto rozbrzmiewa 
w czasie uroczysto ci szkolnych i rodowiskowych, or-
ganizowanych przez spo eczno  Szko y Podstawowej 
w Przysiersku.

W sytuacji, kiedy wiat ulega licznym deformacjom 
i zaburzeniom, kiedy w otaczaj cej rzeczywisto ci jest coraz 
mniej pozytywnych wzorców i odniesie , przed szko  i in-
stytucjami kulturotwórczymi stan o trudne zadanie: odbu-
dowa systemów warto ci i idea ów.

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

O edukacji regionalnej w Przysiersku

Edukacja regionalna ma ju  na Kociewiu swoje dzieje, wzloty i czas przygaszenia idei. „Kociewski Magazyn Regio-
nalny” od pocz tku tej edukacji dobrze s u y i zapewne b dzie tak nadal. Zebrana w kolejnych numerach wiedza 
sk ada si  na ogólny obraz Kociewia – utrwalony w poszczególnych konkretnych przyk adach, analizach historycz-

nych i refleksjach.
Pó ka z regionaliami (z KMR oczywi cie te ) jest wa nym miejscem w domach Kociewian wiadomych swych korzeni 

i barw kultury. Mam w zapasie wiele przyk adów dobrej edukacji i wiele refleksji, dlaczego niektórzy nauczyciele nie nad -
aj  lub s  niech tni ideom regionalizmu XX/XXI wieku.

W tym numerze KMR polecam buduj cy przyk ad (wielokrotnie przekona am si , e w postrzeganiu wiata najpierw 
warto szuka  dobra) Szko y Podstawowej w Przysiersku nosz cej imi  dra Floriana Ceynowy, pierwszego wybitnego pomor-
skiego regionalisty, który w pobliskiej miejscowo ci – Bukowcu Pomorskim by  lekarzem-spo ecznikiem, w wieciu nad 
Wis  drukowa  niektóre swoje prace, spocz  na cmentarzu w Przysiersku.

Jest to szko a niezwyk a z wielu powodów, o czym mo na poczyta  w „Popularnym s owniku kociewskim”, gdzie zna-
laz  si  po wi cony jej rozdzia . Warto zamie ci  w KMR fragment wprowadzaj cego tekstu autorstwa Stanis awy Kuffel 
i Hanny Czarneckiej-Kobus, i pó niej przyk ad opracowanego programu nauczania. Mam nadziej , e w kolejnych nume-
rach magazynu znajdzie si  miejsce na inne, zach caj ce do dzia a  przyk ady. 

STANIS AWA KUFFEL, HANNA CZARNECKA-KOBUS

Edukacja regionalna
w Szkole Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy w Przysiersku

– Kogo chcemy wychowa ?
– Gdzie szuka  wzorców?
– W jaki sposób organizowa  proces uczenia si , aby 

uwzgl dni  potrzeby, oczekiwania, zainteresowania i mo -
liwo ci swoich uczniów?

– Jak zach ci  rodziców do wspó pracy?
– Czy mo liwe jest zdobycie sojuszników szko y?

Takie pytania stawiali sobie nauczyciele ze Szko y Pod-
stawowej w Przysiersku, znajduj cej si  na po udniowym
Kociewiu. W dobie globalizacji wiata tym wyra niej na-
le y znale  odniesienia, które pomog yby w odnalezieniu 
i utrwaleniu jasnych, nieprzemijalnych warto ci, stanowi cych
podstawy zarówno w edukacji, jak i w postrzeganiu wiata.

Wieloletnia praktyka dowiod a, e ucze  musi sta  si
w szkole podmiotem. Trzeba go dostrzega  i docenia . Nale-
y mu zaufa , zezwala  na samodzielne podejmowanie zada ,

ich realizacj , a w ko cu ocen  i w razie potrzeby da  szans
na popraw , gdy  liczy on na nauczycielsk  wyrozumia o .
Ucze  oczekuje sytuacji, w których jest aktywnym uczestni-
kiem, a szczególnie takich, gdzie staje si  inicjatorem i wspó -
gospodarzem dzia a . Za  w procesie dydaktycznym najlepiej 
przyswaja i rozumie tre ci dotycz ce najbli szego otoczenia.

Po wielu naradach i dyskusjach nauczycielskich zrodzi a
si  inicjatywa stworzenia w asnego programu szko y. Progra-
mu, który nie b dzie wybiega  poza ramy Podstawy progra-
mowej kszta cenia ogólnego, opracowanej przez MEN, lecz 
takiego, dzi ki któremu b dzie mo na stworzy  odpowiednie 
warunki pracy wychowawczej, dydaktycznej i opieku czej
dla okre lonej grupy uczniów (uczniów przysierskiej szko y).

Szko a dzi ki temu mia a sta  si  atrakcyjniejsza. Taka, 
która dostarczy swoim wychowankom wielu pi knych prze-
y , zaopatrzy w wiedz  dotycz c  ma ej ojczyzny, uspo-
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eczni ich, nauczy uczestnictwa we wspólnocie rodzinnej, 
lokalnej, regionalnej, narodowej, a wreszcie i wiatowej.

Elementy wychowania regionalnego realizowane by y
w przysierskiej szkole od dawna. Zainteresowanie tradycjami 
Kociewia rozbudzi a pracuj ca tu w latach 1966-1981 polo-
nistka Maria Paj kowska-Kensik. Obecnie profesor doktor 
habilitowany, pracownik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, kierownik Podyplomowego Studium Edukacji 
Regionalnej. Mimo wielu zaj  naukowych Maria Paj kow-
ska-Kensik utrzymuje sta y kontakt ze szko  w Przysiersku, 
wspieraj c dzia ania miejscowego grona pedagogicznego.

O ywienie idei edukacji regionalnej nast pi o w 1994 
roku, kiedy to Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu 
zorganizowa a konkurs wiedzy o Kociewiu. Spotka  si  on 
z du ym zainteresowaniem uczniów z okolicznych szkó ,
w tym równie  z Przysierska. Konieczne okaza o si  przy-
gotowanie dzieci do konkursu, a tym samym zapoznanie 
ich z zagadnieniami dotycz cymi kultury, historii, przyro-
dy, geografii regionu. Zaj li si  tym nauczyciele specjali ci
poszczególnych przedmiotów. Okaza o si , e wi zanie tre-
ci ogólnych, przedmiotowych z regionalnymi jest mo liwe

i przynosi dobre efekty. Uczniowie z ch ci  przyswajali tre-
ci dotycz ce w asnej ma ej ojczyzny, samodzielnie groma-

dzili na ten temat informacje. 
Te do wiadczenia sprawi y, e w kolejnym roku szkol-

nym nauczyciele przyj li do realizacji nowe zadania zwi -
zane z edukacj  regionaln . Z inicjatywy dyrektor mgr 
Stanis awy Kuffel rada pedagogiczna zdecydowa a si  przy-
gotowa  i przeprowadzi  w maju 1995 roku uroczysto
|z okazji 50-lecia powojennej dzia alno ci szko y w Przy-
siersku. Nauczyciele postanowili równie  przej  inicjatyw
przeprowadzania konkursu wiedzy o Kociewiu. Ten zorga-
nizowany przez Gminn  Bibliotek  Publiczn  w Bukowcu 
mia  by  bowiem przedsi wzi ciem jednorazowym.

Zorganizowanie uroczysto ci rocznicowej oraz konkur-
su regionalnego wi za o si  z konieczno ci  poznania hi-
storii szko y, miejscowo ci, lepszym poznaniem w asnego
regionu, a tak e przygotowaniem wyst pów artystycznych 
zwi zanych z obchodzonym jubileuszem, a jednocze nie
pokazuj cych lokaln  to samo  szko y. Te wszystkie za-
dania nale a o powi za  z dzia alno ci  dydaktyczno-wy-
chowawcz . Nauczyciele opracowali plany dydaktyczne dla 
w asnych przedmiotów, które integrowa y zagadnienia pro-
gramowe z tematyk  regionaln . Ich realizacja u wiadomi a
pedagogom, e zagadnienia zwi zane z regionem pozwalaj
dzieciom lepiej zrozumie  omawiane problemy ogólne. Re-
gionalizm sta  si  nie tylko szans  zaprezentowania uczniom 
nowych, interesuj cych tre ci, ale równie  sposobem na lep-
sze zrozumienie, na bliskich dziecku przyk adach, zagadnie
obj tych obowi zkowym programem kszta cenia. Wszystkie 

te podj te z takim entuzjazmem i zaanga owaniem dzia ania
zaowocowa y wymiernymi osi gni ciami.

– Przeprowadzony zosta  cykl spotka  z ciekawymi lud -
mi przybli aj cymi uczniom wiedz  o najbli szej okolicy 
np. z przedstawicielami Nadwi la skiego Parku Krajobrazo-
wego, dialektologiem z WSP (obecnie Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy) M. Paj kowsk -Kensik, radny-
mi gminy Bukowiec. – Przedstawiciele rady pedagogicznej: 
dyrektor S. Kuffel, H. Czarnecka-Kobus i I. Pieróg wzi li
udzia  w I Kongresie Kociewskim w Starogardzie Gda skim,
po wi conym m.in. sprawom edukacji. W podj tej wtedy 
uchwale przypisano wa n  rol  wychowaniu regionalnemu. 
Podkre lono, e „silny emocjonalny zwi zek z ma  ojczyzn
oparty na rzetelnej wiedzy, mo e by  podstaw  autentyczne-
go patriotyzmu i umi owania wielkiej Ojczyzny”1.

– Zorganizowany zosta  I konkurs wiedzy o Kociewiu 
Mój Region – Moj  Ma  Ojczyzn  z udzia em dru yn repre-
zentuj cych 5 szkó  z po udniowego Kociewia: Laskowic, 
Terespola, Bukowca, Ró anny i Przysierska. Od tego roku 
konkurs na sta e zosta  wpisany w kalendarz dzia a  szko y
i sta  si  coroczn  okazj  do spotka  uczniów i nauczycieli 
szczególnie interesuj cych si  w asnym regionem. 

– Odby y si  obchody 50-lecia powojennej dzia alno ci
szko y i 30-lecia bytno ci w nowym budynku. W ród go ci
znale li si : wicewojewoda gda ski J. Borzyszkowski, wice-
wojewoda bydgoski E. K opotek, burmistrz wiecia T. Po-
goda, wójt gminy Bukowiec A. Sitkiewicz, przedstawiciele 
Rady Gminy Bukowiec: J. Gerke, Cz. Czacharowski, wice-
kurator J. Wojtkiewicz oraz pracownicy kuratorium o wia-
ty: K. Wyszy ska, L. Cymbor, G. Wiechno, pracownik WSP 
w Bydgoszczy, j zykoznawca dr M. Paj kowska-Kensik,
dyrektorzy zaprzyja nionych szkó . Uroczysto  u wietni o
ods oni cie tablicy pami tkowej przedstawiaj cej popiersie 
patrona szko y Floriana Ceynowy (autorstwa Z. Bukowskie-
go) oraz przekazanie szkole przez Rad  Gminy Bukowiec 
sztandaru. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny 
autorstwa S. i J. Kufflów Historia szko y i monta  poetycki 
Ojczyzna. Z okazji obchodów rocznicowych wydana zosta a
broszura 50-lecie Szko y Podstawowej w Przysiersku opra-
cowana przez miejscowych nauczycieli: S. Kuffel, E. Sut-
kowsk , I. Pieroga, L. Bary  i S. Czacharowsk .

– Przyj te zosta y te  przez szko  identyfikuj ce j  sym-
bole: hymn – utwór ze s owami M. Konopnickiej Musimy
sia , sztandar oraz logo.

Tak jak i w przypadku innych przedmiotów efekty dzia-
a  nauczyciela uzale nione s  od umiej tno ci planowania. 

Poni szy przyk ad ilustruje kolejne etapy pracy. Od wyboru 
lub opracowania w asnego programu poprzez plan wyniko-
wy a  po scenariusze lekcji i karty pracy.

Poznanie historii 
i legend zwi zanych
z w asn  miejsco-
wo ci . Rozumienie 
zwi zku mi dzy histo-
ri  miejscowo ci a hi-
stori  regionu i kraju.

Moja miejscowo
i jej walory
- najwa niejsze wy-
darzenia z historii 
miejscowo ci i ich 
zwi zek z histori  re-
gionu, kraju.

- Gromadzenie wiadomo ci na temat prze-
sz o ci miejscowo ci, jej zabytków. 
- Tworzenie kalendarium swojej miejscowo-
ci.

- Ukazanie zwi zków mi dzy dziejami miej-
scowo ci a historycznymi wydarzeniami 
z dziejów regionu i Polski. 

- Porz dkuje chronologicznie 
wydarzenia zwi zane z histori
swej miejscowo ci.

- Dostrzega zwi zek dziejów 
miejscowo ci z dziejami regio-
nu, kraju. 

Fragment programu Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. 
Program dla szko y podstawowej, klasy IV-VI

Cele edukacyjne Materia  nauczania Procedury osi gania celów Opis osi gni  ucznia



35KMR

Zgodnie z sugesti  autorów tre ci te obejmuj  10 godzin lekcyjnych oraz dwugodzinne zaj cia w terenie. Mog  by  reali-
zowane na przedmiotach: historia, j zyk polski, przyroda, sztuka oraz godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

W szkole w Przysiersku zagadnienia te omawia jeden nauczyciel na przedmiocie – wychowanie regionalne.

Fragment planu pracy dla klas IV-VI
z edukacji regionalnej do dzia u: Moja miejscowo  i jej walory

Tematy 
lekcji

Liczba
godzin

Wymagania
Ucze :

KLASA IV
1. Miejscowo , w której 
mieszkam.

2. Nasz ko ció  to zabytko-
wa budowla.

3. Wypoczywamy w Przy-
siersku.

4. Wykonujemy album 
o Przysiersku.

1

2

1

1

- gromadzi informacje o miejscowo ci w portfolio,
- okre la po o enie swojej miejscowo ci (gmina, powiat, województwo, region, kraj),
- poprawnie zapisuje nazwy: gminy, powiatu, województwa, kraju,
- wymienia instytucje, punkty us ugowe, handlowe, organizacje,
- wie, który obiekt w Przysiersku jest zabytkowy,

- podaje wiek powstania ko cio a i jego patrona,
- oblicza, ile lat up yn o od roku wybudowania ko cio a,
- podczas spaceru obserwuje wygl d ko cio a, wskazuje jego elementy: wie a (dzwon-

nica), nawa, prezbiterium, zakrystia, ostro ukowe okna, wn ki, namiotowy dach,
- wymienia kilka elementów wyposa enia ko cio a np. o tarz g ówny, o tarze boczne, 

ambona, chrzcielnica, organy, dzwony, 
- wykonuje prace plastyczne farbami,

- wskazuje najpi kniejsze zak tki miejscowo ci, uzasadnia swój wybór,
- podaje usytuowanie i nazwy pomników przyrody znajduj cych si  w Przysiersku,
- w grupie opracowuje plan wycieczki: ustala czas jej trwania, konieczne wyposa enie

oraz szkicuje tras ,

- rozumie i stosuje poj cie album,
- w grupie dokonuje wyboru informacji, które wykorzysta w albumie,
- projektuje szat  graficzn  swojej karty do albumu,
- zach ca do odwiedzenia swojej miejscowo ci.

Wskazywanie cech 
w asnego krajobrazu 
oraz zale no ci mi -
dzy rodowiskiem
przyrodniczym i lud -
mi w nim mieszkaj -
cymi.
Kszta towanie emo-
cjonalnej wi zi z miej-
scem zamieszkania. 
Wskazywanie pi kna
lokalnego krajobrazu.

- geneza nazwy miej-
scowo ci
- legendy dotycz ce
miejscowo ci
- zmiany przestrzen-
ne w krajobrazie 
i zagospodarowaniu 
terenu w asnej miej-
scowo ci w ci gu
ostatnich 50 lat
- walory miejscowo-
ci

- Czytanie informacji na temat pochodzenia 
nazwy miejscowo ci.
- Uk adanie legend dotycz cych np. nazwy 
miejscowo ci albo elementów krajobrazu 
– jeziora, strumyka, pagórków itp.
- Spacer po w asnej miejscowo ci. Obserwa-
cja elementów krajobrazu, szkicowanie jego 
elementów oraz redagowanie opisu. 

- Ustalenie listy korzystnej dzia alno ci cz o-
wieka dla rodowiska w asnej miejscowo ci
i niekorzystnych zmian spowodowanych jego 
dzia alno ci  w ci gu ostatnich 50 lat. 
- Ocena zmian pod k tem ochrony rodowi-
ska jakich dokonali mieszka cy w rodowi-
sku najbli szej okolicy. 
- Przedstawienie ciekawostek przyrodniczych 
(pomniki przyrody, rezerwaty) – zaj cia
w plenerze.
- Konkurs fotograficzny „Najpi kniejsze za-
k tki naszej okolicy”.

- Wyja nia pochodzenie nazwy 
miejscowo ci.
- Redaguje legendy zwi zane
z miejscowo ci .

- Wymienia naturalne i sztuczne 
elementy w asnego krajobrazu. 
- Dokonuje literackiego opisu 
krajobrazu.

- Wymienia przyk ady korzyst-
nej dzia alno ci cz owieka
w najbli szym rodowisku (np. 
budowa oczyszczalni cieków, 
zalesienie nieu ytków) oraz przy-
k ady niekorzystnych zmian. 

- Wskazuje najpi kniejsze za-
k tki miejscowo ci i uzasadnia 
swój wybór. 
- Potrafi zach ci  do odwiedze-
nia swej miejscowo ci. Przygo-
towuje plakat.

WOKÓ  REGIONALIZMU
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 1 Uczba na Kociewiu, red. I. Brucka, Tczew, s. 5-6

KLASA V
1. Nasza najbli sza okolica 
– spacer.

2. Krajobraz naszej najbli -
szej okolicy.

3. Historia naszej wsi.

4. Legendy o naszej miej-
scowo ci.

1

1

1

1

- okre la po o enie swojej miejscowo ci na mapie powiatu, regionu, kraju,
- podczas spaceru obserwuje po o enie naturalne i stworzone przez cz owieka ele-

menty najbli szego krajobrazu,

- wymienia naturalne i stworzone przez cz owieka elementy krajobrazu,
- okre la typ krajobrazu najbli szej okolicy,
- dokonuje pod kierunkiem nauczyciela opisu krajobrazu lub wykonuje prac  pla-

styczn ,

- wskazuje na mapie kraju miejscowo  i nazywa region geograficzno-historyczny, 
w którym mieszka,

- wyja nia po przeczytaniu tekstu ród owego znaczenie nazwy miejscowo ci,
- przedstawia najwa niejsze wydarzenia historyczne dotycz ce miejscowo ci,
- porz dkuje je na osi czasu,
- wymienia obiekty chronione prawem (zabytkowy ko ció , figura przydro na, po-

mniki przyrody),

- rozumie termin legenda,
- s ucha ze zrozumieniem legendy opowiadanej przez nauczyciela,
- wskazuje w niej miejscowo , postaci, wydarzenia prawdopodobne i nierzeczywiste,
- opowiada legendy zwi zane z Przysierskiem zas yszane od rodziców, dziadków lub 

innych),
- redaguje legend  zwi zan  z w asn  miejscowo ci  np. o powstaniu jeziora, parowu, 

strugi itp.,
KLASA VI
1. Samorz d terytorialny 
– spotkanie z radnym. 

2. Jakie zmiany w krajobra-
zie najbli szej okolicy wpro-
wadzi  cz owiek?

3. Moja miejscowo
w przysz o ci.

1

1

1

- wymienia poziomy samorz du terytorialnego (I – samorz d gminny, II – samorz d
powiatowy, III – samorz d wojewódzki),

- wymienia nazwiska: so tysa, wójta, starosty, marsza ka sejmiku wojewódzkiego,
- poznaje zadania spoczywaj ce na radzie gminy, radzie so eckiej,
- poznaje najwa niejsze potrzeby spo eczno ci wsi,

- wymienia bogactwa przyrodnicze znajduj ce si  w swojej miejscowo ci np. jezioro, 
rzek , lasy i wyja nia mo liwo ci ich wykorzystania,

- wymienia przyk ady dzia alno ci cz owieka w rodowisku (pozytywne np. wodo-
ci g, kanalizacja i negatywne np. „dzikie” wysypiska mieci),

- podaje przyk ady zachowa  proekologicznych (segregacja mieci, zalesianie nie-
u ytków itp.),

- podaje przyk ady zmian, jakie dokona y si  na przestrzeni lat np. w dziedzinie rol-
nictwa, transportu, rodków masowego przekazu, ochrony rodowiska,

- w grupie projektuje zmiany, których dokona by w swojej miejscowo ci, nast pnie je 
prezentuje na forum klasy.

Przyk ady rozwi za  metodycznych zwi zanych z dzia em Moja miejscowo  i jej walory
Karta pracy: Legendy o mojej miejscowo ci

1. Spo ród podanych zda  wykre l te, które nie dotycz  legendy.
• Opowiadanie o rzeczywistych i fantastycznych wydarzeniach.
• Wydarzenia tocz  si  wspó cze nie.
• Wydarzenia tocz  si  w zamierzch ych czasach.
• Mówi o pocz tkach lub powstaniu narodu, pa stwa, miasta, wsi, rodu panuj cego itp.
• Opowie  o bogach i herosach.
• Wyja nia, jak powsta wiat, cz owiek, pory roku itp.
• Opowie  przekazywana najpierw ustnie, potem zapisywana.
• Opowie  o rzeczywistych wydarzeniach.

2. Wymie  kilka charakterystycznych miejsc znajduj cych si  w Przysiersku:
................................................................................................................................................................................................

3. Które z wymienionych miejsc wydaje ci si  najciekawsze. Zredaguj legend  zwi zan  z jego powstaniem. Mo esz
wykorzysta  informacje znajduj ce si  w s owniczku postaci zwi zanych z naszym regionem.

Grzymis aw – w adca ksi stwa wieckiego 1198 – ok. 1200,
M ciwoj I – ksi  Pomorza 1166-1217, mia  rezydencj  w grodzie wieckim,

wi tope k – ksi  Pomorza 1200-1266, ocali  ca o  i niezale no  swego pa stwa przed Krzy akami,
Przemys aw II – król Polski, w 1295 r. przyby  do wiecia i odebra  ho d rycerstwa.

................................................................................
          (miejsce na tytu  legendy
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Kiedy senator Andrzej Grzyb poprosi  mnie o napi-
sanie artyku u, jak wa na jest dla historyka kronika 
pelpli ska – przyznam – nie by em pewien, jak ów 

tekst powinien wygl da . Nie u ywa em bowiem w dotych-
czasowych swoich badaniach owego ród a historycznego. 
Aby za  napisa stricte naukowy artyku  o mo liwo ciach
badawczych tej kroniki potrzebowa bym kilku (co najmniej) 
lat po wi conych jej analizie i studiom krytycznym.

Postanowi em, e najlepszym sposobem, który uka e hi-
storykom, i nie tylko, wag  powy szego ród a jest pokaza-
nie kroniki przez pryzmat jednego z jej pierwszych badaczy. 
Mam na my li oczywi cie posta  ksi dza Stanis awa Kujota. 
Zaczn  od przedstawienia krótko jego biografii. Urodzi  si
on w 1845 roku w Kie pinie niedaleko Tucholi, a wi c jako 
Borowiak. W czasie kiedy przygotowywa  si  do kap a -
stwa, studiowa  w Berlinie, gdzie jednym z jego wyk adow-
ców by  wybitny historyk, Leopold Ranke. W 1872 zosta
nauczycielem historii w Collegium Marianum w Pelplinie. 
Tam te  zacz a si  jego „przygoda” z kronik  pelpli sk .
Zwie czeniem pracy nad ni  by o dzie o pt. „Opactwo pel-
pli skie”, napisane na 600-lecie przeniesienia Cystersów 
z Pogódek do Pelplina. We wst pie swojej pracy wspomina, 
i  kronika pelpli ska by a jednym z podstawowych róde .
Trzeba tak e powiedzie , e przez wielu pó niejszych histo-
ryków, i nie tylko, ks. Stanis aw Kujot uwa any jest za tego, 
który przyczyni  si  znacznie do popularyzacji wiedzy o Po-
morzu. Dodatkowo widziany jest z perspektywy czasu jako 
cz owiek, który stworzy rodowisko naukowe na owych 
terenach. Kiedy przeciera  szlaki, na jednym z nich znalaz
kronik  pelpli sk . Doceni  jej warto  i podj  si  nad ni
bada  – jako naukowiec, za  jako popularyzator z pewno ci
chcia , aby trafi a ona do szerszego odbiorcy. 

Jak jednak wygl da owa kronika oraz o czym traktuje? 
Otó  sk ada si  ona z dwóch tomów. Poprowadzona jest do 
roku 1688. Zawiera tak e w sobie zapisy z okresu rednio-
wiecza. Te s  jednak przepisane z innych dokumentów i kro-

KAROL WRÓBLEWSKI

Ruszy y prace badawcze
nik. Wi ksze pos ugi odda wi c owa kronika nowo ytniko-
wi, ni  mediewi cie.

Wiadomo ci, które zawiera to ród o historyczne s
zró nicowane. Przekazuje nam, zarówno informacje o wy-
darzeniach ogólnopolskich (a nawet ogólno wiatowych),
jak i o lokalnych, zwi zanych z yciem braci cystersów oraz 
otaczaj cych ich mieszka ców. Pozwol  sobie w celu zobra-
zowania powy szych opinii, zacytowa  kilka zda  z kroniki 
pelpli skiej: Dnia 13 wrze nia najja niejszy król W ady-
s aw, po lubi  najja niejsz  Cecyli  Renat  Austriack , cór-
k  zmar ego cesarza, a siostr  panuj cego. Po kilku innych 
zdaniach od powy szego, kronika informuje nas: Dnia 18 
listopada klasztor odwiedzi  J.O. Ksi  Radziwi  (…). Przy 
nast pnym roku za , czyli 1638, jest takowy zapis: Dnia
6 marca umar  ko o godziny 2 po po udniu brat nasz Leonard 
Reiner, diakon 60-letni po d ugiej chorobie, w której przez 
ca y rok prawie 2 miesi ce przele a , wrzodami o dkowy-
mi wyczerpany, (…). Na podstawie owych trzech fragmen-
tów chcia em zwróci  uwag  czytelnika, i  nie tylko temat 
informacji jest inny, ale i sposób, w jaki zostaje zapisany. 
Szczególnie nacechowany emocjami jest ten ostatni. Dwa 
wcze niejsze maj  charakter oficjalny. Tak zatem w telegra-
ficznym skrócie prezentuje si  kronika pelpli ska.

Dzi ki staraniom senatora Andrzeja Grzyba zawi za a
si  grupa badawcza. Jej przewodnicz cym zosta  prof. Kle-
mens Bruski. Jak istotna i wa na to praca z pewno ci  wie-
dzia by ks. Stanis aw Kujot. Jednak e ka dy, komu bliska 
jest historia Pomorza, powinien tak e zdawa  sobie z tego 
spraw .

Wydana drukiem, opatrzona komentarzem, naukowymi 
przypisami, a przede wszystkim dobrze przet umaczona na 
j zyk polski, kronika pelpli ska s u y  b dzie m odym stu-
dentom – historykom, którzy dzi  maj  do niej do  ograni-
czony dost p. Pozwoli to tak e Kociewiakom, Borowiakom, 
Pomorzanom pozna  bezpo rednio histori  ich najbli szego
regionu. O tym bowiem kronika ta traktuje.

25 stycznia 2010 roku zmar  Janusz Mokwa – jeden z bardziej znanych tczewskich twórców, 
wieloletni instruktor Sekcji Plastycznych Spó dzielczych Domów Kultury SM w Tczewie.

Janusz Mokwa urodzi  si  w 1955 r. w Tczewie. By  znanym tczewskim artyst . Szkoli  si  m.in. 
u znanego polskiego marynisty Mariana Mokwy i niemieckiego artysty malarza Andreasa Resme-
ra. W latach 80. ub. wieku podj  wspó prac  z Osiedlowym Klubem Kultury na Suchostrzygach 
przy Spó dzielni Mieszkaniowej w Tczewie. W latach 90.  powsta a przy OKK m odzie owa sekcja 
plastyczna, a pó niej sekcja plastyczna dla osób doros ych. Od pocz tku istnienia sekcji Janusz 
Mokwa pe ni  funkcj  instruktora.

 Z up ywem lat, dla wielu twórców sta  si  prawdziwym mistrzem i mentorem. Zorganizowa
wiele wystaw swoich uczniów i okolicznych artystów, wspó organizowa  cykliczne wystawy sekcji 
plastycznej w ODK SM w Tczewie. By  tak e jurorem konkursów dla dzieci i m odzie y, organi-
zowanych przez ODK Suchostrzygi (obecnie SDK), ODK ródmie cie SM w Tczewie oraz Miejsk
Bibliotek  im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.

Otrzyma  liczne nagrody, m.in. I nagrod  w Mi dzynarodowym Konkursie Malarstwa w Bergen 
(Norwegia, 1986 r.), a tak e nagrod  Prezydenta Miasta Tczewa - za osi gni cia w dziedzinie 
krzewienia kultury (2008 r.). By  malarzem wszechstronnym, wykonywa  równie  liczne grafiki 
i rysunki, cznie jego dorobek to ok. 3000 prac. Jego prace znane by y w kraju i za granic .
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pradzieje kociewia

ANDRZEJ W DZIK

20. wiat, który nie mo e zagin
Cz  III

Ranek by  ch odny, ale cz owiek odziany w lekk  skórzan  bluz  nie odczuwa  zimna, gdy  rosn ce w lesie 
drzewa skutecznie zatrzymywa y podmuchy wiej cego z pó nocy wiatru. Pod a  powoli wzd u  rzeki, nios c
w r ku dwa harpuny zaopatrzone w ostrza wykonane z poro a jelenia. Wcze niej m czyzna zauwa y  niewysokie 
kwiaty z batej ryby, o intensywnie ó tych p atkach. Ju  wyros y, a to by  dla niego znak, e ryby w a nie zacz y
gody.

 Niewielka rzeka wi a si  meandrami w g stym lesie i chocia  miejscami zdarza y si  g bsze miejsca, bez 
wi kszych problemów mo na by o brodzi  jej korytem. Kilkadziesi t kroków za powalon  sosn  rzeka stawa a si
szersza o wyra nie s abszym nurcie. Dalej by o ju  rozlewisko, na którego p yciznach stercza y jeszcze br zowe,
zesz oroczne odygi dorodnych trzcin.

M czyzna zdj  buty i bluz  uk adaj c je starannie na brzegu. Wszed  ostro nie do wody, która w tym 
miejscu si ga a mu powy ej kolan, dochodz c prawie do nieregularnego szerokiego p ata skóry, którym by
przepasany. Zrobi o mu si  nieprzyjemnie zimno, co jednak nie przeszkodzi o sprawnie porusza  si  wzd u
pasa trzcin.  Mniej wi cej ze rodka rozlewiska dobiega  nieustanny, charakterystyczny g o ny plusk. Ryby! 
By o ich mnóstwo. Powierzchnia zbiornika przypomina a nierzeczywist  kipiel, w której po yskiwa y p etwy,
ogony i grzbiety...

 Nagle nad wod  pojawi  si  ciemny kszta t. Ogromny ptak obni y  lot. Majestatycznie chwyci  pot nymi
szponami nieostro n  ryb  i wyrwa  j  niemal z toni w asy cie tysi cy srebrzystych kropel. To król ptaków. On 
te  przyby  tutaj, by skorzysta  z atwej zdobyczy. Cz owiek, pe nym podziwu wzrokiem, odprowadzi  powietrznego 
owc , który obci ony ryb  powoli wzniós  si  ponad wierzcho ki jesionów otaczaj cych rozlewisko. To dobry znak 

– pomy la , ostro nie posuwaj c si  w stron  g bszego miejsca. Co prawda ryby k bi y si  g ównie na rodku,
ale na skraju obni enia dna, przy odrobinie szcz cia te  b dzie móg  liczy  na jak  zdobycz. M czyzna wyt y
wzrok usi uj c dostrzec kszta ty ryb w przejrzystej, ale nieco przyciemnionej toni. Po chwili, gdy promienie wy-
aniaj cego si  z nad linii drzew s o ca prze wietli y p ytk  wod , dostrzeg  w odleg o ci kilku kroków od siebie, 

poka nych rozmiarów wyd u ony konar. owca ju  szykowa  si  do pokonania przeszkody, gdy nagle stan  bez 
ruchu. Z niedowierzaniem patrzy  jak konar o y  i leniwie odchyli  si  w stron  g biny. Spojrza  jeszcze raz uwa -
niej i teraz ju  wyra nie zobaczy  p aski pysk wielkiej ryby i jej ogromny korpus. Kolos wcale nie mia  zamiaru 
panicznie odp ywa  z nagrzanej s o cem p ycizny, mimo, e zd y  zauwa y  cie  dwuno nego intruza. Cz owiek
nie czeka  ju  d u ej. ledz c pilnie ka dy ruch stworzenia, uj  praw  r k  jeden z harpunów. B yskawicznie,
nie wypuszczaj c drzewca z d oni ,ugodzi  nim ryb , która w jednej chwili chcia a wykona  gwa towny obrót 
w kierunku g biny. Woda na p yci nie zafalowa a, a ogromna si a prawie wyrwa a, trzymany teraz ju  dwoma 
r kami, harpun. My liwy za wszelk  cen  stara  si  unie  nieco nad powierzchni  wody ogromn  zdobycz, by 
wyrzuci  j  jak najbli ej brzegu, gdzie na pewno b dzie mo na j atwiej wydoby .

 Na razie jednak, mimo ponawianych prób, nie móg adnym sposobem unie  takiego giganta. Jeszcze raz 
wyt y  wszystkie si y. Wygi te w mocny uk cisowe drzewce zatrzeszcza y niebezpiecznie i nad powierzchni ,
w ród bryzgów wody, pojawi  si  w ca ej okaza o ci potwór z rozlewiska. Ogromny, d ugo ci  dorównywa  nie-
mal wzrostowi cz owieka, a jego uz biona paszcza dos ownie pora a a wielko ci  i strasznym wygl dem.

 Obci ony ponad miar  harpun drga  i nagina  si  niebezpiecznie w stron  wody. Nagle, niemal równocze-
nie, rozleg  si  suchy trzask i pot ny oskot wpadaj cego do wody ogromnego ci aru. Ryba ponownie znalaz a

si  w wodzie, szcz liwie dla owcy, bardzo p ytkiej. Ten z kolei zareagowa  instynktownie, wbijaj c drugi harpun 
w bok wyra nie ju  zm czonego i rannego kolosa. Si a uderzenia by a tak du a, e d ugie ostrze przebi o ogromne 
cielsko prawie na wylot. Cz owiek widz c co si  dzieje wyczu  szans  pomy lnego zako czenia owów. Rzuci  si  na 
ryb  przygniataj c j  swoim ci arem do dna, wsuwaj c przy tym d o  g boko pod odchylone pokrywy skrzelowe. 
Ryzykowny manewr uda  si  znakomicie i upragnion  zdobycz uda o si  wreszcie wyci gn  na brzeg.

 Z d oni my liwego ciek y w skie stru ki krwi, ale on nie czu  bólu g bokich skalecze . Wyczerpany pad  na 
kolana przy dogorywaj cej ogromnej rybie, by podzi kowa  jej za to, e pozwoli a si  z apa  w a nie jemu – owcy
z osady po o onej za wielkimi bagnami...
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SPOD OPATY ARCHEOLOGA

Wpoprzednich, dwóch cz ciach artyku u „ wiat,
który nie mo e zagin ” zosta y przedstawione 
ro liny wykorzystywane przez cz owieka wiele 

tysi cy lat temu, które równie  wspó cze nie mo na spotka
w lesie nad Szp gaw .

Natomiast w ostatniej cz ci postaram si  przedstawi
pewne gatunki fauny, które prawdopodobnie mia y du e
znaczenie w egzystencji owców epoki kamienia. Mimo 
trwaj cej przez tysi clecia, presji wywieranej przez cz o-
wieka, wiele gatunków ryb, ptaków czy ssaków, przetrwa o
w rodowisku le nym do dnia dzisiejszego. My l , e nie 
b dzie wielkiej przesady w twierdzeniu, i  podstawowym 
zaj ciem ludzi, yj cych w pomorskich lasach kilka tysi cy
lat temu, by o zdobywanie po ywienia. Towarzyszy y temu 
oczywi cie okre lone zachowania grup ludzkich oraz czyn-
no ci sprawowane przez jednostki. yj ce pewnym, wypra-
cowanym rytmem spo eczno ci owców-zbieraczy pozyski-
wa y jadalne cz ci ro lin, które w niewielkim tylko stopniu 
zaspokaja y ich potrzeby ywieniowe. Dopiero jednak spo-
ywanie mi sa: ryb, ptaków, a przede wszystkim ssaków do-

starcza o tak potrzebnych sk adników jak pe nowarto ciowe
proteiny i t uszcze. Dodatkowo, cz owiek poluj c na ssaki, 
pozyskiwa  skóry, ci gna, ko ci, rogi, które z powodzeniem 
wykorzystywa  na p aszczy nie codziennego ycia.

Przegl d kr gowców zaczn  od ryb, pomijaj c jednak 
gatunki bytuj ce w sztucznych zbiornikach, które obok 
naturalnych s  elementem lasów po o onych na pó noc od 
Swaro yna.

Szczupak: Chyba najbardziej charakterystyczny drapie -
nik naszych wód. Ryba o wyd u onym tu owiu i pot nych
szcz kach zaopatrzonych w poka nej wielko ci (jak na ryb )
z by. Wed ug niektórych róde  dorasta do 1,5 metra d ugo-
ci i ponad 25 kilogramów wagi. Poluje z zasadzki, ywi c

si  praktycznie wszelkimi rybami, które zdo a schwyta  oka-
za  paszcz . Obecnie ju  rzadko widywany w Szp gawie,
a w dodatku s  to osobniki bardzo ma e. Niew tpliwie na taki 
stan rzeczy ma wp yw specyfika rzeki, która jest dosy  ubo-
ga w inne gatunki ryb. Na Pomorzu szczupak jako gatunek 
pojawi  si  prawdopodobnie ju  w paleolicie schy kowym,
krótko po ust pieniu lodowca. Istotny by  w tym wypadku 
fakt, i  omawiana ryba mo e odbywa  tar o przy relatywnie 
niskiej temperaturze wody (nawet 2 do 8oC). Dla cz owie-
ka epoki kamienia szczupak by  istotny z dwóch powodów: 
Ryba dorasta do du ych rozmiarów, dostarczaj c tym samym 
sporych ilo ci dobrego mi sa. atwo go tak e owi  sieci ,
harpunem, szczególnie w okresie tar a, gdy jest ma o ostro -
ny i wp ywa na p ycizny. Pewnie nieprzypadkowo, wiele 
odkrywanych obozowisk mezolitycznych by o niegdy  loko-
wanych w pobli u jezior o rozbudowanej strefie litoralnej.

Oko : Kolejny drapie nik zasiedlaj cy wody stoj ce
i p yn ce Pomorza. Urzeka swoj  nieco egzotyczn  urod :
ciemne pasy na bokach tu owia, charakterystyczna, zaopa-
trzona w kolce dwudzielna p etwa grzbietowa. Wymienione 
cechy czyni  okonia jedn  z adniejszych ryb wyst puj cych
na obszarze dzisiejszej Polski. Omawiana ryba, jako typowy 
wzrokowiec, ciga zawzi cie swoje ofiary, cz sto urz dzaj c
polowania stadne. Po era ka d  zdobycz, któr  uda mu si
po kn , nie gardz c przy tym przedstawicielami w asnego
gatunku. Dorasta maksymalnie do 50 cm d ugo ci. W Szp -
gawie jest stosunkowo liczny, ale s  to populacje ma ych
osobników, dodatkowo reaguj ce liczebno ci  na wszelkie 
zmiany rodowiskowe tej niewielkiej rzeki (wahania stanu 
wody – zale ne od pór roku i opadów niegu lub deszczu). 

Pojawi  si  ju  w schy kowym paleolicie, jako ryba odporna 
na niskie temperatury i niedobory pokarmowe ubogich ro-
dowisk. Mimo relatywnie niewielkich rozmiarów móg  by
celem po owów ze wzgl du na liczebno  i walory smakowe 
mi sa. Okonie owiono sieciami, a w niewielkich rzekach 
zapewne te  du ymi, plecionymi koszami.

P o : Pospolita ryba spokojnego eru, nale ca do rodziny 
karpiowatych. Dorasta do 50 cm d ugo ci, cho  zwykle spoty-
ka si  osobniki mierz ce 25-35 cm. Ryba widywana w Szp ga-
wie, chocia  stosunkowo rzadko. Na pewno wyst powa a ju
we wczesnym mezolicie. Ze wzgl du na fakt, i  tworzy liczne 
populacje raczej ch tnie po awiana za pomoc  sieci i koszy.

Lin: Sporych rozmiarów ryba spokojnego eru dorasta-
j ca przeci tnie do 60 cm d ugo ci i 4, a nawet 5 kg wagi. 
By  mo e zasiedla jeszcze ródle ne oczka wodne w rejonie 
Swaro yna. Dawniej wyst powa  ju  we wczesnym mezo-
licie, a bardzo dobre warunki do rozwoju odnalaz  w czasie 
optimum atlantyckiego. Zaistnia y wówczas doskona e wa-
runki do szybkiego wzrostu populacji lina: wysoka tempe-
ratura w lipcu (kiedy ryba odbywa tar o) oraz du a liczba 
p ytkich zbiorników wodnych. Lin by  na pewno po awia-
ny przez ludzi egzystuj cych w mezolicie ze wzgl du na 
smaczne mi so i pewn atwo  pozyskiwania w p ytkich
akwenach. Lina mo na skutecznie owi  w „odci tych” za 
pomoc  sieci p ytkich zatokach.

Kara  pospolity: Podobnie jak lin pojawi  si  we wcze-
snym mezolicie i podobnie preferuje p ytkie zbiorniki. Jest 
przy tym niezwykle odporny na niedobory tlenowe i pokar-
mowe. Z pewno ci owiony w okresie mezolitu, szczegól-
nie w niewielkich zbiornikach, gdzie móg  stanowi  gatunek 
wyra nie dominuj cy. Do po owów karasia u ywano sieci 
i koszy. Wyst puje obecnie w zbiornikach po o onych w po-
bli u Swaro yna, Liniewka, Goszyna.

W Szp gawie wyst puj  tak e kie bie i jelce, ale ryby te, 
ze wzgl du na wielko , nie by y zapewne celem po owów. 
Do sieci trafia y przypadkowo przy owieniu innych gatun-
ków. Na koniec rozwa a  o rybach warto jeszcze wspomnie
o pstr gu potokowym. Trudno stwierdzi , czy jaka  populacja 
tej ryby bytuje obecnie w Szp gawie. Mimo tego, e rzeka ma 
miejscami „pstr gowy charakter” (szybki nurt, bystrza, g b-
sze miejsca), ju  raczej nie. Wp yw na taki stan rzeczy mog y
mie : zanieczyszczenia, po owy k usownicze w przesz o ci
oraz budowa stawów hodowlanych w górnym biegu rzeki.

Cz owiek mezolitu polowa  te  na ptaki. By  mo e wyra -
nie preferowa  gatunki zwi zane ze rodowiskiem wodnym, 
takie jak: kaczka krzy ówka, ab d . Ptaki dostarcza y pew-
nej ilo ci mi sa, ale raczej nigdy nie by y filarem diety ow-
ców epoki kamienia, stanowi c raczej urozmaicenie jad ospi-
su. Ptaki, oprócz mi sa, dostarcza y równie  piór – istotnych 
w przypadku wyrobu strza  do uku oraz w kwestii ozdób.

Rozpatruj c problematyk  wyst powania ptaków na 
omawianym terenie w tak odleg ym i zmiennym pod wzgl -
dem klimatu okresie, mo na jedynie wysun  ostro ne,
ogólne hipotezy. Na pewno okre lone gatunki tworzy y
populacje, dostosowuj c si  do akurat panuj cych mniej 
lub bardziej optymalnych warunków rodowiskowych. Na 
przyk ad w lasach nad Szp gaw  w okresie atlantyckim mo-
g o bytowa  wi cej gatunków zwi zanych ze rodowiskiem
wodnym ni  w zdecydowanie bardziej suchym i ch odniej-
szym borealnym. Obecnie w dosy  szeroko poj tych lasach 
nad Szp gaw  bytuje zaskakuj co du a liczba gatunków 
ptaków, w tym tak e rzadkich. Zaobserwowano mi dzy in-
nymi: ab dzie nieme, perkozy, kaczki krzy ówki, czaple, 
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urawie, myszo owy, jastrz bie, go bie grzywacze. Z rzad-
kich gatunków widywano: zimorodka, ab dzia krzykliwego 
(fot. 1), dzi cio a czarnego i zielonego, kani  rud , bociana 
czarnego, a nawet or a bielika. Jak wida  nasycenie omawia-
nych obszarów rzadkimi gatunkami ptaków jest naprawd
du e. I kto wie, mo e nawet wi ksze ni  w niektórych okre-
sach mezolitu. Jest to spowodowane niew tpliwie unikalnym 
rodowiskiem kompleksów le nych, w których wymienione 

powy ej gatunki znalaz y dogodne warunki do bytowania.
Mimo obfito ci ryb i ptaków mezolityczni owcy polo-

wali g ównie na ssaki, co jest raczej ogóln  tendencj  w ród
spo ecze stw zbieracko- owieckich. W druj c po obszarach 
le nych nad Szp gaw  mo na przy odrobinie szcz cia za-
uwa y  w a nie te zwierz ta, na które polowali nasi odlegli 
przodkowie. Niestety, nie spotkamy ju  w lesie tura, nied -
wiedzia, wilka, które nie wytrzyma y presji my liwskiej
cz owieka i zmian rodowiskowych. Zosta o jednak jeszcze 
kilka gatunków, które wiele tysi cy lat temu tworzy y w ja-
kim  stopniu podstaw  egzystencji cz owieka. I w a nie te, 
najbardziej istotne postaram si  przedstawi .

o : rz d parzystokopytne, rodzina jeleniowate. Obec-
nie najwi kszy z jeleniowatych yj cy na ziemiach Polski. 
Osi ga przeci tnie 1,8-2 m wysoko ci w k bie przy oko o
400 kg wagi. (Niektóre ród a podaj , e w sprzyjaj cych
warunkach mo e dorasta  nawet do wysoko ci 2,4 metra 
w k bie i wagi oko o 700 kg!). Z regu y do ywa oko o 20 
lat. Posiada ciemno-brunatne umaszczenie latem, które zim
przybiera wyra nie szary odcie . Samiec nosi okaza e po-
ro e, które mo e mie  form opatowat  b d  konarow .
(Warto wspomnie , i  zdarzaj  si  naprawd  olbrzymie 
opaty o rozpi to ci dochodz cej do 2 metrów i wadze 20 

kg). o  preferuje rozleg e kompleksy le ne, które obfituj
w znaczn  powierzchni  terenów wilgotnych (torfowiska, 
bagna). eruj c w porze rannej i wieczorem ch tnie zjada 
ro liny zielne, m ode p dy, kor : topoli, wierzby i brzozy. 
W dobie mezolitu na pewno wyst powa  na Pomorzu, przy 
czym dobre warunki bytowania móg  mie  w okresie prebo-
realnym. Trudno jednak ustali , jaki stanowi  procent w ca-
ej masie zwierzyny ownej. Na pewno du e znaczenie mia o

samo rodowisko, które „oferowa o” ówczesnym my liwym
okre lon  liczb  osobników, gatunków ownych. W przy-
padku osia, potencjalnych owców na pewno przyci ga a
du a ilo  mi sa. Przy okazji z ci kich, mocno nasyconych 
wapniem ko ców poro a mo na zrobi  bardzo dobre t ucz-

ki (fot. 2) przydatne do obróbki krzemienia. W lasach 
nad Szp gaw  nie ma co prawda sta ej populacji tego 
zwierz cia, ale czasem widywane bywaj  osobniki 
w druj ce (prawdopodobnie s  to przybysze z obsza-
ru Mazowsza, a nawet Litwy).

Jele : rz d parzystokopytne, rodzina jeleniowate. 
Najbardziej charakterystyczny mieszkaniec zbioro-
wisk le nych ni u europejskiego. Samiec jelenia osi ga
w k bie oko o 1,6 m wysoko ci i wagi od 150 do 300 kg. 

ania jest znacznie mniejsza i osi ga wag  mi dzy 80 
a 150 kg. Szata letnia jeleni rudawa lub br zowo-p owa,
zim  nabiera koloru szarego. G owa byka, w przeci-
wie stwie do ani, jest zwie czona poro em. Przedsta-
wiciele omawianego gatunku eruj  najcz ciej noc
i o wicie. Nie jest to oczywi cie naturalna pora dla 
jeleni, lecz wynik intensywnej dzia alno ci cz owieka
w lesie (gospodarczej i owieckiej). Podobnie jak o
yje oko o 20 lat. Zjada ro liny zielne, ga zki drzew, 

grzyby, jagody. Poza tym ch tnie zjada jab ka, kor
m odych sosen i o dzie. Oczywi cie wyst puje w lasach 
nad Szp gaw , jednak trudno jest okre li  liczebno  tych 
zwierz t, bior c pod uwag  fragment wi kszego kompleksu 
le nego. Z danych liczbowych obejmuj cych szeroko poj ty
obszar le ny (lasy w rejonie Swaro yna, M ynek, Gór Lubi-
szewskich, Jeziora Zdu skiego i Szp gawskiego, wynika, i
yje tam oko o 90 jeleni. Nasuwa si  pytanie: czy to du o?

Raczej tak, bior c pod uwag  mo liwo ci rodowiska natu-
ralnego w tym rejonie w zakresie „wy ywienia” takiej liczby 
zwierz t. W mezolicie na pewno na jelenia ch tnie polowano, 
a w niektórych rejonach móg  stanowi  podstawow  zwie-
rzyn own . Dostarcza  cz owiekowi: mi sa, skór, ci gien,
ko ci i poro a. Mi so spo ywano, skóry przeznaczano na 
pokrycia domostw, wyrób elementów ubioru, rzemieni. Na-
tomiast z ko ci i poro a wytwarzano: ig y, harpuny, sztylety 
(fot. 3), motyki. Wydaje si , e ówcze ni ludzie darzyli je-
lenia swoistym szacunkiem, a w pewnych okoliczno ciach
odgrywa  rol  wr cz symboliczn .

fot. 1 ab d  krzykliwy,  fot. Mariusz Czerwi ski

fot. 2  Repliki t uczków do obróbki krzemienia 
wykonane z poro a osia, fot. Rafa  Rzeczkowski
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nomierne nasycenie zwierzyn  du ych kompleksów le nych.
Wówczas, wszyscy m czy ni, zajmuj cy si owiectwem
znali tropy zwierz t oraz zwyczaje poszczególnych gatunków. 
Byli pewnie w ród nich tropiciele wybitni, którzy potrafili 
z tropów wyczyta  du o wi cej (przybli ony wiek zwierz -
cia, rodzaj odniesionej rany itp.). Cz owiek poluj c pod a
za zwierzyn  jej cie kami, organizowa  zasadzki przy wo-
dopojach, odwiedza  z broni  w r ku ostoje poszczególnych 
gatunków. Dysponowa ukiem, oszczepem. Wydaje si , e
w rodowisku le nym uk szybko sta  si  podstawowym 
narz dziem owieckim. Jednak nawet posiadaj c uk do po-
tencjalnej zdobyczy trzeba podej  bardzo blisko, na odle-
g o  10-15 metrów. By o to trudne, gdy  zwierz ta szybko 
nauczy y si  ba  cz owieka. By zwi kszy  efektywno  po-
lowa  ówcze ni ludzie naganiali np. potencjaln  zdobycz na 
rozci gni te, plecione z grubych sznurów sieci (!) lub zap -
dzali zwierzyn  na bagna, gdzie mo na by o j  zdecydowa-
nie atwiej dobi .  Na terenie Danii znaleziono w torfowisku 
szkielet tura z tkwi cymi w nim krzemiennymi grocikami. To 
tyle, je li chodzi o krótkie rozwa ania na temat fauny i flory 
„u ytecznej” dla cz owieka epoki kamienia w kontek cie la-
sów nad Szp gaw .

Na koniec jeszcze krótka refleksja, b d ca w jakim
sensie podsumowaniem artyku u i rozwini ciem jego ty-
tu u. Dzi ki stosunkowo licznym wyprawom nad Szp ga-
w  uda o mi si  dostrzec pi kno istniej cego lasu, który 
wraz ze wszystkimi yj cymi tam zwierz tami tworzy 
specyficzne, niepowtarzalne miejsce. Potencjalnemu czy-
telnikowi chcia em przybli y  obszar, gdzie „w druj c
w czasie” mo na przez chwil  oderwa  si  od wspó cze-
snej cywilizacji. Zauwa y em efekty ogromnego wysi ku
ludzi, którzy opiekowali si  tym lasem dawniej i, którzy 
m drze chroni  go równie  dzisiaj. Zauwa y em jednak 
te lady tych (niestety, w ostatnich latach bardzo liczne), 
dla których ten las, to idealne wysypisko mieci, albo te
wymarzone wr cz miejsce do organizowania rajdów qu-
adami, motorami... To akurat zostawiam bez szerszego 
komentarza, do indywidualnego przemy lenia. Nie chcia -
bym tylko, za jaki  czas, na amach KMR napisa  artyku u
pt. „ wiat, który zagin ”.
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Bardzo dzi kuj  panu Janowi Klausowi – le niczemu (le-
nictwo M ynki) za szereg cennych uwag i wskazówek, bez 

których ten artyku  by by znacznie ubo szy.

Sarna: rz d parzystokopytne, rodzina jeleniowate. Ten 
najmniejszy z rodzimych jeleniowatych osi ga w k bie do 
1 m wysoko ci i ci ar od 25 do 40 kg. Ubarwienie letnie 
rdzawo- ó te, zim  nabiera szarego odcienia. Sarna yje
przeci tnie 10 lat, zjada grzyby, ro liny zielne, m ode p dy. 
Obecnie jest gatunkiem pospolitym, a jej liczebno  na 
omawianym, szeroko poj tym obszarze wynosi oko o 200 
sztuk. W mezolicie na pewno na sarny polowano, g ównie
ze wzgl du na mi so i skóry.

Dzik: rz d parzystokopytne, rodzina winiowate. Samce 
dzika dorastaj  do 1,5-2 m d ugo ci cia a przy wysoko ci
1 metra w k bie. Osi gaj  wag  od 150 do 200 kg. Samice 
z regu y bywaj  o 30% l ejsze. Ubarwienie dzików jest dosy
zró nicowane: jasno-szare, szare, czarno-brunatne. Zwierz
w sprzyjaj cych warunkach mo e do y  30 lat. Dzik potrafi 
w drowa  na du e odleg o ci, dlatego te  trudno jednoznacz-
nie ustali , jak liczna jest ich populacja. Prawdopodobnie 
w lasach nad Szp gaw , w zale no ci od warunków bytuje od 
100 do 150 osobników tego gatunku. My liwi epoki kamienia 
na pewno cenili dzika, szczególnie ze wzgl du na mi so, któ-
re jest stosunkowo t uste, co by o wówczas bardzo po dan
cech . Preferowano raczej owy na osobniki m ode. Po pro-
stu nie mia o wi kszego sensu polowanie na starego ody ca,
który nie dosy , e jest niebezpieczny, to jeszcze ma mi so
o bardzo w tpliwych walorach smakowych.

Cz owiek mezolitu, poluj c na ssaki stosowa  ró ne meto-
dy i narz dzia owieckie. Las jest specyficznym rodowiskiem,
cz sto bogatym, ale w mozaikowych lasach Pomorza zwierz -
ta trzeba by o wytropi . By o to trudne ze wzgl du na nierów-

fot. 3 Repliki sztyletów wykonane z poro a jelenia,
fot. Rafa  Rzeczkowski
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Wielkanoc to najwa niejsze i najstarsze wi to
obchodzone w ko ciele katolickim. Czy rzeczywi-

cie dla praktykuj cych katolików jest ono wa ne?
Czy przypadkiem przepych i wielobarwno

wi t Bo ego Narodzenia nie s
dla nas bardziej atrakcyjne?

To tylko jedno z wielu pyta , jakie nasuwaj
mi si  po przeczytaniu ksi ki Romana Landow-

skiego „Dawnych obyczajów rok ca y.
Mi dzy wiar , tradycj  i obrz dem”.

Opis wi t Wielkiej nocy pragn  rozpocz  od Nie-
dzieli Palmowej. Nazwa tego dnia pochodzi od 
wprowadzonego w XI wieku zwyczaju wi cenia

palm. Liturgia wspomina uroczysty wjazd Zbawiciela do Je-
rozolimy, który poprzedza  Jego M k  i mier  na Krzy u.
Witaj ce go t umy rzuca y na drog  p aszcze oraz ga zki.
O uroczystym wje dzie Pana Jezusa do Jerozolimy pisz
wszyscy czterej Ewangeli ci.

Od soboru Nicejskiego (325 r.) Wielkanoc jest wi tem
ruchomym. Obchodzi si  je w pierwsz  wiosenn  niedziel
po pe ni ksi yca. Zdarza si  tak e, e przypada ona jeszcze 
(tak jak w tym roku) w zimie.

Kiedy  (niestety teraz ju  takie przes dy powoli zani-
kaj ) wierzono, e pogodna Palmowa niedziela to zwiastun 
urodzaju:

Pogody w kwietne niedziele 
wró  urodzajów wiele.

Wierzono równie , e po wi cone w niedziel  kociew-
skie palmy, jak e inne od tych jerozolimskich, bowiem wie-
lokolorowe lub te  wykonane z ga zki wierzbiny, zdobi ce
wej cia do domostw, odp dza y wszelkie z e moce. Przy 
pomocy ga zek wierzbowych, jak pisze Landowski wyp -
dzano te  byd o na pierwszy wiosenny wypas.

A co najch tniej jadano 
przez ca y Wielki Tydzie ?

By a to znana od wieków pra onka (pra one ziarna 
zbó ) i postna bryja. Postna bryja to z kolei roz-
drobnione i rozgotowane ziarno (gotowano j  jesz-

cze d ugo po odparowaniu wody). Warto równie  w tym 
miejscu doda , e dawniej ludzie w czasie Wielkiego Ty-
godnia ograniczali o wiele bardziej jedzenie. R. Landow-
ski pisze, e nawet garnki gospodynie wyci ga y dopiero 
w sobot .

A jak wygl da y ostatnie dni 
Wielkiego Tygodnia? 

Mam tutaj na my li Wielki Czwartek, Wielki 
Pi tek i Wielk  Sobot . W czasie tych trzech 
dni najlepiej wida  jak bardzo bliskie zwi zki

s  nadal mi dzy religi  chrze cija sk  a staros owia skimi
wierzeniami, zwyczajami. Jako przyk ad podaje Landowski 
chocia by zwyczaj sadzenia w okresie Wielkiego Tygodnia 
kwiatów i przeró nych krzewów. Uwa ano bowiem, e
wówczas b d  one dorodne i zdrowe. Podobno najlepszym 
dniem na tego typu ogrodnicze eksperymenty by  Wielki 
Czwartek. Wielki Czwartek to bardzo pracowity dzie , po-
niewa  poza sadzeniem krzewów zajmowano si  równie
barwieniem jajek. I jak si  okazuje, tak naprawd  u nas 
na Pomorzu najbardziej popularne jajka wielkanocne by y
w zasadzie jednokolorowe. Aby jednak naszym kociewskim 
gospodyniom nie zbyt atwo, to barwniki wykorzystywane 
do barwienia jajek musia y by  pozyskiwane z naturalnych, 
ro linnych barwników. Ch opcy, którzy mogli czu  si  znu-
dzeni barwieniem jajek wymykali si  z domu do lasu, by 
przygotowa  si  ju  do dyngusowego poniedzia ku. Po-
dobno dyngusowe biczowanie rozpoczynano ju  w Wielki 
Pi tek. Do dzisiaj pami tam wierszyk, którego uczy a mnie 
babcia:

Chodz  ja tu po Dyngusie opowiadam o Chrystusie
W Wielki Czwartek, Wielki Pi tek mia
Pan Jezus wielki smutek,
a po smutku wielkie rany,
b d my wszyscy Chrze cijany.

Wielki Pi tek to czas smutku i cis ego postu. Dawniej 
jadano tylko suchy chleb i pito wy cznie wod . Teraz, nie-
stety, dopuszcza si  jeden bardziej obfity posi ek dziennie. 
Poza tym powstrzymywano si  od wykonywania prac do-
mowych tj. sprz tanie. Z regu y zamiatano pod og  krótko 
przed wschodem s o ca, a mieci zostawiano za ogrodze-
niem gospodarstwa.

W Wielki Pi tek milk y dzwony. Dzwony i muzyk  za-
st powano kiedy  ko atkami. M odzie  og asza a wówczas 
a ob . We wszystkich gospodarstwach gaszono tak e pa-

leniska, a rozpalano je ponownie w sobot . Bardzo podoba 
mi zwyczaj kre lenia w Wielk  Sobot  w glem na chatach 
i stodo ach znaku krzy a.

Nie tylko ogie  odgrywa  istotn  rol  w tradycji, ale 
równie  woda. I tak, zgodnie z ludowymi wierzeniami, 
w Wielk  Sobot  o pó nocy dziewcz ta wybiera y si  do naj-
bli szego strumienia, zanurza y si  w wodzie, a nast pnie

Referat oparty na ksi ce Romana Landowskiego „Dawnych obyczajów rok ca y. Mi dzy wiar ,
tradycj  i obrz dem”.

PATRYCJA HAMERSKA

Wielkanoc na Kociewiu
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ZWYCZAJE I OBRZ DY

nape nia y wod  przyniesione ze sob  dzbany. Wracaj c do 
domu nie wolno by o si  odwraca  i trzeba by o zachowa
cisz , co w przypadku kobiet by o nie lada wyzwaniem. Lu-
dzie wierzyli w niezwyk  moc wody. 

W czasie trwania Wielkiego Tygodnia pieczono rów-
nie  Paski – specjalne chlebki. Paska musia a by  gotowa 
do Wielkiej Soboty. By a ona wypiekana z razowej m ki
pszennej, gryczanej albo ytniej. Chleb ten spulchniano na-
turalnym zakwasem, a potem dro d ami. Do pieczenia chle-
ba wymagana by a bezwzgl dna cisza. Poza tym w trakcie 
wyrabiania i pieczenia chleba w izbie nie móg  przebywa
aden m czyzna. Niepos usznym ch opcom grozi a przykra 

dolegliwo , a doros ym m czyznom siwe w sy. 
Zdobienie chlebków by o zadaniem m odych m a-

tek. To one smarowa y go z wierzchu s onin  i dekoro-
wa y pieczonym krzy em. Dobrze by o, gdy Paska by a
rumiana i dobrze wyro ni ta. Jednak gdy na po wi ceniu
w ko ciele mo na by o doliczy  si  24 przypalonych chle-
bów to oznacza o to upalne lato. Zdarza o si , e pieczono 
te  ma e bu eczki zwane „kukucami” (nazwa pochodzi od 
ch opców, którzy podgl dali zaradne gospodynie kukaj c
zza okna).

A co z sobotni wi conk ?

Pocz tki tego obrz du si gaj  podobno VIII wieku, 
do Polski przyw drowa  jednak ów zwyczaj dopiero 
w XIV wieku. Najpierw, jak pisze Landowski wi -

cono tylko Baranka, potem stopniowo dodawano kolejne 
pokarmy. Pokarmy przeznaczone do po wi cenia wk adano
do wiklinowego koszyczka, wy cie ano go bia  serwet . Do 
koszyka wk adano 7 potraw:

chleb – pokarm niezb dny do ycia, gwarantowa  do-
brobyt i pomy lno , symbolizuje Chrystusa, Paska

jajko – symbol ycia, zwyci stwa nad mierci

sól – chroni przed zepsuciem, odstrasza wszelkie z o

w dlina – zapewnia zdrowie, p odno  i dostatek
ser – dobry rozwój zwierz t hodowlanych, symbol przy-
ja ni mi dzy cz owiekiem i przyrod

chrzan – krzepa, zdrowie fizyczne

ciasto – symbol umiej tno ci i doskona o ci.

Zwyczaj wi conki nie by  znany na Pomorzu. Przyw -
drowa  on do nas po 1920 roku. Przedtem bowiem przed 
niadaniem najstarszy m czyzna kropi  stó wi con

wod .
Przejd my zatem do rezurekcji i tej... weselszej cz ci

wi t.
Rezurekcja (zmartwychwstanie) pojawi a si  w Polsce 

dopiero w XIII wieku. Jest to pozosta o  misteryjnego, 
redniowiecznego widowiska. Nabo e stwo rezurekcyjne 

rozpoczyna si  o 22:00 a ko czy o 0:00. Kiedy , mi dzy
godz. 3:00 a 5:00 w niedziel  wielkanocn  ch opcy urz -
dzali g o ne przemarsze z b bnem, by zbudzi  mieszka ców
na rezurekcj . Dawniej rezurekcja odbywa a si  dok adnie
godzin  po wschodzie s o ca. Po mszy zasiadano do wspól-
nego niadania.

A jakie potrawy by y widoczne na wi tecznym
stole i jak ów stó  wygl da ?

Stó  zazwyczaj by  nakryty bia ym obrusem. Nie 
by  to jednak obowi zek. Zdarza o si  te , e stó
nabiera  b kitnego lub te  kremowego koloru. Na 

rodku sto u sta  koszyk z pisankami, barankiem cukrowym 
(dawniej baranka formowano z mas a). Koszyk wy cie a-
no sianem, wie ym mchem albo rze uch  ogrodow . Na 
wielkanocnym stole nie mog o zabrakn  równie  bukietu. 
Nie by  to jednak bukiet kwiatów, ale bukiet sk adaj cy si
z przeró nych zió . Na stole umieszczano równie wiec
wielkanocn . Przy zapalonej wiecy odczytano najpierw 
fragment Ewangelii mówi cej o Zmartwychwstaniu, nast p-
nie najstarszy m czyzna w rodzinie kropi  stó  wierzbino-
w  ga zk , zanurzon  uprzednio w wodzie wi conej. Po 
po wi ceniu sto u wspólnie odmawiano razem modlitw . Po 
modlitwie mama wyjmowa a z koszyka jajko i dzieli a je na 
tyle cz ci, ilu jest domowników i podawa a dalej talerzyk 
ojcu, który rozpoczyna  sk adanie ycze .

Ka dy z nas wie zapewne jakie obowi zki spoczywaj
na nas w Szmaguster (z niem. tr cenie). Na pocz tku musz
jednak Pa stwa rozczarowa . Otó ... Polewanie wod  jest 
zwyczajem importowanym po 1920 roku. Dzisiaj te , jak pi-
sze Landowski, nie odró nia si migusa od dyngusa. Dyn-
gus oznacza zatem wykupne (datek dla ch opców odwiedza-
j cych domy). Dopiero potem do czono poga ski zwyczaj 
oblewania si  wod . Z kolei szmaguster jest pami tk  m ki
Chrystusa. Dziewcz ta odwdzi cza y si  ch opcom w trzeci 
dzie wi t. Obecnie wiele Pa  zaniedbuje ten wprowadzo-
ny przed kilkoma wiekami obowi zek.

Wiele z tych zwyczajów, które Pa stwu przedstawi-
am, s  obecne tak e w moim domu. Powy ej przytoczy-
am Pa stwu fragment piosenki, której uczy a mnie babcia 

przy malowaniu pisanek. Ta wersja znacznie ró ni si  od tej 
„ksi kowej”. Dla mnie ta druga jest mniej istotna. Dlacze-
go? Dlatego, e ta piewana/recytowana przez moj  babci
jest dla mnie najbardziej cenna i autentyczna. Powiedzia am
to przy okazji omawiania zwyczajów bo onarodzeniowych,
ale powtórz  równie  teraz: To od Pa stwa w du ej mie-
rze zale y, czym tak naprawd wi ta wielkanocne b d
dla waszych dzieci i wnuków. I prosz  mi uwierzy ... Te 
wspomnienia wspólnych przygotowa  do wi t, koszyk ze 
wi conk , malowanie jajek, czy te  dziadek z ga zkami

brzózki smagaj cy mnie w poniedzia ek, to jedne z moich 
najpi kniejszych wspomnie  i mam nadziej , e Pa stwa
wnuki i dzieci równie  takie wspomnienia posiadaj .

Przeminiemy i to bardzo szybko, ale zostawmy cz  sie-
bie ludziom, których kochamy nie tylko na fotografiach, ale 
równie  w postaci tradycji, które oni b d  kultywowa  tylko 
dlatego, e to w a nie my pokazali my im ca e ich pi kno.
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Wlistopadzie 1993 roku przedstawi em propozycj
zorganizowania I Przegl du Zespo ów Kociew-
skich w Piasecznie ks. prob. dr. Kazimierzowi 

Myszkowskiemu i jego wikariuszowi ks. mgr. Januszowi 
Lipskiemu, którzy w pe ni poparli pomys . Ustalono, e
I Przegl d winien si  odby  za rok, w niedziel  18 wrze nia
1994 roku.

1 lutego 1994 roku w O rodku Tradycji Kó ek Rolni-
czych w Piasecznie odby o si  pierwsze zebranie organi-
zacyjne, na którym uczestniczyli przedstawiciele Towarzy-
stwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej: Edmund Falkowski, 
Ryszard Szwoch, Józef Milewski, Jerzy Cherek, burmistrzo-
wie: Andrzej Grzyb z Czarnej Wody i Maria Górzy ska
z Gniewu oraz miejscowy aktyw. Zebrani w pe ni poparli 
nasz  inicjatyw .

Ustalono, e I Przegl d Zespo ów Kociew-
skich ku czci W adczyni Kociewia b dzie powi -
zany z 165. rocznic  urodzin Juliusza Kraziewicza 
i z dziesi cioleciem „Piaseckich Kociewiaków”. 
Zdecydowano równie , e rodz cy si  przegl d
zostanie wpleciony w prace przygotowawcze 
I Kongresu Kociewskiego.

W drugim zebraniu organizacyjnym 
(17.05.1994) uczestniczyli sponsorzy: Marek 
G owala – w a ciciel cegielni w Opaleniu i Piotr 
Ha uszczak – prezes Wojewódzkiego Zwi zku
Rolników w Gda sku.

Na kilka dni przed planowanym przegl dem
w wywiadzie dla „Dziennika Ba tyckiego” m.in. 
powiedzia em: Do Piaseczna zaprosili my oprócz 
zespo ów folklorystycznych tak e przedstawicieli 
samorz dów z Kociewia. Je eli przyjad , b dzie-
my wspólnie zastanawia  si  jak utworzy  kalen-
darz imprez kociewskich na przysz y rok. Musimy 
te  doprowadzi  do I Kongresu Kociewskiego.
(J. Zió kowski, Powrót do kociewskiego folkloru,
„Dziennik Ba tycki”, 16.09.1994, s. 7).

I Przegl d Zespo ów Kociewskich ku czci 
W adczyni Kociewia odby  si  w niedziel  18 
wrze nia 1994 roku, w niedziel  ko cz c  wiel-
ki piasecki odpust. W mszy przy Studzience, 
sprawowanej przez ks. biskupa Piotra Krup ,
uczestniczy y kociewskie zespo y wraz z chó-
rem „Cor Matris” z Czarnej Wody, który piewa
pie ni maryjne.

Potem na placu przy O rodku Tradycji Kó-
ek Rolniczych odby y si  wyst py aktualnie 

dzia aj cych na Kociewiu zespo ów: Starogardz-

JAN EJANKOWSKI

Jak dosz o do zorganizowania 
I Przegl du Zespo ów Kociewskich 

w Piasecznie
c z    I

kiej Kapeli Kociewskiej, szkolnego zespo u kociewskiego 
z Gniewu, zespo u piewaczego „Czerwona Jarz bina”
z Milejewa, chóru „Cor Matris” z Czarnej Wody (z kociew-
skim programem) i ma e i du e „Piaseckie Kociewiaki”. 
Ka dy zespó  z r k organizatorów otrzyma  kryszta owy pu-
char, oszklony obrazek W adczyni Kociewia i pami tkowy
dyplom autorstwa ks. wikariusza Janusza Lipskiego. By a
kie baska, sztuczne ognie, jak za czasów Kraziewicza, i spo-
tkanie organizatorów z udzia em ks. biskupa Piotra Krupy 
i wicewojewody prof. Józefa Borzyszkowskiego. Mówiono 
o zorganizowaniu I Kongresu Kociewskiego.

Do prac przygotowawczych II Przegl du Zespo ów
Kociewskich aktywnie w czyli si p. Roman Landowski 
z Tczewa i Piotr Laniecki z Morzeszczyna.

Udzia  „Piaseckich Kociewiaków” w II Przegl dzie Zespo ów
Folklorystycznych, Piaseczno 1995 r.

Ks. Myszkowski po wyst pie z „Czerwon  Jarz bin ”
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W „Gazecie Tczewskiej” z dnia 14.09.1995 roku ukaza o
si  zaproszenie na II Przegl d (17.09.1995). U góry: I Kon-
gres Kociewski, a pod nim program imprezy. Napis I Kon-
gres Kociewski umieszczono na zaproszeniach i afiszach.

W II Przegl dzie wyst pi y zespo y: „Bukowiacy” z Bu-
kowca ko o wiecia, „Kolejarz” z Tczewa, zespo y z Gnie-
wu, „Czerwona Jarz bina”, Starogardzka Kapela Kociewska  
i „Piaseckie Kociewiaki”. Uczestnicz ce zespo y z r k spon-
sorów, oprócz pucharów i dyplomów, otrzyma y przepi kne
ko a sterowe ( eglarskie).

III Przegl d odby  si  z udzia em jurorów, poprzedzony  
msz  „kociewsk ” w ko ciele, któr  sprawowa  rodowity 
Kociewiak – ks. Henryk Mross z Pelplina. Wyst pi o razem 
sze  zespo ów: z Lubichowa, Starogardu Gd., Gniewu, Przy-
sierska ko o wiecia i po raz trzeci „Czerwona Jarz bina”.

Jerzy Krauze w artykule pt. „W Piasecznie by o „po na-
szamu” m.in. napisa : Wiele wskazuje na to, e tegoroczny 
Przegl d Zespo ów Kociewskich, zorganizowany w dniach 
14 i 15 wrze nia sta  si  momentem prze omowym dla dal-
szych losów imprezy, e by o to autentyczne wi to kultury 
ludowej. („Nowiny Gniewskie”, nr 10/1996, s. 6-7.

Podobnie dzia o si  na IV Przegl dzie w dniach 20 i 21 
wrze nia 1997 roku w Piasecznie. Krystyna Paszkowska 
w artykule pt. „Ta ce, piewy i gadki „po naszamu” napi-

Soli ci zespo u kociewskiego 
z Lubichowa

Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego, 
Jan Ejankowski, otwiera III Przegl d

sa a: Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycznych 
w Piasecznie w tym roku wykroczy  poza dotychczasowe ramy. 
W konkursie uczestniczy y nie tylko, jak w trzech poprzed-
nich edycjach, grupy taneczne i wokalne. Wyst pi  tak e chór 
i zespó  teatralny z Pszczó ek, który zaprezentowa  nie tylko 
kociewski humor. („Dziennik Tczewski”, nr 3 z 3.10.1997, 
s. 4). Ten kociewski, autentyczny humor bardzo przypad  do 
gustu licznie zebranym widzom.

Zapocz tkowane w 1994 roku kociewskie przegl dy
w Piasecznie na trwale zapisa y si  w kalendarzu kociew-
skich imprez na dany rok. Ich celem jest piel gnacja do-
robku poprzednich pokole  Kociewia. Pomagaj  Kocie-
wiakom (szczególnie m odszym) w zakorzenieniu si , tak 
istotnym w rozwijaniu rodowiskowych, samorz dowych
inicjatyw. Daj  odpowied  na pytanie: kim jestem, czego 
mam strzec.

Wszystko to sta o si  mo liwe dzi ki sponsorom, o któ-
rych szerzej w nast pnych odcinkach napisz  i ludziom, dla 
których Kociewie jest ich autentyczn , ma  ojczyzn ...

ród a:
Protoko y z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego. 
Zaproszenia, afisze, zdj cia w zbiorach Muzeum Ruchu Ludowego 
w Piasecznie.

5. grudnia 2009 roku „Piaseckie Kociewiaki” – najstar-
szy zespó  ludowy w regionie – ochodzi  jubileusz 25-lecia 
dzia alno ci artystycznej. W sali Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie odby  si  uroczysty wyst p grupy. 

Zespo owi przygrywa a kapela rodzinna Mielke, która 
równie  tego dnia obchodzi a 10-lecie pracy w „Piaseckich 
Kociewiakach”. Jadwiga Mielke zast pi a zmar ego, zas u-
onego harmonist  Teofila Watkowskiego. 

Choreografem zespo u jest Mirka M ller ze Starogardu 
Gda skiego. W ci gu swojej 25-letniej dzia alno ci zespó
opanowa  ponad 40 ta ców, w tym 25 kociewskich.

Z okazji Jubileuszu wydano pami tkow  publikacj
„25-lecie „Piaseckich Kociewiaków” (1984-2009)” autor-
stwa Jana Ejankowskiego, któr  mo na by o naby  podczas 
koncertu. Krótk  recenzj  tej ksi ki przedstawi  senator RP 
Andrzej Grzyb. Dochód z publikacji b dzie przeznaczony na 
dzia alno  zespo u.

Jan Ejankowski, 
25-lecie Piaseckich 

Kociewiaków
(1984-2009),

Wydawnictwo 
„Bernardinum”

Pelplin 2009, 
form. 14,5 x 20,5 cm, 

opr. mi kka, s. 120, il.
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1. Twórczo  liryczna ksi dza Franciszka Kameckiego 
nie po raz pierwszy staje si  przedmiotem refleksji uczestni-
ków czarnowodzkiej biesiady literackiej. Wnikliwymi, rzetel-
nymi przemy leniami syntetycznie ujmuj cymi ca o  dzie a
poety z Gruczna w maju 1998 dzieli  si  ze swoimi s ucha-
czami Kazimierz Nowosielski1.  Od tego czasu, zw aszcza po 
mierci Jana Twardowskiego (2006), nurt poezji kap a skiej

zmienia kierunek. Dlatego zachodzi konieczno  ponownych 
odczyta . Bo tak e dzi ki nim poezja mo e mówi wie ym
g osem. Sprzyja temu sam autor, przypominaj cy si  czytel-
nikowi ju  to kolejnymi nowymi publikacjami, ju  to staran-
nie skomponowanymi wyborami tekstów wcze niejszych.
Powtórna ich lektura pokazuje coraz silniejszy zwi zek po-
etyckiej wyobra ni Kameckiego z okolicami ma ej parafii 
w Grucznie na po udniowych kresach kociewskiego regionu, 
w Dolinie Dolnej Wis y, sk d wida  ju  Che mno – pomor-
sk  Jerozolim . Grucznie ska plebania, go cinna dla ksi ek
i ludzi, coraz bardziej staje si rodkiem jego wiata. W po-
wstaj ce tu wiersze, przez czas d ugi skupione na dylematach 
cywilizacyjno-kulturowych, zacz y si  wplata  obrazy natu-
ry. G ównie dolnowi la skiej, ale i tej z Borów Tucholskich, 
z rodzinnych okolic poety. 

2. Aktualizuj c zatem nasze czytelnicze do wiadczenia
wejd my najpierw w 

  […] pejza  osobisty 
Tutaj w Grucznie, w Polednie, w pradolinie Wis y. 
Porozmawiamy z ziemi , wod  i powietrzem
Wieczorem parów cichnie, jest nawet bezwietrznie.
Si dziesz pod lip  go ciu, pod wie  ko cio a,
I razem z miejscowymi. I kto  ci  wywo a.
Zup  z roso u poda, a nie b dzie s ona.
I zjesz powid a wieckie, jab ka, winogrona. 
Us yszysz dzwony, piewy, szum skrzyde  anio ów.
U nas jest drugi pejza , obok cia pi  dusze. 
Wychodz  noc , p dzlem maluj  krajobraz. 
I jest pi kny jak t cza.

Jak miech Pana Boga2.
Przytoczony fragment wiersza pisany, jak s yszeli my, 

regularnym trzynastozg oskowcem, wiadczy nie tylko 
o formalnych powi zaniach poezji Kameckiego z naj wiet-
niejszymi tradycjami polskiej wersyfikacji, nie tylko odsy a
do tradycji czarnoleskiej, lecz stanowi ciekaw  realizacj
odwiecznego, klasycznego toposu locus amoenus, „miejsca 
przyjemnego”. Oczekuj cego na tych, którzy s  gotowi ra-
dowa  si  rozmowami z ywio ami oraz przyjemnym bie-
siadowaniem. Miejsca pozostaj cego pod opiek  dobrych 
duchów. Zamieszkanego równie  przez tych, co spo ród y-
wych odeszli, niemniej wci  zaznaczaj  tu swoj  obecno
w pi knie krajobrazu pochodz cym od samego Stwórcy. 
Dlatego ten uduchowiony pejza  odbija w sobie ad kosmo-
su, jego pogodn  harmoni .

Tekst wyg oszony 3 pa dziernika 2009 roku na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie

PIOTR W. LORKOWSKI

Natura i kultura 
w poezji Franciszka Kameckiego 
(g osy krytyczne)

 Jednak poezja Kameckiego przypomina tak e, e praw-
dziwym cz owieczym przeznaczeniem, losem jest docieka ;
wzorem Eklezjasty – bada  sprawy na ziemi. Wówczas zst -
puj c pomi dzy p draki, zielsko i cisz , odczytuje znaki przy-
rody, interpretuje zaszyfrowane w nich egzystencjalne sensy. 
Wtedy natura staje si  inspiracj  przeno ni opisuj cych sytu-
acj  cz owieka, znikomo , marno  jego kondycji: 

ja p drak
w piasku torfie i glinie
w podziemiach, gdzie dr y
serce planety
po deszczu wype zam na traw
i oblizuj  si  s odycz wiata
szpad  wykopany
wrzucony do s oika
naci gni ty na haczyk
utopiony w jeziorze po to
by ryba mnie zjad a
ja pokarm i ywno  i zasadzka
taki co traci ycie,
aby inni mogli y
u miercony
sproszkowany w urnie
prosz cy o mi osierdzie dla siebie
i ca ego wiata
[…]
czo ga si  do ostatniej przeszkody
– do mierci – aby j  pokona
i pokaza  pi  talentów
podczas szansy na sukces3.

Smutna to konstatacja, wyprowadzona z twardych, bio-
logicznych regu ycia i niestrudzonego, nieodzownego 
umierania „wszelkiego cia a”, ale by  mo e z tego stwier-
dzenia skonfrontowanego z ewangeliczn  nadziej  na nowe 
niebo i now  ziemi , wyp ywa si a, z jak  liryka Kameckie-
go stawia najwa niejsze pytania i formu uje najistotniejsze 
postulaty etyczne. 

Do porz dku natury przynale  tu równie  zmys y. Jako 
przyczyna upadku w grzech, tylekro  pot piane przez ma-
nichejsko zorientowanych moralistów, tutaj dost puj  re-
habilitacji, gdy  dostarczaj c wra e , buduj wiadomo ,
prowadz  do rozeznania ca ego bogactwa, niesko czono ci,
wieczno ci, jaka sta a si  udzia em cz owieka. Id c dalej: 
wiadomo  pozwala cz owiekowi rozpozna  Boga, dostar-

cza rozumnych dowodów na jego cich  obecno  we wszyst-
kim, co stworzone4. St d p ynie odwaga, bezpretensjonalno ,
z jak  Kamecki zaprasza do wiersza zapachy, smaki, wspo-
mnienia podró y, spacerów lub dziewcz cej urody, traktuj c
je jak lady kogo  m drzejszego5. Fragmenty Bo ego planu 
wiata, przez chwil  udost pnionego do wgl du naszej wra -
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liwo ci. Pomocnego tak e w godzeniu si  z w asnym cia em:
dolegliwym, dotkliwym, fizycznie u omnym, które mimo to 
(a mo e w a nie dlatego) jest prawd  o duszy6.

Ju  wcze niej zwrócono uwag  na franciszka sk  po-
staw  poety wobec wiata, na pochwa  stworzenia, na ak-
ceptacj  wspó istnienia cz owieka z natur 7. Obcowania, 
niekiedy kumpelskiego, rubasznego – jak w wierszu „Pies 
Jory”8, eksponuj cego cielesne odruchy i potrzeby. Równie
w tych potrzebach, odruchach, przypominaj  wiersze autora 
„Skargi ksi dza”, tkwi prawda o przyrodzonym braterstwie 
wszystkich ywych istot. 

3. Gdyby autorowi „Sancza i oceanu” zadano to samo 
pytanie, które w wa nej niegdy  ksi ce postawi  Jacek 
Wo niakowski9, a mianowicie: czy kultura jest do zbawie-
nia koniecznie potrzebna, s dz , e odpowiedzia by na nie 
twierdz co. Odpowiada  na nie wieloma swoimi wierszami. 
Zreszt  nie tyle mo e sama kultura jest dla niego istotna, ale 
uczestnictwo w niej, jej rozumiej ca recepcja polegaj ca na 
wej ciu w dialog z przekazami kulturowymi, na bezustan-
nych próbach ich interpretacji. 

Postaw  hermeneuty, komentatora czy interpretatora wy-
czuwa si  w wierszach nawi zuj cych do osobistych lektur. 
Lista ywo recypowanych przez poet  autorów imponuje roz-
leg o ci . Liryczne „ja” pozostaje tutaj cz owiekiem ksi -
kowym, gorliwym czytelnikiem Camusa, Pascala, Parmeni-
desa, Augustyna, Saint Exupéry’ego, Claudela, Cervantesa, 
Czes awa Mi osza, Jeana Cocteau, nawet Franciszka Villona. 
Czego u nich szuka? Nie inspiracji, jak by si  zrazu zdawa-
o, ale partnerstwa w refleksji. Czytane przez siebie wier-

sze, powie ci, rozprawy filozoficzne postrzega jako punkty 
orientacyjne, pomocne w okre leniu swego po o enia po ród
zagadek, jakie niesie ze sob  istnienie w asne i innych. Co 
ciekawe – tytu  jego pierwszej debiutanckiej ksi ki „Para-
bole Syzyfa”, odsy a tak wprost do greckiego mitu, jak i do 
g o nego eseju Alberta Camusa. Ten, kto pilniej w wiersze 
Kameckiego si  wczyta, zauwa y, e mówi w nich poeta-eg-
zystencjalista, zatroskany o sens naszego Dasein (bycia-tu), 
wypowiadaj cy sw  stanowcz  niezgod  na nico .

Pasj  interpretacyjn  wida  tak e w podej ciu poety 
do dzie  sztuki wizualnej, przede wszystkim przedstawie
malarskich powi zanych z ikonografi  chrze cija sk  (iko-
ny)10. Niekiedy nawet, zapewne w poczuciu niedosytu, ko-
ryguje swój namys , tworz c a  dwa, równoleg e wobec 
siebie wiadectwa odczytania11. Najciekawsze s  jednak 
interpretacje dalece uogólnione, funkcjonuj ce samoistnie. 
Oto przyk ad:

Nogi (Interpretacja I)
Nogi Pana Jezusa przybili o nierze osobno dwoma
gwo dziami – mówi  prawos awni. Jednym gwo dziem
przybito stop  na stopie – wed ug katolików. Z drugim
gwo dziem w dziobie go b polecia  do Rzymu12.

Aluzyjno  tego wiersza rozci ga si  w a ciwie na ca
ikonografi  chrze cija sk  i wzbogaca go o rys apokryficzny. 

 Wy wiczona na dzie ach sztuki wyobra nia Kamec-
kiego bezb dnie odczytuje zatarte lady bliskiej obecno ci
innych kultur, w tym mennonickiej cywilizacji Ol drów, za-
mieszkuj cych Kociewie wieckie od Chrystkowa po Nizin
Sartowicko-Nowsk , napisze poeta:

Tutaj jakie  guzy wy a  z w osów trawy
menonickie bry y jak nekrologi groble mosty
gdzieniegdzie bruki przed zagrod
drewniane rury dawne drzewa owocowe
esy zakute we floresy wiatraki marze
nie tylko poezja nizin – wed ug uczonych –
to prawie hipotezy o w drowaniu Pras owian
pogubione czuby klompów
podkowy niderlandzkich uciekinierów13.

Fragment ten czyta si  wpierw jak podzwonne dla cywi-
lizacji dzi  ju  w tej cz ci Europy archeologicznej, owia-
nej tchnieniem dawno ci, chocia  ca kowicie nowo ytnej.
Niemniej jej dziedzictwo mo na ju  wiedzie  w kategoriach 
d ugiego trwania. Ol derski wysi ek, kultura materialna, od 
szesnastego stulecia w niezatarty sposób okre li a kszta t
nadwi la skiego krajobrazu, który dla proboszcza z Grucz-
na sta  si , jak ju  wiemy, pejza em osobistym, uduchowio-
nym, w pewien sposób u wi conym.

 Niezbywalnym elementem kultury pozostaje u Ka-
meckiego j zyk. Idiolekt jego poezji wch on  mow  ro-
dzinnych Borów, zaowocowa  nawet osobnym tomem 
– „Borowiackim j zykowaniem” (1989), gdzie w wierszach 
gwarowych odbijaj  si  zapami tane opowie ci, sytuacje, 
wizerunki oraz mitologie dzieci stwa. Cekcy skie mono-
logi z ca  pewno ci  zas ugiwa yby na gruntown  analiz
j zykoznawcz . Natomiast, zmierzaj c ku podsumowaniom, 
wska my jeszcze na pojawiaj ce si  w wierszach Kameckie-
go reminiscencje kultury masowej, serialowo-telewizyjnej: 
Pana Batmana14, sportu15, konkursów pi kno ci16. Zapewne 
wzi y swój rodowód z retoryki kaznodziejskiej, wzgl dnie
katechetycznej. Ale wiadcz  o uwa nym ws uchiwaniu si
w dyskurs wspó czesnej rzeczywisto ci, b d cej zawsze dla 
poety przyczyn  rozlicznych zatroska  i zachwytów, a chy-
ba nigdy – powodem zgorszenia czy nagany.

4. Zapytajmy na koniec: dlaczego kultura jest do zba-
wienia potrzebna? Dlatego, pozwalaj  przypuszcza  wiersze 
Kameckiego, i  pozostaje ona miejscem, gdzie poprzez znaki, 
symbole, s owa, obrazy, uwidacznia si  nadprzyrodzony sens 
i horyzont cz owieczej egzystencji. Chocia  bywa ska ona
chaosem, pomieszaniem znacze  i j zyków, chocia  nie mo e
si  uwolni  od l ku, kryje w sobie równie  ca y skarbiec narra-
cji, na których stoi historia wiata/ i dowód, sk d jeste my17.

Podobnie do zbawienia potrzeba cz owiekowi natury. Jej 
odczytywanie przynosi dramatyczn , acz oczyszczaj c , wie-
dz  o miertelno ci istot stworzonych. Z drugiej jednak stro-
ny pociesza, wskazuj c, e dane nam pi kno i pokój przyrody 
zapowiada fascynacj  nieba. A wspóln  rol  obu – i natury, 
i kultury – jest otwieranie perspektyw metafizycznej nadziei. 

Przypisy:
1  Por. K. Nowosielski, Porz dkowanie do wiadcze . O poezji Fran-

ciszka Kameckiego, [w:] F. Kamecki, Ten co umywa nogi. Wiersze 
zebrane z lat 1960-2000, Pelplin 2001, s. 405nn. 

2 Pejza  osobisty, [w:]  F. Kamecki, Tam gdzie p draki, zielsko i ci-
sza, Bydgoszcz, 2006, s. 17.

3  Tam e, s. 68. 
4  Por., Obfito  przestrzeni, [w:] F. Kamecki, Pods uchiwanie siebie. 

Wybór wierszy, Bydgoszcz 2006, s. 31. 
5  Por. wiersz Patrz c z wn trza,  jak w przyp. 2., s. 31.
6  Por. Skarga Ksi dza II, [w:] F. Kamecki, Skarga Ksi dza. Nowy 

wybór wierszy, Sopot 2002, s. 22nn. 
7  Por. P. Siemaszko, wiat dobry, wiat zadziwiaj cy. O poezji Fran-

ciszka Kameckiego, [wst p w:] jak w przyp. 2, s. 4.

8  Tam e, s. 48. 
9  J. Wo niakowski, Czy kultura jest do zbawienia koniecznie po-

trzebna?, Kraków 1988, por. zw . s. 9nn. 
10  Por. np. Ikony Rublowa, [w:] jak przyp. 1, s. 318.
11  Por. Wniebowst pienie 1973 (zbiory prywatne). Interpretacja I; 

Wniebowst pienie 1973 (zbiory prywatne). Interpretacja II.;  jak  
przyp. 6, s. 52n. 

12  Jak w przyp. 2., s. 37. Zob. tak e: Nogi (Interpretacja II), tam e, s. 39. 
13 Nad zieleni , jak w przyp. 2., s. 23.; por. tak e wiersz Zadeptane

lady (po Olendrach), tam e, s. 26. 
14  Por. Mieszkam, gdzie ciany w kwiaty, jak w przyp. 6., s. 47n. 
15  Por. Przedostatnia ods ona, tam e, s. 15n.
16  Por. Rozczarowanie, jak w przyp. 2., s. 43.
17  Por. wiersz Kru ganki, jak w przyp. 2., s. 11.
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Oddajemy w Pa stwa r ce album „Wzd u  doliny Wi-
s y”, który ma zach ci  do odwiedzenia miejsc po o-
onych w Dolinie Dolnej Wis y. Cz sto zachwycamy 

si  odleg ymi miejscami, nie zdaj c sobie sprawy, e tu  obok 
nas znajduj  si  wspania e okolice o niezwyk ych walorach tu-
rystycznych. Publikacja „Wzd u  doliny Wis y” jest krótkim 
przewodnikiem po tych niezwykle urokliwych miejscowo-
ciach. W drówk  szlakiem dolnej Wis y rozpoczynamy i ko -

czymy w Tczewie, redniowiecznym grodzie, obchodz cym
w roku 2010 Jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich. Jego 
zabytki w wi kszo ci stanowi  obiekty unikatowe, równie  na 
skal wiatow . Góruj ca nad miastem gotycka fara – per a
sakralnych zabytków na Kociewiu, stanowi jeden z najlepiej 
zachowanych obiektów na Pomorzu. Tczewski most drogowy 
przez Wis  zosta  wpisany na list  mi dzynarodowych zabyt-
ków in ynierii budowlanej. Zach cam równie  do odwiedze-
nia „Fabryki Sztuk” – Centrum Wystawienniczo-Regionalnego 
Dolnej Wis y, której siedziba mie ci si  w XIX-wiecznych za-
bytkowych budynkach dawnej fabryki wyrobów metalowych. 
Ten przepi knie odrestaurowany unikatowy obiekt, mimo no-
woczesnej aran acji, nadal zachowuje pierwotny klimat, b d c
miejscem ró norodnych dzia a  kulturalnych. „Fabryka Sztuk” 
przyci ga wspania ymi wystawami i niezwykle ciekawymi za-

Bardzo si  ciesz , e Autor publikacji pt.: „Staromiej-
ska fara i klasztor dominikanów” zwróci  si  do mnie 
z pro b  o s owo przedmowy.

Zarówno fara jak i klasztor podominika ski, s  przede 
wszystkim historycznym znakiem, bardzo czytelnym, ludzi 
którzy mieszkaj c na ziemi tczewskiej zawsze piel gnowa-
li te warto ci, które przekraczaj  ramy doczesno ci. Gdyby 
mury tych obiektów mog y chocia  na chwil  do nas prze-
mówi , to z pewno ci  us yszeliby my modlitwy tych, któ-
rzy z wielk  pobo no ci  i pietyzmem je wznosili, a pó niej
sprawowali wi t  liturgi .

Styl gotycki, w którym zosta y zbudowane oba obiekty 
sakralne, powsta  w XII wieku we Francji. Jest to swoiste-
go rodzaju architektoniczny j zyk, który wyra a przeboga-
t  symbolik  i dlatego mo na mówi  o teologii ko cio ów
gotyckich. Zbudowane na planie krzy a aci skiego z nie-
spotykanymi do tej pory wielkimi oknami oraz sklepieniami 
krzy owo-- ebrowymi tworz  przestrze  strzelist , prze-
si kni t  mnóstwem wiat a.

Oczom wchodz cych do ko cio a ukazuje si  p aszczy-
zna spotkania dwóch wymiarów: boskiego (niebia skiego)
i ludzkiego (doczesnego). Tutaj spotykaj  si  ze sob , mó-

KS. PIOTR WYSGA

Przedmowa
STANIS AW SIERKO

Rezurekcja

roztr bi  Marie
ka d  z tajemnic
szeptem g o niejszym
od tr b Jerycha
i run  mury
oboj tno ci
i zaja nieje
Krzy em Mi o ci
Wielka Noc cicha

a ja
Tomasza niedowierzanie
wci  w sercu nosz
i wci
na nowo
palce unosz
w Zmartwychpowstanie

O zmartwychwstaniu 
szeptem krzycze

o zmartwychwstaniu
krzycze  szeptem
gdy g ucho dudni
w pustym grobie
rezurekcyjny terkot werbli
co smutnych budzi
po a obie
i zatrwo onych si  raczy
przegran  w hymn zwyci stwa
zmienia
z drogi do Emaus
wraca braci
przenika ciany
cho  z kamienia

szeptem o zmartwychwstaniu 
krzycze
i nie ba  si
w asnego cienia
krzy em prze egna
dni udr ki
i z martwych powsta
do zbawienia
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Józef Golicki, Staromiejska fara i klasztor dominikanów, Gazeta 
Reklamowa. Agencja Impresaryjna „Pop&Art”, Tczew 2009, form. 
24 x 22 cm, s. 84, opr. twarda, il. 

Józef M. Zió kowski, Wzd u  doliny Wis y, Wydawnictwo „Ber-
nardinum”, Pelplin 2009, form. 21 x 29,7 cm, s. 124, opr. twarda, il. 

wi c j zykiem liturgii paschalnej „sprawy boskie ze spra-
wami ludzkimi”. Budynek ko cio a doskonale odzwiercie-
dla wyobra enie ówczesnego cz owieka na temat wiata
i kosmosu, mo na wi c powiedzie , e jest to mikrokosmos. 
W centrum ca ego wszech wiata jest Bóg, który jest „ wia-
t o ci  nie znaj c  zachodu” i dlatego ko cio y gotyckie s
zorientowane, a wi c skierowane ku wschodowi. Cz owiek
wchodz cy wi c do wi tyni (od strony zachodniej) piel-
grzymuje z ciemno ci doczesno ci do wiat a Nowego Je-
ruzalem, które znajduje swoje uwie czenie w prezbiterium. 
Tam bowiem sprawuje si wi t  liturgi , która jest przed-
smakiem liturgii niebia skiej, której g ównym celebransem 
jest Chrystus.

Teologia symboliki gotyku, przedstawiona tylko w wiel-
kim zarysie, ma uwra liwi  czytelników niniejszej publika-
cji na bogactwo architektury tamtego okresu, która w przeci-
wie stwie do wielu innych budowli, pomaga a cz owiekowi
wiary prze y  osobowe spotkanie ze Stwórc  wszech wiata
i zrozumie  prawd  o tym, kim jeste my i dok d zmierza-
my. Dodam tylko, e oprócz architektury gotyckiej w naszej 
farze zobacz  Pa stwo przebogate wyposa enie z okresu 
baroku, które pewnie wymaga oby osobnego opracowania 
naukowego.

Serdecznie dzi kuj  panu Józefowi Golickiemu za trud 
przedstawienia najstarszych zabytków naszego miasta u pro-
gu wielkiego jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa. Wszyst-
kim czytelnikom i tym, którzy zechc  osobi cie zwiedzi  na-
sze ko cio y, ycz  niezapomnianych wra e  estetycznych 
i g bokiego prze ycia religijnego – bo przecie : „Terribilis 
est locus iste, hic domus Dei est, et porto coeli” („Przedziw-
ne jest tu miejsce, to jest dom Boga i brama nieba”).

j ciami edukacyjnymi. To tak e miejsce licznych spotka  z ar-
tystami, podró nikami, przedstawicielami nauki i politykami. 
Odbywaj  si  tu krajowe i mi dzynarodowe konferencje. Or-
ganizowane s  liczne promocje ksi ek i publikacji. W gma-
chu siedzib  swoj  ma tak e Muzeum Wis y – jedyne muzeum 
rzeki Wis y w Polsce.

Album ma pomóc w w drówce po niezwykle pi knych
terenach wzd u  królowej naszych rzek i zach ci  do odwie-
dzenia równie  takich miejscowo ci, jak Ko czewice, Gnoje-
wo, Bystrze, M towy Wielkie, rezerwat przyrody „Las M -
towski”, Piek o, Bia  Gór  z zabytkowymi luzami, Janowo, 
Kwidzyn – dawny gród krzy acki, obecnie jedno z najbardziej 
uprzemys owionych miast na Pomorzu, Korzeniewo, Wios o
Ma e i Wios o Du e, Widlice, Opalenie, Gniew ze wspania-
ym gotyckim zamkiem, Walichnowy Wielkie, Rybaki oraz 

Gorz dziej.
Album zawiera fotografie najciekawszych, najcenniej-

szych zabytków poszczególnych miejscowo ci. Unikalne 
zdj cia lotnicze wykonane specjalnie na potrzeby tej publika-
cji b d  podstaw  sta ej ekspozycji fotograficzno-dokumetal-
nej „Wzd u  doliny Wis y”, planowanej na dziedzi cu „Fa-
bryki Sztuk” Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej 
Wis y w Tczewie.

Sk adam serdeczne podzi kowania Józefowi Zió kowskie-
mu – pomys odawcy i autorowi koncepcji niniejszego albumu 
oraz autorowi tekstów i zdj , Kamili Gillmeister – autorce 
zdj  oraz Kamilowi Prabuckiemu za sk ad komputerowy.

Mam nadziej , e album zach ci Pa stwa do odwiedzenia 
malowniczej Doliny Dolnej Wis y.



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

• Metamorfoza poety – Andrzej Grzyb (cz. I)
Tadeusza Linknera

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. II) Marka Kordowskiego

• Edukacja regionalna (c.d.) Marii Paj kowskiej-Kensik

• IV Kongres Kociewski w Tczewie

• wiat który nie mo e zagin  (cz. IV)    Andrzeja Wêdzika
Z cyklu Pradzieje Kociewia

Fot. Ma gorzata Pauch

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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


