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Od redaktora
W tym numerze polecam uwadze Czytelników
obszerny artykuä Kazimierza Denka pt. „DbaäoĈè
o geniusz loci Tczewa”, w którym autor z wielkim
umiäowaniem wspomina okres 6-letniego pobytu
w Tczewie, pobytu w Domu Dziecka.
„Czym byä i jest dla mnie Dom Dziecka w Tczewie? Z pewnoĈciñ nie tylko wspólnym fragmentem
odnotowanym w biografii. Byä przede wszystkim
domem rodzinnym, przygotowujñcym do startu
w dorosäe Ĕycie. Zachowaäem Go jako miejsce, które ksztaätowaäo osobowoĈè swoich wychowanków
mñdroĈciñ Ĕycia. (…).
Kazimierz Denek, dziĈ majñcy tytuä profesora
zwyczajnego nauk humanistycznych, z sentymentem wraca do Tczewa, do swojej maäej Ojczyzny.
Interesuje siö wszystkim, co zwiñzane z miastem
Jego mäodoĈci.
Dalej mówi: „W grodzie Sambora spotkaäem
wielu Ĕyczliwych i szlachetnych ludzi, którzy pomogli mi staè siö tym kim jestem”.
To piökne, Ĕe mimo upäywu lat Tczew dla
prof. Denka stanowi wciñĔ Ojczyznö najbliĔszñ.
Jest miastem, do którego przywodzi Go potrzeba
serca.
Kolejnymi, wartymi polecenia, sñ dwa artykuäy traktujñce równieĔ o miäoĈci do ziemi kociewskiej, do tradycji z niej siö wywodzñcej. Katarzyna
Sturmowska przedstawia nam postaè jednej z najwybitniejszych poetek Kociewia XX wieku – Franciszki Powalskiej, której twórczoĈè nawiñzuje do
dawnych i wspóäczesnych wydarzeþ z Ĕycia na
Kociewiu, a zwäaszcza w Pinczynie, gdzie mieszkaäa. Jej zamiäowanie do poezji rozwijaäo siö od
najmäodszych lat, ale dopiero w dojrzaäym wieku
zaczöäa zapisywaè zapamiötane z mäodoĈci pieĈni,
legendy i opowiastki. Pozostawiäa obszerny rökopis pt. „Mój pamiötnik”, który przekazaäa Wäadysäawowi Kirsteinowi. Znacznñ czöĈè jej zbioru
(54 utwory) zamieĈciä on w opracowanym przez
siebie Ĉpiewniku „PieĈni z Kociewia”. Tu odsyäam Czytelnika do opracowania Grzegorza Ollera
(str. 33), który ukazuje nam, na podstawie wymienionego Ĉpiewnika Wä. Kirsteina i „Wesela
kociewskiego” Bernarda Sychty, bogactwo treĈci
miäosnych i weselnych pieĈni naszych dziadów.
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KONKURS
„MàODZI DLA KOCIEWIA”
§1
Organizatorem konkursu jest Parlamentarny Zespół Kociewski,Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kociewskiej, Trójmiejski Klub Kociewiaków i Muzeum Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
§2
Celem konkursu jest promowanie kultury Kociewia i zwrócenie uwagi na działalność społeczną i kulturalną młodych ludzi pochodzących z Kociewia, w rezultacie
uhonorowanie ich za działalność na rzecz regionu. Nagrodę „Młodzi dla Kociewia”
przyznaje się raz do roku za:
a) szeroko pojętą działalność kulturalną, obejmującą swym zasięgiem powiat
starogardzki, tczewski i świecki,
b) animację życia kulturalnego Kociewia,
c) działalność artystyczną związaną z Kociewiem,
d) działalność społeczną, obejmującą również wolontariat.
§3
Konkurs adresowany jest do osób w wieku od trzynastu do trzydziestu lat.
Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:
a) młodzież gimnazjalna,
b) młodzież ponadgimnazjalna,
c) studenci i młodzież w wieku od osiemnastu do trzydziestu lat.
§4
Wnioskodawcą występującym o przyznanie nagrody„Młodzi dla Kociewia”mogą być:
a) instytucje kultury,
b) szkoły i uniwersytety,
c) jednostki samorządu terytorialnego,
d) członkowie komisji przyznającej nagrodę,
e) media,
f) stowarzyszenia, organizacje społeczne,
g) osoby prywatne.
§5
Skład komisji przyznającej nagrodę:
a) przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego,
b) dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
c) prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej,
d) członek Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków,
e) przedstawiciel instytucji kultury (powiat starogardzki, tczewski i świecki), po
jednym z każdego z powiatów,
f) przedstawiciel mediów (prasa, radio, telewizja),
g) przedstawiciele laureatów konkursu„Młodzi dla Kociewia” z poprzedniej edycji.
§6
Propozycje do przyznania nagrody powinny zawierać:
a) imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail wnioskodawcy,
b) imię i nazwisko oraz dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail zgłaszanej osoby,
c) opis działań oraz dorobku artystycznego osoby zgłaszanej,do wniosku o przyznanie
nagrody można dołączać załączniki w postaci artykułów prasowych,zdjęć i innych,
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§7
Komisja przyznaje nagrody rzeczowe w wymienionych w § 3 kategoriach
i rzeźby w drewnie.
§8
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w maju. Organizator powiadomi
osoby zgłaszające i zgłaszane do konkursu o terminie wręczenia nagród odpowiednio wcześniej.
§9
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu,
zmian w składzie komisji konkursowej, zmian w zakresie przyznawania nagród
oraz do zmian w regulaminie konkursu o czym powiadomi zainteresowanych.
§ 10
Osoba zgłaszająca w chwili zgłoszenia kandydata do nagrody „Młodzi dla
Kociewia”wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu, a osoba zgłaszana wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu w chwili podania
jej podstawowych danych osobowych do wiadomości publicznej (ogłoszenie osób
nominowanych do nagrody oraz ogłoszenie wyników konkursu).
§11
Osoba nominowana do nagrody„Młodzi dla Kociewia” zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiona o zgłoszeniu jej do nagrody.
§ 12
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych powiatu starogardzkiego, tczewskiego i świeckiego.
§ 13
Wnioski o nagrodę„Młodzi dla Kociewia” należy przesłać do 30 kwietnia 2011
roku na adres:
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
ul. Boczna 2
83-200 Starogard Gdański
z dopiskiem„Młodzi dla Kociewia”
lub drogą elektroniczną na adres: kociewianka1986@wp.pl
§ 14
Dodatkowe informacje o konkursie dostępne są pod numerem telefonu: 512 434
105 lub (58 ) 562 46 75 oraz drogą elektroniczną na adres: kociewianka1986@wp.pl

KMR

TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
czĊĞü V

Dzieje parafii

W

Īadney, dla mieysca szczupáoĞci, atoli za wielkim Oátarzem są szaty
do chowania Aparatów y bielizny koĞcielney zdatne. Cmentarz iest
wkoáo ogrodzony deskami, przy koĔcu zaĞ dla ziemi do Wisáy wpadający nieogrodzony, na który wchodziü bydáo nie moĪe. Drzwi są
od Poáudnia a w ziemi wkopane kraty, aby tym sposobem na tenĪe
bydáo dostaü siĊ nie mogáo.
ĝwiątynia, zbudowana na planie prostokąta o trójkątnie zamkniĊtym prezbiterium, jest doskonaáym przykáadem póĨnego
gotyku. Jej wewnĊtrzne wymiary wynoszą: dáugoĞü – 13,5 m
i szerokoĞü – 8,5 m. Prawdopodobnie wskutek wylewu Wisáy
czĊĞü Ğwiątyni zapadáa siĊ, co byáo teĪ przyczyną budowy w drugiej poáowie XVII wieku nowego teraz jeszcze stojącego koĞcioáa.
Przekaz ten potwierdza inny rodzaj cegáy, jak teĪ i opis z wizytacji przeprowadzonej w 1780 roku. SpoĞród eksponowanych we
wnĊtrzu niewielkiej Ğwiątyni zabytków najcenniejszymi są: krucyfiks zawieszony u sufitu i ustawione na dwóch filarach rzeĨby
Matki Boskiej i Ğw. Jana Ewangelisty. Figury wykonano okoáo
roku 1510 w warsztacie mistrza Pawáa. KoĞcióá w GorzĊdzieju
jest jednym z trzech na Pomorzu obok Mariackiego i Ğw. Mikoáaja w GdaĔsku, które mogą poszczyciü siĊ tego rodzaju eksponatami. W barokowym oátarzu gáównym widnieje obraz patrona
Ğwiątyni, Ğw. Wojciecha. Miejscowe podanie zapisane w trakcie wizyty ks. KiliĔskiego w 1746 roku gáosi, Īe czeski biskup
w drodze do GdaĔska w tym miejscu wyszedá na ląd i pod namiotem odprawiá mszĊ ĞwiĊtą. Staáo siĊ to w 997 roku.
Od XVII wieku w GorzĊdzieju opiekĊ duszpasterską sprawowali proboszczowie subkowscy. Zachowaá siĊ peáen rejestr
nazwisk, a otwiera go ks. Jan Jassenius. Kapáani mogli korzystaü z plebanii, stojącej tuĪ obok Ğwiątyni. Jednak byá to budynek
bardzo skromny, w rzeczywistoĞci lepianka pokryta sáomą, która
spáonĊáa w poáowie maja 1790 roku.

XVII wieku kapáani subkowscy otoczyli opieką
duszpasterską mieszkaĔców GorzĊdzieja oraz objĊli
patronat nad koĞcioáem pod wezwaniem Ğw. Wojciecha. Pierwotnym patronem Ğwiątyni byá Ğw. Jerzy i jego wzmiankują
dokumenty z 1583 i 1598 roku. Z ich tytuáów ks. Stanisáaw Kujot
wyciągnąá nastĊpujące wnioski dotyczące czasu powstania parafii
i budowy koĞcioáa: ĝw. Jerzy jest patronem koĞcioáa w GorzĊdzieju i w KoĞcierzynie, ale teĪ najdawniejszej Ğwiątyni w GnieĨnie.
A jednak byá patron ten póĨniej rzeczywiĞcie maáo znany, bo dopiero KrzyĪacy odnowili jego kult, poĞwiĊcając mu z zasady poza murami kaĪdego miasta szpital i przy nim koĞcióá. Natomiast koĞcioáa
parafialnego i oni nie oddali mu nigdy. Zatem moĪna przyjąü, Īe
oba wymienione koĞcioáy pomorskie powstaáy w tym samym czasie
co gnieĨnieĔski.
Kiedy nastąpiáa zmiana patrona w GorzĊdzieju – tego nie wiemy. Z okazji „Wielkiego Jubileuszu” 3 maja 1700 roku proboszcz
subkowski i gorzĊdziejski Jerzy Piotr Jesionowski wystawiá dokument, na którym widnieje imiĊ Ğw. Wojciecha. Nie przetrwaáy Īadne wzmianki o powstaniu i konsekracji koĞcioáa, jedynie szczegóáowy opis Ğwiątyni pochodzący z 1780 roku. Przytoczony zostanie
w tym miejscu oryginalny tekst o nastĊpującej treĞci:
KoĞcióá GorzĊdziejski czĊĞcią staroĞwieckiego Muru, czĊĞcią
Pruskiego záoĪony, na dwa podzielony Chory. Chor wiĊkszy caáy
murowany krzyĪacką robotą. Chor mniejszy murowany w Pruski
mur, z tego koĔca który na wschód sáoĔca iest y oraz ku WiĞle poáoĪony, dla zarywającey tĊ GorĊ (na którey KoĞcióá stoi) Wisáy iest
opatrzony filarami. Caáy Dachówką pokryty. WieĪĊ ma murowaną
wraz z kopuáą, w tey są Dzwony gáoĞne dwa. Wchod do tego koĞcioáa iest ieden z pod Dzwonnicy, gdzie są drzwi wielkie mocne,
a drugi od Poáudnia z BabiĔca (kruchta – przyp.
red.), gdzie iest dwoie Drzwi mocnych y zamkiem
opatrzonych, babiniec murowany Dachówką pokryty. W koĞciele sufit z desek malowany, Ğciany
caáe pobielane, okna dobre, posadzka cegáami wykáadana. àawki idą po obydwóch stronach. Chor
z desek malowany. Organki maáe z 5 gáosami. Oátarz
wielki snycerskiej roboty y malowany, w którym iest
obraz ĝ. Wojciecha Biskupa y MĊczennika u którego Mensa murowana, piĊknie pokryty y przybrany,
na tym stoi Cymborium, ale siĊ Nays. Sakrament
w onymĪe niezachowuie, iest iednak zamkniĊte malowane niebiesko wyzáacane. Po lewej stronie tego
Oátarza iest oátarzyk maáy, malowany, w którym iest
Obraz ĝ. Barbary Panny y MĊcz: przystoynie obrany, koáo tego oátarzyka stoi konfesjonaá wygodny,
piĊkny, malowany. Są ieszcze y kratki przed tymĪe
oátarzem. Ambona iest w tym koĞciele prostey roboty, malowana iuĪ stara Chrzcielnica iest takĪe w tym
koĞciele, w którym siĊ iednak woda do Chrzczenia
KoĞcióá pw. Ğw. Wojciecha w GorzĊdzieju
naleĪąca niezachowuie, ile Īe siĊ In Ecclesia MaFot. Iwo Eugeniusz Dylkiewicz
trici chrzcą. Zakrystyi przy tym koĞciele nie masz
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Z PRZESZãOćCI REGIONU
Dawną parafiĊ gorzĊdziejską tworzyáa sama wieĞ koĞcielna, którą w XVII wieku wáączono jako filiĊ do subkowskiej. Na
swym uposaĪeniu posiadaáa cztery wáóki ziemi. Byáy one, tak jak
i plebania, z ogrodem, dzierĪawione przez jednego z wieĞniaków.
Ten fakt odnotowano w 1649 roku. Z wizytacji przeprowadzonej
w 1702 roku dowiadujemy siĊ, Īe w obrĊbie wsi mieszkaáo 120
katolików. Proboszcz posiadaá niedaleko Wisáy dom z propinacją (dawniej: karczma) i odprawiaá w GorzĊdzieju naboĪeĔstwa
co trzecią niedzielĊ i trzeci dzieĔ Ğwiąt. Na początku XVIII wieku
plebaniĊ i dom organisty zniszczyá wylew Wisáy. Parafia w 1710
roku posiadaáa na swym uposaĪeniu 12 domów, a ich mieszkaĔcy páacili czynsz. Natomiast wizytacja z 1766 roku informuje, Īe
na ziemi parafialnej postawiono 9 domów, co przyczyniáo siĊ do
zwiĊkszenia dochodu parafii.
Oprócz koĞcioáów w Subkowach i GorzĊdzieju na terenie parafii funkcjonowaáa kaplica w Radostowie, którą zbudowano po
poĪarze, jaki miaá miejsce w kwietniu 1637 roku. Spáonąá dom
robotniczy, budynki inwentarskie i Īywy inwentarz. Niezwáocznie
przystąpiono do odbudowy wsi i w konsekwencji wzniesiono takĪe wspomniany obiekt kultu. Biskup Mikoáaj Krasicki konsekrowaá kaplicĊ 6 stycznia 1653 roku. Byáa to Ğwiątynia o niewielkich
wymiarach, a raczej niepokaĨna. W jej wnĊtrzu umieszczono trzy
oátarze: NajĞwiĊtszej Maryi Panny WniebowziĊtej, Ğw. Andrzeja
Apostoáa i Ğw. Bernarda Patrona. W 1689 roku opat oliwski Antoni Hacki przebudowaá ją na maáy koĞcióá. Do powstania Ğcian
i posadzki jako materiaáu budowlanego uĪyto cegáy. Dach pokryto
dachówką. Do Ğwiątyni przylegaáa kruchta z drzwiami wejĞciowymi. WyposaĪenie ulegáo pewnym zmianom, poniewaĪ usuniĊto oátarz Ğw. Andrzeja Apostoáa i zostaá on zastąpiony przez inny
– Ğw. KrzyĪa. WnĊtrze wypeániaáy dwa rzĊdy áawek. Na gzymsie
Ğwiątyni 1 paĨdziernika 1736 roku umieszczono kamienną statuĊ
NajĞwiĊtszej Maryi Panny, a w wieĪyczce nieduĪy dzwon. Przez
caáy czas odprawiano tu naboĪeĔstwa pod przewodnictwem zarządzającego Radostowem zakonnika ekonoma. Cystersi z Oliwy
zajmowali siĊ kaplicą do 1772 roku, czyli likwidacji dóbr koĞcielnych przez rząd pruski. Wówczas kapáan administrujący opuĞciá
Radostowo i klucz do Ğwiątyni przekazaá proboszczowi subkowskiemu. Kamienną osiemnastowieczną figurĊ NajĞwiĊtszej Maryi
Panny przeniesiono do Subków i obecnie zdobi gáówne wejĞcie na
cmentarz koĞcielny. W ZarysiĊ historyczno-statystycznym. Diecezja CheámiĔska z 1928 roku podano informacjĊ o istnieniu budowli
sakralnej, lecz w tym czasie sáuĪyáa ona zupeánie innym celom,
a mianowicie gospodarczym.
Radostowo niegdyĞ naleĪaáo do cystersów oliwskich. Prowadzili oni roczniki Annales monasterii Oliviensis ord. Cist.. Obszerniejsze wiadomoĞci z koĔca XVI wieku zawarte zostaáy w tym
dokumencie przez O. Schwengla. Wynika z nich, Īe na przeáomie
XVI i XVII wieku trwaáy spory miĊdzy cystersami a biskupami
wáocáawskimi o granice dóbr radostowskich i naleĪne z nich dziesiĊciny. Dla zaĪegnania sporów 11 lipca 1638 roku wysáano do tej
miejscowoĞci zakonników Andrzeja i Piotra – mierniczego. Tam
teĪ w obecnoĞci kapitana zamku subkowskiego Wolffa zrewidowano i oznaczono kamieniami granice.
JuĪ w XIV wieku odnotowano istnienie osobnej kaplicy przy
paáacu biskupim w Subkowach. Wspominaá o niej biskup Gerward w przywileju lokacyjnym z 1301 roku. PóĨniejsze wizytacje
milczą i nic nie wiadomo o jej dalszych losach.
W Ğredniowieczu i w wiekach póĨniejszych KoĞcióá katolicki
zajmowaá siĊ szkolnictwem – oprócz szkóá parafialnych istniaáy
katedralne i klasztorne. Na powyĪszą instytucjĊ spadá obowiązek
ksztaácenia, co regulowaáy rozporządzenia wydane przez odpowiednie instancje wáadzy. Jeden z dokumentów dotyczący tej kwestii wystawiono na synodzie wáocáawskim w 1487 roku. Nakazano
w nim, aby przy kaĪdym koĞciele i parafii powstaáa szkoáa. Ten
dokument byá zapewne powtórzeniem poprzednich rozporządzeĔ.
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W Subkowach szkoáa powstaáa w XVI wieku. W 1710 roku nauczyciel z Subków pobieraá opáatĊ za naukĊ dzieci z BrzeĨna.
KoĞcióá zajmowaá siĊ takĪe ubogimi. Budowano w związku
z tym liczne szpitale. Na wznoszenie takich domów dobroczynnych wskazywaáy ustawy synodalne. Spora czĊĞü duchowieĔstwa dostosowaáa siĊ do nich i stworzyáa odpowiednie warunki
do powstania takich obiektów. Ustanowiono prowizorów szpitalnych i do ich obowiązków naleĪaáo utrzymanie dokáadnego spisu
rzeczy szpitalnych, sporządzenie rejestru dochodów i wydatków,
sprawowanie opieki materialnej nad ubogimi oraz udzielanie
pomocy medycznej. Starano siĊ równieĪ pozyskaü pieniądze
na utrzymanie szpitala, zbierając jaámuĪnĊ wĞród zamoĪniejszej
grupy parafian. ĝrodki finansowe przekazywano na zakup ĪywnoĞci i lekarstw. W Subkowach szpital powstaá w XVIII wieku.
Bractwo RóĪaĔcowe utworzono w parafii subkowskiej 16 lipca
1720 roku. WzmoĪony wysiáek pracy duszpasterskiej oddziaáywaá
na funkcjonowanie organizacji i stowarzyszeĔ katolickich, które
zrzeszaáy sporą liczbĊ czáonków. WyraĪaáy one dąĪenia do czynnego
wáączenia w struktury KoĞcioáa apostolstwa Ğwieckich.
Budowle sakralne rozmieszczone w róĪnych zakątkach rozlegáej
parafii subkowskiej, w przeszáoĞci i równieĪ obecnie są miejscem
kultu, gdzie gromadzą siĊ wierni. Na przestrzeni wieków zmieniaáy
swe oblicze, co moĪna odnotowaü w kontekĞcie opisanych ĞwiątyĔ.
Przedstawione w poprzednich artykuáach informacje oparte na odpowiednich materiaáach Ĩródáowych są tego dowodem. Przodkowie
pozostawili materialne Ğwiadectwo swej dziaáalnoĞci, które w dalszym ciągu upiĊkszają nastĊpcy dziĊki zabiegom konserwatorskim.
Co prawda w granicach parafii subkowskiej nie ma juĪ GorzĊdzieja,
to jednak opis Ğwiątyni zostaá utrwalony i niech sáuĪy lepszemu poznaniu historii naszej maáej Ojczyzny.

Paáac biskupi

P

ierwotne granice diecezji zmieniaáy siĊ wielokrotnie. ZasiĊg
terytorialny ulegaá przemianom w zaleĪnoĞci od sytuacji politycznej, czy teĪ ze wzglĊdu na strukturĊ nowo tworzonych
jednostek koĞcielnych. W ich obrĊbie na ogromnych przestrzeniach
mierzonych kilkusetkilometrowymi odcinkami ustanowiono wáadzĊ biskupią. Poprzez wspóáczesne zdobycze cywilizacji oraz Ğrodki
transportu i áącznoĞci natychmiast moĪna uzyskaü bezpoĞredni
kontakt z zainteresowaną osobą i podjąü odpowiednią decyzjĊ.
W Ğredniowieczu to konni posáaĔcy dostarczali i przekazywali informacje adresatom. To oni byli zwiastunami dobrych i záych wieĞci.
Pokonywali w ciągu kilku bądĨ kilkunastu dni znaczne odlegáoĞci,
dzielące poszczególne miejscowoĞci i na nich spoczywaá obowiązek
zapewnienia staáej áącznoĞci najwyĪszego hierarchy z kapáanami
sprawującymi posáugĊ duszpasterską w najbardziej odlegáych parafiach diecezji wáocáawskiej. Warunki zarządzania udoskonalono
poprzez ustanowienie kurii wáocáawskiej i dwóch archidiakonatów
pomorskich – jednego w Kamieniu, a drugiego w GdaĔsku z pierwotną siedzibą na Biskupiej Górce. Tam teĪ wzniesiono zamek, który niebawem w 1414 roku zostaá zniszczony przez KrzyĪaków.
Jak wynika z powyĪszego faktu, biskupi posiadali rezydencje
takĪe poza staáym miejscem swego pobytu, jakim byá Wáocáawek.
Po zburzeniu gdaĔskiej siedziby w Subkowach zlokalizowano
najbardziej na póánoc wysuniĊtą budowlĊ biskupią nazywaną
zamkiem lub paáacem. Zbudowano ją tuĪ przy koĞciele parafialnym i jest ona niemalĪe jego rówieĞniczką. JuĪ biskup Gerward
w roku 1301 wspomina o curia et capelia. Paáac wzniesiono
z cegáy okoáo 1350 roku; inne Ĩródáa uwzglĊdniają lata 1323-1366.
Biskupi Maciej i Zbylut z GoáaĔczy zbudowali okazaáy murowany
dwór obronny. Byá on rezydencją oraz centrum administracyjnogospodarczym dóbr biskupich. Funkcjonowaá przy nim folwark,
w którym prowadzono gospodarkĊ rolną i hodowlaną. Dwór z cegáy na kamiennych fundamentach skáadaá siĊ z trzykondygnacyj-
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nego budynku rezydencjonalnego o wymiarach 29,2 m x 10,2 m
oraz innych zabudowaĔ. Na parterze znajdowaáy siĊ dwa duĪe pomieszczenia, w podziemiach – piwnice i karcer dla ksiĊĪy. Nie jest
znane dalsze rozplanowanie budynku i forma przestrzenna dworu,
który byá zapewne otoczony murem oraz bramą.
Jednak koniec wieku XVI to okres intensywnej rozbudowy
istniejącego juĪ gmachu. W ciągu trzech lat, do roku 1595, zakoĔczono kompleksowe prace w tym zakresie dziĊki inicjatywie
biskupa Hieronima RozraĪewskiego. Dotychczasowy zameczek,
maáy i niewygodny, przebudowano na miarĊ ówczesnych potrzeb.
Zasáugi wymienionego wczeĞniej dobroczyĔcy uwzglĊdniono na
pamiątkowej tablicy marmurowej opatrzonej áaciĔskim napisem.
Zostaá on umieszczony nad gáównym wejĞciem Ğciany frontowej. Po przetáumaczeniu treĞci tekst brzmiaá nastĊpująco: Hrabia
Hieronim z RozraĪewa z BoĪej i Stolicy Apostolskiej áaski biskup
wáocáawski i pomorski, pomny na powierzony sobie obowiązek gospodarnoĞci, który biskupi tak wzglĊdem koĞcioáa jak w sprawie
dziedzictwa chrystusowego wiecznie speániaü mają, gdy juĪ powinnoĞü tĊ zaĞwiadczyá wobec koĞcioáa katedralnego wáocáawskiego,
oblubienicy swojej, ozdabiając ją starannie, wobec zamku takĪe
malborskiego, który po ĞcieĞnieniu wewnĊtrznych zabudowaĔ murem obwiedziono, niemniej wobec zamku raciąĪskiego i dworu ciechociĔskiego gruntownie od fundamentów odnowionych i nowymi
budynkami opatrzonych, gdy nadto róĪne dobra w biskupstwie odrestaurowaá, nareszcie teĪ stare budynki rezydencji tej subkowskiej
biskupów wáocáawskich na Pomorzu zerwaá, pozostawiwszy tylko
mury obwodowe i tej rezydencji niniejszej bardziej elegancki ksztaát
i wygląd nadaá dla swojej i nastĊpców swoich wygody R. P. 1592,
prosząc Boga, aby jak mu dopomógá báogosáawieĔstwem swoim
w naprawieniu zewnĊtrznych ruin tego biskupstwa, tak i w staraniach o wewnĊtrzne sprawy tej owczarni udzieliá mu mądroĞci,
mocy i gorĊtszej miáoĞci. 1595. Jak podaje w Kronice Subkowskiej
jej autor ks. Alfons MaĔkowski, tablica aĪ do roku 1795 znajdowaáa siĊ na swoim miejscu. Istnieje hipoteza, Īe mogáa zostaü najprawdopodobniej wmurowana w ĞcianĊ i przykryta tynkiem wewnątrz budynku, nie wiadomo tylko, w którym pomieszczeniu.
Paáac byá obiektem jednopietrowym, wzniesionym na planie
wydáuĪonego prostokąta. Obecny budynek posiada boczne elewacje siedmioosiowe, a szczytowe trzyosiowe. W pomieszczeniach
piwnicznych zachowaáy siĊ do czasów wspóáczesnych sklepienia
kolebkowe z lunetami. MoĪna teĪ zobaczyü Ğredniowieczne piwnice obronnego dworu biskupiego. Wedáug miejscowych podaĔ
podziemne korytarze áączyáy biskupią rezydencjĊ z usytuowanym
nieopodal koĞcioáem parafialnym, a nawet prowadziáy w kierunku Radostowa. W XIX wieku na polecenie wáadz pruskich paáac
rozebrano. Cegáy z rozbiórki wykorzystano do budowy koszar
w Starogardzie. Na fundamentach dworu i póĨniejszego paáacu
wzniesiono budynek obecnej szkoáy podstawowej.
OsobliwoĞcią subkowskiego paáacu byáo umieszczenie
w jego najniĪszej kondygnacji wiĊzienia dla niegodnych kapáanów. W 1809 roku przebywaá tam przez trzy tygodnie ksiądz
proboszcz, który záamaá prawo koĞcielne, gdyĪ rozdawaá komuniĊ ĞwiĊtą pod dwiema postaciami. Natomiast inny zostaá osadzony, poniewaĪ zawará związek maáĪeĔski z jedną ze swoich
parafianek. W XVI wieku wĞród skazanych widzimy zwolennika luteranizmu Jakuba Knade. W wiĊzieniu przebywali takĪe za
naruszenie porządku publicznego w GdaĔsku Ğwieccy poddani
biskupów wáocáawskich. Ten przykáad zostanie szczegóáowo
omówiony w jednym z nastĊpnych rozdziaáów.
Po utworzeniu archidiakonatu pomorskiego rządy sprawowali
w nim biskupi poprzez archidiakonów rezydujących w Górce pod
GdaĔskiem, a po ograniczeniu ich wáadzy w XIV wieku – przez
oficjaáów. Otrzymali oni doĞü szerokie uprawnienia w zakresie
sprawowanej wáadzy. Wielu z nich zapisaáo siĊ we wdziĊcznej
pamiĊci Pomorzan, a oĞmiu wyniesiono do godnoĞci sufragana.
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WáaĞciwie zastĊpowali na podlegáym sobie terenie biskupów,
zajĊtych niejednokrotnie róĪnymi obowiązkami paĔstwowymi
i przy katedrze wáocáawskiej. KrĊpowani byli nadzwyczaj naprĊĪonymi stosunkami z zakonem krzyĪackim i rządem pruskim po
pierwszym rozbiorze Polski, a takĪe – od czasów reformacji
– z magistratem GdaĔska. Konsystorz pomorski mieĞciá siĊ z reguáy
w GdaĔsku i obejmowaá póánocne Pomorze po ChojnicĊ, TucholĊ
i ĝwiecie. Po 1772 roku utworzono dla czĊĞci naleĪącej do Prus
osobną siedzibĊ oficjaáa z konsystorzem w Tczewie, nastĊpnie
w Subkowach i w Szotlandzie. Po wáączeniu GdaĔska do Prus
w 1793 roku istniaá jeden wspólny konsystorz i to w Starogardzie,
Lubiszewie, Skarszewach i GdaĔsku.
DoĞü duĪa samodzielnoĞü Pomorza wyraĪaáa siĊ nie tylko
w powstaniu odrĊbnego archidiakonatu i stanowiska oficjaáa. Organizowano teĪ synody. W Subkowach odbyáo siĊ ich dwanaĞcie.
Na podstawie porządku chronologicznego ich wykaz przedstawia
siĊ nastĊpująco: w Nowem – za rządów biskupa Jana SzafraĔca
(1428-1433), w Subkowach w 1455, 1488 i w styczniu 1497 roku,
w GdaĔsku 26 marca 1508 roku i pod koniec paĨdziernika 1516
roku, w Subkowach w 1547 roku, w GdaĔsku 12 paĨdziernika
1550 roku i 5 lutego 1585 roku, w Subkowach 23 czerwca 1589,
3 i 4 wrzeĞnia 1590, 23 lipca 1598, 2 paĨdziernika 1614, 27 wrzeĞnia 1617, 2 czerwca 1620 i 26 kwietnia 1622 roku. Ostatni synod
pomorski zwoáany zostaá przez biskupa àubieĔskiego w Subkowach 25 wrzeĞnia 1640 roku.
W paáacu miaáy miejsce róĪnorodne uroczystoĞci, m.in. ĞwiĊcenia kapáaĔskie, konsekracje, ponadto wydawano tzw. instytucje
na probostwo. Czasowy pobyt w tym miejscu uáatwiaá przeprowadzenie licznych podróĪy wizytacyjnych. DuĪy zakres obowiązków
koĞcielnych hierarchów w znaczny sposób absorbowaá ich uwagĊ.
Zatem posiadanie rezydencji w odlegáych zakątkach diecezji staáo
siĊ zwykáą koniecznoĞcią.
Wraz z przybyciem biskupa do swych wáoĞci wokóá jego
osoby gromadziáa siĊ zamoĪna szlachta, która dodawaáa dworowi
niemaáo splendoru i wnosiáa ruch oraz oĪywienie do wiejskiego
zakątka. W paáacu przyjmowano dostojników paĔstwowych i koĞcielnych. Przede wszystkim wĞród grona goĞci naleĪy wymieniü
króla Zygmunta III WazĊ. OkolicznoĞci jego ponad miesiĊcznego
pobytu zostaną póĨniej wyjaĞnione. Na początku XIV wieku biskup przyjąá w dworze wojewodĊ brzeskiego Alberta. Po bitwie
grunwaldzkiej w lipcu 1410 roku podejmowano dowódców wojsk
polskich, a póĨniej burmistrza GdaĔska Konrada Leczkowa.
Kres ĞwietnoĞci paáacu biskupiego minąá bezpowrotnie wraz
z pierwszym rozbiorem Polski. ZagarniĊcie i konfiskata majątku
koĞcielnego przez pruskiego zaborcĊ caákowicie zmieniáy dotychczasowe stosunki wáasnoĞciowe.
W Subkowach wielokrotnie przebywali biskupi. Na podstawie
wydanych dokumentów wiemy, kiedy odwiedzali tĊ miejscowoĞü
i jakie podejmowali decyzje. Pierwszym z nich byá Gerward, który
28 kwietnia 1301 roku za zgodą kapituáy katedralnej i na umówionych
warunkach ustanowiá dwóch soátysów – Henryka, syna poprzedniego soátysa w Gniewie i Jana z Lignowów – za kwotĊ 92 marek srebra toruĔskiego. Dokument dotyczyá Subków, a osadĊ lokowano na
prawie niemieckim. Dwa lata póĨniej 24 lutego 1303 roku ten sam
biskup wydaá przywilej lokacyjny dla Maüków i Urzenina.
Biskup Jan z GoáaĔczy, wizytując Subkowy, wystawiá dwa dokumenty 3 lutego 1350 roku i – tego samego dnia – trzy lata póĨniej. Pierwszy z nich dotyczyá Kacka i soátysa Pczitusona, a drugi
Wysina i soátysa Janusza. Za przyzwoleniem kapituáy katedralnej
kaĪdą z osad lokowano na prawie magdeburskim w odmianie
cheámiĔskiej.
Kolejny hierarcha koĞcielny Maciej wizytowaá Subkowy
w 1356 roku i 21 listopada zezwoliá opatowi cystersów z Oliwy
dokonywaü zmian wĞród swoich podwáadnych, sprawujących
opiekĊ duszpasterską nad koĞcioáem Ğw. Jakuba w ĩarnowcu nale-
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Īącym do cysterek. Zastrzegá równieĪ, Īe w przypadku, gdy bĊdzie
przebywaá na Pomorzu, to on – lub w jego zastĊpstwie archidiakon
pomorski – udzieli osobie mianowanej instytucji.
Biskup Zbylut przynajmniej dwukrotnie odwiedzaá Subkowy.
W 1369 roku przyjąá kapáanów: kapelana komtura krzyĪackiego
w Gniewie o imieniu Borbo i rektora koĞcioáa parafialnego w Lignowach Jana oraz soátysa i mieszkaĔców Szprudowa. Przekazali oni informacjĊ, Īe w ostatniej z wymienionych miejscowoĞci zbudowano
filialną kaplicĊ parafii w Lignowach. Zbylut z zadowoleniem przyjąá
tĊ wiadomoĞü, o czym wspomniaá w dokumencie sporządzonym
25 czerwca 1369 roku. Ten sam biskup rok póĨniej po 23 maja wydaá
monitorium (upomnienie – przyp. red.) dla kapelanów duszpasterzy norbertanek w ĩukowie, którzy zaniedbywali swoje obowiązki
w zakresie rezydencji przy koĞciele klasztornym.
Bardzo bogatą spuĞciznĊ archiwalną odnotowano na początku XV wieku, kiedy to diecezją wáocáawską zarządzaá biskup Jan
Kropidáo. W Subkowach 7 wrzeĞnia 1402 roku wystawiá dokument. Z niego dowiadujemy siĊ, Īe w àĊgowie erygowano kaplicĊ ku czci BoĪej i chwale NajĞwiĊtszej Maryi Panny. OkreĞlono
równieĪ uposaĪenie kaplicy i uwzglĊdniono wykaz obowiązków
sáuĪbowych. Biskup Jan podjąá tĊ decyzjĊ na proĞbĊ opata cystersów z Oliwy Mikoáaja, konwentu cystersów w Lądzie, proboszcza
parafii w Káodawie Marcina i wiernych z àĊgowa.
Kolejny dokument z 24 listopada 1404 roku dotyczyá konsekracji
nowego koĞcioáa parafialnego w Lignowach oraz oátarzy i cmentarza. Nadano równieĪ odwiedzającym to miejsce czterdziestodniowy
odpust. Wyszczególnione czynnoĞci wykonaá biskup Jan i wikariusz
generalny w sprawach duchowych biskupa wáocáawskiego. Ostatni
z wymienionych 29 sierpnia 1406 roku przekazaá kapitule katedralnej we Wáocáawku kompleks wolborskich posiadáoĞci na potrzeby
chórowe tamtejszych praáatów i kanoników. Taki stan rzeczy miaá
trwaü do momentu wcielenia do uposaĪenia kapituáy przez StolicĊ
Apostolską realnie bogatego beneficjum prepozyta kolegiaty Ğw.
Michaáa na zamku krakowskim. W tym czasie znajdowaáa siĊ ona
pod zarządem biskupów krakowskich a nie wáocáawskich.
W Subkowach w 1409 roku wystawiono jeszcze jeden dokument dotyczący parafii w Káodawie i jej filii w Zuchcinie oraz
wyodrĊbnionej wczeĞniej parafii àĊgowo. W zapisie znajduje siĊ
ukáad podziaáu majątkowego pomiĊdzy wymienionymi instytucjami. Informacje o zawartym porozumieniu przekazaá proboszcz parafii w Káodawie Marcin w obecnoĞci archidiakona wáocáawskiego Piotra, proboszcza subkowskiego Jana Hose i notariusza kurii
biskupiej w Subkowach Mikoáaja Schonenborna.
Maciej, archidiakon pomorski kapituáy katedralnej i wikariusz
generalny w sprawach duchowych oraz oficjaá biskupa Jana Pelli,
17 marca 1428 roku w Subkowach zatwierdziá dokument z 4 lipca
1365 roku.
Pobyt w Subkowach biskupa Jana SzafraĔca odnotowano
25 lutego 1429 roku. Wówczas, po zbadaniu sprawy, na proĞbĊ
Janusza, soátysa wsi Maükowy, wydaá nowy przywilej, gdyĪ pierwotny ulegá silnemu podniszczeniu. Byá on transumptem (uwierzytelniona kopia – przyp. red.) dokumentu wystawionego przez
biskupa Gerwarda równieĪ w Subkowach 24 lutego 1303 roku.
Biskup Krzesáaw KurozwĊcki za zgodą kapituáy katedralnej
25 lutego 1497 roku lokowaá na prawie cheámiĔskim wieĞ Malenin. Uczyniá to za poĞrednictwem soátysa àukasza i jego sukcesorów oraz wáodarza dóbr pomorskich.
W XVI wieku hierarchowie koĞcielni takĪe licznie przybywali
do Subków. WĞród nich odnotowano biskupa Macieja Drzewickiego. Na proĞbĊ Jana Salericha, plebana parafii w Lignowach,
ale wbrew opinii tenutariusza (urzĊdnik ziemski w dawnej Polsce,
tzw. starosta niegrodowy, który dzierĪawiá lub przyjmowaá w zastaw dobra królewskie – przyp. red.) w Lignowach Tidemana oraz
miejscowego soátysa i ludnoĞci 16 wrzeĞnia 1523 roku zmniejszyá
uprawnienia duszpasterskie kaplicy w Szprudowie. Zachowaá dla
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niej tylko dzieĔ patronalny apostoáów Szymona i Judy Tadeusza
(28 paĨdziernika) oraz dni Ğwiąteczne. W tym samym dniu na umówionych warunkach przekazaá w uĪytkowanie Michaáowi Heyssemowi i jego sukcesorom wieĞ Stolcemberg.
Natomiast wáocáawski biskup Jakub UchaĔski powierzyá
20 kwietnia 1560 roku Mikoáajowi Smoli i jego wspóápracownikom
w uĪytkowanie gospodĊ kurialną w Subkowach. Miaáo to nastąpiü
bez zgody kapituáy katedralnej, poniewaĪ hierarcha nie byá jeszcze
przez nią wybrany. KilkanaĞcie lat póĨniej 10 sierpnia 1575 roku
biskup Stanisáaw Karnkowski na proĞbĊ karczmarza Pawáa Smolika potwierdziá przywilej wystawiony przez swego poprzednika.
Ponadto wydaá dwa dokumenty, pod którymi widnieje data 3 sierpnia 1579 roku. Na wniosek karczmarza w Stolcembergu Marcina
Redera zatwierdziá dokument zawierający opiniĊ starosty subkowskiego Kosobudzkiego. Pozwoliá takĪe swoim poddanym ze wsi
Subkowy wypasaü bydáo na pastwiskach pobliskiego Bischofdorf
(miejscowoĞü dziĞ nieznana), poniewaĪ ulitowaá siĊ nad ich zbiednieniem z powodu wojny gdaĔszczan z królem Stefanem Batorym.
Do Subków czĊsto przybywaá biskup Hieronim RozraĪewski.
To on, za zgodą kapituáy katedralnej, wystawiá 5 sierpnia 1583 roku
dwa przywileje lokacyjne, których oryginaáy zaginĊáy – dla soátysa
wsi BrzeĨno WawrzyĔca Goáy oraz Eliasza, soátysa wsi Malenin.
JednoczeĞnie wprowadziá w powyĪszych umowach konieczne
zmiany i poprawki. Biskup RozraĪewski poĞwiadczyá 18 lipca 1589
roku, Īe starosta i arendarz majątków biskupich klucza niesuákowskiego Jan Lipnicki wpáaciá do jego skarbu z tytuáu naleĪnoĞci 300
záotych polskich. Ten sam dostojnik koĞcielny 16 sierpnia 1596 roku
sprawdzaá dokumenty dzierĪawne soátysów w majątkach rozlegáego
klucza subkowskiego i otrzymaá do wglądu przywilej dostarczony przez Wincentego SullĊ, soátysa wsi Wysin. Kilka dni póĨniej
21 sierpnia Jerzy Grabowicz, soátys wsi Chwaszczyno, przedstawiá podobny dokument odnoszący siĊ do wymienionej miejscowoĞci, a wystawiony przez biskupa Macieja z GoáaĔczy w RaciąĪku 29 czerwca 1350 roku. Przy okazji kolejnej wizyty 18 lipca 1597
roku swym poddanym ze wsi Giemlice oddaá w arendĊ (dawniej:
dzierĪawa – przyp. red.) na dogodnych warunkach na cztery lata
(1597-1601) pastwiska w miejscowoĞci Bischofsdorf. Ich podziaáu
na poszczególne czĊĞci miaá dokonaü starosta subkowski. Ponadto
8 lipca 1598 roku przekazaá kasztelanowi Ğremskiemu Kasprowi
z Nowego Miasta RozdraĪewskiemu w arendĊ na rok klucz wáocáawski za kwotĊ 5000 záotych polskich, dary w naturze, ofiary na
katedrĊ i miejscową szkoáĊ oraz goszczenie jego dworu przybywającego w liczbie trzydziestu koni. Kilka dni póĨniej 24 lipca oddaá
w trzyletnią dzierĪawĊ staroĞcie piórkowskiemu Aleksandrowi z Nowego Miasta RozdraĪewskiemu majątki biskupstwa w tamtejszym
kluczu z miastem àągowem za opáatą roczną 2200 záotych polskich
regulowanych osobiĞcie w dwóch ratach. Kolejny dokument
z 26 lipca 1598 roku mówi o przekazaniu w arendĊ na trzy lata
staroĞcie Piotrowi Osieckiemu dóbr biskupich klucza komorskiego. Za to dzierĪawca zostaá zobowiązany do przekazania w dwóch
ratach opáat w wysokoĞci 1900 záotych polskich za kaĪdy rok z wyjątkiem trzeciego, gdzie kwota byáa o 100 záotych wyĪsza.
Biskup Andrzej Lipski 8 wrzeĞnia 1625 roku za przyzwoleniem kapituáy katedralnej przekazaá w emfiteuzĊ (rodzaj dzierĪawy
gruntu – przyp. red.) mieszkaĔcom wsi Giemlice biskupie áąki naleĪące do wsi Miáobądz. Okres dzierĪawy miaá trwaü dwadzieĞcia
lat. UĪytkownicy ziemi kaĪdorazowo na Ğw. Marcina (11 listopada) uiszczali roczną opáatĊ w wysokoĞci 1200 florenów polskich.
Na podstawie przedstawionych dokumentów znajdujemy sporo informacji o hierarchach diecezji wáocáawskiej, przede wszystkim, kiedy przebywali oni w Subkowach oraz jakie podejmowali
decyzje. Stanowią one bogaty materiaá Ĩródáowy, z którego jednoznacznie wynika, Īe biskupia osada posiadaáa w minionych wiekach wysoką rangĊ i duĪe znaczenie.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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GRZEGORZ WOLIýSKI

Jeszcze o kalatrawensach
z Tymawy…

P

ojawienie siĊ przedstawicieli hiszpaĔskiego zakonu
rycerskiego Calatrava (zwanych potocznie kalatrawensami)
w pomorskiej Tymawie na przeáomie lat 20. i 30. XIII wieku
stanowi jedną z wielu osobliwych i nie wyjaĞnionych do koĔca zagadek historycznych wczesnoĞredniowiecznego Pomorza GdaĔskiego.
Historycy od stuleci próbowali (nie szczĊdząc swego naukowego trudu) wyjaĞniü m.in.: przyczyny pojawienia siĊ tej formacji zakonnej
w Tymawie, czasu ich przebywania tamĪe oraz celu ich pobytu, jaki
mógá im przyĞwiecaü. Nagromadziá siĊ przy tym spory zasób artykuáów naukowych i prac poĞwiĊconych temuĪ problemowi, waĪnych
moim zdaniem, gdyĪ uwypuklają oraz przybliĪają nam one coraz bliĪej problem pojawienia siĊ kalatrawensów w pomorskiej Tymawie1.
ZaáoĪeniem niniejszego artykuáu nie jest dokonywanie przeglądu
opinii poszczególnych historyków dotyczących problemu tymawskich kalatrawensów. Autor stawia sobie za cel przede wszystkim
ponowne, obiektywne, a przede wszystkim przejrzyste rozpatrzenie
niniejszego problemu w Ğwietle dostĊpnych dokumentów.
Co tak naprawdĊ wiadomo na temat tejĪe formacji zakonnej, która
przebywaáa w Tymawie na przeáomie lat 20. i 30. XIII wieku? PierwszorzĊdnym problemem stojącym przed historykiem jest tu przede
wszystkim szczupáoĞü Ĩródeá związanych z pomorskim epizodem kalatrawensów2. Nie mniej jednak, spróbujmy (w Ğwietle wspomnianej
szczupáoĞci Ĩródeá) przeanalizowaü pokrótce jeszcze raz ten problem.
Pierwszym z dokumentów, w którym natrafiamy na tymawskich kalatrawensów, jest darowizna wsi Radostowo i 10 páugów
niemieckich w ksiąĪĊcej wsi Rajkowy, uczyniona na rzecz cystersów z Oliwy (ad structuram monasterii ab ipsis iam inchoatam
hereditate) przez ksiĊcia Sambora II. Dokument opatrzony jest datą
9.08.1224 roku (M.° CC.° vicesimo quarto in vigila beati Laurencii
martiris), a jako miejsce przekazania darowizny podana jest Tymawa (Thymaua)3. WĞród Ğwiadków uczynionej darowizny wystĊpują
m.in. tamtejsi bracia kalatrawensi o imionach: Konrad, Herbord oraz
Magnus. Ponadto w koraboracji dokumentu czytamy, Īe zostaáa
przywieszona do niego oprócz pieczĊci Sambora II równieĪ pieczĊü
ich przeáoĪonego – mistrza Florencjusza4.
Historycy (S. Kujot i G. Labuda) wystarczająco udowodnili, Īe
rok podany w datacji tego dokumentu (1224) nie zgadza siĊ co do jego
treĞci5. Przeczy temu caáy szereg faktów m.in. tytulatury uĪytej w nim
przez Sambora II (dux) w tak wczesnym okresie (1224 r.) nie moĪe
wchodziü w ogóle w grĊ6. Ponadto datacji dokumentu przeczy jego
narracja (tj. wypadki poprzedzające uczynienie darowizny cystersom
z Oliwy), która mówi nam o odbudowie ich klasztoru (ad structuram
monasterii ab ipsis iam inchoatam) i odnosi siĊ zapewne do sytuacji
po dotkliwym napadzie Prusów w okolice GdaĔska (spalenie klasztorów w Oliwie i Stoápie), który miaá miejsce wedáug rocznika klasztoru
koábackiego w paĨdzierniku 1226 roku7.
PowyĪsze ustalenia historyków powodują, Īe nie moĪna roku
podanego w tym dokumencie (1224) uznaü za wiarygodny. Dlaczego wiĊc widnieje na nim akurat tak wczesna data? Pomijając hipotezĊ jaką postawiá G. Labuda o antydatacji tego dokumentu o 4-5 lat
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wstecz, od daty jego oficjalnego wystawienia w 1233 roku w oliwskim skryptorium8, trafniejszą i bardziej wiarygodną hipotezą jest,
moim zdaniem, moĪliwoĞü popeánienia báĊdu przez cysterskiego
mundatora podczas sporządzania oficjalnego czystopisu dokumentu
w skryptorium oliwskim okoáo 1233 roku.
W tym kontekĞcie G. Labuda i E. Rymar przedstawiają dwie
moĪliwoĞci9. Pierwszy z badaczy zaáoĪyá, Īe cysterski mundator
báĊdnie odczytaá w datacji wczeĞniejszej minuty, tj. brudnopisu
czy konceptu, koĔcową rzymską liczbĊ IX jako IV i mylnie wpisaá
w datacji czystopisu quarto (4). Drugi z badaczy zaáoĪyá, podobnie
jak pierwszy, Īe báąd w dacie zaistniaá przy sporządzaniu czystopisu dokumentu, dodając, Īe ostatnią niezbyt wyraĨną rzymską liczbĊ
VII mundator báĊdnie odczytaá jako liczbĊ IIII wpisując quarto (4),
stąd pojawienie siĊ w dokumencie roku 122(4)10. UwaĪaü moĪna,
Īe bardziej trafna jest tu hipoteza E. Rymara, co wyjaĞniaáoby, Īe akt
darowizny Sambora II dla cystersów z Oliwy w rzeczywistoĞci miaá
miejsce 9.08. ale 1227 roku. Rok ten zdaje siĊ byü juĪ odpowiedni co
do treĞci dokumentu, tym samym wystĊpujący w nim kalatrawensi
równieĪ mogli siĊ pojawiü w Tymawie od 1227 roku.
Po raz drugi kalatrawensi pojawiają siĊ na terytorium Polski
w styczniu 1230 roku w Inowrocáawiu, jako Ğwiadkowie ugody
pierwszego misyjnego bpa Prus Chrystiana z KrzyĪakami. Sáowa ugody potwierdzają tam (obok dwóch cysterskich opatów
z àekna i Lądu) bracia kalatrawensi z Tymawy (fratribus de Thimov) o imionach: Gerhard i Konrad11. Niezwykáe, Īe rozpoznajemy tu brata Konrada z wczeĞniejszego dokumentu tymawskiego
z 9.08.1224 (1227 r.). Jednak po wspomnianym dokumencie (ze
stycznia 1230 r.) wiĊcej na kalatrawensów w pomorskich Ĩródáach nie natrafiamy, ich Ğlad tymawski niestety siĊ urywa.
W tym samym czasie (w 1231 r.), mamy wydanie postanowienia cysterskiej kapituáy generalnej w burgundzkim opactwie Morimond, której zakon kalatrawensów byá ĞciĞle podporządkowany,
mówiący o zakazie wysyáania przedstawicieli tegoĪ zakonu poza
macierzysty Póáwysep Iberyjski (Calatravenses extra fines Hispaniae aliter quam personae Ordinis carnibus non utantur) 13.
Posiadamy jeszcze jeden dokument – wzmiankĊ odnoszącą siĊ
zapewne do kalatrawensów z Tymawy. Mianowicie w 1245 roku
jacyĞ ksiąĪĊta polscy (duces de Polonia) wysyáają do wspomnianej kapituáy generalnej w Morimond petycjĊ o ponowne przysáanie kalatrawensów do Polski14. Poszlaki wskazują, Īe nadawcami
petycji mogli byü ksiąĪĊta wielkopolscy (Przemysá I i Bolesáaw
– synowie ksiĊcia Wáadysáawa Odonica), próbujący poprzez swą
proĞbĊ wzmocniü w tym czasie utracone wpáywy bpa Chrystiana15, o których poniĪej.
Są to wszystkie dostĊpne obecnie znane historykom wzmianki
Ĩródáowe, odnoszące siĊ do kalatrawensów tymawskich. W swojej
pracy magisterskiej oraz opublikowanym artykule na áamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” (nr 2 i 3, 2010 r.), postawiáem nastĊpującą hipotezĊ opartą na uprzedniej skrupulatnej analizie
materiaáów Ĩródáowych oraz wspartą fachową literaturą przedmiotu,
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Īe kalatrawensów sprowadziá do Tymawy (w 1227 r.) bp Chrystian
i osadziá ich tam za wiedzą któregoĞ z tamtejszych ksiąĪąt (raczej
jeszcze Warcisáawa I15A) zapewne w celach obronnych, gdyĪ przemawia za tym przecieĪ juĪ sam charakter tegoĪ zakonu16.
Ich znikniĊcie z Tymawy utoĪsamiáem natomiast z dostaniem
siĊ wspomnianego biskupa do niewoli u Sambów w poáowie 1233
roku17.Tym samym kalatrawensi z Tymawy, osadzeni i protegowani
przez tegoĪ biskupa, znaleĨli siĊ w trudnej sytuacji. Z jednej strony
„byü moĪe” niechĊtne stanowisko kapituáy generalnej w Morimond
do odlegáej pomorskiej komandorii, z drugiej popadniĊcie w niewolĊ ich gáównego sprzymierzeĔca i zapewne inicjatora ich osadzenia
– bpa Chrystiana. Jednym sáowem równaáo siĊ to osamotnieniu kalatrawensów, do czego przyczyniá siĊ równieĪ ich nikáy stan osobowy
(zaledwie 5 braci). Wszystko to spowodowaáo zapewne, Īe zdecydowano o zwiniĊciu tymawskiej komandorii przez kalatrawensów
w 1233 roku18. Bp Chrystian powróciá z niewoli sambijskiej po
6 latach (!), wykupiony z niej m.in. przez ksiĊcia gdaĔsko-pomorskiego ĝwiĊtopeáka II. KrzyĪacy, którzy uprzednio rozgáaszali
w kurii papieskiej faászywe wiadomoĞci o jego Ğmierci, uzyskali
tymczasem prawa do wszystkich jego dóbr i praw na terenie ziemi
cheámiĔskiej. Ponadto inkorporowali w tym czasie utworzony przez
niego Zakon Braci Chrystusowych tzw. dobrzyĔców (1235 r.) oraz
m.in. zburzyli jego siedzibĊ misyjną w SantyĪe19. Reasumując, jego
dzieáo Īycia zostaáo zrujnowane.
Niemniej jednak, biskup ten, nie godząc siĊ z zaistniaáą sytuacją
po 1239 roku, próbowaá odzyskaü swoje dawne wpáywy w Prusach.
Wspierany przez ksiąĪąt wielkopolskich oraz tamtejsze klasztory,
wnosiá m.in. do kurii papieskiej skargi na KrzyĪaków (1240 r.), czy
snuá plany fundacji nowego opactwa cysterskiego w Prusach (1242 r.).
Warto wspomnieü, Īe solidarnie poparáo równieĪ jego sprawĊ kilkunastu cysterskich opatów z terenów Francji, Niemiec oraz – co
byáo juĪ wspomniane – z Polski (1243 r.)20. Wielce prawdopodobne
jest wiĊc, Īe petycja ksiąĪąt wielkopolskich z 1245 roku o ponowne
przysáanie kalatrawensów do Polski byáa wáaĞnie jedną z inicjatyw
ratujących pozycjĊ biskupa. NieugiĊte postanowienie papieĪa Inno-

centego IV o podziale Prus na cztery diecezje w 1243 roku (dziĊki
staraniom KrzyĪaków – przyp. G. W.) zdawaáy siĊ niweczyü biskupie plany Chrystiana, który upominany przez papieĪa co do wyboru
jednej z nich, zmará w grudniu 1245 roku21.
Podsumowując niniejszy artykuá, podkreĞliü trzeba równieĪ
szeroką dziaáalnoĞü bp Chrystiana na pruskim polu misyjnym,
a szczególnie jego moĪliwoĞci i uprawnienia w tym kontekĞcie22
oraz szerokie kontakty w Ğredniowiecznej zachodniej Europie,
szczególnie wĞród klasztorów cysterskich. ZaáoĪenie przez niego podlegáego mu zakonu dobrzyĔców, czy wybudowanie na
pograniczu pomorsko-pruskim misyjnego grodu w Santyrze
w pobliĪu Tymawy powodują, Īe postaü jego zdaje siĊ byü najodpowiedniejszą do ewentualnego sprowadzenia przedstawicieli
zakonu kalatrawensów do Tymawy. Faktem jest, Īe na podstawie dokumentu tymawskiego z 9.08.1224 (1227 r.), w którym
wystąpili kalatrawensi, nie da siĊ jednoznacznie odpowiedzieü na
pytania związane z ich krótkim pobytem w Tymawie. Poznajemy
bowiem z niego tylko ich imiona, przeáoĪonego i miejsca przebywania. Jednak juĪ wystąpienie kalatrawensów jako Ğwiadków
w dokumencie bpa Chrystiana w styczniu 1230 roku zdaje siĊ
w zupeánoĞci zdradzaü ich powiązania z tymĪe biskupem oraz
z wielkopolskimi klasztorami w àeknie i Lądzie, podporządkowanymi przecieĪ tej samej kapitule generalnej co kalatrawensi23.
Powiązanie kalatrawensów tymawskich z kapituáą w Morimond
zdaje siĊ zdradzaü równieĪ ksiąĪĊca petycja z 1245 roku skierowana z Polski do powyĪszej kapituáy.
Kalatrawensi tymawscy giną w Ĩródáach mniej wiĊcej w tym
samym okresie, kiedy bp Chrystian popada w niewolĊ (1233 r.).
Nie wiadomo co siĊ z nimi staáo, zapewne opuĞcili TymawĊ. Kiedy
po 1239 roku biskup ten stara siĊ o odzyskanie swoich dawnych
wpáywów utraconych na rzecz KrzyĪaków, mamy w tym czasie
wspomnianą proĞbĊ ksiąĪąt wielkopolskich do kapituáy generalnej
w Marimond o ponowne przysáanie kalatrawensów. Postaü bpa
Chrystiana zdaje siĊ byü wiĊc najbardziej odpowiednią postacią,
która staáa za krótkim epizodem tymawskich kalatrawensów.

Przypisy:
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Uczyá patriotyzmu
i czci
wobec Ojczyzny

P

atriotyzm Jana Pawáa II wyraĪaá siĊ w miáoĞci do Polski
– Ojczyzny. Byáa to miáoĞü prawdziwa, wielka, ofiarna,
wierna; miáoĞü, która wypowiadaáa siĊ w czynach. Bo ja
pragnĊ dla mojego narodu przyszáoĞci, wspaniaáej przyszáoĞci – to
wyznanie PapieĪa usáyszeliĞmy w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku.
Jan Paweá II przypomniaá nam, Īe sáowo „Polska” nas
wszystkich okreĞla, zobowiązuje, ale i kosztuje, stanowi wartoĞü. Mówiá: Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie
kosztowaáa.
O tym, Īe Ojciec ĝwiĊty Jan Paweá II przejawiaá wielką miáoĞü do Polski, pewnie nie trzeba nikogo przekonywaü. JuĪ po
wyborze na PapieĪa zawsze gáĊboko przeĪywaá wszelkie zawirowania historyczne rodzinnego kraju. Przyjrzyjmy siĊ jednak
bliĪej temu, co On sam mówiá na temat Polski i jakie wymagania stawiaá w tej kwestii rodakom. Zacznijmy od pytania: Czym
jest Ojczyzna?
Sáowo „Ojczyzna” posiada dla nas wyjątkowe znaczenie,
którego nie posiadają inne narody Europy i Ğwiata. Jan Paweá II
mocno podkreĞlaá, Īe swoje wychowanie zawdziĊcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej historii, polskim
szkoáom, polskim uniwersytetom i temu bogatemu dziedzictwu,
które naleĪaáoby uczyniü przedmiotem szlachetnej dumy. Mówiá
bowiem, Īe: W Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej stale tkwiĊ gáĊboko wroĞniĊty korzeniami mojego Īycia, mojego serca, mojego
powoáania.
Z Ojczyzną wiąĪe siĊ patriotyzm. Pod tym pojĊciem rozumiemy ustosunkowanie siĊ do tego, czym jest Ojczyzna. Warto
by jednak poszukaü bliĪej, czym ona jest. Z pewnoĞcią bardzo
trafnie Jan Paweá II wypowiedziaá siĊ na temat Ojczyzny przy
okazji spotkania ze Ğrodowiskiem akademickim Uniwersytetu
JagielloĔskiego: Ojczyzna to jest dziedzictwo, które nie tylko
obejmuje pewien zasób dóbr materialnych na okreĞlonym terytorium, ale nade wszystko jest jedynym w swoim rodzaju skarbcem wartoĞci i treĞci duchowych, czyli tego wszystkiego, co skáada siĊ na kulturĊ narodu.
Jak wielką czcią Jan Paweá II obdarzyá PolskĊ, widzimy
przede wszystkim w gestach i sáowach powitania podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Szczególnie zaĞ warto zwróciü uwagĊ na
pobyt w kraju Ojca ĝwiĊtego w czerwcu 1979 roku. Mówiá wtedy: Ucaáowaáem ziemiĊ polską, z której wyrosáem. ZiemiĊ, z której
wezwaá mnie Bóg – niezbadanym wyrokiem swojej OpatrznoĞci
– na StolicĊ Piotrową w Rzymie. ZiemiĊ, do której przybywam
dzisiaj jako pielgrzym (…).
Szczególnie zaĞ wzruszające są sáowa wypowiedziane podczas drugiej pielgrzymki: Przybywam do Ojczyzny. Pierwszym
sáowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klĊczkach, byá poca-
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áunek tej ziemi: ojczystej ziemi. (…) Pocaáunek záoĪony na ziemi
polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocaáunek záoĪony na rĊkach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą
matką ziemską.
Jak widaü, Polska dla PapieĪa miaáa znaczenie bardzo
szczególne. Porównanie do Matki, to wyniesienie jej w systemie
wartoĞci bardzo wysoko. RównieĪ w sáowach wypowiadanych
przed odlotem do Rzymu, PapieĪ wspomniaá wielokrotnie, iĪ
zabiera ze sobą pamiĊü widoku ojczystej ziemi, szczególnie tak
bardzo umiáowanych Tatr.
Ojczyzna, to równieĪ szczególne miejsca i szczególni ludzie.
Tymi miejscami z pewnoĞcią byáy dla Jana Pawáa II Wadowice
i Kraków. Miejsca narodzin, pierwszych lat máodoĞci, a potem
posáugi kapáaĔskiej i biskupiej. Ze wzruszeniem wspominaá podczas pielgrzymek te miasta. W nich odnajdywaá wymiar ojczystej
ziemi. Przez pryzmat maáej Ojczyzny miáowaá PolskĊ.
RównieĪ te ziemie, na których nigdy nie byá, a które są
ĞciĞle związane z historią Polski, PapieĪ nosiá w swoim sercu:
Nigdy w Īyciu nie byáem w Wilnie. Jestem tu po raz pierwszy.
RównoczeĞnie moĪna powiedzieü, Īe przez caáe moje Īycie, (…)
stale byáem w Wilnie. Byáem w Wilnie myĞlą i sercem, moĪna
powiedzieü caáym moim jestestwem, przynajmniej w jakimĞ
jego szczególnym wymiarze. To mi pozostaáo równieĪ w Rzymie, moĪe nawet bardziej.
PowyĪsze sáowa dobitnie wskazują, jak pojĊcie „Ojczyzna” w rozumieniu Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II zostaáo ubogacone i poszerzone. PapieĪ byá wymagający, przede wszystkim w stosunku do siebie, ale umiaá teĪ stawiaü wymagania
innym. JeĞli mielibyĞmy wskazaü jakieĞ ramy wychowania
patriotycznego, moglibyĞmy siĊ posáuĪyü sáowami PapieĪa
do Kaszubów w 1999 roku. Prosiá on wtedy o pielĊgnowanie
swojej toĪsamoĞci, pielĊgnowanie wiĊzów rodzinnych, pogáĊbianie znajomoĞci swojego jĊzyka, przekazywanie tradycji
máodemu pokoleniu.
Jan Paweá II uczy nas patriotyzmu, mówiąc: Patriotyzm
oznacza umiáowanie tego co ojczyste: umiáowanie historii, tradycji, jĊzyka czy samego krajobrazu ojczystego, dzieá i owocu
geniuszy – naszych rodaków. Z jaką miáoĞcią odnosiá siĊ do
Ojczyzny, kiedy mówiá: MyĞląc Ojczyzna, pragnĊ by zamknąü
ją w sobie jak skarb albo Z nią nie moĪe rozstaü siĊ moje serce
bądĨ teĪ Gdy wspominam piĊkno Tatr, to áza siĊ w oku krĊci.
MiáoĞü do Polski – Ojczyzny wypowiadaá z wáaĞciwą mu
gáĊbią i wraĪliwoĞcią sáowami poezji: Ojczyzna – kiedy myĞlĊ
– wówczas wyraĪam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce,
jakby ukryta granica, która we mnie przebiega ku innym, aby
wszystkich ogarniaü w przeszáoĞü dawniejszą niĪ kaĪdy z nas:
z niej siĊ wyáaniam...
Znamienne są sáowa kilkakrotnie powtarzane przez Jana
Pawáa II, szczególnie do máodych o stawianiu sobie wymagaĔ.
Nie tylko wtedy, gdy inni od nas tego wymagają, lecz szczególnie wtedy, gdy wymagaĔ nikt nie stawia. Bo od naszej aktywnej
postawy zaleĪeü bĊdzie Polska. Nasze byü i nasze mieü. PapieĪ
áączy dwa tematy: moralnoĞci i patriotyzmu. Wskazując na bohaterską postawĊ majora Henryka Sucharskiego na Westerplatte, odwoáuje siĊ do sumienia máodych ludzi. Tak jak polscy Īoánierze trwali do koĔca na stanowiskach, tak my winniĞmy trwaü
przy wartoĞciach, od których nie moĪna zdezerterowaü. Sáowa te
do dziĞ odbijają siĊ gáoĞnym echem.
Jan Paweá II nie baá siĊ równieĪ mocnych sáów kierowanych
do tych, którzy krzywdzą sáabszych, krzywdząc tym samym
PolskĊ. W sposób szczególny moĪemy tu nawiązaü do sytuacji stanu wojennego, którego wprowadzenie PapieĪ bardzo boleĞnie przeĪyá. Ten gwaát zadany Polsce skomentowaá podczas
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spotkania w Belwederze 17 czerwca 1983 roku z ówczesnymi
wáadzami paĔstwa polskiego. Czyniá to z miáoĞcią, ale i stanowczoĞcią. Zresztą pod koniec przemówienia wyraĨnie podkreĞliá,
iĪ w Rzymie bĊdzie Ğledziá wydarzenia w Polsce i bĊdzie na nie
bardzo wyczulony.
Znane byáy PapieĪowi zagroĪenia wypáywające z „zacháyĞniĊcia siĊ” wolnoĞcią i wáadzą. PrzejĞcie (…) stawia przed
kaĪdym nowe zadania. Przeciw ich podjĊciu dziaáają dawne
nawyki, a czĊĞciowo teĪ dawne struktury, których nie sposób
wymieniü z dnia na dzieĔ. Jan Paweá II bardzo wyraĨnie mówi
do Polaków, iĪ „Nowa Polska” to proces dáugotrwaáy i bardzo
pracocháonny.
Ojciec ĝwiĊty wielokrotnie wskazywaá nam, jak realizowaü
mamy swoje patriotyczne powoáanie. Jego zdaniem caáy naród
polski musi Īyü we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera
siĊ na prawdzie. Jest to sprawa zupeánie podstawowa. Nie zawaham siĊ powiedzieü, Īe od tego przede wszystkim: od zaufania
zbudowanego na prawdzie, zaleĪy przyszáoĞü Ojczyzny – mówiá
PapieĪ w 1983 roku.
Wyjątkowe są sáowa Jana Pawáa II podczas przemówieĔ poĪegnalnych. W kaĪdym z nich motyw patriotyzmu przewija siĊ
bardzo mocno. MoĪemy sobie tylko próbowaü wyobraziü, co
czuá odlatując z Ojczyzny, choü zawsze mówiá, iĪ jest ona nieustannie w jego sercu i modlitwie. Sáowa znane, ale tak bardzo
gáĊbokie, iĪ pozostają jako wezwanie i wyzwanie dla przyjmującego te sáowa: I dlatego – zanim stąd odejdĊ, proszĊ was, abyĞcie to cale duchowe dziedzictwo, któremu na imiĊ „Polska”,
raz jeszcze przyjĊli z wiarą, nadzieją i miáoĞcią – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie ĞwiĊtym.
Jan Paweá II peániąc uniwersalną posáugĊ wobec caáego
KoĞcioáa – wszystkich ludów i narodów – podkreĞlaá, Īe jest
synem polskiego Narodu i czerpie siáy z jego duchowego dziedzictwa. Z odwagą i wielką miáoĞcią mówiá o Polsce: O ziemio
polska! Ziemia trudna i doĞwiadczona! Ziemio piĊkna! Ziemio
moja! oraz Ziemio szczególnie odpowiedzialnego Ğwiadectwa,
ziemio trudnego wyzwania!
I te ostatnie, poĪegnalne: A na koniec cóĪ powiedzieü? ĩal
odjeĪdĪaü. MoĪemy Ğmiaáo powiedzieü, iĪ to nie byá frazes, lecz
prawdziwa tĊsknota za Ojczyzną, której wiĊcej nie zobaczyá. To
byáy teĪ ostatnie sáowa, jakie wypowiedziaá na polskiej ziemi.
MyĞlĊ, Īe obecnie – w dobie otwartych granic i wielkiej
migracji ludzi – Jan Paweá II jest dla nas najlepszym przykáadem, jak trzeba pracowaü dla kraju, by sáowo „Polak” budziáo
ĪyczliwoĞü i szacunek na Ğwiecie, a w kraju dawaáo poczucie
tego, co wartoĞciowe, co jakoĞciowo najlepsze, oĪywione myĞlą
i sercem.
Ojciec ĝwiĊty swoją postawą mówiá nam jeszcze jedno,
Īe o PolskĊ trzeba dbaü. Dbajmy wiĊc o naszą OjczyznĊ,
mając na uwadze Jego sáowa: Stając siĊ czáonkiem Wspólnoty Europejskiej Polska nie moĪe straciü niczego ze swoich
dóbr materialnych i duchowych, których za cenĊ krwi broniáy pokolenia naszych przodków. Ta obrona dóbr materialnych i duchowych i ich pomnoĪenie, bo po to weszliĞmy
do struktur Unii Europejskiej, jest wielkim historycznym
zadaniem stojącym dziĞ przed Polakami. JeĪeli patriotyzm
polski ma w tej obronie i pomnaĪaniu naszych dóbr odegraü
waĪną rolĊ, to trzeba go umacniaü.
Prawdziwa miáoĞü Ojczyzny zobowiązuje nas do zachowania wszĊdzie honoru i godnoĞci Polaka. Uczy nas tego Jan Paweá II kiedy mówi: Byü Polakiem, to nieáatwe, ale warto. BądĨmy wiĊc Polakami takimi, o których mówi nasz wielki rodak
Jan Paweá II, zawsze i wszĊdzie, równieĪ dziĞ w jednoczącej
siĊ Europie.

KMR

JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy wcieleni
do Wehrmachtu za PolskĊ walczyli
c z Ċ Ğ ü IV

Oto dwa róĔne biogramy: Józefa Knutha, który od dzieciþstwa walczyä z wrogiem i siäñ zostaä przymuszony do
säuĔby w Wehrmachcie oraz Wäadysäawa Kamiþskiego walczñcego na Zachodzie.
JÓZEF KNUTH
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rodziá siĊ 29 listopada 1896 roku w Piasecznie w wielodzietnej
rodzinie robotnika Piotra i Katarzyny. Jego starszym rodzeĔstwem byáy siostry: Marcjanna, Marianna, Anna, Julianna
i Bronisáawa. Józef byá najmáodszym czáonkiem rodziny. WczeĞnie
straciá ojca, dlatego jego wychowaniem zajĊáa siĊ matka, którą bardzo
kochaá. Kiedy z kaĪdym dniem nasilaáa siĊ germanizacja, 10-letni Józio wraz z siostrą Bronisáawą (13 l.) uczĊszczaá do niemieckiej szkoáy
w Piasecznie. Te dziaáania Niemców przyczyniáy siĊ do wybuchu strajku szkolnego w obronie wiary i mowy praojców, m.in. w szkole w Piasecznie (1906-1907), w którym uczestniczyáa najstarsza klasa czwarta
(20 uczniów) i 10-letni Józef Knuth. Tak zapewne zadecydowaáa matka, która byáa wspóáorganizatorką tego patriotycznego zrywu.
Julianna Knuth, która mieszkaáa w Bydgoszczy, w liĞcie skierowanym do kierownictwa Szkoáy Podstawowej w Piasecznie
z 12 X 1960 r., miĊdzy innymi napisaáa: Wszystkie dzieci strajkujące (w Piasecznie – przyp. autora) straszone róĪnymi groĨbami ze
strony nauczycieli przestaáy strajkowaü z wyjątkiem mojej siostry
Bronisáawy (13 l.) i brata Józefa (10 l.), którzy uporczywie stali
przy swoim zdaniu. W koĔcu, gdy nie pomogáy Īadne groĨby i bicie, przyjechali policjanci z Gniewu, zabrali siostrĊ moją, mojego
brata z matką, którą zamknĊli na 2 dni w wiĊzieniu w Gniewie,
odebrali jej rentĊ inwalidzką, której wiĊcej nie odzyskaáa.
Prusacy siáą zabrali matce Katarzynie jej 13-letnią córkĊ i 10letniego syna i wywieĨli na dalszą germanizacjĊ do Prus Wschodnich. Za karĊ BronisáawĊ umieszczono w Domu Poprawczym
w Brunsberd, a Józefa – w Domu Dziecka w Sztumie, którym kierowaáy siostry zakonne. To dziĊki nim maáy Józio uczĊszczaá do szkoáy
i przystąpiá do Pierwszej Komunii ĝwiĊtej. Gdy ukoĔczyá 16 lat, pracowaá jako robotnik rolny w gospodarstwie Niemca w Ruschendorf,

Bronisáawa Knuth
zginĊáa w l. 30.
w wypadku
samochodowym
w Bydgoszczy
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Józef Knuth

gdzie przebywaá aĪ do wybuchu wojny w 1914 roku. PóĨniej sáuĪyá
w pruskim wojsku i braá udziaá w wojnie.
Do matki do Piaseczna wróciá z siostrą Bronisáawą w lutym 1920
roku. Mowy polskiej nie zapomniaá.
Pracowaá ciĊĪko jako cieĞla w Piasecznie i okolicy. Opiekowaá
siĊ schorowaną matką. Aktywnie dziaáaá w Towarzystwie Ludowym
w Piasecznie za prezesury organisty Ksawerego Pozorskiego.
W dniu 14 sierpnia 1938 roku umaráa ukochana matka, jego Īyciowa podpora. Jej pogrzeb odbyá siĊ 17 sierpnia w Piasecznie.
PóĨniej pracowaá w porcie gdyĔskim. W czasie okupacji hitlerowskiej Józef Knuth byá szykanowany, gdyĪ nie chciaá podpisaü
volkslisty (III grupa).
O tym tragicznym zdarzeniu jego siostra Julianna w liĞcie napisaáa: W czasie okupacji znów go aresztowano, poniewaĪ nie chciaá
przyjąü dowodu niemieckiego i po 3-tygodniowym pobycie w wiĊzieniu w Tczewie zostaá wysáany do Norwegii, gdzie musiaá peániü
sáuĪbĊ marynarza aĪ do koĔca wojny. Fakt ten jest autentycznym
dowodem przymusu sáuĪby w Wehrmachcie.
Po zakoĔczeniu wojny wróciá do Piaseczna i dalej ciĊĪko pracowaá jako cieĞla.
Zmará na astmĊ 25 marca 1961 roku i spocząá w grobie matki na
piaseckim cmentarzu.
ħródáa:
KsiĊga zmaráych parafii Piaseczno, wpis 1961/9, s. 91.
List siostry Julianny z dn. 12 X 1966, rkp. s. 3.
Ustna relacja Franciszka Ziorkiewicza z Piaseczna.
Kronika Szkoáy Podstawowej w Piasecznie.
KsiĊga PamiĊci Piaseczna.
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WALCZYLI ZA POLSKõ
WàADYSàAW KAMIēSKI

U

rodziá siĊ 24 sierpnia 1908 roku w Lalkowach (pow.
Starogard Gd.) w rodzinie Jana i Franciszki z domu
GawroĔskiej z Opalenia. Po ukoĔczeniu miejscowej
szkoáy powszechnej uczyá siĊ kowalstwa. Po zdaniu egzaminu
czeladniczego byá kowalem w majątku Niemca w SmĊtówku.
PóĨniej pracowaá w Gdyni, a potem, aĪ do tragicznej Ğmierci,
w SmĊtowie Granicznym jako kolejarz.
Przez 24 miesiące aĪ do 14 sierpnia 1932 roku odbywaá
zasadniczą sáuĪbĊ wojskową w 2 Puáku SzwoleĪerów RokitniaĔskich w Starogardzie GdaĔskim.
W 1934 roku zawará związek maáĪeĔski z Marianną Chyáą
z Lalków.
W dniu 28 sierpnia 1939 roku, w ramach tzw. „mobilizacji kolorowej”, zostaá powoáany jako saper kolejowy do
Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie braá udziaá w wojnie
obronnej. 6 wrzeĞnia 1939 roku dostaá siĊ do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu wróciá do Lalków i dalej pracowaá
jako kolejarz w SmĊtowie.
31 marca 1943 roku zostaá powoáany do Wehrmachtu.
SáuĪyá w Stamm. – Kom., Gren. Ers. Batl. 398 w Geslaw. Po
inwazji aliantów na FrancjĊ (6 VI 1944) jego jednostka zostaáa skierowana na front zachodni. Prawdopodobnie w drugiej
poáowie wrzeĞnia 1944 roku, w trakcie ataku, udaáo mu siĊ
zdezerterowaü.
10 paĨdziernika 1944 roku wstąpiá do Polskich Siá Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Po odpowiednim przeszkoleniu
w Szkocji rozpocząá sáuĪbĊ jako mechanik w RAF-ie. Otrzymaá szereg odznaczeĔ i awans na plutonowego.
SáuĪbĊ w wojsku polskim w Wielkiej Brytanii zakoĔczyá 1 stycznia 1947 roku. W BoĪe Ciaáo tego samego roku
w mundurze polskiego lotnika wróciá do Lalków. Dalej pracowaá jako kolejarz na stacji PKP w SmĊtowie na stanowisku
maszynisty maszyn staáych.
28 stycznia 1966 roku, wracając z pracy do domu w Lalkowach, zginąá tragicznie. Osierociá ĪonĊ i dwóch synów:
Jana i Zdzisáawa.
ĩona Marianna od czerwca 1982 roku na staáe zamieszkaáa
u syna Jana w Piasecznie, gdzie przebywaáa aĪ do Ğmierci.
ħródáa:

W. KamiĔski
z Īoną
Marianną
w 1943 roku...

...oraz
podczas
sáuĪby
w Wielkiej
Brytanii
w l. 1944-47

WáasnorĊcznie napisany Īyciorys, rkp.
Soldbuch nr 1343.
KsiąĪeczka wojskowa dla obcokrajowców ze zdjĊciem, wydana w jĊzyku
angielskim podczas sáuĪby w Anglii.
ZaĞwiadczenie nr 1167/4 wydane przez Centralne Archiwum Wojskowe
w Warszawie stwierdzające, Īe Wáadysáaw KamiĔski sáuĪyá w 2 Puáku
SzwoleĪerów w Starogardzie, braá udziaá w wojnie 28.08.-6.09.1939 r.
i sáuĪyá w Polskich Siáach Zbrojnych w Anglii 10.10.1944-1.01.1947.
Ustna relacja syna Jana KamiĔskiego zamieszkaáego w Piasecznie.

Wáadysáaw KamiĔski w 2 Puáku SzwoleĪerów
w Starogardzie Gd. (pierwszy z prawej)
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Legitymacja Polskich Siá Powietrznych
w Wielkiej Brytanii
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JOWITA KõCIýSKA-KACZMAREK

Z geografii Īycia umysáowego
na Kociewiu w latach zaboru

G

eografia Īycia literackiego czy szerzej – umysáowego – stanowi maáo jeszcze znaną gaáąĨ wiedzy o literaturze. W przypadku regionów, o których mówi,
jest doskonaáym narzĊdziem, pozwalającym w nowym, „geograficznym” spojrzeniu pokazaü zjawiska, procesy, przede
wszystkim jednak ludzi tworzących owo Īycie umysáowe.
A Īe polskie Īycie umysáowe okresu zaboru (przyjmujemy dla tej wypowiedzi lata 1750-1920, chodzi o daty
urodzenia ludzi pióra dziaáających w okresie zaboru) byáo
wyjątkowo bogate – pokazuje wáaĞnie geografia Īycia umysáowego. Nie sposób zaprezentowaü w krótkim wystąpieniu
wszystkich przejawów tego Īycia, które zresztą w róĪnym
okresie i w róĪnych miejscach Ğwieciáo blaskiem rozmaitym.
W róĪnych miejscach, bo geografia widzi nie tylko wielkie
czy wzglĊdnie wielkie oĞrodki Īycia polskiego. Widzi teĪ
– i to jest jej wielkim walorem, miejscowoĞci niewielkie,
wsie, osady, „pustki” nawet czasem czy pojedyncze domy,
które w pewnym okresie stawaáy siĊ niewielkimi, ale bardzo waĪnymi oĞrodkami polskiego Īycia umysáowego.
SkupiĊ siĊ jednak najpierw na miejscach znanych na Kociewiu, w nowym jednak, geograficznym Ğwietle je przedstawiając.
O specyficznej sytuacji narodu bez wáasnego paĔstwa
nie ma potrzeby tu przypominaü. To wáaĞnie ta specyficzna
sytuacja spowodowaáa, Īe powstawanie, tworzenie siĊ inteligencji polskiej oraz dziaáania zmierzające do utrzymania
toĪsamoĞci narodowej zaczĊáy siĊ nasilaü i ich stopniowe
narastanie jest wyraĨnie widoczne.
Spójrzmy na mapĊ Kociewia i przypatrzmy siĊ sylwetkom twórców Īycia umysáowego.
Najpierw Pelplin. Miejsce znaczące przez swoje Collegium Marianum i seminarium. To Pelplin jest miejscem
urodzenia (a wiemy, co znaczy dla kaĪdego czáowieka jego
pierwsza domowa ojczyzna) sporego zastĊpu ludzi kultury
umysáowej.
A wiĊc:
HERMAN KOĝCIMSKI (1840-1908), który po Collegium Marianum i seminarium pelpliĔskim zostaá ksiĊdzem. Pracowaá
w róĪnych parafiach, najwaĪniejszą jednak byáa ta przy koĞciele Ğw. Brygidy, gdzie gáosiá kazania polskie dla Īoánierzy
(okoáo 30 w ciągu roku). Mamy wiĊc wyraĨną wskazówkĊ, iĪ
w armii niemieckiej (bo tylko taka wtedy tu istniaáa) byáo tylu
Polaków, Īe trzeba byáo dla nich polskich kazaĔ.
J ÓZEF L ARISCH (1848-1912), równieĪ ksiądz, który
w Pinczynie byá kierownikiem wzorowo prowadzonego
Związku Rolniczego i Kredytowego, zaáoĪycielem lokalnej
biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych, wáaĞcicielem
cennego ksiĊgozbioru, który zostawiá parafii. Zmará w Pinczynie, który równieĪ wpisaá siĊ przecieĪ piĊknymi kartami
w geografii polskiego Īycia umysáowego.
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B OLESàAW MAKOWSKI (1880-1934), filomata, ksiądz,
w latach 1916-1918 prowadziá lektorat jĊzyka polskiego dla
niemieckich oficerów; czáonek Towarzystwa Filomatów Pomorskich, opublikowaá w miĊdzywojniu szereg prac z zakresu kultury i historii Pomorza, wydaá teĪ obszerną monografiĊ
Sztuka na Pomorzu 1932.
BERNARD RUCHNIEWICZ (1881-1904), równieĪ ksiądz, który byá jednym z najlepszych dyrygentów chóru i nauczycielem
w Collegium Marianum, wydając ĝpiewnik koĞcielny dla uĪytku wiernych..., opracowując melodie szeregu nowych oficjów
brewiarzowych; czĊĞü tego dorobku pozostaáa w rĊkopisach
(znakomite pole dla wspóáczesnych Kociewiaków – wydaü!).
JÓZEF GàOWACKI (1890-1972), ekonomista, wojskowy,
poseá na Sejm II Rzeczpospolitej, w czasie okupacji w Warszawie pisywaá do gazet niemieckojĊzycznych wydawanych
przez AK.
Wreszcie wspaniaáa rodzina KARCZYēSKICH.
Najstarszy – MARIAN (1879-1944), pracowaá jako ksiądz
w licznych miejscowoĞciach Kociewia, uczestnicząc w Īyciu
miejscowych organizacji religijnych, gospodarczych, oĞwiatowych, naleĪaá do Rady Nadzorczej „Pielgrzyma”.
Bratem Mariana byá CYRYL KARCZYēSKI (1884-1940),
równieĪ ksiądz, który, pracując w róĪnych miejscowoĞciach
przede wszystkim kociewskich, czynnie dziaáaá w polskich
organizacjach. Spisaá teksty i melodie 152 pieĞni ludowych
z terenu Grzybna i okolic. Szykanowany i pobity za swą
dziaáalnoĞü patriotyczną, w czasie wojny wiĊziony w Kamieniu, Stuthoffie, Sachsenhausen, tam zmará. W 1994 roku
rozpoczĊto proces beatyfikacyjny.
A LOJZY WOJCIECH K ARCZYēSKI (1892-1967), takĪe
ksiądz, pracując w róĪnych miejscowoĞciach Kociewia, byá
sekretarzem generalnym TCL na Pomorze, profesorem gimnazjum pelpliĔskiego, pisywaá artykuáy do „MiesiĊcznika
Diecezji CheámiĔskiej”.
Wreszcie ALEKSANDER KARCZYēSKI (1882-1973), który
po studiach muzycznych udaá siĊ do Stanów Zjednoczonych,
gdzie byá organistą i profesorem muzyki, wykáadowcą jĊzyka i literatury polskiej. Organizowaá tu polskie chóry, wspóáredagowaá „Przegląd Polsko-AmerykaĔski” i miesiĊcznik
„Lutnia”, pracowaá w kolegium redakcyjnym „Przeglądu
ĝpiewaczego”, naleĪaá do Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w Ameryce. W 1966 roku wróciá do Pelplina, tu zmará.
PiĊkna armia ludzi, którzy pracowali w materii polskiego sáowa. A przecieĪ do nich warto by dodaü nazwiska tych,
którzy nie rodzili siĊ wprawdzie w Pelplinie, tylko tu przyszli, tworząc Ğrodowisko, jakie wydaáo „Pielgrzyma” i które
stworzyáo z niewielkiego przecieĪ miasteczka jedno z najbardziej znaczących na mapie pomorskiej miejsc polskiego
sáowa. Nazwiska takie jak ROMANOWIE – JAN NEPOMUCEN
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WOKÓã IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO
i STANISàAW, którzy prowadzili w Pelplinie drukarniĊ i ksiĊgarniĊ, EDWARD BOLESàAW MICHAàOWSKI – równieĪ drukarz
i ksiĊgarz, w którego oficynie ukazaáo siĊ okoáo 80 druków
polskich, FRANCISZEK ZNANIECKI, wykáadowca seminarium
pelpliĔskiego, ADAM NAPIERALSKI, który praktykĊ drukarską odbywaá wáaĞnie tutaj, potem byá w Bytomiu jednym
z najgáoĞniejszych redaktorów i polityków, WACàAW MAĝLON, dyrygent chóru katedralnego w katedrze pelpliĔskiej,
autor modlitewnika wydanego w 1842 roku, WALENTY MACIEJ STEFAēSKI, który zaáoĪyá w Pelplinie bibliotekĊ, byá teĪ
wspóázaáoĪycielem Towarzystwa Rolniczego.
Zostawmy Pelplin, spójrzmy na nastĊpny waĪny punkt
mapy kociewskiej – Starogard. To tutaj urodzili siĊ JAN
JULIUSZ (1855-1882) i HENRYK (1857-1930) OSSOWSCY, pierwszy byá jĊzykoznawcą, wspóápracownikiem sáynnego Sáownika
geograficznego Królestwa Polskiego, autorem rozpraw naukowych m.in. Zabytki jĊzyka dawnych Prusaków, drugi w okresie gimnazjalnym filomata, w okresie studiów we Wrocáawiu
– czáonek Towarzystwa Literacko-SáowiaĔskiego, jego bibliotekarz i kasjer, jako ksiądz pracowaá w licznych placówkach,
znany jako miáoĞnik ksiąĪek, szczególnie z zakresu filologii
klasycznej kultury antycznej.
Dalej mamy WOJCIECHA JEDLINĉ-JACOBSONA (1885-1961),
który jako lekarz wydaá wspomnienia Z armii Kluka na ParyĪ,
informacje z powstania wielkopolskiego utrwaliá we wspomnieniach Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcy, po wojnie
osiadá w Londynie, gdzie wydaá rozprawĊ Reakcja Pomorza na
wybuch Powstania Wielkopolskiego.
NastĊpne nazwiska to KAZIMIERZ MAJ (1885-1943) oraz
KLEMENS PRZEWOSKI (1886-1976); pierwszy byá lekarzem,
czáonkiem Ligi Narodowej na Pomorzu, autorem artykuáów
o tematyce turystycznej, dziaáaczem politycznym, drugi to
ksiądz, związany w Pelplinie z Koáem Kaszubologów; opracowaá genealogiĊ rodu Rutendorf-Przewoskich, autor Okupacyjnych wspomnieĔ proboszcza z Oksywia.
Są nastĊpni – JÓZEF KAWCZYēSKI (1892-1957), redaktor kwidzyĔskiej „Gazety Polskiej”, autor rozpraw i artykuáów o tematyce morskiej, wreszcie WàADYSàAW AUGUSTYN
KIRSTEIN (1901-1987), autor zbioru melodii do Jestem Kaszubą F. SĊdzickiego i samodzielnie opracowanych PieĞni
Kociewia oraz Kociewie – gawĊdy i wiersze.
ĝwiecie. Tu juĪ data wczesna, bo w 1812 roku urodziá siĊ
FRANCISZEK MIERNICKI (1812-po 1896), nauczyciel w ĝwieciu, gdzie uczyá 40 lat! Owocem licznych studiów i konsultacji byá wydany w 1846 roku elementarz, który miaá wiele
wznowieĔ; do elementarza tego opracowaá tablice Ğcienne.
Dalej JAN PAWEà SUCHARSKI (1828-1907), ksiądz, który
pracowaá w kilku parafiach; byá delegatem TCL na powiat czáuchowski, czáonkiem Towarzystwa Naukowego ToruĔskiego.
FRANCISZEK GRAJEWSKI (1850-1950), równieĪ ksiądz,
byá wspóázaáoĪycielem Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w WĦrzburgu, potem dziaáaá w Towarzystwie
Naukowym ToruĔskim.
PAWEà SZOLC (1866-1945) byá korespondentem prasy
katolickiej w ĝwieciu, od 1924 roku redagowaá w „Gáosie
ĝwieckim” cotygodniowy dodatek spoáeczny „SáoĔce”.
PAWEà DUNAJSKI (1867-1957), takĪe ksiądz, braá Īywy udziaá
w pracach polskich towarzystw, skomponowaá pieĞĔ Bractwa
TrzeĨwoĞci, którą powszechnie Ğpiewano na zebraniach.
J AN S IEG (1889-1962), ksiądz, pisywaá wiersze, najczĊĞciej religijne, ogáaszane w „Przewodniku Katolickim”,
„OpowieĞciach Fal Morskich”, „Latarni Morskiej”, „GwieĨdzie Morza”, „Dniu Pomorskim”, „Gazecie GdaĔskiej”, byá
równieĪ czáonkiem TNT.
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Jest jeszcze na tej liĞcie ALOJZY SZOLC (1905-?), drukarz
w „Kurierze PoznaĔskim”, redaktor „Tygodnika Parafialnego” w ĝwieciu, redaktor „Echa Borów Tucholskich”. W pelpliĔskim „Pielgrzymie” byá redaktorem dodatku „Przyjaciel
Dziatwy”.
Wreszcie STANISàAW WARDACKI, którego dat Īycia nie
udaáo siĊ ustaliü, autor Krótkiej Historyi cudownego obrazu Matki Boskiej ĝwieckiej opisanej wedáug wiarygodnych
Ĩródeá przez Stanisáawa Wardackiego ze ĝwiecia, a wydanej
w Cheámnie w drukarni Fiaáka.
No i Tczew. Tutaj mamy urodzonego J ANA ZAREMBĉ
(1874-1939), który byá ksiĊdzem, nauczycielem w Collegium Marianum, wprowadziá, mimo oporów dyrektora
ks. Teicherta, polski jĊzyk wykáadowy na swoich przedmiotach, w jĊzyku polskim zapisywaá tematy w dzienniku;
dziĊki niemu odegrano tutaj w 1916 roku obrazek sceniczny
Jagieááo pod Grunwaldem.
Czersk. Na pograniczu Kociewia, Kaszub, Borów
– stanowi jeden z najbogatszych punktów geograficznego
ukazania miejsca urodzin i dziaáania ludzi kultury umysáowej, bo w zanotowanym zestawie mamy aĪ 11 biogramów,
nie o wszystkich wiĊc tutaj wspomnimy.
Są dwaj artyĞci malarze – F RANCISZEK K ONITZER
(1882-1952) oraz KAZIMIERZ JASNOCH (1886-1966), którzy
swą sztuką pokazywali pomorskie krajobrazy; dalej JÓZEF
BARTEL (1894-1955), ksiądz, który dziaáaá w obozie koncentracyjnym w grupie tzw. „nocnych pisarzy”, AUGUSTYN
SZPRĉGA (1896-1939), który wydawaá w Czersku czasopismo „Dzieje Pomorza”, napisaá teĪ wspomnienie-opowieĞü
Borowiacy i Zaborszczyzna w czasie strajku szkolnego.
NastĊpne nazwisko – znane chyba najbardziej – OTTO SABINIARZ (1897-1939), który uczyá siĊ drukarstwa, otworzyá
w Czersku wáasną drukarniĊ i ksiĊgarniĊ i wydawaá „Echo
Borów Tucholskich” z kilkoma dodatkami, w tym ilustrowane kalendarze. Zapáaciá za to wysoką cenĊ – Ğmierü
w Dolinie ĝmierci pod Igáami.
Mamy R OMANA D ANIELEWSKIEGO (1901-?), lekarza,
który, prócz pracy zawodowej zajmowaá siĊ pracą naukową. Jeszcze wymieniĊ tylko z nazwiska – ANTONIEGO MANIKOWSKIEGO , K ONSTANTEGO B ĄCZKOWSKIEGO , L UDWIKA
ZABROCKIEGO, JANA KAZIMIERZA SZALEWSKIEGO, wreszcie
urodzonego juĪ w 1920 roku JERZEGO PERTKA! To teĪ armia
ludzi, którzy znaczyli swą drogĊ waĪnymi dokonaniami.
I w tym miejscu trzeba zastanowiü siĊ, dokąd prowadzi
nas jeszcze geografia Īycia umysáowego. Wymienione zostaáy juĪ waĪne oĞrodki polskiego Īycia umysáowego i co?
Są to sprawy w jakiĞ sposób, nieco inny, niĪ ukazane dzisiaj
– ale przecieĪ znane.
WskaĪmy wiĊc na priorytet tej dyscypliny – punkt geograficzny na mapie (tutaj – kociewskiej). WáaĞnie – nie tylko
znana i znacząca miejscowoĞü, lecz maáe, najmniejsze punkty geograficzne, które w okresie zaboru na firmamencie kociewskiego Īycia umysáowego Ğwieciáy. A tych niewielkich
miejscowoĞci – przede wszystkim miejsc urodzenia ludzi
pióra i kultury umysáowej jest wiele, jest bardzo wiele.
Miejsca urodzin ludzi pióra i kultury umysáowej to: BaráoĪno gm. Skórcz, pow. starog., Bartel Wielki gm. Kaliska,
pow. starog., Belno gm. JeĪewo, pow. Ğwiecki, Bobowo gm.
Bobowo, pow. starog., i tak dalej, i tak dalej... Peáen zestaw
tych miejscowoĞci to okoáo 90! PodajĊ je w przypisach1. MówiĊ okoáo, bo na pewno do odnalezionych przeze mnie informacji bĊdzie moĪna wciąĪ jeszcze dodawaü nastĊpne.
Geografia urodzin to jedno. Ale przecieĪ są inne znaczące
zjawiska kulturowe, które pokazują wymiary Īycia polskie-
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go w okresie zaboru, Īycia związanego z kulturą literacką
i umysáową. Bo to sprawa towarzystw ludowych dziaáających wtedy. Spory zestaw miejscowoĞci kociewskich.
Dalej – towarzystwa rolnicze, które w tamtym czasie
speániaáy nie tylko rolĊ ksztaácącą w dziedzinie rolnictwa; one
byáy oĞrodkami polskiego sáowa, polskiego komunikatu.
NastĊpnie idą towarzystwa Ğpiewacze i chóry rozmaitego wymiaru, przede wszystkim koĞcielne, ale nie tylko.
PotĊĪny ruch, w którym polskie sáowo, zwykle wysokie, literackie sáowo brzmiaáo donoĞnie, bo wzmocnione melodią
i dziesiątkami ba! setkami gáosów wykonawców.
Dalej idzie prasa polska, najpotĊĪniejsze medium tamtego czasu. WymieniĊ tylko najbardziej znaczący tytuá – pelpliĔski „Pielgrzym”. Co za tym sáowem siĊ kryje, wiemy
tu prawie wszyscy. Ale warto by przeĞledziü drogĊ prenumerowania tego i innych czasopism polskich. Ta droga pokazaáaby dziesiątki, setki miejscowoĞci i po prostu domów
polskich, w których prasĊ polską czytano.
Teatr – nastĊpny znaczący orĊĪ utrzymania i rozwijania
Īycia polskiego poprzez literaturĊ i komunikat sáowny.
A szkoáy, w których takĪe, choü z trudami i oporami, ale
jednak to sáowo, takĪe literackie brzmiaáo? MoĪe tylko krótki sygnaá – pelpliĔskie Collegium Marianum i seminarium.
IleĪ o nich moĪna by powiedzieü.
Przypisy:
1

Borzechowo gm. Zblewo, p. starog., Brzeziny gm. Osie,
p. Ğwiecki, BrzeĨno gm. Pruszcz, p. Ğwiecki, BrzeĨno gm. Starogard,
p. starog., Brzusce gm. Subkowy, p. tczewski, Bukowiec gm. Bukowiec, p. Ğwiecki, Bytonia gm. Zblewo, p. starog., Czarna Woda gm.
Czarna Woda, p. starog., Czarnolas gm. Skórcz, p. starog., Czubek, integralna czĊĞü wsi Czarne gm. Kaliska, p. starog., Dąbrówka gm. Starogard Gd., p. starog., Drzycim gm. Drzycim, p. Ğwiecki, DuĪaKlonia
Gm.Czersk, p. chojnicki, DzierĪąĪno Gm. Morzeszczyn, p. tczewski,
Gniew Gm. Gniew, p. tczewski, Godziszewo gm. Skarszewy, p. starog.,
Gogolewo gm. Gniew, p. starog., Gorzedziej gm. Subkowy, p. tczewski, Grabowo Bobowskie gm. Bobowo, p. starog., Grabowskie Góry,
obecnie Góry gm. Warlubie, p. Ğwiecki, Iwiczno gm. Kaliska, p. starog., Jabáowo gm. Starogard Gd., p. starog., Jabáówko gm. Starogard
GdaĔski, p. starog., Jaroszewy gm. Skarszewy, p. starog., JeĪewo gm.
JeĪewo, p. Ğwiecki, Kierwaád gm. Morzeszczyn, p. tczewski, Klaskawa gm. Czersk, p. chojnicki, Klonówka, gm. Starogard GdaĔski,
p. starog., Káodnia gm. Czersk, p. chojnicki, Kokoszkowy gm. Starogard GdaĔski, p. starog., Komorsk gm. Warlubie, p. Ğwiecki,
KoĨmin gm. Skarszewy, p. starog., Królówlas gm. Morzeszczyn,
p. tczewski, Kulice gm. Pelplin, p. tczewski, Kurcze gm. Czersk,
p. chojnicki, LeĞna Jania gm. SmĊtowo Graniczne, p. starog., Lignowy Szlacheckie gm. Pelplin, p. tczewski, Lipienki gm. JeĪewo, p. Ğwiecki, àąg gm. Czersk, p. chojnicki, àowin gm. Pruszcz,
p. Ğwiecki, Maáe Turze, integralna czĊĞü wsi Turze, gm. Tczew,
p. tczewski, Miedzno gm. Osie, p. Ğwiecki, Miáobądz gm.
Tczew, p. tczewski, NiedĨwiedĨ gm. ĝwiecie, p. Ğwiecki, Nowa

Dalej idą oĞrodki komunikatu polskiego i kaszubskiego
krĊgu kulturowego – drukarnie i ksiĊgarnie. Znów moĪna,
geograficznie spoglądając na to zjawisko, dostrzec miejscowoĞci kociewskie.
Dalej nastĊpuje jedno z najznamienitszych towarzystw
polskich – Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Imponujący
zestaw nazwisk ludzi, którzy na caáym Pomorzu do niego
naleĪeli. Kociewie ma tu spory udziaá.
I wreszcie – biblioteki i czytelnie polskie. Zjawisko
nieporównywalne z niczym. Na mapie pomorskiej to ponad
600 adresów geograficznych! Warto pokusiü siĊ o zestawienie miejscowoĞci kociewskich, w których te placówki dziaáaáy. Tu nie sposób nawet próbowaü zasygnalizowaü, gdzie
to Īycie polskie kwitáo.
Jest wiĊc przed Kociewiakami zadanie wcale nieáatwe,
które tu zostawiam do wykonania. Geografia Īycia umysáowego na Kociewiu – we wszystkich jego wymiarach. Bo
geografia literacka to nowy wymiar zjawisk, które znamy od
strony innych dyscyplin naukowych. Warto pokazaü wszystkim, najmniejszym nawet miejscom w ojczyĨnie kociewskiej
– gdzie i co dziaáo siĊ tam w okresie zaboru. WartoĞü najbliĪszej, domowej ojczyzny jest zawsze wartoĞcią najwaĪniejszą. Po niej dopiero uczymy siĊ rozszerzaü granice naszego
Ğwiata tak daleko, aĪ staną siĊ one granicami Ğwiata2.
Cerkiew gm. Morzeszczyn, p. tczewski, Nowa WieĞ Rzeczna
gm. Starogard GdaĔski, p. starog., Nowe gm. Nowe, p. Ğwiecki,
Nowy Dwór gm. Osieczna, p. starog., Osie gm. Osie, p. Ğwiecki, Osiek gm. Osiek.p. starog., Osówek gm. Osieczna, p. starog.,
Pączewo gm. Skórcz, p. starog., Piaseczno gm. Gniew, p. tczewski, PieniąĪkowo gm. Gniew, p. tczewski, Pinczyn gm. Zblewo,
p. starog., Páochocin gm. Warlubie, p. Ğwiecki, Pólko gm. Osieczna, p. starog., PrzyjaĨnia gm. Czersk, p. chojnicki, Rajkowy
gm. Pelplin, p. tczewski, Rozbark gm. Pelplin, p. tczewski, RoĪental gm. Pelplin, p. tczewski, Rytel gm. Czersk, p. chojnicki, Rywaád
gm. Starpgard GdaĔski, p. starog., RzeĪĊcin gm. Morzeszczyn,
p. tczewski, Sierosáaw gm. Drzycim, p. Ğwiecki, Stary Bukowiec
gm. Stara Kiszewa, p. koĞcier., StąĪki gm. ĝwiekatowo, p. Ğwiecki, Struga gm. Czersk, p. chojnicki, SuchobrzeĨnica gm. Osiek,
p. starog., Sucumin gm. Starogard GdaĔski, p. starog., ĝwiekatowo gm. ĝwiekatowo, p. Ğwiecki,TrzciĔsk gm. Starogard GdaĔski,
p. starog., Tymawa gm. Gniew, p. tczewski, Warlubie gm. Warlubie, p. Ğwiecki, WĊtfie gm. Lniano, p. Ğwiecki, Widlice
gm. Gniew, p. tczewski, Wielbrandowo gm. Skórcz, p. starog., Wielkie Stolno gm. Dragacz, p. Ğwiecki, Wielki Komorsk, gm. Warlubie,
p.Ğwiecki,WiĊckowy gm. Skarszewy, p. starog., Wysoka gm. Bobowo,
p. starog., Zarzecze obecnie Rytel-Zarzecze gm. Czersk, p. chojnicki, Zdroje gm. Cekcyn, p. tucholski, Záe MiĊso, gm. Czersk,
p. chojn.
2
Wszystkie informacje oparte o J. KĊciĔska, Geografia Īycia
literackiego na Pomorzu NadwiĞlaĔskim 1772-1920. Polski i kaszubski krąg kulturowy, GdaĔsk – Sáupsk 2003; tam dalsze Ĩródáa.

W poprzednim numerze Kociewskiego Magazynu Regionalnego znalazäa siö moja wypowiedĒ poĈwiöcona IV Kongresowi Kociewskiemu w ćwieciu nad Wisäñ. W nastöpnym numerze zamierzam przedstawiè
syntezö caäoĈci, gdyĔ uczestniczyäam we wszystkich waĔnych wydarzeniach i imprezach kociewskich w Roku
Kongresowym. Widzö teĔ potrzebö sformuäowania wniosków na przyszäoĈè i ogólnych uwag. Warto tu wspomnieè, Ĕe w „Tekach Kociewskich” ukazaä siö obszerny i zarazem polemiczny artykuä. Spojrzenie mäodych regionalistów zapewne nie tylko dla mnie jest waĔne. Zgromadziäam wiele notatek prasowych, opinii i refleksji.
Mam nadziejö, Ĕe ukaĔe siö w tym roku ksiöga pokongresowa z IV Kongresu. W materiaäach z IV KK zebraäam
referaty i komunikaty wygäoszone w ćwieciu. Czekajñc na zwarte publikacje, warto zatrzymaè siö przy tekstach
w KMR. W nastöpnym numerze ukaĔe siö gäówna czöĈè referatu Anny ãucarz, doktorantki z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która zajmuje siö badaniem toĔsamoĈci regionalnej na poäudniowych
kraþcach Kociewia.
MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK
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ZACHOWAç W PAMIõCI POTOMNYCH

KATARZYNA STURMOWSKA

Babcia Powalska z Pinczyna
Historia poetki kociewskiej Franciszki Powalskiej

F

ranciszka Powalska – jedna z najwybitniejszych poetek Kociewia XX wieku, której twórczoĞü nawiązuje
do dawnych i wspóáczesnych autorce wydarzeĔ z Īycia na Kociewiu, zwáaszcza w Pinczynie.
Franciszka Powalska urodziáa siĊ 9 marca 1884 roku w Konarzynach koáo Starej Kiszewy jako jedno z dziesiĊciorga dzieci Józefa i Barbary Szramków z d. Fischer. Jej rodzice kupili ziemiĊ od
spóáki niemieckiej i wybudowali w Pinczynie skromny drewniany
dom, w którym Franciszka byáa wychowywana w duchu polskoĞci
i umiáowania jĊzyka ojczystego. Z domu wyniosáa poszanowanie
dla pracy i zamiáowanie do Ğpiewu, które odziedziczyáa po matce,
mając w dodatku spory talent ku temu. Ojciec jej byá czáonkiem
Spóáki Parcelacyjnej w Pinczynie. To dziĊki niemu miaáa kontakt
z polską prasą i literaturą. UczĊszczaáa do niemieckiej szkoáy powszechnej w Pinczynie, którą ukoĔczyáa w 1898 roku. PoniewaĪ
w domu paĔstwa Szramków Īyáo siĊ biednie, Franciszka w wieku
kilkunastu lat wyjechaáa z siostrą do Niemiec do pracy. Po powrocie wyszáa za mąĪ za Franciszka Powalskiego w 1904 roku,
osiedlając siĊ w Pinczynie na póátorahektarowym gospodarstwie,
które jednakĪe nie zapewniaáo utrzymania coraz liczniejszej rodzinie. W związku z tym mąĪ Franciszki rozpocząá pracĊ na kolei.
Kiedy podczas I wojny Ğwiatowej wcielono jej mĊĪa do armii niemieckiej i wysáano na front, sama wychowywaáa czwórkĊ dzieci.
Po spáoniĊciu drewnianego domu w 1935 roku Franciszka wraz
z mĊĪem wybudowaáa nowy „z cegáy i dachówki”, który mimo
dwukrotnego poĪaru w duĪej czĊĞci zachowaá siĊ i obecnie mieĞci
siĊ przy ulicy SemliĔskiej 20. Po Ğmierci mĊĪa nadal pracowaáa
na roli utrzymując gospodarstwo. Zajmowaáa siĊ równieĪ krawiectwem, samodzielnie zapewniając byt dziewiĊciorgu dzieciom.
Miaáa szeĞciu synów i trzy córki. Zawsze ciekawa Ğwiata duĪo
podróĪowaáa, odwiedzając m.in. Kraków. Samodzielnie nauczyáa
siĊ czytaü i pisaü po polsku. Franciszka Powalska zmaráa wskutek
zawaáu serca 30 grudnia 1970 roku w Pinczynie. Tam teĪ zostaáa
pochowana 2 stycznia 1971 roku na miejscowym cmentarzu.
Zamiáowanie do poezji rozwijaáo siĊ we Franciszce Powalskiej
od najwczeĞniejszych lat, kiedy to jako máoda dziewczyna z pasją
recytowaáa wiersze i wykonywaáa kociewskie przyĞpiewki ludowe.
W 1948 roku (juĪ jako wdowa) zaczĊáa zapisywaü zapamiĊtane
z máodoĞci pieĞni, legendy i opowiastki. Po 1950 roku zajĊáa siĊ
wáasną twórczoĞcią, pisząc okolicznoĞciowe wiersze i piosenki
z Īycia kociewskiej wsi zarówno w jĊzyku polskim, jak i w gwarze kociewskiej stosowanej wówczas w Pinczynie i okolicy. Byáa
samoukiem w dziedzinie wierszopisarstwa. Franciszka Powalska
bardzo chĊtnie wspóápracowaáa z zespoáem ludowym w Pinczynie,
istniejącym zaledwie trzy lata (1957-1960), którego zaáoĪycielem
byá Wáadysáaw Smukaáa. Wiele tekstów i melodii jej autorstwa
wchodziáy w skáad repertuaru tego zespoáu. Pozostawiáa obszerny
rĊkopiĞmienny memuar pt. Mój pamiĊtnik. Oryginaá tego rĊkopisu
i ponad 200 pieĞni ludowych przekazaáa znanemu badaczowi folkloru kociewskiego, regionaliĞcie Wáadysáawowi Kirsteinowi, który
znaczną czĊĞü tego zbioru zamieĞciá w opracowanym przez siebie
Ğpiewniku PieĞni z Kociewia. Publikacja ta zawiera 54 utwory ludowe przekazane przez FranciszkĊ Powalską z okolic Paáubinka,
Pinczyna, Semlinka i Konarzyn oraz cztery utwory jej autorstwa.
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Franciszka
Powalska
w swoim ogródku
– zdjĊcie
z ok. 1965 roku

Wáadysáaw Kirstein opracowaá równieĪ ksiąĪkĊ Kociewie. GawĊdy
i wiersze, w której opublikowaá 12 wierszy pinczyĔskiej poetki.
TwórczoĞü Franciszki Powalskiej, która powstaáa wskutek
spoáecznego zapotrzebowania, przepojona jest umiáowaniem tradycji i gwary kociewskiej, nawiązuje do dawnych i wspóáczesnych jej wydarzeĔ. Z niezwykáą wraĪliwoĞcią i zaangaĪowaniem
w regionalne tematy opisuje piĊkno kociewskiego rytuaáu i ludowych wierzeĔ. Jej twórczoĞü przemawia przywiązaniem do ziemi
rodzinnej, podziwem dla piĊkna kociewskiego krajobrazu i kultem dla przeszáoĞci. Wszystkie utwory Powalskiej mają charakter
poetycki i moĪna podzieliü je na trzy podgrupy poetyki: wiersze,
pieĞni i pamiĊtnik pisany wierszem o charakterze epickim. W swoich wierszach Powalska umiejĊtnie poáączyáa faktyczne zdarzenia
z fantastycznym opisem, co czytelnika moĪe wprowadziü w stan
zachwytu, a niekiedy takĪe i grozy. WiĊkszoĞü utworów Franciszki Powalskiej skupia siĊ wokóá Pinczyna i wątków z nim związanych. W wierszu Wspominki z czasów zaboru (1958) Franciszka
Powalska scharakteryzowaáa atmosferĊ i warunki Īycia Polaków
pod zaborami. Wiersz ten zostaá specjalnie napisany przez poetkĊ
i wygáoszony na uroczystoĞci obchodów 70-lecia zaáoĪenia Spóáki Parcelacyjnej w Pinczynie. W wierszu KamieĔ diabelski pod
Pinczynem (1964) poetka utrwaliáa pochodzenie owego kamienia,
opisując legendĊ opartą na wierzeniach ludu. Jeden z wierszy Powalska poĞwiĊciáa kierownikowi szkoáy w Pinczynie Mieczysáawowi Narlochowi, który peániá tĊ funkcjĊ 19 lat. W utworze zatytuáowanym Na wieczną pamiątkĊ Kochanemu Kierownikowi naszej
szkoáy w Pinczynie poetka przedstawia sylwetkĊ kierownika, nie
stroniąc od pochwaá na temat jego osoby.
Jednym z najbardziej interesujących utworów Franciszki
Powalskiej jest Piosenka o Pinczynie. Jak sam tytuá wskazuje,
utwór ten nie otrzymaá rangi pieĞni, jednakĪe dla pinczynian
jest on najwaĪniejszym utworem opisującym Pinczyn, a takĪe
ludzi zamieszkujących tĊ wioskĊ. PiosenkĊ tĊ moĪna potraktowaü jako wizytówkĊ wsi Pinczyn oraz reklamĊ zachĊcającą do
bliĪszego poznania tej interesującej wsi. Sáowa piosenki, mimo
upáywu wielu lat, są nadal prawdziwe i aktualne.
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PO NASZAMU
Piosenka o Pinczynie
Czi nie psiankno tu w PsiĔczinie,
rzyka páinie tam w dolinie,
a wokoáo nasze lasi,
peáne skarbów, peáne krasi.
àani zboĪa, bujne áónki,
je doĞü mniansa, chleba, mónki,
nasza ziamnia, choc psiaszczista,
nóm najmnilsza, bo áojczista.
Pod Zemlinam je jezioro,
a w ogrodach wiĞniów sporo,
mómi szkoáa ji kultura,
ksiandza Hofmana fsigura.
àon nóm koĞcióá wibudowaá
ji za nas sia áofsiarowaá,
jego to zacna prziczina,
Īe je dworzec dla PsiĔczina.
Góra, KoĞmin, Nowi Dworzec,
wszistko lejci tu na dworzec,
drzewo Ğló na eksport wielki,
bagaĪ na targ, towar wszelki.
PsiĔczin, niegdiĞ wioska maáa,
bardzo sia rozbudowaáa,
poczta, szkoáa ji Ğwetlica,
ma swe sklepi áokolica.
Nasza máodzieĪ pracowita,
gna na dworzec skoro Ğwita,
a dziewczanta máodziusiaĔke
majó gómbki sáodziusiaĔke.
Cháopci sia tu zakochajó,
áo PsiĔczinie pamniantajó,
przeto powiam wóm nowina,
szukaü Īona stónd, z PsiĔczina.
Tak tu máodich wiróĪnióno,
Īe áo starszich zabaczóno,
dumne zawdi, w zgodzie Īyli,
wzajam sobie wcióĪ radziyli.
Choc nie dosiü grosza majó,
jednak biydi tu nie znajó,
wódki bowiam maáo psijó,
stónd w PsiĔczinie dáugo Īijó.
W Moim pamiĊtniku pisanym wierszem w jĊzyku polskim Franciszka Powalska opisuje losy swojej rodziny powiązane z najwaĪniejszymi dziejami Pinczyna. Poetka przedstawia w nim wzrost zamoĪnoĞci mieszkaĔców na przestrzeni lat i ogólną kulturĊ wsi. Nie brak tu
zachwytu naturą, przyziemnymi sprawami i codziennymi obowiązkami. Poetka przedstawia siebie jako osobĊ gáĊboko religijną, a jej radoĞü
czerpana z Īyciowych wydarzeĔ jest imponująca. Utwór ten przybiera
formĊ wierszową, trafnie przeplataną wierszykami, piosenkami i pieĞniami narodowymi, istotnymi dla Īycia Franciszki, co czyni Mój pamiĊtnik monografią biograficzną Franciszki Powalskiej.
TwórczoĞü Franciszki Powalskiej w bardzo duĪym stopniu
wzbogaciáa literaturĊ regionalną Kociewia, a takĪe samego Pinczyna. Uczy ona szacunku dla rodzinnych tradycji oraz historii. Zostaáa utrwalona w dwóch publikacjach Wáadysáawa Kirsteina oraz
w trzech audycjach radiowych zarejestrowanych przez GdaĔską
RozgáoĞniĊ Polskiego Radia. W latach 80. powstaáa praca licencjacka, autorstwa ks. Janusza Fierka, opisująca Īycie i twórczoĞü
Franciszki Powalskiej. Pracy tej niestety nie udaáo siĊ odnaleĨü. Na
opracowanie czeka jeszcze Mój pamiĊtnik…
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TADEUSZ MAGDZIARZ

PamiĊci
Romana Klima
7.12.2010 roku minöäa 10 rocznica Ĉmierci
dziaäacza PTTK, krajoznawcy Pomorskiego i Honorowego Obywatela Miasta Tczewa – Romana
Klima. Z tego wzglödu w Centrum WystawienniczoRegionalnym Dolnej Wisäy w Tczewie odsäoniöta zostaäa pamiñtkowa tablica.

T

ablicĊ wykonano z inicjatywy NadwiĞlaĔskiego Klubu
Krajoznawczego PTTK – TRSOW, przy wsparciu Samorządu Miasta Tczewa i Towarzystwa MiáoĞników
Ziemi Tczewskiej. UroczystoĞü rozpoczĊáa siĊ o godzinie 16.00
powitaniem zgromadzonych goĞci przez AlicjĊ Gajewską
– dyrektor CWRDW. NastĊpnie poprzedni prezydent miasta
Zenon Odya odsáoniá tablicĊ, a proboszcz parafii PodwyĪszenia
KrzyĪa ĝwiĊtego ksiądz dziekan Piotr Wysga poĞwiĊciá ją. Na
zakoĔczenie tej czĊĞci uroczystoĞci pod páytą záoĪone zostaáy
wiązanki kwiatów od NadwiĞlaĔskiego Klubu Krajoznawczego
PTTK – TRSOW, Porozumienia Oddziaáów PTTK z GdaĔska,
Oddziaáu Morskiego PTTK z Gdyni, Pomorskiego Kolegium
Instruktorów PTTK z Gdyni i osób prywatnych.
Po chwili przerwy na wykonanie pamiątkowych
zdjĊü, uczestnicy uroczystoĞci przeszli do sali konferencyjnej
w CWRDW na spotkanie pn.: „ĝladami Romana Klima”.
Po przywitaniu wszystkich obecnych przez prezesa NKK
„TRSOW”, Tadeusza Magdziarza, przedstawiono krótki Īyciorys Romana Klima, podkreĞlając jego zasáugi w tworzeniu
Muzeum Ryboáówstwa w Helu, Muzeum Wisáy w Tczewie
oraz kilku klubów turystycznych. Potem odczytano parĊ wypowiedzi Romana Klima, na temat okolicznoĞci powstania
Muzeum Wisáy.
Kolejnym punktem spotkania byáa prezentacja zdjĊü z lat
1986-2000 z wĊdrówek Klubu „TRSOW”, w których braá
udziaá Roman Klim. Podczas prezentacji czytano fragmenty
wspomnieĔ Justyny Kozáowskiej z Elbląga.
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WSPOMNIENIE
PóĨniej swoimi wspomnieniami podzielili siĊ pozostali
uczestnicy zebrania. Gáos zabrali: Michaá Kargul ze Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego (Oddziaá Kociewski w Tczewie), Teresa Boguszewska z Towarzystwa MiáoĞników Centralnego Muzeum Morskiego w GdaĔsku, poseá Jan Kulas, Alicja Wrzosek
– czáonek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Ryszard Wrzosek
– przewodniczący Pomorskiego Kolegium Instruktorów PTTK
z Gdyni, Bolesáaw Klein z Klubu Nowodworskiego z Nowego
Dworu GdaĔskiego, Tadeusz Wrycza ze Stowarzyszenia Dorzecza Wisáy „Wisáa” z Tczewa, ElĪbieta ĝwierk z Porozumienia
Oddziaáów PTTK z GdaĔska, Maria Markowska z Gdyni, ElĪ-

bieta Klim z GdaĔska, Michaá Klim z GdaĔska oraz Ryszard
Klim z Elbląga.
Na zakoĔczenie spotkania prowadzący podziĊkowaá wszystkim, którzy przyczynili siĊ do jego organizacji, a wiĊc Samorządowi Miasta Tczewa, prezydentowi Zenonowi Odyi, Wydziaáowi Promocji UrzĊdu Miasta Tczewa, Stefanowi Kukowskiemu
– projektantowi tablicy, Wojciechowi Antoniewiczowi – wykonawcy tablicy, Towarzystwu MiáoĞników Ziemi Tczewskiej,
Alicji Gajewskiej – dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy w Tczewie, pracownikom CWRDW oraz
wszystkim przybyáym na to spotkanie.

ROMAN KLIM

R

oman Klim urodziá siĊ 5 lutego 1940 roku w BrzeĞciu nad Bugiem z matki Adeli i ojca Andrzeja. Po
zakoĔczeniu dziaáaĔ wojennych II wojny Ğwiatowej latem 1946 roku wraz z rodziną przybyá do Elbląga. Tutaj uczĊszczaá do Szkoáy Podstawowej nr 7, a nastĊpnie do
Liceum Ogólnoksztaácącego im. Juliusza Sáowackiego. Po
ukoĔczeniu liceum studiowaá w Poznaniu w WyĪszej Szkole Rolniczej, gdzie w roku 1965 uzyskaá dyplom magistra
inĪyniera chemicznej technologii drewna.
Podczas studiów rozpocząá dziaáalnoĞü w Lidze Ochrony Przyrody i StraĪy Ochrony Przyrody.
Pierwszą pracĊ po studiach rozpocząá w Zakáadach Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce. Kolejnymi placówkami, w których pracowaá byáy: Mazurskie Zakáady Przemysáu
Sklejek w Morągu i Zakáady Tworzyw Sztucznych w Elblągu. Mieszkając i pracując w Elblągu, rozpocząá swą dziaáalnoĞü spoáeczną. W roku 1960 zostaá czáonkiem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Oddziale
Miejskim w Elblągu. Na przeáomie lat szeĞüdziesiątych i siedemdziesiątych peániá funkcjĊ wiceprezesa Zarządu Klubu
Turystów Pieszych „Delta”. Zostaá takĪe czáonkiem Prezydium Ochrony Przyrody przy Zarządzie PTTK w Elblągu,
a nastĊpnie wiceprezesem Koáa Przewodników przy Oddziale. Byá takĪe powiatowym inspektorem StraĪy Ochrony Przyrody z ramienia PTTK. Roman Klim zawsze marzyá o pracy
w muzealnictwie. Taka okazja siĊ nadarzyáa, gdy w roku
1972 ogáoszono konkurs na stanowisko kierownika Muzeum
Ryboáówstwa w Helu. Konkurs ten wygraá i od roku 1972
rozpocząá pracĊ w Helu. 7 listopada 1973 roku przy Muzeum
w Helu powoáaá do Īycia Klub Ochrony ĝrodowiska „MiĊdzymorze”, w ramach którego zorganizowaá wiele imprez
i wĊdrówek. Wspólnie z Janem Holeksą i Janem Bartoszkiem
wytyczyá szlak pieszy z Juraty do Wáadysáawowa, bĊdący
obecnie czĊĞcią Szlaku Nadmorskiego.
Zdobywaá kolejne stopnie wyksztaácenia: podyplomowe
studium ochrony przyrody przy Wydziale LeĞnym WyĪszej
Szkoáy Rolniczej w Krakowie, kurs organizacji i kierownictwa kadry kierowniczej muzeów oraz podyplomowe studium muzeologiczne na Wydziale Filozoficzno-Humanistycznym Uniwersytetu JagielloĔskiego.
W roku 1980 opuĞciá Hel i przeniósá siĊ do Tczewa,
gdzie rozpocząá tworzenie Muzeum Wisáy. Musiaá przezwyciĊĪyü wiele przeciwnoĞci. Przez kilka lat walczyá
o budynki przeznaczone na muzeum, równoczeĞnie gromadząc zabytki.
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Fot. S. ZaczyĔski

Po wielu trudnoĞciach 13 kwietnia 1984 roku doprowadziá do otwarcia placówki, której zostaá kustoszem.
Tematyka wiĞlana i kociewska pocháonĊáa go bez reszty.
Utworzyá Towarzystwo MiáoĞników Wisáy i Klub Kultury
Mennonickiej „OlĊder”. Wspólnie z miejscowym oddziaáem PTTK organizowaá wĊdrówki krajoznawcze pod wieloma hasáami, takimi jak: „Przyroda i zabytki Kociewia”,
„Brzegiem Wisáy”, „ĝladami Mennonitów”, „Romantyczna Wysoczyzna Elbląska”.
Po rozwiązaniu Oddziaáu PTTK w Tczewie 29 lutego 1992 roku powoáaá NadwiĞlaĔski Klub Krajoznawczy
„TRSOW”. Od samego początku Klub organizuje sobotnie wĊdrówki piesze pod róĪnymi hasáami tematycznymi. Roman Klim byá pionierem w rozpowszechnianiu
problematyki mennonickiej, doprowadzając w roku 1993
do I Zjazdu Mennonitów.
Napisaá niezliczoną liczbĊ publikacji naukowych, popularnonaukowych, szereg folderów, ksiąĪek i przewodników
turystycznych. Byá takĪe organizatorem wielu sympozjów
wiĞlanych i hydrotechnicznych.
Za swoją dziaáalnoĞü zawodową i spoáeczną otrzymaá
wiele dyplomów, wyróĪnieĔ, medali i odznaczeĔ.
Zmará 7 grudnia 2000 roku. Pochowany zostaá na cmentarzu katolickim w GdaĔsku Oliwie.
Na sesji Rady Miasta 31 stycznia 2001 roku poĞmiertnie
nadano mu tytuá Honorowego Obywatela Miasta Tczewa.
Po Ğmierci Romana Klima zostaá oznakowany pieszy zielony Szlak Ziemi Tczewskiej jego imienia biegnący z Tczewa do Opalenia. Obecnie szlak ten biegnie
z Tczewa do Rakowca koáo Maáej Karczmy.
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ

ZasáuĪyá na pamiĊü tczewian

S

tanisáaw Andrzej Janik urodziá siĊ 21 kwietnia 1895
roku we wsi CiĊcina w gminie WĊgierska Górka
w wielodzietnej rodzinie Franciszka i Franciszki
z domu Kasperlik. Jego ojciec byá pracownikiem miejscowej
odlewni Īeliwa, zatrudniony najpierw jako stolarz modelarz,
a póĨniej jako mistrz. Przepracowaá tam wzorowo przeszáo
50 lat. Matka zajmowaáa siĊ prowadzeniem domu.
RodzeĔstwem Stanisáawa byli: Rudolf – najstarszy brat,
pracownik odlewni, podczas pierwszej wojny Ğwiatowej Īoánierz II Brygady Legionów Polskich, polegá w Karpatach
Wschodnich; Fryderyk – nauczyciel, równieĪ uczestnik pierwszej wojny Ğwiatowej, potem porucznik rez. Wojska Polskiego braá udziaá w kampanii wrzeĞniowej; Leon – oficer Wojska
Polskiego, Īoánierz wojny obronnej w 1939 roku, potem partyzant; Franciszek – ksiądz w diecezji tarnowskiej, kapelan
wojskowy; siostra ElĪbieta – z wyksztaácenia nauczycielka
oraz najmáodszy brat, Julian – absolwent Wydziaáu Prawa
i Administracji Uniwersytetu JagielloĔskiego w Krakowie.
Stanisáaw Janik po ukoĔczeniu szkoáy powszechnej
w CiĊcinie uczĊszczaá do gimnazjum w Bochni, gdzie uzyskaá maturĊ. Po wybuchu pierwszej wojny Ğwiatowej zostaá
powoáany do sáuĪby wojskowej w armii austriackiej w randze kadeta aspiranta, przysposabiającego siĊ do nadania mu
najniĪszego stopnia oficerskiego. Braá udziaá w walkach na
froncie wschodnim, gdzie dostaá siĊ do niewoli rosyjskiej.
Pod koniec pierwszej wojny Ğwiatowej walczyá w oddziaáach
polskich. Do kraju wróciá dopiero w 1921 roku i na staáe jako
oficer przeszedá do sáuĪby w Wojsku Polskim.
Peániá sáuĪbĊ w 82 puáku piechoty w BrzeĞciu nad Bugiem,
mieĞcie powiatowym poáoĪonym w centrum kraju, liczącym
wówczas okoáo 40 tys. mieszkaĔców. Byá niewątpliwie dobrym oficerem i wychowawcą Īoánierzy, bogatym w doĞwiadczenia wojenne. W uznaniu jego wzorowej postawy Īoánierskiej i dowódczej zostaá jeszcze w BrzeĞciu awansowany do
stopnia majora ze starszeĔstwem od 1 stycznia 1932 roku,
a potem do rangi podpuákownika z datą 1 stycznia 1936 roku.
Ppák Stanisáaw Janik znaá dobrze jĊzyk niemiecki, co
niewątpliwie rzutowaáo równieĪ na fakt, Īe pod koniec 1936
roku zostaá sáuĪbowo przeniesiony na zaszczytne, ale i odpowiedzialne stanowisko dowódcy samodzielnego 2 Batalionu
Strzelców w Tczewie, mieĞcie granicznym z Niemcami – jak
mawiano – mieĞcie frontowym.
Tu ppák Janik znalazá siĊ w zupeánie innych nowych warunkach zamieszkania i pracy. Tczew byá wprawdzie mniejszym miastem niĪ BrzeĞü nad Bugiem, bo liczącym tylko okoáo
22 tys. mieszkaĔców, ale za to o prĊĪnej gospodarczo i politycznie, choü liczebnie niewielkiej mniejszoĞci niemieckiej (okoáo
2200 osób), jakiej w ogóle pozbawiony byá BrzeĞü. W rĊkach
Niemców byáy tu duĪe zakáady pracy, ponad 20 procent sklepów i okoáo 31 procent ziemi w powiecie. Niemcy mieli wáasne
szkoáy – powszechną i Ğrednią. Dziaáaáy tu organizacje polityczne m.in. Zjednoczenie Niemieckie czy Partia Máodoniemiecka,
z których pierwsza naleĪaáa do najliczniejszych na Pomorzu.
Dziaáaáy takĪe Scena Niemiecka, niemiecki Skauting czy filia
staropruskiej Wielkiej LoĪy MasoĔskiej. W mieĞcie byáa siedziba „Lakwi” – oddziaáu Związku Rolnego OkrĊg – Wisáa. Dla
Niemców wychodziáa tu w latach 1920-1937 w kilku mutacjach
„Dirschauer Zeitung” (Gazeta Tczewska). Wszystkie te instytucje hojnie korzystaáy z kredytów niemieckich. Nie wiodáo siĊ
wiĊc Niemcom w Tczewie Ĩle, a mimo to wrogo byli nastawieni
do Polski. Nawoáywali do aktywnego udziaáu w realizacji polityki wschodniej Hitlera, negowali traktat wersalski, potajemnie
zbroili siĊ i szkolili w rzemioĞle wojennym.
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Ppák Stanisáaw Janik rozpocząá pracĊ w Tczewie od swego
batalionu, ale równieĪ w áącznoĞci z polskim spoáeczeĔstwem
miasta. Nawiązaá wiĊc od początku kontakt z wáadzami administracyjnymi i co waĪniejszymi organizacjami spoáecznymi,
zapoznając siĊ z ich sprawami i problemami. Z miejsca zwróciá uwagĊ na inny obok niemieckiego problem Tczewa: bezrobocie. Przyrzekaá wáadzom pomoc w ich rozwiązywaniu
i z obietnicy tej w miarĊ moĪliwoĞci staraá siĊ wywiązaü. ĩadna teĪ z manifestacji polskoĞci w Tczewie nie odbywaáa siĊ
bez udziaáu Īoánierzy 2 Batalionu Strzelców i jego dowódcy.
Takie postĊpowanie ppák Janika doprowadziáo do pozyskania zaufania tczewian. Zacząá cieszyü siĊ coraz wiĊkszym
autorytetem w polskim spoáeczeĔstwie. Stąd dobrowolne
Ğwiadczenia na Fundusz Obrony Narodowej, czy rozpisaną
poĪyczkĊ paĔstwową na cele obrony przeciwlotniczej kraju
byáy w Tczewie wyĪsze niĪ w innych miastach na Pomorzu
GdaĔskim. 4 czerwca 1939 roku Katolickie Stowarzyszenie
MáodzieĪy w Tczewie przekazaáo 2 Batalionowi Strzelców
20 karabinów zakupionych z jej ofiar.
W 1937 roku 2 Batalion Strzelców dowodzony przez
ppáka Stanisáawa Janika przeksztaáciá siĊ w oĞrodek tajnie
organizowanych szkoleĔ bojowych dla wybranych grup Polonii gdaĔskiej. Przeszkolone zostaáy cztery plutony starszoharcerskie z terenu Wolnego Miasta GdaĔska. Utrzymywano
teĪ kontakty ze Szkoáą Macierzy Polskiej w Szymankowie,
a szczególnie z druĪyną harcerską tej placówki. Wychowankowie tej szkoáy czĊsto byli goĞümi 2 Batalionu Strzelców.
W koĔcu marca 1939 roku, kiedy sytuacja polityczna w Europie zaczĊáa siĊ zaostrzaü, przybyá do Tczewa inspektor armii
w Toruniu, gen. dyw. Wáadysáaw Bortnowski i wydaá dowódcy
2 Batalionu Strzelców, ppákowi Janikowi, rozkaz przygotowania obrony miasta i mostów na WiĞle przed atakiem wojsk niemieckich. Mosty naleĪaáo teĪ przygotowaü do zniszczenia na
wypadek, gdyby Niemcy próbowali je opanowaü w stanie przydatnym do uĪytku. Wprawdzie jeszcze w początkach sierpnia
1939 roku generaá Bortnowski ponownie przybyá do 2 Batalionu Strzelców, ale zadanie z marca modyfikacji nie ulegáo.
JuĪ 25 marca przydzielono dowódcy 2 Batalionu Strzelców 18-osobową grupĊ saperów z 8 Batalionu Saperów
z Torunia z por. GoliĔskim na czele, która przystąpiáa do
potajemnego zakáadania áadunków wybuchowych w starych
komorach mostów oraz do wykuwania nowych. W związku
z wypadkiem motocyklowym por. GoliĔski zostaá zastąpiony
w poáowie lipca przez ppor. Norberta Juchtmana, który jeszcze w tym miesiącu zadanie w peáni zrealizowaá. W marcu
z rozkazu ppáka Janika, zostaáa umieszczona w sposób konspiracyjny na dworcu PKP grupa interwencyjna Īoánierzy
z dwoma ciĊĪkimi karabinami maszynowymi, zdolna do akcji
na wypadek wdarcia siĊ na stacjĊ pociągiem z Malborka Īoánierzy niemieckich. W stan pogotowia wojennego wáączono
zresztą caáy obszar kolejowy miasta Tczewa i Zajączkowa
Tczewskiego. Uzbrojeni kolejarze zaczĊli miasto patrolowaü.
W poáowie maja do dyspozycji Janika zgáosiáa siĊ ochotniczo
grupa okoáo 20 miejscowych harcerzy, której powierzono zadania obserwatorów, wywiadowców, goĔców itp.
NajwczeĞniej na Kociewiu, bo juĪ w maju przystąpiono
na polecenie ppák Janika do budowy umocnieĔ polowych
na przedpolach Tczewa. Prace te zintensyfikowano w lipcu
i – choü kontynuowano je jeszcze przez caáy sierpieĔ – nie
wszystko na tym odcinku wykonano. Nie z winy Janika, ale
jego przeáoĪonych, zaprzepaszczono na tym odcinku 2-3 miesiące prac (plany byáy gotowe juĪ w kwietniu, ale rozkaz budowy pochodziá dopiero z 24 czerwca 1939 roku).
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30 ROCZNICA ćMIERCI
Ppák Stanisáaw Janik udzielaá pomocy w lipcu i w sierpniu przymusowym uciekinierom – Polakom z Wolnego Miasta GdaĔska, jak i Czechom, którzy latem przewoĪeni przez
Tczew pociągiem do Prus Wschodnich podejmowali próbĊ
ucieczki. Uáatwiaá teĪ im wyjazd do formującego siĊ pod Krakowem Legionu Czeskiego, wzglĊdnie do Gdyni, a stamtąd
morzem na zachód Europy.
Po przeprowadzeniu 24 sierpnia 1939 roku tzw. kolorowej, cichej mobilizacji i odesáaniu nadwyĪek mobilizacyjnych do centralnej Polski ppák Stanisáaw Janik juĪ 26 sierpnia zarządziá zajĊcie w peánej gotowoĞci bojowej stanowisk
w okopach przygotowanych wzdáuĪ Wisáy i przyczóáku w Lisewie, na póánoc i póánocny – zachód od Tczewa. Dowództwo
2 Batalionu Strzelców znalazáo siĊ na stanowisku dowodzenia
w Górkach na przedmieĞciu Tczewa. 28 sierpnia przystąpiá
Janik do ewakuacji rodzin wojskowych z Tczewa.
W tej sytuacji dowódca 2 Batalionu Strzelców nie daá
siĊ zaskoczyü niespodziewanym wybuchem wojny, co nastąpiáo 1 wrzeĞnia 1939 roku. Oceniając jednak potem sytuacjĊ za powaĪną, osobiĞcie wydaá rozkaz wysadzenia
mostów w powietrze. Wedáug relacji ppáka Stanisáawa Janika o godzinie 6.00 i 6.45 mosty zostaáy zniszczone. W ten
sposób uniemoĪliwiono Niemcom przegrupowanie wojsk
z Rzeszy do Prus Wschodnich, w celu przeprowadzenia planowanego w drugim etapie kampanii wrzeĞniowej skrzydáowego uderzenia na liniĊ Bugu.
Mimo natarcia Niemców od strony Pszczóáek, batalion
dowodzony przez ppáka Janika utrzymaá przez caáy dzieĔ wyznaczone pozycje obronne. Nad samą Wisáą dowódca tej jednostki trzykrotnie byá wĞród walczących Īoánierzy. ZachĊcaá
ich do boju i wytrwania.
Okoáo godz. 20.00, stosownie do otrzymanego rozkazu
z dowództwa armii „Pomorze”, ppák Janik zarządziá odwrót,
który – jeĞli idzie o samo miasto – odbywaá siĊ w ciĊĪkich warunkach, gdyĪ jednostka zostaáa zaatakowana przez grupĊ dywersantów niemieckich. Odwrót 2 Batalionu Strzelców miaá
miejsce w godzinach nocnych, szosami zatáoczonymi uciekinierami, trasą Starogard – Skórcz – Osie do ĝwiecia, na rzekomo przygotowaną tam przeprawĊ przez WisáĊ. Po poáudniu
3 wrzeĞnia Batalion zatrzymaá siĊ w ĝwieciu, zapeánionym
uciekinierami. Ppák Janik wraz z adiutantem wyjechali w kierunku Przechowa celem ustalenia warunków przeprawy przez
WisáĊ. Tam okrąĪeni wpadli do niewoli niemieckiej.
Ppák Stanisáaw Janik przez caáy czas okupacji przebywaá
w oficerskim obozie polskich jeĔców wojennych Woldenberg
– Neumark Oflag IIC (dziĞ Dobiegniew na ziemi lubuskiej).
W obozie naleĪaá zapewne do koáa Pomorzan. Miaá tam dostatecznie duĪo czasu na ponowne przemyĞlenie i przeanalizowanie swego udziaáu w wojnie obronnej 1939 roku. UwaĪaá, Īe 2 Batalion Strzelców zadanie wykonaá i to dobrze.
Jednak juĪ w samym zaáoĪeniu obrony miasta przy pomocy
stosunkowo maáo liczebnych siá, a przede wszystkim siá maáo
ruchliwych (piechota), kryá siĊ zasadniczy báąd. Do wycofania naleĪaáo przewidzieü transport samochodowy.
Po zakoĔczeniu wojny w 1945 roku wróciá do sáuĪby
wojskowej, z której jednak w 1950 roku zostaá zwolniony.
Mieszkaá i pracowaá w Olsztynie, a nastĊpnie w Bydgoszczy, gdzie zmará 7 stycznia 1981 roku i tam zostaá pochowany.
Po wojnie czĊsto odwiedzaá Tczew i spotykaá siĊ z ówczesnymi wáadzami miasta, dziaáaczami spoáecznymi i máodzieĪą, której mówiá o swoich przeĪyciach i doĞwiadczeniach.
Odwiedzaá groby polegáych 1 wrzeĞnia 1939 roku Īoánierzy
2 Batalionu Strzelców – swoich podkomendnych. Zabiegaá
o ich upamiĊtnienie, skáadaá na ich grobach wiązanki kwiatów.
Ppák Stanisáaw Janik jest autorem m.in. artykuáu „Przez
mosty w Tczewie wróg nie przeszedá”, który ukazaá siĊ w tygodniku „Za WolnoĞü i Lud” nr 35 z 31.08.1974 roku oraz
obszernego opracowania „Obrona Reduty Tczew”, które
umieĞciá WTK w nr 36 z 3.09.1978 roku. Recenzowaá wiele
prac na ten temat.
WĪyciu prywatnym byá dwukrotnie Īonaty. Miaá jedno dziecko.
JuĪ w stanie spoczynku awansowany zostaá do stopnia
puákownika. Posiadaá wiele odznaczeĔ wojskowych. ZasáuĪyá
sobie na pamiĊü mieszkaĔców Tczewa.
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MAGDA POZORSKA

Nowatorski
album senatora

W

poniedziaáek 6 grudnia w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie miaáa
miejsce promocja najnowszego albumu Andrzeja
Grzyba zatytuáowanego „Kociewie – tajemnicza, pomorska
kraina”. Wzbogacony literacko album zaskoczy niejednego
odbiorcĊ swoją róĪnorodnoĞcią.
Spotkanie zostaáo zorganizowane wspólnie z Towarzystwem MiáoĞników Ziemi Tczewskiej. Jako Īe odbyáo siĊ ono w szczególnym dniu Ğw. Mikoáaja, Gimnazjum
nr 3 w Tczewie sprawiáo zebranym wspaniaáą niespodziankĊ
i przedstawiáo inscenizacjĊ kukieákową do tekstu Romana
Landowskiego pt. „KsiĊĪniczka i pasterz”. WystĊp spotkaá
siĊ z entuzjastycznym przyjĊciem goĞci, a uczniom pogratulowaáa talentu prezes TMZT – Eleonora Lewandowska oraz
gospodarz promocji Andrzej Grzyb.
W dalszej czĊĞci spotkania Andrzej Grzyb podzieliá siĊ
z zebranymi refleksją nad sensem i celem realizacji najnowszego albumu o Kociewiu. Autor podkreĞlaá, Īe w pracy nad
ksiąĪką zaleĪaáo mu na tym, aby pokazaü prawdĊ o regionie
i jego urodĊ:
– Mam nadziejĊ, Īe jest to niespodzianka dla wszystkich
Kociewiaków, Īeby docenili Kociewie i zobaczyli, jak ta kraina jest urodziwa. KsiąĪka nie tylko pokazuje wspóáczesne
Kociewie, ale mówi jednoczeĞnie o historii naszego regionu,
o walorach przyrody – opowiadaá Andrzej Grzyb.
Autor wyraziá nadziejĊ, Īe album trafi w rĊce czytelników, którzy nie są związani z ziemią kociewską i pozwoli
im zapoznaü siĊ z regionem, zasieje w nich ziarno zainteresowania.
– Aby ktoĞ, kto nie zna Kociewia nabraá w sobie sympatii
do naszego regionu, Īeby znalazá w sobie przyjaĨĔ dla Kociewia – mówiá dalej.
Wprowadzenia w tematykĊ ksiąĪki dokonaá dyrektor
LOT Kociewie, Piotr KoĔczewski:
– Ta ksiąĪka to kompendium wiedzy o regionie. Autor
przedstawia nasze tereny tajemniczo, trochĊ intrygująco
– wskazywaá Piotr KoĔczewski. – Mamy tu wszystkie pory
roku – Roku Kongresu Kociewskiego. NajwaĪniejsza rzecz
to operowanie zmysáem, zmysáem wzroku czytelnika, autor
wspaniale przechodzi od ogóáu do szczegóáu i od szczegóáu
do ogóáu.
Andrzej Grzyb jest pasjonatem dobrze wydanych
ksiąĪek i zawsze troszczy siĊ, by jego ksiąĪki speániaáy ten warunek. Tym razem autor równieĪ zadbaá o to,
Īeby ksiąĪka nie tylko przekonaáa czytelników, ale przede
wszystkim ich zaintrygowaáa. Jak przyznaá w trakcie spotkania, powstaáa ona na ksztaát szkatuáy, którą moĪna poznawaü, otwieraü na niezliczone sposoby, a kaĪdy kontakt
z nią, zaskakuje nowym odkryciem. Taka teĪ miaáa byü ta
publikacja: nowatorska, inna od wszystkich. Zaprezentowany w Tczewie album jest niezwykle ciekawy pod
wzglĊdem edytorskim. WĞród swych kart zawiera on przynajmniej trzy rodzaje papieru i trzy jego formaty, dobrane
w taki sposób, by caáoĞü tworzyáa spójną, zwiĊzáą opowieĞü.
Na zakoĔczenie pozostaje zatem tylko zachĊciü wszystkich zainteresowanych do poznania urody Kociewia
w obiektywie i ...piórze Andrzeja Grzyba.
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Fauna i flora Kociewia
w obiektywie Andrzeja Grzyba

EDMUND ZIELIýSKI

Nagrodzeni „Kociewskim Piórem”

J

eszcze kilka lat temu, przez myĞl mi nie
przeszáo, bym mógá oczekiwaü tej piĊknej
nagrody, jaką jest „Kociewskie Pióro”.
Na Kaszubach od lat docenia siĊ zasáuĪonych
ludzi, wrĊczając im statuetkĊ „Stolema”, a Kociewie moĪe siĊ poszczyciü równie znaczącym
wyróĪnieniem. Jego pomysáodawcą jest Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne im. Maágorzaty
Hillar. Niestrudzonym moderatorem tego przedsiĊwziĊcia byá Ğp. Michaá Spankowski, wielce
zasáuĪony dla kultury Kociewia. Uczciá on w ten
sposób literackie osiągniĊcia naszej poetki, Maágorzaty Hillar z Piesienicy.
No i otrzymaáem zaproszenie na uroczystoĞü
wrĊczania nagrody do Gminnego OĞrodka Kultury w Zblewie. Zastanawiaáem siĊ czy jechaü,
zwáaszcza, Īe nasz radiowy komentator pogody
Andrzej Zalewski, zapowiadaá ĞlizgawicĊ na
szosach. W kierowaniu autem wyrĊczyá mnie
Zdobywca tegorocznej nagrody „Kociewskiego Pióra” –
mój syn, co byáo mi bardzo na rĊkĊ, bo bardzo
Edmund ZieliĔski, wójt Krzysztof Trawicki i wiceprezydent
nie lubiĊ jeĨdziü nocą. Na szczĊĞcie prognoza
Tczewa Zenon Drewa
pogody siĊ nie sprawdziáa i przed siedemnastą
byliĞmy na miejscu. Przy okazji uszczupliáem
moje zasoby biblioteczne o kilkanaĞcie ksiąĪek i záoĪyáem prezydenta Starogardu Gd. Edmunda Stachowicza, wójta gmiw darze Gminnej Bibliotece w Zblewie.
ny Zblewo Krzysztofa Trawickiego, przewodniczącego Rady
O godzinie 17.00 na scenĊ weszáa para máodych konfe- Miejskiej w Pelplinie Mirosáawa ChyáĊ, panią sekretarz
ransjerów – Emilia Szynkowska i àukasz Rocáawski, którzy z Gniewa DanutĊ ZgubieĔską, przewodniczącego kapituáy
sprawnie poprowadzili caáą uroczystoĞü. Na początku przywi- „Kociewskiego Pióra” prof. Tadeusza Linknera. Serdecznie
tali przybyáych goĞci: senatora Andrzeja Grzyba reprezentują- powitano równieĪ komendanta wojewódzkiego PaĔstwowej
cego marszaáka województwa Mieczysáawa Struga, starostĊ StraĪy PoĪarnej w GdaĔsku – starszego brygadiera Andrzeja
tczewskiego Józefa PuczyĔskiego, starostĊ starogardzkiego Roszkowskiego oraz brygadiera Zbigniewa KamiĔskiego, koLeszka Burczyka, wiceprezydenta Tczewa Zenona DrewĊ, mendanta PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej w Starogardzie Gd.
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Kapituáa, pod przewodnictwem prof. Tadeusza Linknera
przyznaáa 8 statuetek „Kociewskie Pióro” w trzech dziedzinach: publicystyka, literatura i animacja kultury. WyróĪnionymi w kategorii publicystyka zostali:
– STANISàAW ZACZYēSKI – fotografik, archiwista;
– ksiądz praáat ZENON GÓRECKI – proboszcz zblewski,
autor 280 publikacji;
– BOGDAN WIĝNIEWSKI – nauczyciel, instruktor harcerstwa,
propagator kultury teatralnej wĞród máodzieĪy.
W dziedzinie literatura przyznano jedną nagrodĊ,
a przypadáa piszącemu te sáowa. I tutaj chciaábym podziĊkowaü wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
siĊ do przyznania mi tej nagrody. Zwáaszcza nisko siĊ káaniam memu przyjacielowi Gerardowi Sulewskiemu.
W trzeciej kategorii – animacja kultury – nagrody otrzymali:
– ZESPÓà RODZINNY FAMILIA HP ze Starogardu, który tworzą dwa pokolenia rodzin Hoduniów i Piskorskich. W repertuarze zespoáu jest poezja papieĪa Jana Pawáa II, ksiĊdza Janusza Pasierba i innych poetów;
– HALINA RUDKO – redaktor naczelna Kociewskiego Magazynu Regionalnego oraz redaktor techniczna wielu publikacji traktujących o Tczewie i caáym Kociewiu;
– KOCIEWSKI ZESPÓà REGIONALNY „BURCZYBAS” z Gniewa
– za promocjĊ regionu podczas licznych wystĊpów estradowych w Polsce i za granicą oraz w programach telewizyjnych o Pomorzu.
Kapituáa przyznaáa specjalne „Kociewskie Pióro” za caáoksztaát dziaáalnoĞci twórczej emerytowanemu lekarzowi
stomatologowi HUBERTOWI POBàOCKIEMU, który jest prezesem Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków.
Wójt Gminy Zblewo Krzysztof Trawicki uhonorowaá specjalnym pucharem komendanta wojewódzkiego
PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej w GdaĔsku, starszego brygadiera Andrzeja Roszkowskiego, za wspóápracĊ w dziedzinie
ochrony przeciwpoĪarowej.
Poszczególne czĊĞci tej uroczystoĞci przeplatane byáy
wystĊpami artystycznymi. Jako pierwsze wystąpiáy maluszki z Gminnego Przedszkola w Zblewie. Dwie dziewczynki
i cháopiec, wszyscy w regionalnych strojach, piĊknie i z odwagą zacytowali sáowa pieĞni „Jezdóm Kociywiakam”, do
której sáowa i muzykĊ napisaá Wáadysáaw Kirstein. To byáo
bardzo wzruszające. Z werwą i gracją wystĊpowali czáonkowie zespoáu „Burczybas” z Gniewa. PiĊkne gáosy, muzyka
akordeonowa i burczybas – chciaáo siĊ sáuchaü. Z caáym szacunkiem chcĊ siĊ odnieĞü do zespoáu „Familia HP”. Przed
chwilą byáa muzyka ludowa, której niczego nie moĪna zarzuciü i teĪ jest bardzo piĊkna, ale tutaj byáy utwory z wyĪszej póáki w wykonaniu doskonale przygotowanych wykonawców. Szczególnie wpadáy mi do ucha czyste dĨwiĊki
páynące ze skrzypiec. I pozostaáym czáonkom tego zespoáu
nisko siĊ káaniam. Macie dobrą przyszáoĞü.
Chciaábym serdecznie podziĊkowaü pani dyrektor Gminnej
Biblioteki w Zblewie – Emilii Bielskiej. To ona trzymaáa rĊkĊ
na pulsie i byáa motorem caáej, bardzo udanej, imprezy.
Pewnie trudno byáoby zorganizowaü to spotkanie, gdyby
nie darczyĔcy. Oto oni: Starostwo Powiatowe w Tczewie,
Urząd Miasta w Starogardzie Gd., Urząd Gminy w Zblewie, Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa, Gminny OĞrodek
Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie.
Na koniec zaproszono nas do sąsiedniej sali, gdzie staá
stóá ze wspaniaáymi smakoáykami, które przygotowaáy panie
z Koáa GospodyĔ Wiejskich w Jabáowie. Ja byáem spragniony blutki (krwawej kiszki, po niemiecku – Blut Wurst),
jakiej dziĞ nie uĞwiadczysz w naszych sklepach. Smakowaáa
jak w dawnych latach.
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III Kociewski
Konkurs Literacki
za nami

T

rzecia edycja Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego przeszáa do historii.
Obecnie trwają pierwsze przygotowania do czwartej odsáony, która odbĊdzie siĊ w listopadzie.
III Kociewski Konkurs Literacki zostaá zainaugurowany
16 listopada 2010 roku w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy wernisaĪem prac plastycznych i juweniliów literackich. NastĊpnie máodzi recytatorzy udali siĊ do
Miejskiej Biblioteki Publicznej, by przedstawiü swoją interpretacjĊ wierszy i prozy Romana Landowskiego. W tym
samym czasie, w Centrum Kultury i Sztuki, odbywaáy siĊ
eliminacje w pozostaáych kategoriach: inscenizacje, programy poetycko-muzyczne, poezja Ğpiewana. Jury miaáo trudne
zadanie. SpoĞród wielu uczestników trzeba byáo wybraü tych
najlepszych, którzy zaprezentowali siĊ 18 listopada podczas
gali finaáowej.
Z uwagi na to, Īe trzecia edycja Konkursu odbyáa siĊ
w Roku Jubileuszowym Miasta Tczewa, podczas koncertu finaáowego nie mogáo zabraknąü przedstawienia „Jeden
dzieĔ z historii Tczewa” w wykonaniu Zespoáu Teatralnego
Gimnazjum nr 1. Widzowie odbyli podróĪ do czasów Ğredniowiecza, kiedy ksiąĪĊ Sambor II lokowaá miasto Tczew na
prawie lubeckim.
Nie zabrakáo takĪe filmowych wspomnieĔ o Romanie
Landowskim, podziĊkowaĔ i oczywiĞcie ogáoszenia wyników, na co uczestnicy z niecierpliwoĞcią czekali. Laureatom
wrĊczono równieĪ pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Tego dnia finaliĞci mogli zaprezentowaü swój talent
szerszemu gronu. Z caáą pewnoĞcią, Konkurs jest doskonaáą
okazją, by mogáy rozkwitnąü máode talenty na naszej kociewskiej ziemi zgodnie ze sáowami Romana Landowskiego: „NajwaĪniejsze, by w twórczoĞci swojej Ğlad o ziemi
najbliĪszej zostawiü”. Podczas gali dowiedzieliĞmy siĊ równieĪ, Īe wĞród organizatorów dojrzewa myĞl, aby w przyszáoĞci rozszerzyü formuáĊ Konkursu im. Romana Landowskiego o dorobek innych ludzi pióra rodem z Kociewia.
Warto nadmieniü, Īe Konkurs cieszy siĊ coraz wiĊkszą
popularnoĞcią. W ostatniej edycji wziĊáo udziaá 240 uczestników z powiatu tczewskiego, starogardzkiego i Ğwieckiego
oraz gdaĔskiego(!), czyli o 40 osób wiĊcej niĪ w 2009 roku.
Jest to dowód, Īe idea upamiĊtnienia Wielkiego Kociewiaka
w formie eliminacji literacko-plastycznych na trwaáe wpisaáa siĊ w krajobraz Īycia kulturalnego naszego regionu. DziĊki temu pamiĊü o Romanie Landowskim i jego twórczoĞü na
pewno nie odejdą w zapomnienie.
Organizatorem przedsiĊwziĊcia jest Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej we wspóápracy z tczewskimi
instytucjami kultury: Centrum Kultury i Sztuki, Miejską
BibliotekĊ Publiczną oraz Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy. Impreza zostaáa dofinansowana ze
Ğrodków budĪetu miasta Tczewa.

M.K.
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ZwyciĊzcom w kategorii inscenizacje wrĊczono nagrody podczas gali finaáowej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Fot. Stanisáaw Mrozek

Aktorzy amatorzy z Gimnazjum nr 1 w Tczewie wprowadzili goĞci
w klimat Ğredniowiecznego Tczewa
Fot. Stanisáaw Mrozek
W Centrum Wystawienn
wystawa prac pla
Fo

PowyĪsze prace plastyczne najbardziej przypadáy jury do gustu. Ich autorami są
Wszystkie fotografie

Klaudia Rzóska (I miejsce, kl. 4-6)
recytowaáa wiersz w przepiĊknym
stroju kociewskim
Fot. Maciej Fergon

-Regionalnym w Tczewie odbyáa siĊ
znych uczestników konkursu
anisáaw Mrozek

Najmáodsza uczestniczka zmagaĔ
konkursowych Aleksandra Skórka,
zdobywczyni gáównej nagrody
w kategorii recytacje
Fot. Stanisáaw Mrozek

Magdalena Wilma, wyróĪniona
w kategorii poezja Ğpiewana
Fot. Stanisáaw Mrozek

Fragment przedstawienia „Ku pamiĊci” zaprezentowanego przez ĝrodowiskowy
Dom Samopomocy w Tczewie – bezkonkurencyjny w kategorii inscenizacje
Fot. Stanisáaw Mrozek

ejno: Wiesáawa Filipczyk, Patrycja Jasnoch, Dawid Bieszka, Karina Klejna
udia Lasota

POćWIõCONY ROMANOWI
LAUREACI III KOCIEWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
1. JUWENILIA LITERACKIE
w kategorii: poezja
kategoria wiekowa: do 12 lat
I miejsce: Agnieszka Schleser, Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
II miejsce: Marta Reiss
kategoria wiekowa: powyżej 12 lat
I miejsce: Aleksandra Półgsek, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Justyna Kajzer, Gimnazjum nr 2 w Tczewie
Wyróżnienie: Monika Damrath, Zespół Szkół w Osiu
w kategorii: proza
kategoria wiekowa: do 12 lat
I miejsce: Magdalena Przystrzelska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
II miejsce ex aequo: Szymon Szałapata, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
Weronika Jatkowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
kategoria wiekowa: powyżej 12 lat
I miejsce: Martyna Piaskowska, Gimnazjum w Suminie
II miejsce: Marcelina Goliska, Gimnazjum w Suminie
Wyróżnienie: Aleksandra Szewczyk, Zespół Szkół w Osiu
2. PLASTYKA
kategoria wiekowa: przedszkola i uczniowie od 7 do 10 lat
I miejsce: Dawid Bieszka, Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
II miejsce: Anna Kasprzycka, Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
III miejsce: Łukasz Kwiatkowski, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
Wyróżnienie: Zofia Samulewicz, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
Wiktoria Mojek, Szkoła Podstawowa w Grupie
Zofia Kuraszewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
kategoria wiekowa: uczniowie od 11 do 13 lat
I miejsce: Karina Klejna, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce
II miejsce: Wojciech Lagowski, Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
III miejsce: Agata Miler, Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
Wyróżnienie: Michał Kotłowski, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce
kategoria wiekowa: uczniowie od 14 do 19 lat
I miejsce: Patrycja Jasnoch, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Natalia Nawrocka, Zespół Szkół w Osiu
III miejsce: Karolina Buczkowska, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
Wyróżnienie: Klaudia Talarka, Zespół Szkół w Osiu
Adrianna Szyszka, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
kategoria: środowiskowe domy samopomocy, szkoły specjalne
I miejsce: Wiesława Filipczyk, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie,
ul. Niepodległości
II miejsce: Dawid Krawczyk, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie,
ul. Armii Krajowej
III miejsce: Elwira Wetta, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie
Wyróżnienie: Piotr Bukowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd., Ośrodek Adaptacyjny
Beata Czubacka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, ul. Niepodległości
Iwona Bajer, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, ul. Nowowiejska
3. RECYTACJE
w kategorii wiekowej: szkoła podstawowa kl. 1-3
I miejsce: Aleksandra Skórka, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
II miejsce: Krystian Kasper, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
III miejsce: Jakub Lewandowski, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
Wyróżnienie: Patrycja Przybylska, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
w kategorii wiekowej: szkoła podstawowa kl. 4-6
kategoria: poezja
I miejsce: Klaudia Rzóska, Publiczna Szkoła w Lubichowie
II miejsce: Marianna Wołoszyk, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
III miejsce: Anna Szulc, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
Oliwia Raduska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
Wyróżnienie: Małgorzata Burczyk, Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
Natalia Sikorska, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
kategoria: proza
I miejsce: Wiktoria Czapska-Pruszak, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
II miejsce: Sara Piotrowicz, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
Jakub Tafliski, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
III miejsce: Adrianna Głowacka, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
Wyróżnienie: Anna Walczyk, Szkoła Podstawowa w Grupie
Zuzanna Tran, Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
Agnieszka Gdaniec, Zespół Szkół w Pogódkach
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w kategorii wiekowej: gimnazjum
I miejsce: Oliwia Zieliska, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Daniela Pawłowska, Publiczne Gimnazjum w Suminie
III miejsce: Stanisław Szufrajda, Publiczne Gimnazjum w Suminie
Joanna Moczyska, Publiczne Gimnazjum w Smętowie Granicznym
Wyróżnienie: Izabela Komorowska, Publiczne Gimnazjum w Suminie
w kategorii wiekowej: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Paulina Sajda, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III miejsce: Helena Mazurkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Wyróżnienie : Agata Suszyska, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży
w kategorii: Środowiskowe Domy Samopomocy
I miejsce: Marian Graczyk, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie,
ul. Armii Krajowej
II miejsce ex aequo: Iwona Bajer, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, ul. Nowowiejska
Karol Niewiedział, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, ul. Niepodległości
4. INSCENIZACJE, POEZJA ŚPIEWANA, PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE
w kategorii: inscenizacje
Grand Prix dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie
za inscenizację „Ku pamięci”.
Cztery równorzędne nagrody otrzymali:
Przedszkole nr  w Tczewie za inscenizację „Szczęśliwa wędrówka”
Gimnazjum nr  w Tczewie za inscenizację „Księżniczka i pasterz”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr  w Starogardzie Gd. za inscenizację „Zakochani ze świętego jeziora”
Fundacja Pokolenia z Tczewa za inscenizację „Dlaczego”.
Wyróżnienia:
uczniowie z Szkoły Podstawowej nr  w Tczewie za najbardziej kociewską inscenizację
Sandra Krajnik, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gd. za
rolę Lilianny w inscenizacji „Zakochani ze świętego jeziora”
w kategorii: poezja śpiewana
Wyróżnienie: Magdalena Wilma, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
w kategorii: programy poetycko-muzyczne nagród nie przyznano
5. NAGRODY SPECJANE
Nagroda specjalna senatora RP Andrzeja Grzyba:
Aleksandra Skórka, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
Nagroda specjalna marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka:
Zespół Szkół w Osiu
Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
Szkoła Podstawowa w Kolinach
Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie
Elbieta Ziółek, Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie
Nagroda specjalna posła RP Jana Kulasa:
Barbara Derbis, Przedszkole nr 8 w Tczewie
Boena Jackowska, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
Irena Pijanowska-Morus, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
Aleksandra Miczek, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gd.
Nagroda specjalna posła RP Kazimierza Smolińskiego:
Towarzystwo Miłoników Ziemi Tczewskiej
Nagroda specjalna pomorskiego kuratora oświaty Zdzisława Szudrowicza:
Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie
Nagroda specjalna starosty starogardzkiego Leszka Burczyka:
Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
Zespół Szkół w Suminie
Nagroda specjalna starosty tczewskiego Witolda Sosnowskiego:
Miejski Orodek Pomocy Społecznej Środowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie
Nagroda prezydenta miasta Tczewa Zenona Odyi:
Gimnazjum nr  w Tczewie
Nagroda specjalna Janusza Landowskiego:
Piotr Weintz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowe Domy
Samopomocy w Tczewie
Nagroda specjalna organizatorów konkursu:
Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
Gimnazjum nr  w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie
DanutaKitkowska, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Renata Reterska, Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Zbigniew Biegajło, Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
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JAN EJANKOWSKI

Stulecie powstania Towarzystwa
Ludowego w Piasecznie
czĊĞü I

I

nspiracją do tworzenia towarzystw ludowych byáa encyklika Rerum novarum Leona XIII z 1891 roku, w której
zalecano: ...by po wszystkich parafiach, po wiĊkszych
wsiach zakáadano towarzystwa ludowe jak warownie wiary
naszej i twierdzĊ dobrych obyczajów1.
Specyficzne, trudne warunki Pomorza, w tym ziemi gniewskiej, jako terenów gnĊbionych przez zaborcĊ, zapewne wpáynĊáy na pewną modyfikacjĊ zaáoĪeĔ ideowych polskich towarzystw
ludowych, o czym w specjalnej odezwie pisze ks. Aleksander
KupczyĔski. Proboszcz w Garcu, a od 1906 roku patron towarzystw ludowych, napisaá: ...my Polacy – katolicy, musimy wystĊpowaü nie tylko w obronie swojej wiary, ale i swej narodowoĞci
(...). W towarzystwach ludowych walczymy o wiarĊ i obyczaje
(...), ale i za przyznaniem nam praw naszego jĊzyka.
Dlatego Ğmiaáo moĪna mówiü o trzech zasadniczych sferach
dziaáalnoĞci towarzystw ludowych:
– pracy oĞwiatowej (biblioteki wiejskie, ustawiczna walka o polski jĊzyk w szkole),
– dziaáalnoĞci kulturalnej (teatry, zespoáy Ğpiewacze, w tym ludowe, chór, koncerty),
– dziaáalnoĞci spoáeczno-politycznej.
Jednak wspólną cechą tych poszczególnych dziedzin oddziaáywania na polskie spoáeczeĔstwo byáo krzewienie ducha polskoĞci
i walka z zalewem germanizacji2.
W 1902 roku w okolicach ĝwiecia, Nowego, Gniewu i Pelplina towarzystwa ludowe dziaáaáy w Grucznie, ĝwieciu, Bzowie (powstaáo 27 II 1902), Komórsku, Kamionce (powstaáo
26 VI 1902), Lalkowach, PieniąĪkowie, Póáwsi i Pelplinie3.
Prawdopodobnie najstarszym na ziemi gniewskiej byáo Towarzystwo Ludowe w PieniąĪkowie. Wiadomo, tam rezydowaá
ks. proboszcz dr Antoni Wolszlegier – czáowiek instytucja, wybitny dziaáacz niepodlegáoĞciowy.
W 15 numerze Pielgrzyma z 4 lutego 1902 roku miĊdzy innymi
czytamy: W niedzielĊ dnia 26 stycznia br. odbyáo siĊ walne zebranie
Towarzystwa Ludowego na PieniąĪkowo i okolicĊ (...). Po odĞpiewaniu „BoĪe w dobroci” przystąpiono do wyboru nowego zarządu.
Obrano jednogáoĞnie p. Jana Grochockiego prezesem (...).
Ks. dr Antoni Wolszlegier wspólnie z lalkowskim proboszczem,
ks. Leonem Kurowskim, wspóátwórcą Towarzystwa Ludowego
w tej parafii, opracowaá i wydaá w PieniąĪkowie Nowy Ğpiewnik
polski z melodiami. Przeznaczony w pierwszym rzĊdzie dla Towarzystw Ludowych w Prusach Zachodnich. Wydrukowano go w znanej oficynie Karola Miarki w Mikoáowie na ĝląsku i to na początku
XX wieku. Zawiera ponad 100 pieĞni ludowych z nutami.
Autorzy – jak oĞwiadczyli mi w 1952 roku najstarsi mieszkaĔcy
Lalków – przekazywali chĊtnym za darmo to wspaniaáe dzieáo podczas wykonywania kolĊd. ĝpiewnik ten byá bardzo rozpowszechniony i miaá w latach zaboru pruskiego duĪe znaczenie patriotycznowychowawcze w podtrzymywaniu ducha narodowego.
Kiedy wiosną 1952 roku jako máody nauczyciel wspólnie z ludowym skrzypkiem, Feliksem Witkowskim z Kamionki zakáadaáem
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w Lalkowach zespóá Ğpiewaczy Kociewie, ten Ğpiewnik miaá dla nas
szczególną wartoĞü. To z niego czerpaliĞmy znane pieĞni ludowe, jak:
Witaj domku mój rodzinny, WpoĞród drzew gĊstych w altanie i itp4.
We wrzeĞniu 1907 roku powstaáo Towarzystwo Ludowe
w Gniewie skupiające kupców, rzemieĞlników, robotników
i miejscową inteligencjĊ. Prezesem zostaá Brzeski. Stworzono
teatr amatorski, który kilka razy w roku wystĊpowaá publicznie
dla mieszkaĔców Gniewa i okolicy.
W 21 numerze Pielgrzyma czytamy: Gniew. Tutejsze Towarzystwo
Ludowe sprawiáo nam w niedzielĊ 11-go bm. prawdziwie piĊkną ucztĊ
duchową przez odegranie dwóch piĊknych, pouczających sztuczek: „Pan
chciwski” i „Na naszej glebie”. Amatorki i amatorzy wywiązali siĊ ze
swych zadaĔ znakomicie, tak Īe trudno powiedzieü, kto graá lepiej5.
Jednak najbardziej przypadá do gustu licznie zebranej publicznoĞci drugi utwór sceniczny, tematycznie wskazujący, w jakim kierunku mają podąĪaü towarzystwa ludowe. Ten wspaniaáy utwór napisaáa pod koniec XIX wieku Anna Karwatowa. W 1900 roku ukazaá siĊ
on drukiem. Obrazek sceniczny koĔczy siĊ wspaniaáą patriotyczną
pieĞnią w wykonaniu caáego zespoáu.
A oto trzecia zwrotka:
JĊzyk kochany dĨwiĊczny nasz, czysty,
Drogą spuĞciznĊ ojców i dziadów!
GlebĊ miáujmy, strumyk nasz bystry,
Chaty zaciszne, cienie tych sadów6.
W niedzielĊ 23 wrzeĞnia 1912 roku Towarzystwo Ludowe w Gniewie obchodziáo piątą rocznicĊ swego istnienia. NaleĪy dodaü, Īe udziaá
wziĊli: Józef CzyĪewski z GdaĔska (rodem z Widlic) i redaktor Pielgrzyma Leon FormaĔski z Pelplina. Uczestniczyáy delegacje miĊdzy
innymi z JaĨwisk i Piaseczna. Po przemówieniach i dyskusji gniewscy
aktorzy amatorzy odegrali zabawną sztukĊ sceniczną pt. „ĝwiat bez
mĊĪczyzn” – komediĊ w trzech odsáonach. W Pielgrzymie napisano:
Amatorki i amatorzy wywiązali siĊ ze swych ról bardzo dobrze, to teĪ
licznie zebrana publicznoĞü nie szczĊdziáa im oklasków7.
Katolickie Towarzystwo Ludowe w Piasecznie powstaáo
w niedzielĊ 27 stycznia 1911 roku z inicjatywy miejscowego
proboszcza ks. praáata Anastazego Kowalskiego. Urodziá siĊ on
24 kwietnia 1864 roku w Subkowach. Rok po Ğmierci wybitnego kapáana ks. proboszcza Franciszka Szefera przejąá w dniu
20 wrzeĞnia 1881 roku piasecką parafiĊ. W latach 1898-1912
byá gniewskim dziekanem. JednoczeĞnie byá czáonkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Dziaáaá w polskim ruchu wyborczym,
byá czáonkiem Stowarzyszenia StraĪ i radcą duchowym. Zmará
24 marca 1920 roku i spocząá tuĪ przy koĞciele w Piasecznie8.
W czasie wymienionego zebrania zaáoĪycielskiego piaseckiego Towarzystwa Ludowego ogóá wybraá Bieleckiego na prezesa. Ustalono, Īe
zebrania odbywaü siĊ bĊdą raz w miesiącu w niedzielĊ po nieszporach
o godz. 1600, o czym wczeĞniej zawiadamiaá czáonków Pielgrzym.
Ustalono równieĪ, Īe staáym miejscem spotkaĔ bĊdzie sala
oberĪysty Perlika w Piasecznie, gdzie znajdowaáa siĊ duĪa scena.
Dlatego przy Towarzystwie Ludowym w Piasecznie powstaá teatr amatorski, który systematycznie pracowaá. Dziaáaá równieĪ
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Sztandar Towarzystwa Ludowego
w Piasecznie, który poĞwiĊcony zostaá
w niedzielĊ 2 czerwca 1912 roku
Sztandar znajduje siĊ w zbiorach
Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego Warszawa Oddziaá
Piaseczno nr inw. P-27

czterogáosowy chór mieszany, który nie tylko wykonywaá pieĞni
naboĪne, lecz takĪe patriotyczne i ludowe, szczególnie te, które od
pokoleĔ byáy w Piasecznie Ğpiewane.
Czáonkowie Towarzystwa Ludowego i sympatycy czĊsto
uczestniczyli w wycieczkach do Brodów, Opalenia i Widlic, o czym
Ğwiadczą zachowane poĪóákáe zdjĊcia.
W Piasecznie dziaáaáa biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych, a od początku 1901 roku ponownie wznowiáo dziaáalnoĞü
kóáko rolnicze.
Gáówną tematyką jesienno-zimowych zebraĔ piaseckiego Towarzystwa Ludowego byáy zbliĪające siĊ wybory do parlamentu
niemieckiego. Wáadze pruskie ustaliáy, Īe odbĊdą siĊ one w piątek
12 stycznia 1912 roku.
Do udziaáu Polaków w wyborach najbardziej zachĊcaá Pielgrzym,
który w czwartym numerze z 1912 roku umieĞciá na stronie tytuáowej
pouczający artykuá pt. „W ostatniej chwili”, w którym miĊdzy innymi
napisano: ĩadnemu Polakowi – katolikowi nie wolno w piątek pozostaü w domu. Niechaj nikt nie mówi, „beze mnie siĊ odbĊdzie”.
W tym samym numerze, teĪ na stronie tytuáowej, J. Wiszniewski z JaĨwisk umieĞciá swój wspaniaáy wiersz z 8 I 1912 roku pt. „Na
wybory”. Autor serdecznie zachĊca wszystkich Polaków, szczególnie mieszkaĔców ziemi gniewskiej, do masowego udziaáu w wyborach mówiąc:
Dalej Bracia wraz,
Ilu jest tu nas!
Pójdzim wszyscy na wybory,
Czy kto zdrowy, czy kto chory,
Byle wszyscy wraz!
KaĪdy odda gáos,
BĊdzie kartek stos.
BĊdzie, bĊdzie na Polaka,
Na naszego, na rodaka,
Wrogom utrzym nos.
Niech wie o tym Ğwiat,
ĩe wĞród polskich chat,
Polska jeszcze nie zginĊáa,
Ale zgodą siĊ dĨwignĊáa,
Zgodnie z bratem, brat9.
Ta wspaniaáa patriotyczna odezwa, wypáywająca z ust autora,
który z kociewskiego ludu siĊ wywodziá i dla niego Īyá i pracowaá.
Na przedwyborczych zebraniach mówiono równieĪ, Īe zdrajcą
wiary i Ojczyzny jest ten, kto w piątek na wybory nie pojedzie, zaĞ podwójnym zdrajcą ten, kto gáos swój odda na naszego przeciwnika10.
Uczestniczący w wyborach marzyli, by jak najwiĊcej Polaków
zasiadáo w pruskim parlamencie, a wtenczas bĊdzie im áatwiej walczyü o polskoĞü ziemi pomorskiej.
Wielkim wydarzeniem historycznym w dziaáalnoĞci Towarzystwa Ludowego w Piasecznie staáo siĊ ufundowanie przez czáonków
i sympatyków (i to w drugim roku chlubnej dziaáalnoĞci) przepiĊknego
sztandaru Towarzystwa Ludowego z Piasecką Panią (u doáu data powstania) na jednej stronie i ĞwiĊtym Wojciechem na drugiej stronie.
W 67 numerze Pielgrzyma w sprawozdaniu z piaseckiej uroczystoĞci napisano: Piaseczno. W niedzielĊ 2 czerwca br. odbyáa
siĊ rzadka uroczystoĞü poĞwiĊcenia sztandaru tutejszego Towarzystwa Ludowego. W uroczystoĞci wziĊáo udziaá ze sztandarem Towarzystwo Ludowe z Nowej Cerkwi. O godzinie 3-ej rozwinąá siĊ
wspaniaáy pochód ze sztandarami, z muzyką na czele do koĞcioáa
parafialnego, gdzie koĞcielnego aktu poĞwiĊcenia dokonaá miejscowy proboszcz ks. praáat Kowalski, który takĪe w serdecznych
sáowach wygáosiá przemowĊ okolicznoĞciową.
Po ukoĔczonych ceremoniach koĞcielnych powrócono przy
dĨwiĊkach muzyki na salĊ Perlika. Tutaj pod przewodnictwem prezesa Bieleckiego odbyáo siĊ w kóáku zamkniĊtym uroczyste zebranie
Towarzystwa11.
OkolicznoĞciową mowĊ wygáosili redaktor naczelny Gazety
Grudziądzkiej Wiktor Kulerski, Rakowski z Pelplina i prezes gniewskiego Towarzystwa Ludowego – Brzeski.

ZACHOWAç W PAMIõCI POTOMNYCH
W czĊĞci artystycznej wiersze religijno-patriotyczne recytowaáy
Czajówna i Szwarcówna z Piaseczna oraz panowie Szwarc i Czarnowski z Nowej Cerkwi.
O pracy piaseckiego Towarzystwa Ludowego mówiá czáonek
zarządu GoáyĔski. Wybrano poczet sztandarowy w skáadzie: Kotowski jako chorąĪy oraz Koc i Baranowski jako asysta.
UroczystoĞü zakoĔczyáa siĊ wspaniaáą zabawą z licznie zgromadzonymi Polakami (dziewczĊtami) – tak zanotowaá Pielgrzym.
Jak wynika z wiadomoĞci potocznych Pielgrzyma, Towarzystwo Ludowe w Piasecznie zawsze stawaáo w obronie wiary
i mowy praojców poprzez uroczystoĞci religijno-patriotyczne,
koncerty miejscowego chóru, sáowa mówionego w postaci recytacji i widowisk teatralnych, o czym skrzĊtnie informowaá czytelników Pielgrzym, którego przedstawiciele czĊsto odwiedzali
w owym czasie Towarzystwo Ludowe w Piasecznie.
W 120 numerze tegoĪ czasopisma napisano: Piaseczno. W niedzielĊ 29-go bm. urządziáo Towarzystwo Ludowe teatr amatorski.
Odegrano dwie sztuki. „Adam i Ewa” i „Wieczna bajka”. Sztuki byáy
bardzo piĊkne i pouczające. Amatorki i amatorzy wywiązali siĊ bardzo dobrze ze swych ról, za co nie szczĊdzono im oklasków12 (...).
Sprawozdawca, bĊdąc na miejscu, zauwaĪyá pewien smutny szczegóá, wiĊc pisze: Towarzystwo Ludowe (w Piasecznie
– przyp. autora) istnieje niemal od dwóch lat, lecz niestety skáada
siĊ przewaĪnie z ludu roboczego, rzemieĞlników i kupców. Nasi
posiedziciele (rolnicy) prawie wcale do niego nie naleĪą, za to
naleĪą do Kóáka Rolniczego (...).
Dalej stwierdza i to ze smutkiem: Ale niech tylko odbĊdzie siĊ jakiĞ
„Abschied” (poĪegnanie), to niejedni tam idą i „Lidry” Ğpiewają13.
Smutne to, ale prawdziwe. Prusak umiaá róĪnymi metodami
i sposobami rozbijaü spoáecznoĞü wiejską.
Dlatego zapewne Towarzystwo Ludowe w Piasecznie poprzez
czĊste wystĊpy miejscowego zespoáu teatru amatorskiego, koncerty
chóru, wspólne zabawy, dobrze zorganizowane wycieczki po bliĪszej i dalszej okolicy, prelekcje, dąĪyáo, by jak najwiĊcej mieszkaĔców Piaseczna i okolicy uczestniczyáo w ww. imprezach, by jĊzyk
ojczysty byá Īywy nie tylko w domu i wĞród sąsiadów.
KiedyĞ przed laty zacna wdowa Franciszka Brzózka z Piaseczna, której mąĪ polegá w obronie Tczewa 1 IX 1939 r. miĊdzy innymi
powiedziaáa z dumą: (...) bo w szkole i na urzĊdach wszĊdzie musowo po niemiecku, zaĞ wew koĞciele u ks. proboszcza Kowalskiego,
miĊdzy sąsiadami i w domu wszystko po polsku14.
Warto równieĪ wspomnieü ksiĊĪy wikariuszy, którzy w latach 1905-1920 pracowali z ks. proboszczem Anastazym Kowalskim i pomagali mu: ks. Marian Miechowski, ks. Leon Gowin Gustowski, ks. Antoni Brocki, ks. Kazimierz Wojtaszewski
i ks. Maksymilian Putynowski15.
O tym, co póĨniej w Towarzystwie Ludowym w Piasecznie siĊ
dziaáo, napiszĊ w nastĊpnej czĊĞci.

ALEKSANDRA JõDRYSZEK-GEISLER

Patron
tczewskich harcerzy
WartoĈè walki tkwi nie w szansach zwyciöstwa sprawy,
w imiö której siö jñ podjöäo, ale w wartoĈci tej sprawy.
Henryk Elzenberg
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a skraju parku miejskiego w Tczewie stoi okazaáy gáaz,
na którym wĞród wielu widnieje nazwisko Wáadysáawa
Jurgo. Jego imieniem nazwano tczewski hufiec ZHP
i jedną z ulic na osiedlu Suchostrzygi w Tczewie. Wáadysáaw
Jurgo wszedá równieĪ do historii lubelskiej martyrologii, jednak
nawet dzisiaj jego osoba i szczegóáy dziaáalnoĞci są maáo znane.
PrzecieĪ pamiĊü o tych, którzy zginĊli w obronie ojczyzny,
powinna byü mocno zakorzeniona, a naszym obowiązkiem jest
przekazywanie jej máodemu pokoleniu. Wobec naszych dzieci, czy
wnuków mamy szczególną misjĊ do speánienia, polegającą na przekazywaniu kultury, tradycji narodowej, czy historii naszego kraju.
To zadanie takĪe dotyczy wáadz, mediów i oczywiĞcie szkoáy. Jakie
wartoĞci i stosunek do ojczyzny bĊdzie miaáa máodsza generacja zaleĪy od nas i to my jesteĞmy odpowiedzialni za to, jak w niedalekiej
przyszáoĞci bĊdą siĊ ksztaátowaáy postawy patriotyczne.
UwaĪam, Īe Īycie máodego bohatera Wáadysáawa Jurgo jest
doskonaáym przykáadem, skáaniającym do pielĊgnowania miáoĞci
do ojczyzny i lokalnego patriotyzmu oraz do zadumy nad wartoĞcią Īycia. NaleĪy teĪ pamiĊtaü o tych, którzy ginĊli za to, byĞmy
mogli czuü siĊ Polakami.
Wáadysáaw Jurgo urodziá siĊ 9 listopada 1920 roku w àasku,
w województwie áódzkim. W maju 1923 roku przybyá z rodzicami
do Tczewa. DzieciĔstwo spĊdziá z siostrami Wandą, Marią, Ireną
(Lilką) oraz bratem Zbigniewem.
W tamtych czasach Tczew graniczyá z Prusami Wschodnimi, wiĊc ówczesna máodzieĪ byáa wychowywana w atmosferze patriotyzmu i wyczulona na sprawy ekspansji niemieckiej na polskie ziemie.
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wyjazdu na miĊdzynarodowy obóz harcerski na LitwĊ
i àotwĊ w lecie 1939 roku
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W 1939 roku „Sáawek”, bo tak go nazywano w rodzinie, ukoĔczyá tczewskie gimnazjum i wybieraá siĊ na studia do Centralnego
Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Miaá róĪnorodne zainteresowania – kochaá przyrodĊ, hodowaá
goáĊbie, byá harcerzem, zajmowaá siĊ czynnie sportem, szczególnie
lekkoatletyką. W rozgrywkach szkolnych uzyskiwaá Ğwietne wyniki, niejednokrotnie otrzymywaá dyplomy, puchary.
Pasją „Sáawka” byáa równieĪ muzyka. Miaá Ğwietny sáuch i áagodny gáos o ciepáym brzmieniu. UkoĔczyá Konserwatorium
Muzyczne w GdaĔsku, gdzie uczyá siĊ gry na skrzypcach, ale graá
równieĪ na wielu innych instrumentach. W domu urządzaá rodzinne
koncerty muzyczne, angaĪując wszystkich czáonków rodziny.
NaleĪaá do harcerskiego akademickiego zespoáu pieĞni i taĔca,
z którym w okresie wakacji 1939 roku przebywaá na wystĊpach na
Litwie i àotwie. Z tych wystĊpów wróciá ostatniego sierpnia, gdy
wojna byáa juĪ sprawą przesądzoną. Od razu po jej wybuchu zgáosiá
siĊ ochotniczo do wojska.
Po zajĊciu Tczewa Niemcy sporządzili listĊ patriotów, na której
znalazá siĊ Jurgo i jego ojciec. Syn zostaá aresztowany i przez kilka
tygodni przebywaá w tymczasowym obozie w Bydgoszczy. Niedáugo póĨniej doáączyá do niego ojciec, któremu niebawem „Sáawek” umoĪliwiá wydostanie siĊ z obozu. Sam ucieká z transportu
kolejowego, wyáamując wraz z kolegami deski z podáogi wagonu.
Pod koniec 1939 roku wraz z przyjacióámi, miĊdzy innymi
Edwardem Cilkowskim – „Edą”, przedostaá siĊ przez „zieloną
granicĊ” na teren Generalnej Guberni. Początkowo zamieszkaá
u rodziny w podlubelskich Osmolicach. Potem wynajmowaá pokój u Danuty àuszczewskiej przy ulicy Wspólnej 16 w Lublinie.
Wkrótce pomógá przedostaü siĊ do tego miasta siostrze, Wandzie, która po przyjeĨdzie zamieszkaáa wraz z nim.
DziĊki znajomoĞci jĊzyka niemieckiego zacząá pracowaü na kolei. Pewnego dnia 1940 roku, posilając siĊ w dworcowym bufecie
„Sáawek” i „Eda” spotkali niejakiego Lucjana Forysia, który, jak siĊ
póĨniej okazaáo, byá czáonkiem tajnej organizacji wojskowej. ForyĞ
zwerbowaá Cilkowskiego i Jurgo do pracy w podziemiu.
Wkrótce obaj stali siĊ podporą lubelskiej sekcji kolejowej
AK. Mieli dostĊp do niezwykle cennych dla partyzantów informacji. Z listów przewozowych wiedzieli wszystko o zawartoĞci
pociągów odprawianych na lubelskim dworcu. Przekazywali to
áącznikowi partyzantów – Zygmuntowi Górniakowi.
Sprawozdania dotyczyáy informacji o transportach wojskowych, gospodarczych i sanitarnych, przejeĪdĪających przez Lublin.
DziĊki tym informacjom czáonkowie AK wysadzali potem pociągi
w dĊbliĔskich, rejowieckich i cheámskich lasach, uniemoĪliwiając
im dotarcie do celu, najczĊĞciej za wschodnią granicĊ. Poza tym Jurgo wraz z kolegą w czasie formowania skáadów sypali do maĨnic
niektórych wagonów piasek, co powodowaáo zapalanie siĊ osi po

kilkunastu kilometrach jazdy. Wówczas wybuchaá poĪar i rozáączano pociąg. Jego koĔcowe wagony zawracane byáy bez eskorty na
stacjĊ w Lublinie, dziĊki czemu w czasie drogi polscy dywersanci
opróĪniali je z amunicji, broni, czy ĪywnoĞci. W Lublinie áadowano
skradziony towar do nielegalnego wagonu, plombowano nielegalną
plombownicą i doáączano do pierwszego skáadu, który przejeĪdĪaá
przez lasy, gdzie czekali na niego partyzanci.
W dziaáalnoĞci konspiracyjnej caáy czas uczestniczyáa równieĪ
siostra „Sáawka” – Wanda. W związku z tym, Īe miaáa wielu przyjacióá i rozmaite kontakty organizowaáa róĪnego rodzaju pomoc,
szczególnie dla rodzin harcerskich.
„Eda” i „Sáawek” na dobre zadomowili siĊ w Lublinie i wszystko
wskazywaáo na to, Īe szczĊĞliwie doczekają koĔca wojny. Niestety,
31 paĨdziernika 1943 roku otrzymali nakaz stawienia siĊ nazajutrz
u szefa ekspedycji kolejowej, nadinspektora Schulza. W wyznaczonym terminie o 8.15 zwierzchnik wprowadziá ich, kazaá poczekaü
i wyszedá. Po 15 minutach wróciá z trzema cywilami w czarnych
skórzanych páaszczach. Jeden z nich zapytaá, który z nich to Cilkowski, a który Jurgo, drugi zaĞ wyciągnąá kajdanki. W tym momencie
„Sáawek” wyskoczyá przez okno, celowo niedomkniĊte przez sprzątaczkĊ. Uciekaá pomiĊdzy wagonami a páotem. Tam wpadá w rĊce
kierowcy gestapowców, który pod lufą pistoletu doprowadziá go
z powrotem do gabinetu Schulza. W miĊdzyczasie Cilkowskiego zakuto w kajdanki. NastĊpnie obu konspiratorów zawieziono czarnym
mercedesem bezpoĞrednio do lubelskiego zamku.
Za aresztowanym „Edą” wybiegáa Īona Janina, która takĪe
pracowaáa w ekspedycji. Chciaáa siĊ dowiedzieü, gdzie prowadzą
jej mĊĪa, ale zostaáa brutalnie odepchniĊta przez jednego z gestapowców.
NastĊpnego dnia Jurgo zostaá przewieziony na przesáuchanie
do siedziby gestapo „Pod Zegarem” mieszczącej siĊ przy ulicy
Uniwersyteckiej. Tam wieszano go za nogi na hakach umocowanych pod sufitem. Na gáowĊ zakáadano heám, w który uderzano
ciĊĪkim drągiem. Mimo tych tortur nie pisnąá ani sáowa, nie wydaá
Īadnego ze spiskowców. PóĨniej przewieziono go do szpitala wiĊziennego, gdzie byá leczony z ciĊĪkich urazów.
DzieĔ póĨniej przywieziono Cilkowskiego. OskarĪany
byá wspólnie ze „Sáawkiem” o sabotaĪ kolejowy. W pomieszczeniach gestapo „Pod Zegarem” przesáuchiwany byá trzykrotnie przez obersturmfĦhrera SS Tuchsa, z czego dwa razy
w ciągu dnia i raz o pierwszej w nocy. Torturowaáo go dwóch
oprawców, którzy bili go, wykrĊcali mu koĔczyny i lali do nosa
rozcieĔczony amoniak z terpentyną. ĝlady oparzeĔ Ğluzówek
i uszkodzenia páuc „Eda” nosiá do koĔca Īycia.
Po przesáuchaniu sprowadzono Cilkowskiego do piwnicy,
gdzie w celi naprzeciwko dojrzaá „Sáawka”. Ten leĪaá na podáodze
skatowany, z obandaĪowaną gáową, chociaĪ byá przytomny. Powiedziaá, Īe czuje siĊ okropnie, ale nie pisnąá ani sáowa. Edward
odpowiedziaá, Īe od niego równieĪ nic siĊ nie dowiedzieli
i Īe muszą siĊ trzymaü.
DziĞ w tym miejscu znajduje siĊ Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.
Po przesáuchaniach Cilkowski wróciá na zamek,
gdzie dwa tygodnie spĊdziá na parterze oddziaáu I, a resztĊ
dni na IV oddziale, w celi numer 20.
Cilkowski miaá duĪo szczĊĞcia, gdyĪ ojcu udaáo
siĊ znaleĨü Niemca, táumacza KRiPO, Wójtalewicza,
który za wysoką áapówkĊ wystawiá nakaz zwolnienia „Edy” z zamku. 11 grudnia 1943 roku Cilkowski
opuĞciá wiĊzienie. Zanim gestapo zorientowaáo siĊ, Īe
wymknąá siĊ z ich rąk podejrzany o wspóápracĊ z AK,
Edward juĪ ukryá siĊ z rodziną u krewnych pod Warszawą. Tam wáaĞnie doczekaá koĔca wojny. Potem
wróciá do rodzinnego Tczewa.
Jurgo nie miaá tyle szczĊĞcia i wszystkie próby
wykupienia go speázáy na niczym, gdyĪ byá pilnie strzeStarszyzna gimnazjalnej 45. druĪyny harcerskiej
Īony przez gestapo. Siostra Wanda z naraĪeniem wáaim. H. Dąbrowskiego. „Sáawek” Jurgo z trąbką przy pasie
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snego Īycia niejednokrotnie próbowaáa wydostaü brata
z wiĊzienia.
DziĊki lekarzowi Andrzejowi Bonikowskiemu,
pracującemu w wiĊziennym szpitalu, Jurgo zostaá
sanitariuszem korytarzowym. Bonikowski wyprosiá
u przeáoĪonych, aby na czas rekonwalescencji Sáawek byá przydzielony do pomocy w ambulatorium.
Najprawdopodobniej przebywaá w celi numer 72.
W wiĊzieniu „Sáawek” nie spodobaá siĊ niemieckiemu
straĪnikowi Tanzhausowi, zwanemu „Krową” – sadyĞcie,
któremu przyjemnoĞü sprawiaáo obserwowanie reakcji wiĊĨniów na wiadomoĞü o wydaniu na nich wyroku Ğmierci.
Nazwisko Wáadysáawa Jurgo nieraz pojawiaáo siĊ
na afiszach z nazwiskami osób skazanych na Ğmierü, jednak wyrok wciąĪ odraczano. Niemcy ciągle mieli nadziejĊ, Īe w koĔcu uda siĊ coĞ z niego wyciągnąü.
Z uwagi na charakter swojej pracy Jurgo miaá staáy doSáawomir Jurgo (pierwszy z lewej) wraz z kolegami
przed maturą w 1939 roku
stĊp do ambulatorium, gdzie przypadkowo odkryá schowany pod sterylizatorem 30-centymetrowy nóĪ chirurgiczny.
Instrument ten schowaá doktor Bonikowski, który wraz z sanitariu- znajdują siĊ w tej publikacji. Pisaá w tej sprawie miĊdzy innymi w 1984
szem korytarzowym Kobyáeckim postanowiá broniü siĊ w razie za- roku do Klubu Byáych WiĊĨniów Politycznych Zamku Lubelskiego
groĪenia. Kobyáecki miaá schowaną w celi siekierĊ, a Bonikowski „Pod Zegarem”, àódzkiego Oddziaáu Literatów Polskich, RozgáoĞni
Radia i Telewizji Polskiej w àodzi i do samego Igora Sikiryckiego.
ukryá nóĪ, który wieczorem 20 lipca zniknąá ze skrytki.
W związku z rycháym nadejĞciem Armii Czerwonej Niemcy Niestety jego pisma nie przyniosáy Īadnego skutku.
NiejasnoĞci dotyczą 1 listopada, dnia, w którym to wraz
planowali ewakuacjĊ i likwidacjĊ wiĊĨniów. 19 lipca 1944 roku
przygotowano listĊ tych, którzy mieli zostaü rozstrzelani. 20 lipca ze „Sáawkiem” zostali aresztowani oraz dziaáalnoĞci konspipo poáudniu do oddziaáu szpitalnego przyszedá Tanzhaus, któ- racyjnej. OtóĪ w „Siedmiu nieobecnych” aresztowany z Jurry w celi numer 19, zwanej „stodoáą”, zgromadziá wszystkich go miaá byü niejaki Bieniek, który takĪe dziaáaá ze Sáawkiem
wiĊĨniów przeznaczonych do natychmiastowej egzekucji. Byáo w konspiracji. Cilkowski twierdzi, Īe ktoĞ podszywa siĊ pod
tam trzydzieĞci parĊ osób, wĞród których znalazá siĊ Wáadysáaw jego nazwisko, myĞląc, Īe nie ma juĪ Ğwiadków tamtej traJurgo. Wieczorem doktor Bonikowski powiedziaá „Sáawkowi”, gedii. Wedáug niego Īaden czáowiek o nazwisku Bieniek nie
dziaáaá z nimi w AK, ani nie byá aresztowany z Wáadysáawem
jaki los czeka transport, do którego zostaá przydzielony.
21 lipca 1944 roku, przed wieczorem, w obrĊbie szpitala pojawiá Jurgo. Druga sprawa dotyczy ucieczki Sáawka z pierwszego
siĊ Tanzhaus, który wydaá rozkaz opróĪnienia celi numer 19, a wiĊĨ- piĊtra budynku, w którym zostali aresztowani. Wedáug autora
niom kazaá stanąü parami. Sam wyszedá na czoáo kolumny, a skaza- ksiąĪki Jurgo áamie sobie nogĊ, co uniemoĪliwia mu dalszą
nym poleciá iĞü za nim. Doktor Andrzej Bonikowski tak relacjonuje ucieczkĊ . „Eda” twierdzi, Īe to on byá aresztowany wspólnie
tamte wydarzenia: W momencie, gdy skazaĔcy szli, z kolumny wy- z Wáadysáawem Jurgo, a fakt ten miaá miejsce w parterowym
skoczyá Wáadysáaw Jurgo, w rĊku báysnąá mu nóĪ chirurgiczny. Byá budynku ekspedycji i Sáawek nie záamaá nogi. Zatrzymaá go
to nóĪ ukrywany przeze mnie w ambulatorium. Nim to wáaĞnie Jur- kierowca gestapo podczas ucieczki miĊdzy wagonami.
Do dnia dzisiejszego na pisma Cilkowskiego nie ma reakcji i nie
go zacząá uderzaü w gáowĊ Tanzhausa, który przeraĨliwie piszcząc,
rzuciá siĊ do ucieczki na klatkĊ schodową. Jurgo pobiegá za nim. Na sprostowano faktów z ksiąĪki „Siedmiu nieobecnych”.
chwilĊ zniknąá nam z oczu, ale niebawem pojawiá siĊ znowu i pobiegá
Wszystkie ilustracje pochodzą ze zbiorów J. Golickiego.
do ambulatorium”.
Tam, patrząc w lustro, aby dobrze wymierzyü, wbiá sobie nóĪ
w serce i jednym ciosem pozbawiá siĊ Īycia.
ħródáa:
„Sáawek” nie tylko zabiá okrutnego kata, ale popeániá samobójAnkieta wiĊĨnia Zamku Lubelskiego E. Cilkowskiego z 1984 roku.
stwo, czym ocaliá resztĊ wiĊĨniów przed zemstą.
APMM 380, Materiaáy dotyczące wiĊzienia na Zamku 1944, poz. 121.
Zwáoki Tanzhausa zostaáy záoĪone do trumny, którą umieszczo- APMM, mikrofilm 1675, KsiĊga chorych i zmaráych w wiĊzieniu na
no na dziedziĔcu zamkowym. Ciaáo „Sáawka” zaniesiono na strych Zamku lubelskim, fot. 78, poz. 784.133.
budynku wiĊziennego. Po masakrze wiĊĨniów 22 lipca i uciecz- APMM, sygn. XI-44, Imienny wykaz wiĊĨniów Zamku Lubelskiego,
którym PCK wysyáaá paczki, poz. 1909. Dowód otrzymania paczki od
ce Niemców odnalazáa je wáaĞcicielka mieszkania na Wspólnej Wandy Jurgo.
– Danuta àuszczewska z sąsiadkami. Znajomi wyjĊli zwáoki Tan- Dokument z dnia 19 lipca 1944 roku.
zhausa i wáoĪyli do trumny ciaáo Wáadysáawa Jurgo, wyĞcieáając ją List z 1984 roku E. Cilkowskkiego do I. Sikiryckiego.
z 1984 roku napisany przez E. Cilkowskiego do L. Forysia.
uprzednio biaáym przeĞcieradáem tak, aby zakryü Ğlady po jego ka- List
Relacja Janiny Cilkowskiej z maja 2001 roku.
cie. Koledzy z konspiracji przetransportowali trumnĊ na cmentarz. Relacja Wandy Mazur z dnia 1 paĨdziernika 2009 roku.
Nieznana siostrze Sáawka kobieta oddaáa bohaterowi grobowiec Telegram z dnia 15 paĨdziernika 1971 roku do ojca Wáadysáawa Jurgo
wybudowany dla syna, znajdujący siĊ po lewej stronie tuĪ przy o przyznaniu synowi KrzyĪa Virtuti Militari.
Wspomnienia Andrzeja Bonikowskiego „WiĊzienny oddziaá szpitalny”
wejĞciu na cmentarz przy ulicy Lipowej.
w: „Wspomnienia wiĊĨniów Zamku Lubelskiego 1939-1944”, 1984, s. 205.
14 paĨdziernika 1971 roku Wáadysáaw Jurgo zostaá poĞmiertnie Wspomnienia Janiny GoáĊbiowskiej „Próba scharakteryzowania przeodznaczony Srebrnym KrzyĪem Orderu Virtuti Militari, który ode- Īyü psychicznych wiĊĨniów zamki lubelskiego w okresie okupacji”
w: Wspomnienia Mariana Pycha w: „Wspomnienia wiĊĨniów Zamku
braá jego ojciec, Wáadysáaw Jurgo.
Lubelskiego 1939-1944”.
14 maja 1972 roku tczewskiemu hufcowi ZHP uroczyĞcie „Wspomnienia wiĊĨniów Zamku Lubelskiego 1939-1944”.
nadano imiĊ Wáadysáawa Jurgo, a w 1974 roku „Sáawek” zostaá po- ZaĞwiadczenie z 1984 roku Zarządu Klubu Byáych WiĊĨniów Politycznych Zamku Lubelskiego i „Pod Zegarem” potwierdzające ewidencjĊ
Ğmiertnie udekorowany KrzyĪem „Za zasáugi dla ZHP”.
W 1970 roku, pisarz Igor Sikirycki wydaá ksiąĪkĊ „Siedmiu nie- wiĊĨnia E. Cilkowskiego w ksiĊdze Oddziaáu IV Zamku Lubelskiego.
ZdjĊcie oryginalnego obwieszczenia z dnia 2 paĨdziernika 1943 roku,
obecnych”, w której opisuje m.in. aresztowanie Wáadysáawa Jurgo. w którym skazano na Ğmierü Wá. Jurgo.
Edward Cilkowski do Ğmierci próbowaá sprostowaü niejasnoĞci, które ĩyciorys napisany przez E. Cilkowskiego.
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ĝladami Kroniki ĝwiĊtego Zakonu
Cystersów w Pelplinie

W

sobotĊ 27 listopada 2010 roku w WyĪszym Seminarium Duchownym w Pelplinie odbyáa siĊ konferencja poĞwiĊcona Kronice ĝwiĊtego Zakonu Cystersów
w Pelplinie. Konferencja zostaáa zorganizowana przez zespóá naukowy, powoáany do opracowania kroniki, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim oraz WyĪsze Seminarium Duchowne w Pelplinie. Patronat nad wydarzeniem objąá marszaáek
Senatu Bogdan Borusewicz oraz Parlamentarny Zespóá Kociewski. Konferencja skáadaáa siĊ z czĊĞci seminaryjnej oraz dyskusji.
Spotkanie otworzyá inicjator prac badawczych nad kroniką pelpliĔską – senator RP Andrzej Grzyb oraz rektor WSD
w Pelplinie ks. Antoni Bączkowski, natomiast czĊĞü seminaryjną
poprowadziá prof. UG, dr hab. Klemens Bruski z Zakáadu Historii Powszechnej ĝredniowiecza Uniwersytetu GdaĔskiego, przewodniczący komitetu naukowego zaangaĪowanego w prace nad
opracowaniem i wydaniem dzieáa. WĞród goĞci konferencji znaleĨli siĊ przedstawiciele Ğwiata nauki, regionaliĞci, jĊzykoznawcy
oraz klerycy WSD w Pelplinie. W trakcie konferencji wygáoszono siedem referatów, które naĞwietliáy liczne szczegóáy kroniki pelpliĔskich cystersów, dawne kontakty cystersów z innymi
zakonami a takĪe miejscową ludnoĞcią, w tym szlachtą, historiĊ
ziem i ludzi, którzy zamieszkiwali Pelplin i okolice, szczególnie
w okresie istnienia tzw. Prus Królewskich.
W czĊĞci seminaryjnej jako pierwszy gáos zabraá prof. Bruski. Historyk przedstawiá zebranym najwaĪniejsze informacje
o Kronice ĝwiĊtego Zakonu Cystersów, dotyczące formy dzieáa, jej autorstwa oraz czasu powstania. Profesor Bruski w swojej
wypowiedzi wielokrotnie wspominaá postaü ks. Stanisáawa Kujota, który jako pierwszy podjąá badania nad kroniką, a jego praca
naukowa zaowocowaáa krótkim, aczkolwiek dogáĊbnym studium
pod nazwą „Kronika pelpliĔska” i do dziĞ jest dla historyków podstawą do dalszej analizy dzieáa. Spore zainteresowanie wzbudziáo
wystąpienie drugiego z zaproszonych prelegentów. Referat dra
Michaáa Kargula na temat miast kociewskich w przedmiotowej
kronice dotyczyá bowiem faktów szczególnie bliskich sáuchaczom
związanym z Kociewiem, gdyĪ traktowaá on o okolicznych miastach, najbliĪszych Pelplinowi. Jako trzeci wystąpiá prof. Krzysztof
Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i przedstawiá materiaá pt. „Studia cystersów pelpliĔskich w Ğredniowieczu i dobie nowoĪytnej”. Z kolei dr Sáawomir KoĞcielak podjąá
siĊ analizy dziaáalnoĞci cystersów pelpliĔskich w kronikach jezuickich na Pomorzu w XVI-XVIII wieku, a dr Marek SmoliĔski zreferowaá materiaá na temat ich sąsiedztwa z joannitami z Lubiszewa
i Skarszew. WartoĞü kroniki jako Ĩródáa informacji biograficznych
staáa siĊ tematem wystąpienia mgra Ryszarda Szwocha z I Liceum
Ogólnoksztaácącego w Starogardzie GdaĔskim. Natomiast mgr
Karol Wróblewski wygáosiá ostatni referat pt. „Sobiesáawice i ich
dziaáalnoĞü związana z zakonem cysterskim w Pelplinie na podstawie informacji zawartych w kronice pelpliĔskiej” .
Po czĊĞci seminaryjnej nastąpiáa dyskusja nad ksztaátem
dalszej pracy grupy badawczej, zmierzającej do opublikowania
dzieáa w przeciągu dwóch lat. Jej ogólny zarys polega na przekáadzie dzieáa z áaciny na jĊzyk polski i opatrzeniu go niezbĊdnym aparatem naukowym. Zespóá badawczy tworzą naukowcy
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z GdaĔska, Torunia i Poznania oraz Pelplina. Podczas konferencji
wielokrotnie podkreĞlano, Īe dwutomowa Kronika ĝwiĊtego Zakonu Cystersów w Pelplinie stanowi dzieáo wysokiej rangi. Obszerny tekst dokumentuje w sposób faktograficzny wydarzenia
zarówno ogólnopolskie, jak i z Pomorza, związane z zakonem
cystersów i KoĞcioáem w XIII-XVII wieku. Dotychczas zidentyfikowano czterech autorów kroniki, w wiĊkszoĞci pochodzących
z Warmii. Drugi tom kroniki prowadzony byá do roku 1688 i zakoĔczono go opisem pogrzebu opata pelpliĔskiego.
W przedstawionym kontekĞcie kronika pelpliĔska jest nieocenionym Ĩródáem informacji historycznych, a Pelplin stanowi
najbardziej odpowiednie miejsce do wytyczenia kierunku prac
badawczych nad tym dzieáem. Na zakoĔczenie naleĪy podkreĞliü, Īe wszystkie referaty przedstawione w trakcie konferencji
zostaną opublikowane w poáowie roku 2011 jako specjalny numer rocznika muzealnego Rydwan, który jest wydawany przez
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim.

Prof. Krzysztof Kaczmarek wypowiedziaá siĊ
nt. „Studiów cystersów pelpliĔskich w Ğredniowieczu
i dobie nowoĪytnej”

Referat dra Michaáa Kargula
wzbudziá spore zainteresowanie

KMR

GRZEGORZ OLLER

àod mniyáoĞci do áoĪanku
w psiyĞni kociewski
Kociewska pieĈþ towarzyszyäa mieszkaþcom regionu niezaleĔnie od pory roku czy dnia. TakĔe obrzödowoĈè wypeäniona byäa pieĈniñ. Bogatym zbiorem pieĈni mówiñcych o miäoĈci i weselu jest wydane w 1959 roku
przez Wydawnictwo Morskie „Wesele Kociewskie” Bernarda Sychty. To gotowa sztuka teatralna, wywodzñca
siö z tradycji mieszkaþców regionu Kociewia. TakĔe Wäadysäaw Kirstein w zbiorze zatytuäowanym „PieĈni
z Kociewia” (WDK Gdaþsk, 1970) najobszerniejsze fragmenty przeznaczyä na pieĈni opisujñce miäoĈè, chöè
zamñĔpójĈcia – chöè oĔenku i wesele.
PieĈni te majñ charakter uĔytkowy – byäy Ĉpiewane w konkretnym celu, lub opisowy – zawierajñ zröby jakiejĈ
historii, czösto zakoþczonej moraäem. Niosñ one ze sobñ wiedzö na temat kultury i obrzödowoĈci Kociewiaków
zwiñzanej z miäoĈciñ. Sñ równieĔ przykäadem ludowej poezji i ogólnej wraĔliwoĈci na säowo i sposób wyrazu.
W obecnych czasach warto przypomnieè sobie bogactwo treĈci miäosnych i weselnych pieĈni naszych dziadów
i powróciè do tej kultury wypeänionej wraĔliwoĈciñ i dbaäoĈciñ o prawidäowe relacje w spoäecznoĈci.
Niech zatem przemówiñ pieĈni.
Kociewiak z natury szuka i pragnie szczĊĞcia, co nieuchronnie prowadzi do zakochania:
Ptaszek szuka gaáónzek, by gniazdeczko áuwjiü,
Ale czáowiek chce syrca, aby szczanĞcie záowjiü.
A gdy mniyáoĞü znajduje, wesoáo mu wszaĔdzie,
czáowiek nie kochajóncy szczanĞliwym nie baĔdzie1.
Aby miáoĞü mogáa siĊ rozwinąü powinna byü odwzajemniona, zatem rozpoczynają siĊ zaloty.
Choübym ja jeĨdziyá we dnie ji w nocy, choübym wyjeĨdziyá kóniowi áoczy,
tak ty moja musisz byü, wola moja áuczyniü2.
Nie zawsze koĔczą siĊ one szczĊĞliwie, zwáaszcza, jeĞli to nie Kociewiak jest zalotnikiem:
Jadzie, jadzie Huzar z wojny, podkówkami krzesze,
Ğliczna dama jadzie za nim, psiankny warkocz czesze.(…)
Huzar do ni sia áuwinóá, ji áoczkami mrugnóá,
Ğliczna dama sia skáóniyáa ji go áostawjyáa3.
Mówi siĊ, Īe cháopcy idą w zaloty, natomiast damskie zabiegi w tej mierze czĊĞciej zwano sidáami:
ChociaĪ ji sia Īal zrobjyáo, wnet sia áobejrzaáa,
sidáa swoje zastawjyáa, tak go zdobyü chciaáa4.
MĊskie zaloty bez zakochania nie są odrzucane, ale uwzglĊdniane jedynie dla szansy narodzenia siĊ uczucia:
Száa Marinka po áulicy z torebeczkó w rankawjicy,
na przechadzka sia wybraáa, Mnichaáa poznaáa.
Czapka zdjón, wpóá sia zgión i sia Ğmiaá, buzi áod ni chciaá.
Przy mnie sióndĨ, grzeczny bóndĨ, rónczka daj, psiyrw sia zakochaj5.
Kiedy miáoĞü poczyni pierwsze kroki, wraz z nią w serce wdziera siĊ tĊsknota:
Tanskno mnie je, tanskno, do JasiaĔka mygo,
gdyby niy gadeli ludzie, poszáabym do niygo.
Ale dróĪki niy znóm ji ludzi sia wstydza,
nieszczanĞliwy tan dziónek, gdy Jego niy wjidza6.
Od zarania mĊskie zaloty nie zawsze byáy szczere, a mĊĪczyĨni nie zawsze byli wierni wáasnym sáowom o miáoĞci:
àoj posáuchajta, lube dziywczanta, nie zawdy cháopcy nóm wierne só,
niech koĪda panna áo tam pamnianta, niy da sia záudziü mniyáoĞció záó7.
Bywaáo, Īe taka postawa niosáa za sobą nieszczĊĞcie drugiej osoby:
NieszczaĔĞliwam ja, wzgardzóna mniyáoĞü ma,
Bo Janek, tan mój najmniylszy áuĪ jinna w áobjanciach ma8.
Nie tylko cháopcy, ale takĪe dziewczĊta byáy powodem miáosnego zawodu:
Kedym poszed áod moji dziewczyny, Ğwiyciyá mniesiónc wysoko,
áóna wstaáa, áoknam wyjrzaáa, czy ja áuszed daleko. (…)
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Niy powróca áuĪ wiancy do Ciebia, bo Ci powiam dlaczego,
wczoraj byáóm pod Twojam áokankam, a TyĞ mniaáa jinkszygo.
MniaáaĞ cháopca, áulubiaĔca swygo, coĞ mu wiónek áoddaáa,
a o mojich sáówkach najmniylyjszych ty ĪeĞ niy pamniantaáa9.
Utrata wianka przez dziewczynĊ nie zawsze spowodowana byáa miáoĞcią, czasami byáy to bardziej báahe powody:
Na skarszewskim polu trzy cháopaki stojó, jak stojó tak stojó, jaĪ jich nóĪki boló,
zacznó sobie dumaü, zacznó sobie radziü, jakby mogli rycháo pyszne dziywcza zdradziü.
Jedan kupsiyá psiwko, drugi gorzaáeczki, na zdrada, na zdrada nadobnyj dziyweczki,
za kieliszek wina swój wiónek straciyáa, áuĪ niy bandzie wiancy we wiónku chodziyáa10.
Skutki takiego postĊpowania byáy róĪne, dziewczyny páakaáy:
A choü Īam wczoraj jinkszygo mniaáa, alem go nie kochaáa,
com ji wspómniaáa na Twoja áosoba, syrdeczniem zapáakaáa11.
Cháopcy starali siĊ zapomnieü:
Tera wezma kijaszek do ranki, ji sobie powandruja,
moje syrce Īam áobróciyá w kamniaĔ ji zabacza áo Tobie12.
CzĊĞciej jednak osoby porzucone, kierowane silnymi emocjami, podejmowaáy drastyczniejsze decyzje
odwetowe:
Wianc wet za wet, darmo nijak, poradza ja na to,
Īe skutecznie na przekora, mĞciü sia banda za to.
Zbiora sobie cháopców gróno, jile starczy siyáa,
dzisiaj z jednam, jutro z drugam banda sia bawiyáa13.
lub ucieczki:
CzamuĞ mówjiyá mnie, Īe ty kochasz mnie,
ji czamu ĪeĞ mnie áokáamaá, tak raniyá syrce me.
Wianc zabacza cia, rana zgoi sia,
ji puda choc do klasztoru, tam skóĔcza Īycie swe14.
W kociewskiej pieĞni, podobnie jak w Īyciu, nieszczĊĞliwa miáoĞü miaáa zaskakujące, ale szczĊĞliwe zakoĔczenie:
Pod lasam, z chatki Ğród rosy, wybiegáa psiankna dziywica,
na wiatr rzuciyáa swe wáosy, ji ázami skrapia swe lica.
Stanyáa nad brzegiem áónczki, dzie strumyk glamboko wpada,
Tam zaáómaáa swe rónczki ji tak ze Īalam powiada:
ĩam mniaáa cháopca mniyáygo, ji tam mnie przysióng poĞlubjiü,
dziĞ jinksza za Īóna bierze, mnie nieszczanĞliwa chce zgubjiü.
To mówiónc trzyma fartuszek, chce skoczyü w strumniaĔ glamboki,
przeszkodziyá ji w tam pastuszek, ji porwaá jó za ji boki.
ào psiankna, Ğliczna dziyweczko, niy targaj sia na swe Īycie,
niech nóm zaĞwsiyci sáóneczko, ji ja cia kochaáóm skrycie!15.
Skryta miáoĞü jest powodem rozmaitych problemów. Rozwiązaniem moĪe byü ujawnienie uczucia:
Gdy tansknota syrcam wáada, Janek na konika wsiada,
ji pojechaá do ji sioáa, áujrzyü swojygo janioáa.
Gdy zajechaá przed podwoje, wyszáa Andzia bez drzwi swoje,
biaáe rónczki zaáómane, czarne áoczki zapáakane.
Czamó páaczesz, dziywcza moje, chto to zraniyá syrce twoje,
czy ci mama zakazaáa, ĪebyĞ zy mnó niy gadaáa.
JidĨĪe zara do my mamy, powjydz ji, Īe sia kochómy,
Īeby nóm áuĪ niy broniyáa, ji nóm syrca niy zraniyáa.
Prosim ciebia, mamo droga, gdy je taka wola Boga,
ĪebyĞ nóm áuĪ niy broniyáa, ji nóm syrca niy zraniyáa.(…)
Mamy syrce rozczulyli, ji tyĪ áojca áuprosiyli,
áuĪ jim wiancy niy bróniyli, szczyrze pobáogosáawjyli16.
Zakazy rodziców nie powstrzymywaáy zakochanych:
PódĨ mnie Jasiu trawka zadaj, ale dó mnie nic nie gadaj,
bo mnie mama zakazaáa, Īebym z tobó nie gadaáa.
Kamnianne by syrce byáo, Īeby sáówka nie mówjyáo,
kamnianne byĞ syrce mniaáa, ĪebyĞ dó mnie nie gadaáa
Eszcze trawaka nie zadana, áuĪ KasiaĔka áobgadana,
áobgadana, áobmówjóna, ji do Jasia przytulóna.
A áuĪ w kamniaĔ zabaczyáa co ji matka wcióĪ mówjyáa,
bo dzie mniyáoĞü zapanuje, tam zakazu áuĪ nie czuje17.
Rozmowom máodych na tematy oĪenku zawsze towarzyszyáy obawy o sposób Īycia po Ğlubie:
Hyj hura, hura, do ciebia jada, powjydzĪe ma najmnilejsza, czy baĔdziesz moja?
Jak ja móm wiedziü, tobie powiedziü, a ja máoda jak jagoda nie áumnia robjiü.
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Nie áumnia robjiü, ani rano wstaü, musiaábyĞ, mój najmniylejszy, sáuĪónca chowaü.
Je tam w boru bjicz, nauczy robjiü, a brzozowa gaáónzeczka ryno áobudziü.
Eszczy niy masz nic, áuĪ áobjycasz bjiü, a bodajbyĞ niy doczekaá mojam manĪam byü18.
MądroĞü ludowa zawarta w pieĞniach podpowiada dziewczynie, czy szukaü mĊĪa wĞród kawalerów, czy teĪ moĪe
wdowców:
Zielóna áónczka jaáowiec, lepszy kawaler niyĪ gdowiec,
lepszy kawalyr w kaftanie, niĪeli gdowiec w sukmanie.
Bo gdowiec baĔdzie wymawiaá, Īe psiyrsza Īóna lepsza mniaá,
ji dzieci bandó páakeli, Īe záa macocha dosteli19.
Zalotników moĪna takĪe wybieraü spoĞród przedstawicieli róĪnych zawodów, choü to wydaje siĊ trudne:
W áogrodzie, przy wodzie, drobny deszcz pada,
matka córka áubjyraáa ji sia tak ji zapytaáa: (…)
Czy chcesz, czy niy chcesz máynarza?
Niy chca, niy wezma máynarza. àu máynarza take Īycie, jak áu Ğwini przy korycie. (…)
Kowal stoi przy kowadle, áusmolony jak póá diable. (…)
àu krawczyka take Īycie, jedna jigáa, dwa noĪyce20.
Pomimo tych wszystkich problemów z zakochaniem i wyborem przyszáego mĊĪa, uczucia lub zdrowy rozsądek prowadziáy parĊ przed oátarz. Zanim doszáo do Ğlubu odbywaáy siĊ zapowiedzi:
Za trzy niydziele baĔdzie me wesele. (…)
Na moje wesele sprosza goĞci wiele21.
Zapowiedzi áączyáy siĊ z wsáuchiwaniem siĊ máodych w opowieĞci osób bardziej doĞwiadczonych w tej mierze. Rozpoczynaáo siĊ wyraĪanie Īalu związanego z utratą dotychczasowej wolnoĞci. Przed weselem Ğpiewano pieĞni, w których
kobiety wyraĪaáy krytykĊ stanu maáĪeĔskiego. MĊĪczyĨni natomiast opiewali rozumnymi radami celowoĞü zamąĪpójĞcia,
starając siĊ w ten sposób uáatwiü pannie przejĞcie w stan maáĪeĔski:
Kobiety
Ach, áuĪ Józia, ciebie tracim, panió ciebia áujrzym,
stracisz kolor twój rumiany, wiónek swój róĪany.(…)
àuĪ matula swoja stracisz, niy áujĪysz rodziny,
ji do áobcych sia wybierzesz na sáodke godziny.
Dotónd niy znaáaĞ zgryzoty, poznasz co káopoty,
áuĪ niy baĔdziesz tak taĔcowaü, a na chlyb pracowaü.
PrzyĔdzie na cia káopot matki, baĔdziesz Īaáowaáa,
gdy áobsióndo cia twe dziatki, ĪeĞ matkó áostaáa.
MĊĪczyĨni
Ji wióneczek, kedy zwiandnie, nic nie baĔdzie znaczyü,
ji wy, co go Īaáujeta, byĞta rad go straciü.
WszakĪe dziywcza, w dómu manĪa znajdziesz swoje mnianie,
bo tak, wejĪe, przykazaáo móndre przyrodzanie.
A wy panny, co w paniaĔstwie swoje troski mata,
wszak rozkosze só w maáĪaĔstwie, chtórych wy niy znata.
WszakĪe koĪdy czáek, co Īyje, stworzon je do pracy,
a ci, co nóm chlyb zjadajó, só istne próĪniacy.
Chmniyl sia krzewi, jabáóĔ rodzi, ji gniyĪdĪó sia ptaki,
gdyby sia wcióĪ niy mnoĪyli, nie byáby Ğwat taki22.
Kiedy zapowiedzi dobiegáy koĔca czas na wesele. GoĞcie weselni juĪ siĊ zjeĪdĪają:
ZagrajĪe kapelo, zagrajĪe áod ucha, bo to dziĞ wesele Kasi ji Jandrucha.
Jedó goĞcie jedó, áod Kiszewy jedó, ji pana máodego tyĪ ze sobó wiedó.
GoĞcie zajechali, mniyle sia wjitajó, ji za máodó panió áuĪ sia áoglóndajó.
A na tam weselu wiela goĞci baĔdzie, a na to wesele ksióndz ji wójt przybaĔdzie23.
Pan máody oznajmia swoje przybycie:
Przylejciaá gawrón przed weselny dóm.
àusiad w áokeneczku, na drobnam wióneczku, rozpuĞciyá áogón24.
Pomimo tak radosnej chwili, panna máoda wciąĪ okazuje Īal i smutek:
àoj czamu ty páaczesz, áoj czamu sia smucisz, czego tobie Īal?(…)
Nie Īal mnie je áojca, nie Īal mnie je matki, ani moji rodziny.
Jano mnie Īal tego wiónuszeczka mygo, ty áostatni godziny25.
(…)
Ach, Īal mnie je tygo zakochania mygo, take je me lankanie.
Czy w maáĪaĔskim stanie wiedno je kochanie, a nie baĔdzie nigdy páacz?26.
Na próĪno panna máoda okazuje lĊki, jej przyszáy mąĪ jest nieugiĊty:
àoj siadaj, siadaj kochanie moje, na nic sia nie zda páakanie twoje,
na nic nada, nie pomoĪe, só koniki, só we wozie áuĪ zaprzanĪóne, áuĪ zaprzanĪóne27.
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Na takie zaproszenie máoda panna rozpoczyna Īegnanie z domem rodzinnym:
àostaĔ z Bogam, Pani Matko, chowaáaĞ mnie bardzo gáadko, (…)
àostaĔ z Bogam, Panie àojcze, bywali tu za mnie goĞcie, (…)
àostaĔ z Bogam starszy bracie, bywali tu za mnie gracze, (…)
àostaĔ z Bogam starsza siostro, bywaáaĞ ty na mnie áostro, (…)
Z Bogam stoáy, stoáki, áawy, za mnie biaáe jak bjylawy, (…)
Z Bogam, z Bogam wszyĞci spoáam, niy smuüta sia zbytniam Īalam
spojrzyta wszaĔdzie, a mnie nie baĔdzie28.
Panna máoda ubiera strój weselny:
Zagrajta, zagrajta wesoáy marsz, bo z naszó Halinkó do Ğlubu czas.
Do Ğlubu, do Ğlubu, áuĪ jidĨ jó strój, bjyluĞko, bjyluĞko, janiele mój.
àuĪ wylon, áuĪ wylon wyáoĪony, a wiónek, a wiónek wáóĪ zielóny29.
Panna máoda wychodzi z domu i rusza korowód weselników:
àuĪ wszytke, áuĪ wszytke trómby grajó, bo máode, bo máode áuĪ siadajó.
àuĪ jadó, áuĪ jadó do koĞcioáa, áoj patrzó, áoj patrzó kumoszki sioáa.
Máodzi wchodzą do koĞcioáa:
àuĪ jidó, áuĪ jidó do áoátarza, do ksiandza, do ksiandza kómantarza.
àuĪ z churu, áuĪ z churu psiyĞĔ Ğpsiywajó, áod ksiandza, áod ksiandza Ğlub dostajó.
Po zaĞlubinach máodzi uroczyĞcie jadą do domu weselnego :
Wracajó, wracajó áuĪ z koĞcioáa, a eszcze, a eszcze nic wesoáa.
àuĪ jadó, áuĪ jadó wesoáo w dom, bo maáĪonkami tu áóni áuĪ só.
Zanim na dobre zacznie siĊ zabawa weselna panna máoda w sposób zabawowy wykonuje obrzĊd kulania wianka.
Zwracając siĊ kolejno do ojca, siostry, brata, cioci, wujka, koleĪanki, kolegi kula swój weselny wianek po stole, prosząc
o jego przyjĊcie:
Kula sia tu wiónek lawaĔdowy, kula áón sia po stole,
Kula áón sia matulyĔce do nóg, kula áón sia po áónie.
Moja matko, moja mniyáa matko, przyjmĔcie go do siebie.
ào nie przyjmna, moja mniyáa córko, bo áuĪ mnie nic do ciebie30.
Na zakoĔczenie zabawy panna máoda zwraca siĊ do mĊĪa:
ào mój manĪu, áo mój mniyáy manĪu, przyjmĔĪe ty go do siebie.
ào przyjmna go, moja mniyáa Īóno, przyjmna wiónek ji ciebie.
Po obrzĊdzie kulania wianka przychodzi czas na oczepiny:
Ach mój wiónku lywaĔdowy, nie spadujĪe z moji gáowy,
bo jak spadniesz, nie znaĔda cia, banda mniaáa káopot áo cia.
Ach mój wiónku z suchy mnianty, niy bandó cia cháopcy gnietli,
áoj niy gnietli, niy dusili, jano twój máodzieniec mniyáy31.
Pan máody podchodzi do panny máodej, zdejmuje wianek i jej podaje:
Oj, Marynko, niy páacz, niy páacz, wiónuszka nie Īaáuj,
Niech ci Jónek zdymnie wiónek a ty go nóm daruj32.
Po tych sáowach panna máoda rzuca wianek w górĊ. Panny áapią wianek, który jest zapowiedzią rycháego wesela tej, która
go záapaáa:
Za trzy niydziele, za trzy niydziele me wesele.
Na moje wesele sprosza goĞci wiele33.
Teraz goĞcie weselni, z wyjątkiem mĊĪatek, opuszczają pannĊ máodą i przechodzą do drugiej izby. Do panny máodej podchodzi babka, która rozplata jej warkocze, robi na Ğrodku gáowy steckĊ (ĞcieĪkĊ) – przedziaáek, splata wáosy w jeden kicek
– warkocz, który zwija w czub – kok, na znak przejĞcia panny máodej do spoáecznoĞci kobiet zamĊĪnych.
Wáosy moje, wáosy, coĞta porobjyli, niy bandzieta wiancy wióneczka nosiyli.
Jano ja was banda czepkam nakrywaáa i me máode lata rzewnie wspómninaáa.
Po tych sáowach pieĞni babka dokonuje obrzĊdu wáoĪenia czepka, oznaki dojrzaáej kobiety. MĊĪatki zebrane w izbie
Ğpiewają:
àuĪeĞ ty nasza, Marynka, boĞ áuĪ niy wiancy dziywczynka.
àuĪeĞ nasza, áoj nasza, áuĪ czepek masz, áuĪ czepek masz, baĔdziesz áod dziĞ nosiü strój nasz.
Po oczepinach druĪbowie i goĞcie weselni Ğpiewają:
Ji wylazáa spod zalepy Īabka, zrobjyáa sia z máody panny babka.
Wiónek zgubjyáa, czepek wsadziyáa, sukanka spadáa, twarzyczka zbladáa34.
Wesele obfitowaáo w róĪnego rodzaju taĔce zabawowe. Najbardziej znanym i do tej pory kultywowanym w podobnej
formie jest taniec zwany wykupem, który odbywa siĊ dookoáa babki. Panna máoda taĔczy kolejno z rodzicami i z wszystkimi weselnikami. KaĪdy goĞü, który przestaá taĔczyü z panną máodą rzuca babce talarówkĊ – talara na talerz. TaĔczącemu z panną máodą wolno tylko raz okrąĪyü babkĊ. Za kaĪde kolejne okrąĪenie páaci nastĊpnego talara:
Chto taĔcowaü chce z naszó panió máodó,
Niech wykupsi sia albo jidzie do dóm35.
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Po weselu pan máody wyprowadzaá ĪonĊ z rodzinnego domu.
Byáy to tzw. „przenosiny”. Panna máoda pakowaáa caáy swój
majątek na wóz i ostatecznie wyjeĪdĪaáa z mĊĪem, aby u niego zamieszkaü. Przed wyjĞciem z domu Īegnaáa siĊ z miejscem,
w którym spĊdziáa swoje dzieciĔstwo i máodoĞü:
Przepraszóm was lube Ğciany, ciebie psiecu polywany,
chtóĪ was bieliü baĔdzie, kedy mnie niy baĔdzie. (…)
Przepraszóm was wszytke progi, dzie chodziyli moje nogi,
chtóĪ tu chodziü baĔdzie, kedy mnie niy baĔdzie.
Dziankuja ci áogródeczku, dziem chodziyáa w tam wióneczku,
chtóĪ cia psiyliü baĔdzie, kedy mnie niy baĔdzie.
Dziankuja ci droga rutko, áuĪci cia nosiü baĔdzie,
chtóĪ cia nosiü baĔdzie, kedy mnie niy baĔdzie. (…)36.
PieĞĔ kociewska byáa przyjacióáką Īycia, towarzyszącą
Kociewiakom we wszystkich zajĊciach. Wspomagaáa w ciĊĪkich chwilach i pozwalaáa wyraziü wszelkie uczucia i stany
ducha. Franciszka Powalska, rodowita Kociewianka i zarazem skarbiec pieĞni kociewskich, tak Ğpiewaáa o pieĞni:
PsiyĞĔ – przóndka nici záotych snów,
psiyĞĔ – cuda dziaáa czarami sáów,
psiyĞĔ – wlewa w psiyrsi ĞmniaáoĞü, moc,
psiyĞĔ – áukoáysze w cianĪka noc.
Na psiyĞĔ powstaje z mnieczam mónĪ,
na psiyĞĔ precz psiyrzcha z sykam wónĪ,
na psiyĞĔ nóm mnilknie psiorun burz,
na psiyĞĔ przybywa janióá sróĪ.
Z psiyĞnió dziyweczka jidzie w Ğwat,
z psiyĞnió bez Īycie jidzie dziad,
z psyĞnió na áustach wzianóm Ğlub,
z psiyĞnió pod ziamnia puda w grób37.
Przypisy:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

W. Kirstein, PotĊga miáoĞci, (w:) PieĞni z Kociewia, GdaĔsk 1970, s. 105.
Daremne czary, tamĪe, s. 108.
Huzar i dama, tamĪe, s. 109.
Zaloty dziewczĊcia i cháopaka, tamĪe, s. 110.
Marynka i Michaá, tamĪe, s. 111.
TĊsknota miáosna, tamĪe, s. 121.
Tuzin kochanek, tamĪe, s. 122.
Wzgardzona miáoĞü, tamĪe, s. 125.
Niewierna, tamĪe, s. 126.
Nadobna dzieweczka, tamĪe, s. 129.
Niewierna, tamĪe, s. 127
Niewierna, tamĪe, s. 126.
GroĨba odwetu, tamĪe, s. 124.
Wzgardzona miáoĞü, tamĪe, s. 125.
Zrozpaczona, tamĪe, s. 131.
ĩeniü zabraniali, tamĪe, s. 149.
Zakaz matki, tamĪe, s. 166.
Ukarana zarozumiaáoĞü, tamĪe, s. 160.
Lepszy kawaler niĪ wdowiec, tamĪe, s. 175.
Przegląd zalotników, tamĪe, s. 179.
ZapowiedĨ weselna, tamĪe, s. 185.
Rady przedĞlubne, tamĪe, s. 187.
Powitanie goĞci weselnych, tamĪe, s. 191.
Máody Pan przybywa do domu weselnego, tamĪe, s. 192.
Przed wyjazdem na Ğlub, tamĪe, s. 192.
ĩale przed wyjazdem na Ğlub, tamĪe, s. 193.
PoĪegnanie, tamĪe, s. 194.
PoĪegnanie, tamĪe, s. 194.
Marsz weselny, tamĪe, s. 197.
Kulanie wianka, tamĪe, s. 198.
Oczepiny, tamĪe, s. 202.
B. Sychta, Wesele kociewskie, Gdynia 1959, s. 97.
TamĪe, s. 98.
W. Kirstein, Po oczepinach, (w:) PieĞni z Kociewia, s. 202.
B. Sychta, Wesele kociewskie, s. 95.
W. Kirstein, PoĪegnanie, (w:) PieĞni z Kociewia, s. 203.
PotĊga pieĞni, tamĪe, s. 241.

Korekta: Janusz Stolc
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KAZIMIERZ DENEK

DbaáoĞü o genius
loci Tczewa
Ziemio, ty najbliĪsza,
Jak przyjaciel rĊkĊ podasz.
Ziemio naszych ojców,
TyĞ uĞmiechem zawsze máoda.
Ziemio, tyĞ potrzebna,
Jak powietrze i jak woda
Roman Landowski

W

okresie gdy Polska przez prawie póá wieku znajdowaáa siĊ w obcej sobie przestrzeni cywilizacyjnej
sprawowanie wáadzy opieraáo siĊ na centralizmie.
Spowodowaáo to osáabienie poczucia wiĊzi z wáasnym Ğrodowiskiem i znajdującym siĊ w nim dziedzictwem narodowym
oraz rozdzielanie wspólnot lokalnych. Od odbudowy ich trzeba
rozpocząü systemową transformacjĊ Polski, dbając Īeby kaĪda
z maáych Ojczyzn1 otrzymaáa swój wáasny genius loci. Czynią
to konsekwentnie wáadze miejskie i powiatowe Tczewa od 1989
roku, w którym zrzuciliĞmy páaszcz Konrada, ciesząc siĊ sáoĔcem wolnoĞci, demokracją i gospodarką opartą na wiedzy.
Temu celowi sáuĪy teĪ powstaáa z inicjatywy posáa na Sejm
RP z ziemi tczewskiej Jana Kulasa i byáego prezydenta miasta
Tczewa Zenona Odyi cenna propozycja uczczenia 750-lecia
nadwiĞlaĔskiego grodu ksiĊcia Sambora wydaniem okolicznoĞciowej ksiąĪki Tczew jest moją Maáą Ojczyzną. W zamiarze
jej pomysáodawców ma ona odwoáywaü siĊ do zbiorowej mądroĞci osób niegdyĞ i dzisiaj związanych z Tczewem. Wyzwanie
to ma peáne uzasadnienie spoáeczne, poznawcze, edukacyjne,
kulturowe i utylitarne. Dlatego posáugując siĊ przesáaniem
Jana Kochanowskiego:
Chciejmy wziąü przed siĊ myĞli godne siebie;
MyĞli waĪne na ziemi, myĞli waĪne w niebie;
SáuĪmy poczciwej sáawie, a jako kto moĪe,
Niech ku poĪytku dobra wspólnego pomoĪe.

Maáa Ojczyzna wyraĪa…

J

ak rozumiem pojĊcie maáej Ojczyzny? Ma wymiar przestrzenny, wspólnotowy i kulturowy. Pierwszy z nich
obejmuje: dom, miejscowoĞü urodzenia, strony rodzinne,
region, terytorium narodowe, kraj, EuropĊ, caáy Ğwiat, niebo.
Jej granice terytorialne wiąĪą siĊ z wchodzeniem jednostki we
wspólnoty ludzkie takie, jak: rodzina i ród, sąsiedzi i przyjaciele,
naród i ludzkoĞü z bogactwem relacji osobowych: ojciec – matka
– brat – siostra – sąsiad – ziomek – rodak – bliĨni. Związana jest
takĪe z kulturą, jej instytucjami i wytworami w postaci jĊzyka,
historii, folkloru, zwyczajami, obrzĊdami, sztuką. Jest nią takĪe
paĔstwo, które dba o warunki Īycia i rozwoju swych obywateli.
Maáa Ojczyzna wyraĪa sumĊ indywidualnych odczuü,
wspomnieĔ, oczekiwaĔ, planów i nadziei. To moĪe byü: matka
pochylona w ogródku w powodzi kwiatów; ojciec klepiący kosĊ
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w nadciągającym ciepáym czerwcowym wieczorze; dom rodzinny z kamieniem u wĊgáa, z kwiatami w oknach, z podáogą umytą
przez mamĊ; modlitwa wieczorna; ufne bociany; áąki umajone;
krzyĪe i figury przydroĪne; szkoáa; nauczyciele; prefekt; pieczenie ziemniaków w ognisku na pastwisku; kolor pszenicznych
áanów, rumianków i modraków; kapliczki na rozdroĪach; maáe
cmentarze; Ğpiewne brzĊczenie pszczóá; znak krzyĪa, który towarzyszyá siewcy rzucającemu pierwszą garĞü zboĪa na skiby
ziemi, matce ukáadającej dziecko do snu, gospodarzowi krojącemu nowy bochenek chleba; ulica, na której upáynĊáo dzieciĔstwo i przy której kwitáy malwy i jaĞminy; znajome pagórki
wsi; owal jeziora; brzegi rzeki; góry domowe; miasto, w którym
uczĊszczaáo siĊ do szkoáy; grodzisko z X-XIII w. w GorzĊdzieju; miáoĞü do muzyki Mieczysáawa Karáowicza, Karola Szymanowskiego, Fryderyka Szopena czy obrazów malowanych przez
twórców, którzy umiáowali to co swojskie, nasze; gotycki zamek
w Gniewie; Krzemionki (rezerwat archeologiczny) w okolicach
Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego; Kamienna zmieniająca swój kierunek na odcinku SkarĪysko-Kamienna – Wąchock – Ostrowiec
ĝwiĊtokrzyski – ûmielów – Baátów; dĨwiĊk hejnaáu z wieĪy
mariackiej; niedzielne bicie dzwonów; niepowtarzalna atmosfera Sukiennic wraz z salą Hoádu Pruskiego; gotycki koĞcióá farny
w Tczewie; skansen inĪynierii koĔca XIX w. w postaci dwóch
mostów na WiĞle w Tczewie, plusk wiĞlanych fal w tym mieĞcie; krzyĪ na Giewoncie; jeziora augustowskie; pobrzĊkiwanie
ostrzonych kos na polach i serdeczne pozdrowienia przy pracy
Niech bĊdzie pochwalony Jezus Chrystus albo Panie BoĪe dopomóĪ; tradycje związane z BoĪym Narodzeniem i Wielkanocą;
Ğpiew ptaków w zaroĞlach; nadlatujące bociany, symbolizujące
Īycie i gniazdo rodzinne; pontyfikat Jana Pawáa II i jego myĞlenie o Polsce; powstanie i wielki ruch SolidarnoĞci.
Maáą Ojczyzną dla mnie jest to wszystko, co od najwczeĞniejszych lat noszĊ w sercu i co wyrasta z krzemienieckiego
dziedzictwa, miejsca mego urodzenia, wychowania w rodzinie. Zawsze inne i niepowtarzalne ruiny zamku spoglądające
z wysokoĞci gór tam, gdzie po dolinach moja Ikwa páynie,
gdzie góry moje báĊkitnieją mrokiem2. àączy siĊ ona takĪe
z edukacją w Tczewie i Poznaniu. MiejscowoĞci te stapiają
siĊ w jedno w kalejdoskopie moich snów i wspomnieĔ.
Moje losy z lat wojny byáy zwykáą prozą dzieci wzrastających w okresie sowieckiej i niemieckiej okupacji. WciąĪ nie
przemogáem siĊ do odtworzenia okolicznoĞci, w jakich zginąá
mój ojciec, który wróciá z kampanii wrzeĞniowej. SzczĊĞliwy los
zrządziá, Īe z siostrą Wandą wraz z ciocią Wiktorią àuczak udaáo
mi siĊ wróciü z drogi na SyberiĊ. WciąĪ mam przed oczami scenĊ ludobójstwa UPA na ludnoĞci polskiej zamieszkującej powiat
krzemieniecki i brodzki, dokonywanego z premedytacją, z niesáychanym i niespotykanym okrucieĔstwem. Widziaáem jak pozbawiono moją mamĊ Īycia przez spalenie. Czterokrotnie ocieraáem siĊ o Ğmierü ... To, co widziaáem, tego czáowiek nie powinien
widzieü i nawet nie powinien wiedzieü, tak jednym zdaniem,
zaczerpniĊtym z OpowiadaĔ koáymskich Waráama Szaáamowa,
okreĞliü moĪna rzeczywistoĞü wspomnianego ludobójstwa.

W Tczewie

S

zczĊĞliwym dla mnie zbiegiem losu byáo przybycie do
Tczewa. PamiĊtam swój pierwszy przyjazd do Tczewa
od strony Malborka, a zwáaszcza moment, w którym
pociąg przejeĪdĪaá po wyniosáym moĞcie nad szeroką doliną.
W dole ujrzaáem páową WisáĊ, domy nad jej wybrzeĪem, piĊtrzące
siĊ wieĪyce ĞwiątyĔ, które wybijaáy siĊ nad sĊdziwy gród Sambora, niczym duch panujący nad zgieákiem mrowiska ulicznego.
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W czasie szeĞcioletniego pobytu w grodzie Sambora, Wisáa
staáa siĊ moją rzeką domową. Kojarzyáa mi siĊ z duĪą Ojczyzną,
z wĊdrówką od gór po morze, od czasów dawnych do wspóáczesnoĞci. Doszukiwaáem siĊ w niej symbolu, Ğwiadka zmiennych
dziejów narodu i Tczewa, o wiele bardziej krĊtych niĪ ona sama
od swych Ĩródeá w okoáo 150 wykapach Baraniej Góry do ujĞcia
w Baátyku. Przychodziáem nad nią czĊsto. Obserwowaáem ją,
kiedy ledwo ocknĊáa siĊ ze snu, spowita jeszcze mgáą poranną.
Podziwiaáem ją w záotym blasku wschodzącego sáoĔca. Pogodne
niebo z ksiĊĪycem i gwiazdami przeglądaáo siĊ w cichej, báĊkitnej tafli uĞpionej Wisáy. WĞród uroczystej ciszy dolatywaáy dalekie odgáosy szczekania psów i rozmów rybaków. Udaáo mi siĊ
z nimi nawiązaü bliĪsze kontakty. Opowiadali mi, jak dawniej po
WiĞle páywaáy szkuty, korabie, nawy, promeny, komiĊgi, galary,
dubasy, áyĪwy, byki, kozy i statki. ChĊtnie oglądam je podczas
pobytu w Muzeum Wisáy w Tczewie.
W Tczewie trafiáem do Domu Dziecka. Byá on bardzo rodzinny, dobrze zorganizowany. W zajĊciach dominowaáy: nauka, sport,
krajoznawstwo, turystyka, czytelnictwo. Istotne byáo to, Īe Wáadysáaw JĊdruch – wujcio i jego Īona Jadwiga – ciocia3, traktowali
nas na równi ze swoimi dzieümi, córką i synem, Jadwigą i Jakubem. Mimo, Īe mieli oni rodziców, naleĪeli do naszych grup wychowawczych, peánili dyĪury. Wujcio i ciocia przypominali nam
wychowankom o koniecznoĞci usamodzielnienia siĊ, o potrzebie
bycia kimĞ wartoĞciowym w spoáeczeĔstwie. Uczono nas ceniü
wiedzĊ, walczyü z przeciĊtnoĞcią, pomagaü sáabszym, wzajemnie
wspieraü siĊ w pokonywaniu trudnoĞci dnia codziennego.
Czym byá i jest dla mnie Dom Dziecka w Tczewie? Z pewnoĞcią nie tylko wspólnym fragmentem odnotowanym w biografii. Byá przede wszystkim domem rodzinnym, przygotowującym
do startu w dorosáe Īycie. Zachowaáem Go jako miejsce, które
ksztaátowaáo osobowoĞü swoich wychowanków mądroĞcią Īycia. W tym kontekĞcie nie jest najwaĪniejsze, co wspominamy
po latach. WaĪne jest, jakimi ksztaátowali nas Wychowawcy. Byli
oni „sprawiedliwi”, jak z wiersza Anny KamieĔskiej, którzy ...nie
noszą czapki ze Ğwiatáa, nie pozostawiają po sobie Ğladu. Jedynie
Ğlad wyryty w naszych sercach. DziĞ rysuje mi siĊ wielką niewyczerpalną wartoĞcią, czymĞ, co siĊ szczególnie ceni i obdarza
sentymentem, miáym wspomnieniem i szacunkiem.
Ilekroü myĞlĊ o Domu Dziecka w Tczewie, zawsze stają mi
przed oczami Ciocia i Wujcio, wychowawcy, koleĪanki – zwáaszcza Jadwiga JĊdruch, Aleksandra Kapáon, Barbara Sokóá i koledzy – szczególnie Jakub JĊdruch (przyszáy doktor weterynarii),
Andrzej JĊdykiewicz (doskonaáy matematyk), Mieczysáaw Kozáowski (refleksyjny szachista) i Jan Sosnowski. Ostatni z nich
imponowaá nam jako wzorowy sportowiec. Byá mistrzem Polski
w grze w ping-ponga na szczeblu szkóá handlowych podlegáych
Ministerstwu Handlu WewnĊtrznego oraz doskonale graá w piákĊ
noĪną w tczewskiej „Spójni” (dzisiejsza „Wisáa”). Przewodniczyá
teĪ samorządowi Domu Dziecka. Z A. JĊdykiewiczem, A. Kapáon, M. Kozáowskim i J. Sosnowskim studiowaáem w latach
1953-1957 w WyĪszej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu.
DziĊki wycieczkom, organizowanym przez Wujcia i CiociĊ
dla wychowanków Domu Dziecka w Tczewie, po raz pierwszy
znalazáem siĊ w Zakopanem, Dolinie KoĞcieliskiej i na Kasprowym Wierchu. Ten pierwszy pobyt w Tatrach związaá mnie na
zawsze z tymi górami. Corocznie jestem w Tatrach. Od siedemnastu lat organizujĊ TatrzaĔskie Sympozja Naukowe Edukacja
jutra w Zakopanem.
Mile wspominam zajĊcia terenowe z krajoznawstwa i turystyki poáączone z grami i zabawami, które z woli Wujcia i Cioci
prowadziáem w wymiarze trzech godzin tygodniowo dla wychowanków Domu Dziecka w Tczewie w okresie mego startu na-
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uczycielskiego w Technikum Ekonomicznym w Tczewie, w roku
szkolnym 1957-1958. Niektóre z wyniesionych stąd doĞwiadczeĔ
wykorzystaáem w swej wieloletniej dziaáalnoĞci w szkolnym ruchu krajoznawczo-turystycznym, PTSM i PTTK4.
Z Tczewem wiąĪe siĊ moja edukacja w Liceum Administracyjno-Handlowym i Technikum Handlowym (1949-1953). Spotkaáem siĊ w nich z profesorami o gáĊbokiej, Īyczliwej mądroĞci,
dobroci, sile charakteru i wyrozumiaáoĞci. DziĊki temu mogáem
podnosiü siĊ po wielu Īyciowych dramatach, jakich memu pokoleniu nie szczĊdziáy lata wojny i siermiĊĪnego powojennego
bytowania.
Naszą wychowawczynią klasy, nauczycielką biologii
i geografii byáa mgr Olimpia Swianiewiczowa (Īona znanego
profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, jeĔca oficerów Wojska Polskiego w Kozielsku, wiezionego do Katynia,
któremu dane byáo uniknąü Ğmierci5, autora kilku wydaĔ ksiąĪki
W cieniu Katynia). Ogromnie jestem rad, Īe pamiĊü o Stanisáawie i Olimpii Swianiewiczach jest w spoáecznoĞci Tczewa wciąĪ Īywa. Wyrazem tego byáa sesja popularnonaukowa
W cieniu Katynia, zorganizowana przez Zespóá Szkóá Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie (10 listopada
2010 r.)6 z duĪym zaangaĪowaniem máodzieĪy, grona profesorskiego tej Szkoáy z jej dyrektorem mgr Jerzym Cisewskim na
czele. Blask jej mądroĞci i sprawiedliwoĞci roztaczaá siĊ daleko
poza mury szkolne. Spojrzenie dodawaáo otuchy, uspokajaáo,
umacniaáo przekonanie, Īe zmierzamy we wáaĞciwym kierunku. Byáa dla nas przewodnikiem po Ğwiecie wiedzy i wartoĞci.
NaleĪaáa do tych profesorów, których treĞci ksztaácenia, idee
byáy przez nas akceptowane. Miaáa duĪy autorytet, zdolnoĞci
do takiego przedstawiania racji, Īe zdobywaáy one naszą peáną
aprobatĊ. Przez caáy ten czas opiekowaáa siĊ Koáem Krajoznawczym MáodzieĪy Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Dobry los związaá mnie z tym Koáem w 1949 r. W latach
1950-1953 byáem jego przewodniczącym. W dziaáalnoĞci Koáa
stosowaliĞmy róĪne formy i metody pracy. NajwiĊkszym uznaniem cieszyáy siĊ wycieczki, apele i wieczornice krajoznawcze
(poĞwiecone historii Tczewa, Kociewia, Kaszubom i PowiĞla), gromadzenie materiaáów krajoznawczych (dotyczących
zwáaszcza regionalizmu kaszubskiego), prenumerata i czytelnictwo miesiĊcznika Orli Lot (poprzednika Poznaj Swój Kraj),
redagowanie wáasnej gazetki pt. Z grodu Sambora, biwaki, gry
i zwiady krajoznawcze w okolicach Tczewa, Starogardu, na
Pojezierzu Kaszubskim, ĩuáawach i PowiĞlu. DziaáalnoĞü Koáa
cieszyáa siĊ duĪym uznaniem spoáecznoĞci Tczewa, PTTK
i wáadz szkolnych. Jako opiekunka za pracĊ krajoznawczo-turystyczną wĞród máodzieĪy otrzymaáa Záotą OdznakĊ PTTK.
WrĊczono ją z okazji przypadającego w 1956 r. póáwiecza powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Mgr O. Swianiewiczowa byáa pedagogiem wielkiego umysáu i serca, gorącą patriotką, wierną tradycji filarecko-filomackiej. Na lekcjach i w dziaáalnoĞci krajoznawczo-turystycznej
stwarzaáa swym podopiecznym warunki do wielostronnego rozwoju osobowoĞci i samodzielnych poszukiwaĔ. Akceptowaáa
zasadĊ jednoĞci w róĪnorodnoĞci dziaáania, wpajaáa szacunek do
odrĊbnoĞci i innego niĪ obowiązujący punkt widzenia. Uczyáa
tolerancji. DuĪą wagĊ przywiązywaáa do budowania wĞród uczniów ufnoĞci, wiary w ludzi, rozwijania uczuü przyjaĨni i sympatii, poczucia odpowiedzialnoĞci, szukania wáasnej toĪsamoĞci.
Fascynowaáa nas swoją osobowoĞcią. Miaáa niezwykáą zdolnoĞü
rozumienia i wczuwania siĊ w poáoĪenie ucznia. Nastawiaáa nas
na to, abyĞmy byli zorientowani nie tyle na mieü coĞ lecz przede
wszystkim byü kimĞ. Na lekcjach do dyspozycji wychowawcy,
geografii i zajĊciach krajoznawczo-turystycznych otwieraáa na-

KMR

sze oczy i dusze na piĊkno Polski i urodĊ jej oblicza. Cieszyáa siĊ
wĞród uczniów, ich rodziców i nauczycieli ogromnym autorytetem i zaufaniem. Zdobyáa je wáasną, bezkompromisową postawą, mówieniem zawsze prawdy, poszanowaniem osobowoĞci
máodzieĪy, okazywaniem jej serca i stawianiem wymagaĔ. MáodzieĪ szanuje nauczycieli, którzy duĪo od niej wymagają, wiele
oczekują. Mimo problemów, káopotów, których przysparzaáa Jej
tamta rzeczywistoĞü witaáa nas zawsze pogodną, rozeĞmianą,
Īyczliwą twarzą. Byáa kobietą wiary i Īarliwej modlitwy. ObecnoĞü Stwórcy spostrzegaáa przede wszystkim w dzieáach natury.
Lubiáa ruch, zmiennoĞü, dziaáanie. Uwielbiaáa sytuacje wyzwalające emocje, potrzebowaáa ich jak powietrza. Budziáa podziw
i chĊü naĞladowania. DziĊki niej krajoznawstwo i turystyka staáy
siĊ dla mnie przygodą intelektualną i filozofią Īycia. TraktujĊ je
równoczeĞnie jako staáe dąĪenie do poszukiwania w Īyciu tego,
co jest piĊkne, dobre i prawdziwe.
MyĞl o mgr O. Swianiewiczowej w mojej pamiĊci jest
trwaáa, a nawet roĞnie w miarĊ upáywu czasu, mieni siĊ wszystkimi barwami, jak szlaki prowadzonych przez Nią wycieczek
podĞwietlone promieniami na przemian jesiennego i wiosennego sáoĔca7.
JĊzyka polskiego uczyá nas prof. Dionizy Szutowicz, byáy
asystent literatury porównawczej u prof. Jana Kasprowicza
w Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Miaá on
zwyczaj przytaczania z pamiĊci licznych aforyzmów, záotych
myĞli i cytatów z literatury piĊknej. Czyniá tak nie dla erudycyjnego popisu, lecz z potrzeby ducha, z miáoĞci do piĊknej
prozy i poezji. WraĪliwy na sáowo, jego urodĊ i gáĊbiĊ treĞci,
artystyczną niepowtarzalnoĞü, uczyá nas sztuki zwiĊzáego,
trafnego wyraĪania myĞli. Dbaá, aby kaĪdy z nas w jĊzyku
mógá przejrzeü i znaleĨü swych myĞli i swych uczuü kwiaty.
Prof. D. Szutowicz darzyá mnie duĪym zaufaniem. Wyrazem tego byáo powierzenie mi redagowania Īywej gazetki
szkolnej z okazji Dni OĞwiaty, KsiąĪki i Prasy, prowadzenia
przez radiowĊzeá szkolny audycji dla wszystkich klas maturalnych. Dotyczyáy one charakterystyki romantyzmu i Máodej
Polski. Miaáy one pomóc w przygotowaniu siĊ do egzaminów
dojrzaáoĞci. Z inicjatywy Profesora zostaáem korespondentem
Dziennika Baátyckiego i Gáosu WybrzeĪa.
DuĪą wagĊ, zwáaszcza w aktywnoĞci bibliotecznej, przywiązywaá do tego, aby jego podopieczni umieli obcowaü w ciszy. Dowodziá, Īe ona buduje áad, stwarza klimat do refleksji,
staje siĊ natchnieniem do kreatywnoĞci, rodzi metafizyczne pytania i czĊsto daje odpowiedzi na nasze wahania i rozterki8.
BezpoĞrednio po studiach podjąáem pracĊ w charakterze
nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w Technikum Ekonomicznym w Tczewie. W szkole panowaáa atmosfera autentycznej pracy dydaktyczno-wychowawczej. PrzyĞwiecaáa jej
pamiĊü o wczoraj, aktywnoĞü na dziĞ i troska o jutro. Nauczyciele dokáadali staraĔ, Īeby przekazywaü swym uczniom nie
tylko skarby umysáu, lecz takĪe i serca. Spotykaáo siĊ tu próby
i przyczynki do poczynaĔ o charakterze twórczym, autorskim
i uspoáecznionym. Technikum Ekonomiczne w Tczewie odegraáo w moim Īyciu rolĊ dobrego pedagoga i przyjaciela9.

MinĊáo wiele lat

O

d tego czasu minĊáo wiele lat. Wypeániáa je w mojej
biografii wytrwaáa, systematyczna praca dydaktyczno-wychowawcza i naukowo-badawcza uwieĔczona
uzyskaniem stopni naukowych doktora (1965), doktora habilitowanego (1972), oraz tytuáów naukowych profesora nadzwyczajnego (1980) i zwyczajnego (1989) nauk humanistycznych.
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W latach 1975-2003 kierowaáem Zakáadem Dydaktyki
Ogólnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Po przejĞciu na emeryturĊ pracujĊ w WyĪszej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i w niepeánym wymiarze godzin w Almae Matris Posnaniensis.
Zainteresowaniami swoimi obejmujĊ szerokie spektrum tematów z zakresu dydaktyki (ogólnej, szkoáy wyĪszej i zawodowej) w tym zwáaszcza: przemian edukacji szkolnej i uniwersytetu
w Polsce i krajach Unii Europejskiej w kontekĞcie spoáeczeĔstwa
wiedzy; aksjologii i teleologii w edukacji i naukach o niej; jĊzyka komunikacji uczestników procesu ksztaácenia; docymologii;
ontodydaktyki; czasu wolnego; nauczania blokowego, programowanego, wielostronnego i zintegrowanego; zajĊü pozalekcyjnych i pozaszkolnych; maáej i duĪej Ojczyzny; pedeutologii;
ekonomiki i technologii ksztaácenia; krajoznawstwa i turystyki
wĞród máodzieĪy szkolnej i studentów; regionalizmu. Posiadam
1435 publikacji z czego na autorskie pozycje zwarte, zbiorowe
prace zwarte, redakcjĊ prac zwartych i autorstwo zawartych
w nich opracowaĔ wáasnych, studia, artykuáy, recenzje i inne
opracowania przypada odpowiednio: 35, 15, 46, 173, 747, 166,
253 pozycji. Jestem wieloletnim animatorem krajoznawstwa i turystyki w szkole, PTTK i PTSM oraz inicjatorem, organizatorem
i przewodniczącym Komitetu Naukowego TatrzaĔskich Seminariów Naukowych Edukacja jutra. W 2010 r. odbyáa siĊ XVI
ich edycja. Plon tych seminariów wypeániáy XXIIII obszerne
tomy. Od 1978 r. przewodniczĊ Radzie Programowej miesiĊcznika krajoznawczo-turystycznego Poznaj Swój Kraj.
Pod moim kierunkiem 24 osoby obroniáy dysertacje doktorskie, a ponad 400 studentów uzyskaáo tytuá magistra pedagogiki. Opiniowaáem osiągniĊcia naukowe 44 samodzielnych
pracowników naukowo-dydaktycznych ubiegających siĊ o tytuá lub stanowisko profesora. Braáem udziaá w charakterze recenzenta w 35 przewodach habilitacyjnych i 83 doktorskich.
Opracowaáem 138 recenzji wydawniczych.
Od 1981 r. wybiera siĊ mnie na czáonka Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN. Jestem honorowym czáonkiem PTTK
i PTSM. Odznaczono mnie m.in.: KrzyĪem Kawalerskim
i Oficerskim Orderu Polonia Restituta; odznakami ZasáuĪony
Dziaáacz Kultury i ZasáuĪony Dziaáacz Turystyki, záotymi honorowymi odznakami PTSM, PTTK i ZNP; honorową „Odznaką Miasta Poznania” i odznaką „Za zasáugi dla województwa
wielkopolskiego”; medalami: Komisji Edukacji Narodowej,
Rady PostĊpu Pedagogicznego w Poznaniu, Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie. Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie; Uniwersytetu SzczeciĔskiego, medalami: Tadeusza Czackiego, Stanisáawa Pawáowskiego. Jestem
doktorem honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocáawiu oraz Instytutu Regionalnej Administracji i Ekonomiki w Kirowogradzie (Ukraina).
Rada Programowa Sekcji Wydawniczej Kociewskiego Kantora Edytorskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skultera
w Tczewie przyznaáa mi PierĞcieĔ Mechtyldy, wyróĪnienie Kociewskiego Magazynu Regionalnego w kategorii wyróĪniającej
siĊ publicystyki za interesujące publikacje z zakresu edukacji,
krajoznawstwa i regionalizmu w roku 2008.

miĊci. Jest to miasto, które urzeka, przyciąga i fascynuje. Jego
atmosfery nie sposób wyraziü. Trzeba tam byü, by ją cháonąü.
ChociaĪ z upáywem lat coraz wiĊksza staje siĊ róĪnica miĊdzy
zastaną rzeczywistoĞcią a obrazem zachowanym w pamiĊci, to jednak podróĪ do miejscowoĞci, gdzie spĊdziáo siĊ máodoĞü, ma swój
niepowtarzalny klimat. PamiĊü podsuwa związane z Tczewem,
twarze, których juĪ dawno nie ma, a których obecnoĞü niemal
fizycznie odczuwam. Zastanawiam siĊ jednak, czy rzeczywiĞcie
czujĊ zapach Tczewa? MoĪe jest to tylko echo mojej máodoĞci?
I páynie nad moim niebem i latami jak nadobáoczny okrĊt?
Dla wzmocnienia wiĊzi z moją maáą Ojczyzną systematycznie pogáĊbiam swą wiedzĊ o niej. UczĊ siĊ o Tczewie. Jest
to lekcja, która nigdy siĊ nie skoĔczy. Uáatwia mi ją czáonkostwo w Towarzystwie MiáoĞników Ziemi Tczewskiej, staáe
czytelnictwo Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Panoramy Miasta oraz ksiąĪek poĞwiĊconych Tczewowi i Kociewiu, kontakty z dyrekcją i nauczycielami Tczewskiego Zespoáu Szkóá Ekonomicznych im. ks. Janusza S. Pasierba, Domem
Dziecka w Tczewie oraz wáadzami samorządowymi tego nadwiĞlaĔskiego Grodu Sambora, posáami ziemi tczewskiej na
Sejm RP (Janem Kulasem i Kazimierzem SmoliĔskim), udziaá
w Kongresach Kociewskich i uroczystych Dniach Tczewa.
Przywiązanie i miáoĞü oraz hoád piĊknu ziemi tczewskiej,
Kociewia, Kaszub i PowiĞla pozwolĊ sobie wyraziü sáowami
Elizy Orzeszkowej: Kocham ciĊ w woniach tej ziemi i w Ğpiewach twych ptaków, w szeleĞcie káosów, w szumie lasów, dzwonieniu wód, w mgáach nad áąkami. Kocham ciĊ w kwiatach
twych polnych, zioáach dzikich, kamieniach przydroĪnych... Kocham ciĊ w ludzkich ázach, myĞlach, czynach, nadziejach, snach
záotych i kamiennych dolach i przygasaniach twej chwaáy,
w twych Ğpiewach i bohaterskich duchach10.
Walory krajoznawczo-turystyczne tych regionów najlepiej
moĪna dostrzec podczas pieszych i rowerowych wĊdrówek
szlakami turystycznymi. UmoĪliwiają one poznanie grodzisk,
zamków, koĞcioáów, paáaców, rezerwatów przyrody i obszarów chronionego krajobrazu oraz reliktów kultury i sztuki
ludowej, wyraĪających siĊ w drewnianej zabudowie wsi, malarstwie, rzeĨbie, hafciarstwie, plecionkarstwie, garncarstwie,
kowalstwie, wikliniarstwie i architekturze.
WĊdrówki te najczĊĞciej odbywam z máodzieĪą szkolną
i studentami11. Podczas ich trwania uczestnicy wspóádziaáają
ze sobą, wzajemnie siĊ inspirują i pobudzają do podnoszenia sprawnoĞci fizycznej i intelektualnej. WaĪne jest równieĪ
wspólne doĞwiadczanie radoĞci, przyjemnoĞci i zadowolenia.
WĊdrówki te są przejawem pasji krajoznawczo-turystycznej jej
uczestników oraz ich dyspozycji i gotowoĞci do odkrywania
táumionych pokáadów energii, swoich potrzeb, moĪliwoĞci,
chĊci przeĪywania radoĞci i wspóádziaáania.
O zdobywanej na tych wĊdrówkach wiedzy o tych zakątkach
moĪna powiedzieü, Īe nie jest sformalizowana, zachowawcza,
pamiĊciowa i mechaniczna, lecz bezpoĞrednia, naturalna, radosna, zintegrowana, oparta na dziaáaniu, twórczym myĞleniu
i przezywaniu. Jej gromadzenie odbywa siĊ w miáej atmosferze panującej wĞród uczestników, co czyni naukĊ spontaniczną,
przyjemną, Īywą, samodzielną, interesującą, áatwiejszą i wcale
nie mniej efektywną od nauki szkolnej i uniwersyteckiej.

Lekcja, która siĊ nigdy nie koĔczy

NajwiĊkszy zaszczyt

W

spóáczesny Tczew prezentuje siĊ jako miasto atrakcyjne (dla inwestorów, mieszkaĔców i turystów),
najbardziej socjalne, rodzinne, bezpieczne, zadbane, goĞcinne, nowoczesne. Jest stale obecne w moim sercu i pa-
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ajwiĊkszym dla mnie zaszczytem i dumą jest to, Īe wáadze samorządowe nadwiĞlaĔskiego Grodu Sambora
nadaáy mi godnoĞü Znamienitego Tczewianina (1997)
i Honorowego Obywatela Miasta Tczewa12 (1998) za niezwykáą
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twórczoĞü i wybitne osiągniĊcia naukowo-dydaktyczne, turystyczno-krajoznawcze oraz promowanie miasta Tczewa w kraju
i za granicą13. Staram siĊ to czyniü w swoich ksiąĪkach, studiach,
artykuáach i recenzjach, pracy dydaktyczno-wychowawczej
wĞród studentów oraz aktywnoĞci krajoznawczo-turystycznej na
Kongresach Krajoznawstwa Polski, PTTK i PTSM14.
Przyjmując w dniu 19 czerwca 1998 roku godnoĞü Honorowego Obywatela Miasta Tczewa powiedziaáem:
Z gáĊbokim wzruszeniem i estymą stajĊ przed spoáecznoĞcią
Tczewa z jej wáadzami: Radą Miejską z przewodniczącym panem
Mirosáawem Ostrowskim i prezydentem miasta panem Zenonem
Odyą na czele.
Pierwsza moja myĞl, pierwsze uczucie, pierwszy poryw, to wyraziü szczerą, gáĊboką wdziĊcznoĞü za zaufanie, przyjaĨĔ i dostrzeĪenie tego, który wyszedá z Tczewa, swojej maáej Ojczyzny i powĊdrowaá w poszukiwaniu swego miejsca i drogi Īycia w Polsce.
Z wdziĊcznoĞcią wspominam tczewski okres swojej biografii. Tutaj wiele dokonaáo siĊ w moim Īyciu. Uzyskaáem maturĊ
i bardzo dobre podstawy do studiów a po ich odbyciu w czasie
pracy nauczycielskiej w Technikum Ekonomicznym motywacjĊ
do pogáĊbienia teorii i praktyki pedagogicznej.
ZaleĪnoĞü tĊ trafnie ująá Cyprian Kamil Norwid w dwuwierszu:
Lecz aby mierzyü drogĊ przyszáą,
Trzeba nam poznaü skąd siĊ wyszáo.
Z Tczewa wyniosáem zaciekawienie, zainteresowanie i zamiáowanie do edukacyjnego krajoznawstwa i turystyki. TraktujĊ
je jako sposób zaspokojenia ciekawoĞci kraju i Europy, widzenia
siebie i innych. Uprawianie krajoznawstwa i turystyki jest dla
mnie uczestnictwem w kulturze, ruchu umysáowym nie dającym
siĊ dzieliü na przedmioty szkolne ani dyscypliny naukowe. Obie
sfery aktywnoĞci uáatwiają mi formowanie osobowoĞci máodzieĪy
i studentów we wspólnocie z przestrzenią, zielenią, báĊkitem i dalą.
Z czasem coraz wiĊcej one mówią. W formie wycieczek, zajĊü
terenowych i wĊdrówek przybliĪam máodzieĪy i studentom maáe
Ojczyzny (Tczew takĪe). DziĊki nim máodzieĪ szkolna i studencka
lepiej rozumie sens zawarty w sáowie Polska, swej duĪej Ojczyzny.
Ten styl edukacji máodego pokolenia nawiązuje do przesáania honorowego obywatela miasta Tczewa – Ğp. ksiĊdza prof. dra hab. Janusza St. Pasierba, w którym podkreĞla siĊ, Īe maáe ojczyzny uczą
Īyü w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyĨnie ludzi.
W Grodzie Sambora spotkaáem wielu Īyczliwych, mądrych
i szlachetnych ludzi, którzy pomogli mi staü siĊ tym kim jestem.
NajwiĊcej zawdziĊczam moim Nauczycielom z Technikum
Handlowego oraz Cioci i Wujciowi z Domu Dziecka oraz wielu
MieszkaĔcom Tczewa.
Tczew stanowi wciąĪ dla mnie OjczyznĊ najbliĪszą. Jest miastem, do którego przywodzi mnie potrzeba serca.
DziĊkujĊ z caáego serca Radzie Miejskiej, Zarządowi
Miasta Tczewa za wyróĪnienie mnie najwyĪszą godnoĞcią
tego Miasta. DziĊkujĊ Komisji Promocji Miasta i Klubowi
Ludowo-Regionalnemu Rady Miejskiej z ich przewodniczącymi w osobach Panów Józefa M. Zióákowskiego i Kazimierza Ickiewicza oraz dyrektor Zespoáu Szkóá Ekonomicznych
w Tczewie Pani mgr Eleonorze Lewandowskiej, którzy wystąpili do Rady Miejskiej o nadanie piszącemu te sáowa tytuáu
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. To zobowiązuje.
Wyraz dziĊkujĊ to ponoü najtrudniejsze do wymówienia sáowo w naszym jĊzyku. Mnie wychodzi lekko i radoĞnie, bo páynie
nie z ust lecz z gáĊbi serca. Jestem bardzo zaszczycony ponownym przyjĊciem do tczewskiego domu. Jestem szczĊĞliwy.
Warto w tym miejscu przypomnieü sáowa Rabindranatha Tagore – R. Thakura (1861-1941), poety, prozaika, filozofa, myĞliciela
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indyjskiego, tworzącego w jĊzyku bengalskim, a takĪe kompozytora
i malarza, uhonorowanego w 1913 roku literacką Nagrodą Nobla:
Spaáem i Ğniáem, Īe Īycie jest radoĞcią.
Obudziáem siĊ, i zobaczyáem, Īe Īycie jest sáuĪbą.
Zacząáem sáuĪyü i zobaczyáem, Īe sáuĪba jest szczĊĞciem.
PragnĊ jeszcze lepiej sáuĪyü Miastu, które ofiarowaáo mi
godnoĞü Jego Obywatela.
W tak wielkiej dla mnie chwili, zwracam siĊ myĞlą i sercem
do moich tczewskich nauczycieli, tych sprzed póá wieku i obecnych: KoleĪanek i Kolegów z áawki szkolnej, do tych MieszkaĔców nadwiĞlaĔskiego Grodu Sambora, którzy oddali i oddają swemu miastu najlepszą, najcenniejszą czĊĞü Īycia. Jestem
wĞród Nich, jestem wĞród Was. PragĊ Īeby dzisiejsza piĊkna uroczystoĞü byáa równieĪ nią dla Was. JesteĞcie jej wspóátwórcami.
Jest ona Waszą zasáugą.

Dar

W

motcie tego tekstu pióra Ğp. Romana Landowskiego z jego Kantaty Tczewskiej autor, mój máodszy
kolega z Technikum Handlowego w Tczewie wyraĪa przywiązanie do naszej wspólnej, tczewskiej maáej Ojczyzny, jej piĊkna krajobrazu jako jednego z podstawowych zadaĔ
edukacji, kultury, krajoznawstwa i turystyki. Przywiązanie to ma
wiele aspektów. MoĪna o nim powiedzieü jak o miáoĞci, Īe nie
jedno ma imiĊ15. Tak jak ona jest bezinteresownym darem, który
wyzwala empatiĊ, altruizm, chĊü sáuĪby i bycia sobą. Czáowiek,
który Īyje w niej, rozwija siĊ, poznaje swoją niepowtarzalnoĞü.
DziĊki temu nabywa zdolnoĞü do akceptacji odmiennoĞci innych.
Zyskuje odpowiedzialnoĞü za ksztaátowanie siebie i wáaĞciwe relacje z otoczeniem. Trzeba siĊ jej uczyü. Wymaga to wraĪliwoĞci,
uwagi, czujnoĞci, spostrzegawczoĞci, cierpliwoĞci, ufnoĞci, wolnoĞci od uprzedzeĔ i zaniechania. PodjĊcie tego trudu jest warte
zachodu i niezbĊdne w cywilizacji wiedzy16. Ten dar wyniosáem
z maáej Ojczyzny, której na imiĊ Tczew. PielĊgnujmy go!
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Stanisáaw Kosko – absolwent
i dyrektor Szkoáy Morskiej
Za nami juĔ jubileusz 90-lecia szkolnictwa morskiego. Podczas roku jubileuszowego jakĔe czösto powracano do czasów kolebki, do Szkoäy Morskiej (1920-1930) w Tczewie. W pierwszej dekadzie edukacji morskiej
wyksztaäcono wielu znakomitych absolwentów. Niewñtpliwie do najwybitniejszych z nich zalicza siö Stanisäaw
Kosko (1898-1939). Najkrócej jego zasäugi moĔna zawrzeè w säowach – kapitan Ĕeglugi wielkiej, aktywny uczestnik rejsu dookoäa Ĉwiata (1934/1935) na Ĕaglowcu „Dar Pomorza”, utalentowany publicysta morski, oddany
wychowawca mäodzieĔy i pierwszy dyrektor (spoĈród absolwentów) Paþstwowej Szkoäy Morskiej w Gdyni.

S

tanisáaw Kosko urodziá siĊ 13 listopada 1898 roku w Wojciechowicach, w powiecie ostroáĊckim. Byá synem Franciszka i Heleny, z domu ZimiĔskiej. W latach 1905-1915
uczĊszczaá do rosyjskiego gimnazjum rządowego w Puátusku.
JuĪ w gimnazjum braá udziaá w dziaáalnoĞci kóáek i stowarzyszeĔ
polskich. W szkolnym ruchu samoksztaáceniowym prowadziá biblioteczkĊ wydawnictw zabronionych przez cenzurĊ. Organizowaá
w Puátusku pierwsze tajne druĪyny skautowskie.
W 1915 roku wraz z ewakuacją armii rosyjskiej na wschód,
uczniowie gimnazjum zostali przeniesieni na UkrainĊ. Stanisáaw Kosko kontynuowaá naukĊ w Czernichowicach, a nastĊpnie w Kijowie. Wskutek dziaáaĔ wojennych i rewolucyjnych
nauka w szkole byáa czĊsto przerywana. W 1919 roku Kosko
zdaá maturĊ w Kijowie. ZaangaĪowany byá wówczas w dziaáalnoĞü niepodlegáoĞciową i harcerską. Jako doskonaáy instruktor
pozostawaá w przyjaznych stosunkach z máodzieĪą. NaleĪaá do
aktywnych czáonków Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).
Od wrzeĞnia 1919 do czerwca 1920 studiowaá w Instytucie Politechnicznym w Kijowie.
Wraz z odwrotem wojsk polskich z Kijowa, latem 1920
roku do kraju ojczystego powróciá i Stanisáaw Kosko. Zgáosiá
siĊ do Marynarki Wojennej organizującej siĊ w Toruniu. Po
krótkim pobycie w „mieĞcie Kopernika” zostaá zatrudniony
w Departamencie do Spraw Morskich Ministerstwa Spraw
Wojskowych. Po zorganizowaniu Szkoáy Morskiej w Tczewie
záoĪyá podanie o przyjĊcie na Wydziaá Nawigacyjny. Podczas
nauki w szkole udzielaá siĊ w Īyciu sportowym, peániąc funkcjĊ instruktora sportowego.
W 1923 roku S. Kosko wraz z pierwszym pokoleniem
ukoĔczyá z wynikiem celującym SzkoáĊ Morską w Tczewie!
Otrzymaá wtedy (7.02.1923 r.) dyplom oficera nawigacyjnego Polskiej Marynarki Handlowej. Jeszcze w 1923 roku
wziąá udziaá w sáynnej podróĪy „Lwowa” do Brazylii. Wtedy to po raz pierwszy polski statek pokonaá ocean, oczywiĞcie Ocean Atlantycki. Podczas tego rejsu, jak pisze Karol
Borchardt w ksiąĪce „Znaczy Kapitan”, otrzymaá od wspóátowarzyszy przydomek „Ojciec”. Wáadze szkoáy doceniáy
talent i pracowitoĞü Koski. Zostaá z miejsca zatrudniony
jako oficer nawigacyjny na Īaglowcu szkolnym „Lwów”.
Daá siĊ tutaj wkrótce poznaü jako doskonaáy nauczyciel oraz
wychowawca máodych kolegów. WĞród máodzieĪy zyskaá
wielką popularnoĞü i uznanie.
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Niezwykáe początki kariery
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1926 roku Stanisáaw Kosko zostaá przeniesiony,
jako kapitan Īeglugi maáej, na stanowisko referenta do Wydziaáu ĩeglugowego Departamentu Morskiego Ministerstwa Przemysáu i Handlu. Wkrótce zostaá radcą
w tym wydziale. Jak wiadomo, po maju 1926 roku ministrem
zostaá tutaj Eugeniusz Kwiatkowski. Wokóá niego wáaĞnie gromadziáy siĊ kadry nowoczesnej „Polski morskiej”.
Kosko, pracując w ministerstwie, studiowaá w latach
1927-1929 w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. Prawie
wszystkie swoje ówczesne urlopy spĊdzaá w rejsach morskich
na polskich statkach.
Wziąá równieĪ udziaá w historycznym rejsie dookoáa Ğwiata
(1934-1935) na Īaglowcu szkolnym „Dar Pomorza”. Peániá tutaj
funkcjĊ IV oficera wachtowego. Rejs dookoáa Ğwiata zbiegá siĊ
z 15-leciem powrotu Polski nad Baátyk. Kalendarium rejsu statku
szkolnego „Dar Pomorza” dookoáa Ğwiata obejmuje okres od 16
wrzeĞnia 1934 do 3 wrzeĞnia 1935 roku, a wiĊc prawie rok. Rejs
zostaá przygotowany z najwyĪszą starannoĞcią i to przy szczupáych Ğrodkach finansowych. ĩaglowiec poddano gruntownej
inspekcji renomowanej firmy Lloyda. W podroĪy morskiej
„Daru Pomorza” dookoáa Ğwiata wziĊáo udziaá 107 osób, w tym
58 kandydatów do Szkoáy Morskiej, 11 uczniów z doĞwiadczeniem Īeglarskim, 3 praktykantów, 4 instruktorów, 20 czáonków
zaáogi i sáuĪby zawodowej oraz 10 oficerów. Z bardziej znanych
i doĞwiadczonych oficerów warto wymieniü Tadeusza Meissnera (pierwszy oficer) oraz Stefana Gorazdowskiego, Konstantego Kowalskiego, Stanisáawa RowiĔskiego i oczywiĞcie kpt.
Stanisáawa KoskĊ. Dodajmy, Īe po ukoĔczeniu rejsu zostaá on
jeszcze w 1935 roku mianowany kapitanem Īeglugi wielkiej.
JednakĪe trzon siáy fizycznej w rejsie dookoáa Ğwiata stanowili
kandydaci, mający zaledwie miesiĊczną praktykĊ. Naturalnie
dowództwo spoczywaáo w rĊkach niezwykle doĞwiadczonego
i wybitnie uzdolnionego kapitana Īeglugi wielkiej Konstantego
Matyjewicza-Maciejewicza, dáugoletniego komendanta „Lwowa” i „Daru Pomorza”. W ciągu rocznego rejsu dookoáa Ğwiata
„Dar Pomorza” przebyá odlegáoĞü 38 856 mil morskich (71 600
km), zawinąá do 23 portów. Z waĪniejszych portów naleĪy wymieniü: KopenhagĊ, Santa Cruz de Tenerife, Haiti, Balboa, San
Cristobal, Honolulu, JokohamĊ, OsakĊ, Nagasaki, Szanghaj,
Hongkong, Singapur, JakartĊ, Broome (Australia), Port Louis
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(Mauritius), Durban, WyspĊ Ğw. Heleny i AntwerpiĊ. Podczas
postoju w portach záoĪono 100 wizyt i przyjĊto tyleĪ rewizyt.
Udzielono wielu wywiadów, a prasa Ğwiatowa odnotowywaáa
polski rejs. Jak zanotowaá S. Kosko: Pobyt „Daru Pomorza”
winien wszĊdzie pozostawiü po sobie dobre imiĊ. I tak w istocie
byáo – „Dar Pomorza” byá polskim ambasadorem na przemierzanych morzach i oceanach Ğwiata.
WraĪenia i refleksje z rejsu dookoáa Ğwiata Stanisáaw Kosko opisaá w ksiąĪce, wydanej w 1936 roku, Przez trzy oceany. Notatki z podroĪy „Daru Pomorza” dookoáa Ğwiata. W tej
publikacji objawiá siĊ talent pisarski Koski, wczeĞniej zauwaĪony w jego publicystyce. Za ksiąĪkĊ Przez trzy oceany jej
autor otrzymaá nagrodĊ „Srebrnego Wawrzynu Akademickiego” Polskiej Akademii Literatury. Do dzisiaj jest to klasyka
literatury marynistycznej. Dodajmy, Īe powojenne wydanie
ksiąĪki Przez trzy oceany. Notatki z podróĪy „Daru Pomorza”
dookoáa Ğwiata ukazaáo siĊ w 1985 roku w Szczecinie.
W latach 30. Stanisáaw Kosko szeroko rozwinąá swoją
twórczoĞü publicystyczną. Napisaá wiele artykuáów z zakresu
Īeglugi, handlu i podróĪy morskich, publikując je w takich cenionych czasopismach, jak: „Morze”, „Przemysá i Handel” oraz
„Polska Gospodarcza”. Z czasem staá siĊ cenionym czáonkiem
redakcji „Morza”, byá teĪ wspóápracownikiem od spraw morskich „Maáej Encyklopedii Wojskowej”. W sposób szczególny
podkreĞlaá kwestiĊ wychowania morskiego máodzieĪy, wszechstronnego rozwoju gospodarki morskiej oraz znaczenia wáasnej
floty handlowej. GdyniĊ postrzegaá jako „peráĊ” polskiej gospodarki morskiej! Kilkakrotnie teĪ nawiązywaá do tradycji morskich wyniesionych ze Szkoáy Morskiej w Tczewie.
W 1935 roku S. Kosko ustabilizowaá swoje Īycie rodzinne. Zawará wtedy związek maáĪeĔski z Jadwigą, z domu
Titz. Wiele wskazuje na to, iĪ byá to udany związek maáĪeĔski. Z czasem dr Jadwiga Titz-Kosko staáa siĊ orĊdowniczką
i promotorką dokonaĔ morskich swojego mĊĪa.
Kapitan Īyá nie tylko dla siebie i Īony. Rozwinąá w sobie
silną pasjĊ spoáecznikowską. Byá czáonkiem wielu organizacji spoáecznych, zawodowych i sportowych. Braá Īywy
udziaá w dziaáalnoĞci Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz elitarnego Yacht Klubu w Gdyni. Walnie przyczyniá siĊ do zaáoĪenia i rozwoju Związku Oficerów Marynarki Handlowej.
Jego duĪy i ceniony dorobek publicystyczny zaowocowaá
przynaleĪnoĞcią do Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy
i Publicystów oraz do Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy. Wszedá równieĪ jako czáonek zaáoĪyciel do Towarzystwa Przyjacióá Nauk w Gdyni. Byá takĪe czáonkiem Morskiego Instytutu Rybackiego.
DziaáalnoĞü publicystyczna, zawodowa i prospoáeczna S. Koski spotykaáa siĊ z szacunkiem i uznaniem. Coraz bardziej doceniali ją jego przeáoĪeni. Nic wiĊc dziwnego, Īe w 1936 roku objąá
on stanowisko inspektora PaĔstwowej Szkoáy Morskiej w Gdyni,
co byáo traktowane równorzĊdnie z funkcją zastĊpcy dyrektora.
Awans byá naturalny, zasáuĪony i zrozumiaáy.

Absolwent dyrektorem Szkoáy Morskiej

1

lipca 1937 roku Stanisáaw Kosko zostaá mianowany dyrektorem PaĔstwowej Szkoáy Morskiej w Gdyni. FunkcjĊ tĊ
peániá rzetelnie aĪ do wybuchu II wojny Ğwiatowej. W taki
oto sposób 39-letni kapitan Īeglugi wielkiej zostaá pierwszym
dyrektorem Szkoáy Morskiej spoĞród jej absolwentów. Godny
to przykáad kariery zawodowej do naĞladowania. Nie ma wątpliwoĞci, Īe z sáawnej Szkoáy Morskiej w Tczewie i w Gdyni
wyszáo wielu wybitnych i zasáuĪonych dla Polski absolwentów.
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Ta „szkoáa wilków morskich” przeszáa do legendy, dodajmy,
nie tylko polskiego szkolnictwa morskiego!
W koĔcu sierpnia 1939 roku Kosko podjąá opatrznoĞciową decyzjĊ o wysáaniu „Daru Pomorza” do Szwecji. W ten
sposób sáawny juĪ Īaglowiec zostaá uratowany przed zagarniĊciem go przez hitlerowców. Decyzja ta wymagaáa wielkiej wyobraĨni i przezornoĞci.
W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku kapitan zostaá zmobilizowany i otrzymaá przydziaá wojskowy do Marynarki Wojennej. Powierzono mu dowództwo nad ORP „Gdynia”, który
stanowiá bazĊ dla kutrów i jednostek przybrzeĪnych stojących
w Zatoce GdaĔskiej. Przywdziaá wtedy mundur porucznika
Marynarki Wojennej. 2 wrzeĞnia 1939 roku S. Kosko zostaá
ciĊĪko ranny w wyniku hitlerowskiego ataku bombowego
na GdyniĊ. Zostaá umieszczony w szpitalu w Gdyni, gdzie
wkrótce, niestety, zmará, dokáadnie 8 wrzeĞnia 1939 roku. Zostaá pochowany w asyĞcie najbliĪszych wspóápracowników
na Cmentarzu WitomiĔskim w Gdyni.
Niewątpliwie w pierwszych dniach wrzeĞnia 1939 roku
zostaáa przerwana piĊkna i owocna dziaáalnoĞü spoáeczno-zawodowa Stanisáawa Koski. Nie ma wątpliwoĞci, Īe
zginąá przedwczeĞnie, Ğmiercią Īoánierza na posterunku.
Godnie i z honorem stanąá w obronie Ojczyzny. W chwili
Ğmierci miaá niespeána 41 lat!
Otrzymaá on wiele odznaczeĔ paĔstwowych i spoáecznych.
Posiadaá m.in. brązowy medal za dáugoletnią sáuĪbĊ, KrzyĪ
NiepodlegáoĞci, Srebrny KrzyĪ Zasáugi, medal z okazji 10-lecia
Odzyskania NiepodlegáoĞci, medal z okazji 15-lecia Odzyskania Morza. Jego wielki talent, pasja, a przy tym poparte wielką
pracowitoĞcią, znajdowaáy uznanie u przeáoĪonych.
Nie zaginĊáa pamiĊü o kapitanie Īeglugi wielkiej, dyrektorze PaĔstwowej Szkoáy Morskiej w Gdyni, Stanisáawie
Kosce. We wszystkich waĪniejszych publikacjach o Gdyni
i początkach szkolnictwa morskiego odnajdujemy jego nazwisko i biogramy. Jego sáawna ksiąĪka „Przez trzy oceany”
moĪe byü wciąĪ ciekawą i poĪyteczną lekturą.
Jego zasáugi dla rozwoju szkolnictwa morskiego byáy i zapewne bĊdą jeszcze przypominane. Nie przypadkiem teĪ jeden
z naszych statków, 10-tysiĊcznik zbudowany w Polsce w 1957
roku, otrzymaá nazwĊ „Kapitan Kosko”. Matką chrzestną tego
statku byáa wdowa po zmaráym dr med. Jadwiga Titz-Kosko.
Powiedziaáa ona wtedy znamienne sáowa: UroczystoĞü dzisiejsza potwierdza, Īe pamiĊü, ĪyczliwoĞü i przyjaĨĔ potrafią
oprzeü siĊ czasowi i burzom. Jestem wzruszona, bo kpt. Kosko byá bardzo skromnym czáowiekiem, cechowaáa go dobroü
i ĪyczliwoĞü, poczucie obowiązku i gorące umiáowanie morza
oraz Īarliwa wiara w przyszáoĞü Polski na morzu. PiĊkne to,
dobre i mądre sáowa, a przy tym prawdziwe.

Znaczenie

S

tanisáaw Kosko naleĪy do pierwszych i najlepszych
absolwentów Szkoáy Morskiej w Tczewie. Jego talent publicystyczny i pasja spoáeczna sáuĪyáy wielu
ludziom. Wysoko ceniono jego zdolnoĞci, kwalifikacje i pracowitoĞü oraz skromnoĞü i dobroü. Daá siĊ poznaü jako znakomity
organizator i wychowawca máodzieĪy oraz przezorny dyrektor
PaĔstwowej Szkoáy Morskiej w Gdyni. Ukochanemu morzu
poĞwieciá swoje krótkie, ale jakĪe aktywne i pracowite Īycie.
Stanisáaw Kosko z honorem oddaá swoje Īycie za OjczyznĊ.
Niewątpliwie dobrze przysáuĪyá siĊ on Polsce i Pomorzu, a nade
wszystko szkolnictwu morskiemu. Powinien byü szlachetnym
wzorem do naĞladowania dla wspóáczesnej máodzieĪy.
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STEFAN GEãDON

W sidáach i okowach
II wojny Ğwiatowej
c z Ċ Ğ ü III

D

nia 9 rzeĞnia 1944 roku dotaráy do nas trzy tankietki
amerykaĔskiego wojska. 13 wrzeĞnia 1944 opuĞciliĞmy las. PojechaliĞmy do miasteczka Les Varen,
gdzie po zakwaterowaniu poszedáem z kolegą do miasta. Zatrzymaáo nas dwóch Īoánierzy amerykaĔskich sáowami „ty,
polski”. PoszliĞmy do kafejki na radosne dáuĪsze rozmowy.
NastĊpnego dnia wyjechaliĞmy na dwutygodniowy urlop,
„wczasy”, do starego zabytkowego miasteczka Bourbonne
les Bains, leĪącego w departamencie Haute-Marne w Szampanii. Zakwaterowano nas w hotelu. OtrzymaliĞmy dwuosobowe pokoje.
Po wielu dniach koczowniczego szaáasowo-namiotowego Īycia z ubikacjami „na drągu” mieliĞmy teraz normalne
áóĪka, stoáy, krzesáa. Zamiast menaĪek i manierek – porcelanowe talerze, szklanki i platery. Do kaĪdego posiáku dostawaliĞmy wino, a raz byáy nawet Īabie udka. W mieĞcie sklepy,
kino (chodziáem na Fernandela), kawiarnie. Pod wzglĊdem
bytowym staliĞmy siĊ cywilami – mieszczuchami. Codziennie wychodziliĞmy na miasto, gdzie bawiliĞmy dáugo

Tak siĊ nosiáa wówczas francuska partyzantka FFI
(Forces Francaises d’Interieur).
Autor (w berecie na gáowie) wraz z kolegą
u fotografa w Bourbonne les Bains
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i radoĞnie. PoznaliĞmy mieszkającego tu Polaka – przedwojennego konsula, u niego teĪ spotykaliĞmy siĊ na dáuĪszych
rozmowach przy winie i herbatce. Dwa tygodnie minĊáy „jak
z bicza strzeliá”. WyjechaliĞmy do Langres, gdzie mieliĞmy
peániü sáuĪbĊ wartowniczą, pilnując niemieckich jeĔców
wojennych. Kilka tygodni wczeĞniej byáem w tym mieĞcie.
Od tego czasu zmieniáo siĊ tu bardzo wiele. MieszkaĔcy
i miasto wydawali siĊ jakby radoĞniejsi.
W Langres weszliĞmy w skáad kompanii wartowniczej.
Zostaáem awansowany na stopieĔ „premier clase” (starszego
Īoánierza). Dostaáem pod moje dowództwo szóstą druĪynĊ
wartowniczą.
Nasza sáuĪba przedstawiaáa siĊ nastĊpująco: jedna doba
– warta, jeden dzieĔ – konwój jeĔców do roboty w kopalni
kamieni w Chalandre, jeden dzieĔ – wolny, wtedy wychodziliĞmy na miasto, oglądaliĞmy zabytki i fortyfikacje Langres.
W pierwszej poáowie paĨdziernika 1944 roku na odprawie dowódca kompanii wartowniczej ogáosiá nabór Polaków
(z naszej kompanii), chĊtnych do sáuĪby policyjnej lub straĪy. Zgáosiáo siĊ dziewiĊciu, ja znalazáem siĊ wĞród nich. Moi
koledzy – dezerterzy, z którymi uciekaáem z niemieckiej armii – pozostali. Poza Frankiem Makowskim z pozostaáymi
juĪ siĊ nie spotkaáem.
NastĊpnego dnia wyruszyliĞmy do Chaumont, doĞü duĪego, czĊĞciowo zbombardowanego, miasta nad rzeką Marną. JechaliĞmy na przeciwlegáy kraniec miasta, do znajdujących siĊ tu koszar. Początkowo nie wiedzieliĞmy, w jakim
celu nas przywiózá do tego miejsca samochód amerykaĔskiej armii. Dopiero na odprawie u puákownika (Polaka),
komendanta tych koszar, dowiedzieliĞmy siĊ, Īe jest to obóz
przejĞciowy dla Polaków napáywających z wyzwolonych terenów Niemiec.
Wojska USA po przeprowadzeniu selekcji i pierwszej
rejestracji odsyáaáy grupy narodowoĞciowe do poszczególnych obozów. Polacy byli kierowani do Chaumont. Oni teĪ
sprawowali tu róĪne funkcje, wprowadzając rozmaite regulaminy.
Naszym zadaniem byáo zapewnienie porządku. Miaáem
peániü sáuĪbĊ w bloku numer 3. Byá to duĪy trzypiĊtrowy koszarowy gmach. SáuĪba porządkowa wcale nie byáaáatwa. Zdarzaáy siĊ bójki i nie raz musiaáem byü rozjemcą. Raz uĪyáem broni
w pomieszczeniu, strzelając w sufit. Posypaá siĊ tynk. PóĨniej obawiaáem siĊ, czy kogoĞ nie raniáem. Musiaáem siĊ
z tego táumaczyü komendantowi obozu, co do przyjemnoĞci nie naleĪaáo. Potem juĪ staraáem siĊ unikaü interwencji
bezpoĞredniej. Ingerowaáem w zatarg wspólnie z kierownikami danego pokoju, czy kwatery. Wówczas opieraáem siĊ
o obowiązujące tam regulaminy. W owym czasie obowiązywaáy prawa wojenne. Brakowaáo teĪ ĪywnoĞci, którą ra-
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Imienna kartka ĪywnoĞciowa, z której nie wykorzystano czĊĞci przydziaáu

cjonowano kartkami. Takie to byáo Īycie. PrawdĊ mówiąc,
UmówiliĞmy siĊ, Īe po przyjeĨdzie do Polski powiadowtedy nie wiedziaáem komu podlegam, czy Francuzom, czy mimy bliskich o tym spotkaniu. TydzieĔ póĨniej poĪegnamoĪe Amerykanom? W paĨdzierniku 1944 roku nie miaáem áem ich i na pamiątkĊ daáem moim krĊĪanom kilka pamiątzielonego pojĊcia czy jeszcze jestem partyzantem FFI, czy kowych zdjĊü.
juĪ nie? Z moich ówczesnych dokumentów wynika, Īe od
23 grudnia 1944 roku wyruszyliĞmy duĪym transpor23 sierpnia do 30 wrzeĞnia 1944 roku naleĪaáem do Fran- tem przyszáych wojaków do Marsylii. W wigiliĊ BoĪego
cuskich WewnĊtrznych Siá Oporu (FFI) w grupie Charles’a Narodzenia o 9.00 rano zostaliĞmy zaokrĊtowani na ame(Karola) w rejonie wyĪyny Langres. Ciągle chodziáem i peá- rykaĔskim transportowcu, który wielkoĞcią i sylwetką byá
niáem sáuĪbĊ w moim cywilno-partyzanckim ubiorze FFI.
podobny do wczeĞniej poznanego statku – m/s Hansa. W poPo kilku tygodniach policyjnej sáuĪby dotaráa do mnie áudnie 24 grudnia odbiliĞmy i zostawiliĞmy MarsyliĊ za rufą
wiadomoĞü o rekrutacji chĊtnych do wstąpienia do pol- okrĊtu. JuĪ na peánym morzu ogáoszono alarm pokáadowy,
skiego wojska. Zgáosiáem siĊ do komendanta naszego w czasie którego dowiedzieliĞmy siĊ, Īe Morze ĝródziemne
zgrupowania z proĞbą o skierowanie mnie do punktu wer- jest naszpikowane minami. Stąd koniecznoĞü staáego noszebunkowego. Byáo nas wiĊcej. W moich zbiorach uchowaá nia kamizelek ratunkowych i bezwzglĊdnego podporządkosiĊ fragment póĨniejszego rozkazu wyjazdu (ilustracja wania siĊ rygorowi alarmów. Byá to mój pierwszy morski
rejs. Wieczorem 25 grudnia páynĊliĞmy miĊdzy wyspami:
u doáu strony).
Na początku grudnia 1944 roku otrzymaliĞmy prowiant, francuską Korsyką a wáoską Sardynią. Wczesnym rankiem
gotówkĊ i poszliĞmy na stacjĊ kolejową w Langres. Wsie- 27 grudnia wpáynĊliĞmy w CieĞninĊ MesyĔską. ObejrzedliĞmy do pociągu jadącego do Awignonu.
PodróĪ zajĊáa nam dwa dni, gdyĪ po drodze
wysiadaliĞmy, zwiedzając niektóre miasta
leĪące na trasie naszego kursu. 7 grudnia
dotarliĞmy do stacji Sorgues niedaleko Awignonu. Znajdowaá siĊ tam obóz rekrutacyjny ochotników do Wojska Polskiego. Byáo
nas tam bardzo wielu, chyba z tysiąc cháopa
albo i wiĊcej. Odbywaáy siĊ zapisy na wyjazd. Jedni mówili, Īe do Wáoch, inni, Īe do
Afryki. Tak naprawdĊ, to nic nie wiedzieliĞmy. ĩoánierz ma sáuchaü, a nie wiedzieü
– sáyszeliĞmy.
W obozie rekrutacyjnym byáem ze dwa
tygodnie. Spotkaáem tu dwóch mieszkaĔców KrĊga: Alfonsa Báawata i Józefa Gáódka – obaj pracowali w obozowej kuchni.
Namawiali mnie, abym pozostaá z nimi. Zobaczymy jak rozwinie siĊ sytuacja – mówili
– potem podejmiemy decyzjĊ. Nie podzielaáem ich zdania. Poszedáem swoją, juĪ zaplaFragment rozkazu wyjazdu do obozu rekrutacyjnego
nowaną drogą.
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liĞmy MesynĊ poáoĪoną na wybrzeĪu wschodniej Sycylii.
PóĨniej patrzyliĞmy na EtnĊ leĪącą na wschodnim wybrzeĪu
Sycylii. Widaü byáo pokrywy lawowe, a u podnóĪa zieleniáy
siĊ tereny rolnicze. 27 grudnia po poáudniu wpáynĊliĞmy do
portu w Tarencie (wá. Taranto). Tam czekaáy na nas „Pestki”
z samochodami („Pestki” – Īartobliwy skrót PSK – Polska
SáuĪba Kobiet), które zawiozáy nas wĞród zieleni i palm
przez miasto do obozu przejĞciowego w San Basilio. Tam
skierowano mnie do namiotów 89. kompanii.
NastĊpnego dnia po zaewidencjonowaniu nastąpiáo
odwszawianie i palenie dotychczasowej odzieĪy. Potem
kąpiel i pobranie umundurowania. Jako szeregowy 3 Dywizji Strzelców Karpackich otrzymaáem ubiór polowy
typu battledress, a wiĊc heám bojowy khaki z parcianym
paskiem, bluzĊ, spodnie sukienne, beret, spinacze brezentowe, pas gáówny z szelkami i áadownicami parcianymi oraz czarne trzewiki. Ponadto dostaáem bieliznĊ i inne
wojskowe oporządzenie i przybory. Uzbrojony byáem
w angielski karabin (kal. 7,7 ) i bagnet.
5 stycznia 1945 roku zostaáem przeniesiony do piechoty
w San Basilio. Byáo tam kino, biblioteka i inne rozrywki,
no i codziennie po kilka godzin üwiczeĔ, które miaáy byü
przydatne w warunkach frontowych. 3 lutego wyruszyliĞmy koleją z San Basilio do Brindisi, dokąd dotarliĞmy nastĊpnego dnia rano. WeszliĞmy na oczekujący na nas statek
i odpáynĊliĞmy. Adriatyk spokojny, tylko lekka fala marszczy powierzchniĊ morza. 5 lutego 1945 roku zawinĊliĞmy
do portu w Ankonie. PrzenocowaliĞmy w hotelu. NastĊpnego dnia wyjechaliĞmy do miasteczka Civitella. Tu zostaáem
wáączony do obsáugi karabinu maszynowego w charakterze podawacza amunicji. Dwa dni üwiczeĔ i wyruszyliĞmy
na front. Jechaáem na „karierze”, pojeĨdzie posiadającym
opancerzone boki. Uzbrojenie „kariera” stanowiáy karabiny

Odznaka
rozpoznawcza
3 Dywizji
Strzelców
Podkarpackich

Mundur i uzbrojenie Īoánierza
2 Korpusu Polskiego
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maszynowe, czĊĞü z nich byáa wyposaĪona w miotacze páomieni. Wieczorem 8 lutego zbliĪyliĞmy siĊ do linii frontu,
który od naszej strony byá oĞwietlany bateriami potĊĪnych
reflektorów. Silne Ğwiatáo tych jupiterów miaáo oĞlepiaü
przeciwnika. Od czasu do czasu sáychaü byáo szum przelatujących pocisków naszej artylerii ostrzeliwującej Niemców.
To znów odzywaáy siĊ strzaáy ciĊĪkich karabinów maszynowych. Niedaleko nas rozerwaá siĊ pocisk niemieckiego
granatnika. W takiej sytuacji zmienialiĞmy jakąĞ angielską
i hinduską dywizjĊ. Kronika 3 Dywizji Strzelców Karpackich tak opisuje tamte czasy:
W pierwszych dniach po przejĊciu odcinka, mimo zachowania zwyczajów poprzedników, daáo siĊ zauwaĪyü znaczne zaniepokojenie u przeciwnika, który zawsze obawiaá siĊ
wznowienia dziaáaĔ zaczepnych wzdáuĪ drogi nr 9, jako
gáównego kierunku prowadzącego na BoloniĊ.
Przed Ğwitem 13 lutego niemiecki patrol podszedá pod
stanowiska. Przekroczyá druty i zbliĪyá siĊ do budynków.
Zaalarmowana zaáoga pozwoliáa Niemcom na bliĪsze podejĞcie, po czym otworzyáa ogieĔ, sierĪant zastĊpca dowódcy
patrolu zginąá na miejscu, a ranny dowódca wraz z dwoma
strzelcami dostali siĊ do niewoli.
Prawie w kaĪdą noc drobne patrole nieprzyjaciela podchodziáy pod polskie stanowiska, a od czasu do czasu przeprowadzaáy wypady na placówki wsparte ogniem broni ciĊĪkiej.
Usiáowania nieprzyjaciela „upolowania jeĔca” nie udawaáy
siĊ i w tym okresie Niemcy nie stwierdzili zmiany obsady.
ĝwiadczyáy o tym ulotki w dalszym ciągu wydawane w jĊzyku hinduskim i angielskim oraz audycje nadawane przez
gáoĞniki w obu tych jĊzykach. Dopiero w koĔcowym okresie
obrony Niemcy zorientowali siĊ, kto jest ich przeciwnikiem
i zaczĊli nadawaü programy propagandowe przeplatane polską muzyką. Odpowiedzią byáy pociski propagandowe i uruchomione przez 3 Batalion audycje magnetofonowe.
Artyleria nieprzyjaciela strzelaáa przewaĪnie przed
zapadniĊciem zmroku i w nocy miĊdzy godzinami 18-21
i 05-07, koncentrując ogieĔ na punkty oporu pierwszego
rzutu i na drogi dojazdów…
Nieprzyjaciel czĊsto strzelaá na podstawie przestarzaáych informacji. Strzelaáy równieĪ miotacze rakietowe. Wáasna artyleria równieĪ nie spoczywaáa, strzelaáa codziennie,
z obserwacji na stanowiska piechoty, umocnione gniazda
i punkty oporu, broni maszynowej, dowództwa, przeprawy,
komunikacje, punkty zaopatrzenia itp., w nocy stosowaáa
ognie nĊkające na bliskie i dalekie cele, odpieraáa ogniem
zaporowym lub wstrzymującym wypady i silne patrole.
Luty – dáugie i zimne noce, bezpoĞrednie zagroĪenie
utraty Īycia, stres i staáe czuwanie. Wszystko to powodowaáo, Īe dla nas Īoánierzy sáuĪba byáa ciĊĪka i wymagająca.

Brytyjski transporter opancerzony typu Universal Carrier byá uĪywany
niemal we wszystkich armiach koalicji antyfaszystowskiej
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Przy okazji zbliĪających siĊ Ğwiąt Wielkiej Nocy proponujemy dwa przepisy na ciasto z ksiąĪeczki kucharskiej Krystyny Gierszewskiej pt.: „Tradycyjne smaki
Kociewia”.

Mazurek z kajmakiem
skáadniki:
Ciasto:
0,5 kg mąki
3 áyĪki cukru pudru
25 dag masáa
5 Īóátek

Nad rzeką Senio

Po trzech tygodniach zeszliĞmy z frontowego odcinka
i pojechaliĞmy na tydzieĔ do Faenzy. Tam skorzystaliĞmy
z takich udogodnieĔ cywilizacyjnych, jak: áazienki, hotelowe
áóĪka, normalne kuchnie – Īyü nie umieraü. WypoczywaliĞmy. Potem skierowano nas do kompanii wsparcia – plutonu
rozpoznawczego, z którym ruszyliĞmy na front. Po dotarciu
na nasz odcinek zatrzymaliĞmy siĊ w domu zdruzgotanym
pociskiem artyleryjskim. ByliĞmy tam naraĪeni na czĊsty
ostrzaá niemieckich moĨdzieĪy i karabinów maszynowych.
Nocami chodziliĞmy na zwiad rozpoznawczy. PenetrowaliĞmy przedpole, wchodziliĞmy na „ziemiĊ niczyją”. Rozpoznanie utrudniaáy bardzo gĊsto poáoĪone nasze i niemieckie
pola minowe. ZnaliĞmy usytuowanie naszych zagonów
minowych, a niemieckie pola minowe zostaáy stosunkowo
szybko rozpoznane. Na zwiadzie rozpoznawczym ostroĪnie
szliĞmy jeden za drugim. Cisza. ĩadna strona nie strzelaáa.
Wszyscy nasáuchiwali i obserwowali. Odnosiáem wraĪenie,
Īe nawet krzewy i drzewa patrzyáy na nas. Od czasu do czasu race albo flary rozjaĞniaáy mrok nocy. PadaliĞmy wtedy
na ziemiĊ. ByliĞmy okoáo 70 metrów od niemieckich stanowisk. SáyszeliĞmy ich rozmowy. Trr… trr… – parĊ pocisków
wbiáo siĊ w niedaleki krzaczek. Okoáo 5-tej nad ranem wróciliĞmy. Na razie wszyscy. A jutro?
14 marca 1945 roku w jednym z moich wierszy pisaáem:
(...) AĪ znów marzenia pierzchną bez áadu,
Sáychaü znów strzaáy, Ğwiszczą jak proce.
I huk armatni w Dolinie Padu.
ModlĊ siĊ: BoĪe daj niech powrócĊ. (…)
Chodziáy pogáoski, Īe mamy byü zluzowani, ale to
nic pewnego. Wreszcie. 21 marca 1945 roku wieczorem
zeszliĞmy z linii frontu. PojechaliĞmy do miejsca urodzenia Mussoliniego, do miasteczka Predapio, zamienionego
na centrum szkolenia przyfrontowego 2 Korpusu Wojska
Polskiego. Tam zastaáa nas Wielkanoc. Tam teĪ mieliĞmy
liczne odprawy i üwiczenia przygotowujące nas do walki,
do natarcia na liniĊ wroga. Nasze dowództwo oceniaáo,
Īe musimy siĊ liczyü z zaciĊtą obroną na linii rzeki Senio
oraz na kolejnych pozycjach, gáównie w rejonie Solarolo
i w okolicach rzeki Santerno, a nastĊpnie w rejonie Bagnara di Romagna. 3 Dywizja Strzelców Karpackich razem
ze wzmocnieniem miaáa wspólnie z 5 Korpusem stworzyü
przyczóáki na brzegach rzek Senio i Santerno, a potem
zwolniü drogi dla grup poĞcigowych.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Kajmak-polewa:
3 szklanki mleka
1 cukier waniliowy
2 szklanki cukru

Z podanych skáadników zagnieĞü ciasto. OdáoĪyü 1/3
ciasta i uformowaü z niego rulonik. Pozostaáe ciasto rozáoĪyü na blachĊ, brzegi posmarowaü biaákiem i przykleiü rulonik. Lekko przygnieĞü go widelcem, tak aby powstaá wzór
– kreski. Upiec. Na wystudzone ciasto rozáoĪyü: 0,5 sáoika
powideá Ğliwkowych, 2 áyĪeczki skórki pomaraĔczowej,
10 dag orzechów wáoskich.
Skáadniki polewy kajmakowej gotowaü na bardzo maáym ogniu w wysokim garnku (nie mieszaü, bo wykipi),
a gdy masa nabierze lekko záotego koloru i zacznie przyklejaü siĊ do dna, zdjąü z ognia i dodaü 10 dag masáa. Ucieraü
táuczkiem tak dáugo, aĪ masa zacznie gĊstnieü. Ciepáą masĊ
wylewaü z garnka na mazurek i równomiernie pokryü caáą
powierzchniĊ. Od razu dekorowraü powierzchniĊ mazurka
i jego brzegi dowolnymi bakaliami (migdaáy, orzechy, daktyle, figi).

Tort makowy babci Jadzi
skáadniki:
Ciasto makowe:
8 jaj
2 szklanki cukru
4 szklanki maku
1 budyĔ waniliowy
10 dag rodzynek
1 olejek migdaáowy
2 áyĪeczki proszku do pieczenia

Krem:
4 jaja
1,5 szklanki cukru
2 kostki masáa
10 dag kakao
100 gramów spirytusu
10 dag migdaáów
10 dag orzechów wáoskich
1 gorzka czekolada

Mikserem ubiü 8 biaáek. Gdy piana bĊdzie sztywna,
wsypaü 1 szklankĊ cukru i dalej ubijaü. Odstawiü. NastĊpnie mikserem ubijaü Īóátka razem z drugą szklanką cukru.
MasĊ Īóátkową poáączyü (áyĪką) z zaparzonym i zmielonym makiem, budyniem w proszku, rodzynkami, olejkiem
i proszkiem do pieczenia. Na koniec delikatnie poáączyü
z ubitą pianą i wáoĪyü do okrągáej formy o Ğrednicy 28 cm.
Dno tortownicy wyáoĪyü papierem. Piec w temperaturze
180 st. C 1 godzinĊ. Ostudziü i przekroiü na trzy krąĪki.
Przygotowaü krem.
J aj a w skorupkach zaparzyü wrzątkiem. Po 3 minutach
wbiü do dwulitrowego garnka z cukrem i ubijaü mikserem
na parze 3 minuty. Wyjąü z gorącej kąpieli i wstawiü do zimnej wody – ubijaü jeszcze 4 minuty. Masáo utrzeü táuczkiem
i maáymi porcjami dodawaü masĊ jajeczną. Z powstaáego kremu odáoĪyü 3 áyĪki do dekoracji, a resztĊ poáączyü
z kakao wymieszanym ze spirytusem. Kakaowy kremem
podzieliü na trzy czĊĞci. Jedną czĊĞcią posmarowaü pierwszy krąĪek tortu. Na krem posypaü poáowĊ rozdrobnionych
orzechów, gorzkiej czekolady i zaparzonych, obranych i pokrojonych migdaáów. PoáoĪyü drugi krąĪek tortu i równieĪ
rozáoĪyü krem i bakalie. Wszystko przykryü trzecim krąĪkiem. Resztą kremu posmarowaü boki i caáy tort. OdáoĪonym biaáym kremem udekorowaü tort.
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Tegoroczni
laureaci „PierĞcienia
Mechtyldy”

Z

okazji Dnia Tczewa, podczas zakoĔczenia Jubileuszu
750-lecia nadania praw miejskich, w Centrum Kultury
i Sztuki w Tczewie odbyáa siĊ 30 stycznia br. uroczysta
sesja Rady Miejskiej. ZakoĔczyáa ona Rok Jubileuszowy.
Podczas sesji m.in. wrĊczono wyróĪnienia Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – „PierĞcieĔ Mechtyldy”.
WyróĪnienia otrzymali:
– MIROSàAWA MėLLER ze Starogardu GdaĔskiego
w kategorii edukacja regionalna;
– WIESàAW BRZOSKOWSKI ze Skarszew
w kategorii publicystyka;
– KRZYSZTOF KOWALKOWSKI z GdaĔska,
równieĪ w kategorii publicystyka;
– EWA GRĉTKIEWICZ w kategorii dokonania literackie.
Nagrody wrĊczali: poseá Jan Kulas, senator Andrzej Grzyb,
prof. Maria Pająkowska-Kensik oraz Urszula Wierycho, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta w Tczewie.
Dodatkową atrakcją byáo oratorium „Tczew oczami muz”,
którego kompozytorem jest Artur GrudziĔski. Nagrania w wersji páytowej moĪemy siĊ spodziewaü w sierpniu tego roku. Solistami są: Danuta BáaĪejczyk, Robert Kudelski i inni. Orkiestra
pod kierownictwem A. GrudziĔskiego.

Po 35 latach ukazaäo siö wznowienie ksiñĔki Konstantego Bñczkowskiego pt.: „Gawaþdi kociewskie Kubi
z Piþczina”.

TADEUSZ LINKNER

Zamiast wstĊpu

W

roku 1975 nakáadem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w GdaĔsku ukazaáy siĊ „GawaĔdi
kociewskie Kubi z PiĔczina”, nad którymi redakcjĊ sprawowali Lech Bądkowski i Izabella Trojanowska,
natomiast okáadkĊ projektowaá Zbigniew Jujka. Kiedy jednak
chciaáoby siĊ cokolwiek o tym autorze wiedzieü, nie znajdziemy w tej antologii ani sáowa. Nie zamieszczono w niej wewnątrz ani na zewnątrz Īadnej notki biograficznej. Aby wiedzieü, kim byá Konstanty Bączkowski vel Kuba z Pinczyna,
trzeba zajrzeü do kociewskiego bedekera Romana Landowskiego. W „Nowym bedekerze kociewskim” (2002) czytamy,
Īe to znany kociewski felietonista i gawĊdziarz. (...)
ChociaĪ minĊáo juĪ ponad trzydzieĞci lat, o Bączkowskim nie zapomniano, i to gáównie za sprawą jego kociewskich gawĊd, na które zwróciá uwagĊ piszącego te sáowa
budziciel ducha kociewskiej kultury i literatury Andrzej
Grzyb, by na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie
o nich powiedzieü. Nie minĊáo wiele czasu, a GawĊdy Kuby
z Pinczyna tak zainteresowaáy twórcze Ğrodowisko Kociewia, Īe zdecydowano siĊ na ich reedycjĊ.
JeĪeli nawet niewiele pomogáo w tym czarnowodzkie
biesiadowanie, to obecne zainteresowanie gawĊdą przy co-

MICHAã KARGUL

Ukazaá siĊ czwarty zeszyt
„Tek Kociewskich”

P

Fot. Maágorzata Mykowska

Poseá Jan Kulas wrĊcza „PierĞcieĔ”
Wiesáawowi Brzoskowskiemu

Krzysztof Kowalkowski, wyróĪniony za interesujące
publikacje promujące region Kociewia
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od koniec 2010 roku ukazaá siĊ kolejny, czwarty juĪ zeszyt
„Tek Kociewskich”. Publikacja ta, wydawana przez Oddziaá
Kociewski ZKP w Tczewie, ma charakter materiaáów posesyjnych z IV NadwiĞlaĔskich SpotkaĔ Regionalnych. Poza tradycyjnym trzema dziaáami ilustrującymi problematykĊ spoáeczno-kulturalną, historyczną oraz funkcjonowanie Zrzeszenia na Kociewiu,
doáączony zostaá „ĝpiewnik na kociewsko-kaszubską nutĊ” opracowany przez Radosáawa Kornasa, aranĪacja muzyczna wierszy Juana
Karnowskiego oraz kilku znanych utworów kociewskich. Kolejny
zeszyt „Tek Kociewskich” wydany zostaá dziĊki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Tczewa, Związku Miast NadwiĞlaĔskich
oraz Zarządu Gáównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Pierwszą czĊĞü rozpoczyna relacja z VIII Pomorskiego Zlotu
Przewodników, autorstwa Zdzisáawa Bergiela. NastĊpnie Michaá
Kargul podsumowaá IV Kongres Kociewski, Leszek MuszczyĔski
zaapelowaá o ratowanie Īuáawskiego koĞcióáka, w poáoĪonym kilka kilometrów od Tczewa Gnojewie, a Tomasz Rejkowski przedstawiá ciekawą, osobistą relacjĊ dotyczącą historii swojej rodziny
oraz perturbacje związane z kontaktami jej czáonków mieszkających w dzisiejszej Moádawii i na Ukrainie.
W kolejnym tekĞcie Bogdan WiĞniewski przedstawiá swoje refleksje związane z obchodami dwudziestej rocznicy funkcjonowania
demokratycznych samorządów w Polsce. Ostatni artykuá w tej czĊĞci, to niezmiernie ciekawe omówienie wyników badaĔ socjologicznych, jakie na potrzeby swojej pracy magisterskiej przeprowadziáa
w Gniewie Maágorzata ZieliĔska.
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raz czĊstszych wspólnych spotkaniach staje siĊ coraz bardziej widoczne. Wszak są to przecieĪ gawĊdy wcale nie tak
inne od tych, które niegdyĞ opowiadano sobie gáównie na
biesiadach. (...)
NajwiĊkszą popularnoĞcią [gawĊda] cieszyáa siĊ oczywiĞcie w pierwszej poáowie XIX wieku, a potem wypierana
przez literacką prozĊ i takĪe nieszczĊsną sytuacjĊ zaborów,
kiedy to nie tylko wszelkie wiĊksze spotkania byáy niemile widziane, ale i czas nie byá po temu, zaczĊáa zanikaü. JeĪeli natomiast siĊ sporadycznie pojawiaáa, to juĪ nie jako bezpoĞrednia
opowieĞü, ale jako stylizowany gawĊdziarski tekst. Tak czyniá
m. in. Melchior WaĔkowicz i taką metodĊ kontaktu z czytelnikiem obraá sobie wáaĞnie Konstanty Bączkowski.
W swoich „gawaĔdach kociewskich” kreowaá siĊ, chociaĪ jeszcze w takim wieku nie byá, na wielce rozgadanego
dziadka, którego podeszáy wiek pozwala swobodnie opowiadaü i komentowaü zaobserwowane zdarzenia. Z tą tylko
róĪnicą, Īe jak w szlacheckiej gawĊdzie podawano zdarzenia z przeszáoĞci, tak u Bączkowskiego są one z bliskiej mu
teraĨniejszoĞci. Lecz podobnie jak klasyczna gawĊda nie
trzymaáa siĊ jednego wątku, tak u niego teĪ mamy ich wiele. Ponadto humorem tak udanie treĞü swoich kociewskich
gawĊd syci, Īe nudziü siĊ podczas ich lektury nie sposób.
OczywiĞcie, Bączkowski czyni tak specjalnie, starając siĊ
nie tylko bawiü czytelnika, ale takĪe Ğmiaü siĊ z kociewskich
przywar i zachowaĔ, a przy tym obĞmiewaü kalectwo ówczesnego systemu, co pozwala tym lepiej widzieü i poznawaü rzeczywistoĞü z róĪnych perspektyw i stron, a jeszcze
lepiej widzieü ją dzisiaj. A poniewaĪ najczĊĞciej o ówczesnej
kociewskiej wsi te gawĊdy bĊdą, wiĊc tym jaskrawiej koloryt tamtych czasów mogą oddawaü.

Konstanty Bączkowski, GawaĔdi kociewskie Kubi z PiĔczina;
Stowarzyszenie „Kultura Kociewia”, Oficyna CZEC; Starogard Gd.,
Kartuzy, 2010, form. 13 x 20 cm, s. 105, il., opr. miĊkka

Kolejny dziaá, poĞwiecony historii otwiera tekst Karoliny
Czonstke i Bartosza ĝwiątkowskiego, który omawia Ğredniowieczne kontakty pomorsko-duĔskie. NastĊpnie Kazimierz Ickiewicz
przypomniaá historiĊ strajków w tczewskim „Polmo” w roku 1980,
a Tomasz Jagielski, przedstawiá sylwetkĊ nauczyciela z maáej Īuáawskiej wsi Wróblewo. Kolejny, niezmiernie ciekawy tekst, to opracowanie dotyczące historii tczewskiej piáki rĊcznej w okresie PRL-u
autorstwa Lecha Kordy, a Krzysztof Korda przedstawiá maáo znane
relacje Ĩródáowe z okresu powrotu Tczewa do Polski w roku 1920.
Równie warte uwagi jest opracowanie autorstwa Pawáa Okulskiego prezentujące sylwetkĊ jego dziadka, Edwarda Okulskiego,
przedwojennego komisarza StraĪy Granicznej w Tczewie oraz tekst
Bogdana WiĞniewskiego, prezentujący historiĊ Komitetu Obywatelskiego w Pelplinie.
Ostatni dziaá „Tek” otwiera relacja Maágorzaty Kruk z przebiegu IV NadwiĞlaĔskich SpotkaĔ Regionalnych, który uzupeánia zapis
dyskusji „Tczewski genius loci”, która w ramach tej imprezy odbyáa
siĊ 21 paĨdziernika 2010 r. NastĊpnie prezentowane są sprawozdania z dziaáalnoĞci Oddziaáów Kociewskich Zrzeszenia w Pelplinie
i Tczewie, a dalej tradycyjna juĪ relacja z letniej wyprawy zagranicznej czáonków tczewskiego Zrzeszenia, tym razem na Krym.
Ostatnią czĊĞcią tegorocznego zeszytu jest wspomniany juĪ
„ĝpiewnik na kociewsko-kaszubską nutĊ”, przygotowany przez
Radosáawa Kornasa, w którym poza czterema piosenkami opartymi
na wierszach Jana Karnowskiego, prezentujemy równieĪ aranĪacje
muzyczne szeĞciu tradycyjnych utworów kociewskich.
Poza skromną wersją drukowaną, która rozdysponowywana
jest pomiĊdzy lokalne biblioteki i zainteresowane osoby, dostĊpna
jest równieĪ wersja elektroniczna czasopisma, którą pobraü moĪna
na portalu Kociewskiej Biblioteki Internetowej (www.kbi.tczew.).
Mamy nadziejĊ, Īe kolejny zeszyt „Tek” wzbudzi nowe dyskusje
oraz dostarczy ciekawej lektury wszystkim zainteresowanym Kociewiem, Pomorzem oraz Īyciem i historią naszego regionu.

Teki Kociewskie. Zeszyt IV, praca zbiorowa pod redakcją Michaáa
Kargula i Krzysztofa Kordy; Oddziaá Kociewski Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, Tczew 2010, form. 16 x 24 cm, s. 208, il., opr. miĊkka

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. VI)
• Ksiðdz Jan Biaãkowski z Królów Lasu
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

• Z dziejów wsi Mirotki

Marka Kordowskiego
Grzegorza Woliýskiego

Krzysztofa Kowalkowskiego

• Stulecie powstania Towarzystwa Ludowego w Piasecznie (cd.)

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

Jana Ejankowskiego

• W sidãach i okowach II wojny ćwiatowej (cz. IV)

Stefana Geãdona

• Ks. Alfons Schulz (przyczynki do biografii senatora z Kociewia)
Ryszarda Szwocha

• O Kongresie Kociewskim sãów kilka

Patrycji Hamerskiej

Fot. Joanna Machnicka

BOBOWO
DRAGACZ
DRZYCIM
JEĒEWO
KALISKA
LUBICHOWO
MORZESZCZYN
OSIE
OSIECZNA
OSIEK
SMÊTOWO
SUBKOWY
WARLUBIE
ZBLEWO
GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

