KOCIEWSKI
MAGAZYN
REGIONALNY
NR

1 (76) styczeý • luty • marzec 2012

PL ISSN 0860-1917

CENA 3,00 zã

Kwartalnik spoÙeczno-kulturalny

Weso¼ych Áwi¶t
Zmartwychwstania Pa¾skiego,
sma cznego jajka
oraz moc serdecznych Éycze¾
sk¼a da
Redakcja

Okolice Czarnej Wody
fot. Andrzej Grzyb

KOCIEWSKI
MAGAZYN
REGIONALNY

Kwartalnik spoáeczno-kulturalny

W NUMERZE

2 OD REDAKCJI
3 WYDARZYàO SIĉ NA KOCIEWIU
4 Ks. Wáadysáaw Szulist
DEKANAT PELPLIēSKI (cz. III)
7 SKRA ORMUZDOWA DLA TCZEWIANINA
8 Marek Kordowski
SUBKOWY NA PRZESTRZENI WIEKÓW (cz. IX)
11 Grzegorz WoliĔski
LAS BIELSKI W ĝWIETLE NIEKTÓRYCH
DOKUMENTÓW
Z PRZEàOMU XIII I XIV WIEKU (cz. II)
14 Seweryn Pauch
KILKA UWAG O DOàKACH POKUTNYCH

Nr 1 (76) styczeĔ • luty • marzec 2012 • PL ISSN 0860-1917
WYDANO ZE ĝRODKÓW BUDĩETU MIASTA TCZEWA

16 Hubert Pobáocki
NASZA PODRÓĩ POĝLUBNA
18 KOLEJNE WYDANIE ROCZNIKA
opr. Muzeum Ziemi Kociewskiej

RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz – przewodniczący
Jerzy Cisewski, Czesáaw Glinkowski, Józef Golicki, Andrzej Grzyb,
Jan Kulas, prof. Maria Pająkowska-Kensik, Józef Zióákowski

19 Zofia Massowa, Hanna Molesztak
SYN ZIEMI TCZEWSKIEJ
22 Maciej Olszewski • CUDZE CHWALICIE... (cz. I)
26 Jan Woáucki
KASZUB Z KSIĄĩĉCYM TYTUàEM

REDAKCJA
Halina Rudko

redaktor naczelna

29 Krzysztof Kowalkowski
SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW W GDAēSKU

Kociewski Kantor
Edytorski

opracowanie graficzne i áamanie

29 Anna Maria Szweda
KOCIEWSKA BIESIADA W WIELKIM BUKOWCU

Kociewski Kantor Edytorski

31 Kazimierz Ickiewicz, Jan Kulas
PIERĝCIENIE MECHTYLDY ZA 2011 ROK

Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

32 Regina Kotáowska
GàOS Z DACHAU WOàA O MODLITWĉ...

WYDAWCA

dyrektor Urszula Wierycho

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY
83-100 Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6, tel. (058) 531 35 50
e-mail: kketczew@tlen.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytuáów
oraz poprawek stylistyczno-jĊzykowych w nadesáanych tekstach.

Teksty oraz zdjĊcia zamieszczone w niniejszym
numerze zostaáy przekazane przez autorów
nieodpáatnie.

37 Jan Kulas
STEFAN àASZEWSKI.
PIERWSZY WOJEWODA POMORSKI
Konterfekty
38 ZBLEWSKIE PIÓRA
39 Zbigniew Dąbrowski • LEONARD STAROSTECKI
I JEGO RODZINA
41 Andrzej Solecki
KAĩDY CZàOWIEK JEST MOIM BRATEM
44 Patrycja Hamerska • NAJNOWSZE POEZJOWANIE
NA KOCIEWIU (cz. II ostatnia)

NAĝWIETLENIE, MONTAĩ I DRUK
GTC GROUP
Rokitki, ul. Kwiatowa 16 A
83-112 Lubiszewo

46 Stanisáaw Sierko • WIELKI POST
• (KOCHAM TEN BÓL) • (IDĄ ĝWIĉTA)
47 Mieczysáawa KrzywiĔska • DZIWNI
• STARA FOTOGRAFIA
Jolanta Steppun • A WIECZOREM • SAMOTNOĝû
• MUSTANG
Regina Kotáowska • KATYē • PROROCTWO
Nasze promocje

Nakáad: 600 egz.
ObjĊtoĞü: 6 ark. druk.

NA OKàADCE

Krzew forsycji
fot. Maágorzata Pauch

KMR

35 Jan Ejankowski
RYZYKOWALI WàASNYM ĩYCIEM

III str. okáadki
Andrzej Grzyb • WSTĉP

1

Od redakcji
„Arcybiskup Józef ēyciþski przerzucaä mosty tam, gdzie inni budowali mury i kopali
fosy… mówiä: Bojö siö Ĉwiata, w którym bez poczucia odpowiedzialnoĈci moralnej, bez
gäosu sumienia, moĔna w imiö sukcesu usprawiedliwiè wszystko. TakĔe zniewolenie dla
naszego bezpieczeþstwa”.
Zaczñäem ten „wstöpniak” cytatami z „Tygodnika Powszechnego” po to, Ĕeby przypomnieè Arcybiskupa Józefa, bo brak dzisiaj jego odwaĔnego i mñdrego gäosu, a przydaäby
siö bardzo choèby w dyskusji o „ACTA”. Chcemy byè wolni, ale czy znaczy to, Ĕe chcemy
szanowaè wolnoĈè i wäasnoĈè, innych. Chcemy mieè wolny dostöp do wiedzy, informacji, literatury, muzyki. Chcemy dyskutowaè, oceniaè, chwaliè, ale teĔ kraĈè i lĔyè,
obraĔaè, odsñdzaè od czci i wiary. OczywiĈcie anonimowo, ukryci za kominiarkñ sieci.
Chcemy byè wolni i bezkarni.
Nauczyciel mówi: Dzieci przychodzñ do szkoäy i wyäñczajñ siö, sñ apatyczne, jakby
chore, zasypiajñ na trzeciej lekcji, bo do rana surfowaäy po sieci. Komputer dla mäodych
nie jest narzödziem, ale Ĉwiatem caäym, jedynie prawdziwym. Powtarzajñ, Ĕe kogo nie
ma w sieci, ten nie istnieje.
Warto to, co wyĔej, przemyĈleè i to szybko.
Co u nas, na Kociewiu. Fabryka Sztuk w Tczewie, Ĉwiötujñca piöciolecie, przygotowuje wystawö „Z Forsterami i Cookiem na koniec Ĉwiata”. Szanujñc historiö i tradycjö
moĔna i trzeba byè otwartym na Ĉwiat. CiekawoĈè Ĉwiata to jeden z motorów dzisiejszej i dawnej aktywnoĈci czäowieka. Warto doceniè dziaäalnoĈè wystawienniczñ Fabryki
Sztuk, bo 168 róĔnorodnych wystaw, ekspozycje staäe, spotkania wiöksze i mniejsze to
piökny dorobek doceniany przez mieszkaþców, ale i ministerstwa. Pokäoniè siö i podziökowaè naleĔy ludziom, którzy tyle dobrego zrobili. Niech ich wyobraĒnia przekracza
granice, a chöè do solidnej, twórczej roboty nie opuszcza.
W niewielkim Pinczynie kolejny, czternasty „Konkurs Wiedzy o Kociewiu”. Szkoäy
z terenu Gminy Zblewo wystawiajñ druĔyny, które rywalizujñ w prezentacji swoich
lokalnych wielkich ludzi, przypominajñ gwarö, popisujñ siö wiedzñ o historii regionu.
ZaangaĔowanie nauczycieli i dzieci warte docenienia. Na sali gimnastycznej spora
widownia, zespóä w strojach ludowych Ĉpiewa i taþczy. Kolorowo i wesoäo. Säoþce siö
Ĉmieje. PrzedwioĈnie. Säychaè säowa „babci” Powalskiej: „ZaĈwieci nad wioskñ säoneczko/ Z Pinczyna bödzie miasteczko”.
W Gdaþsku na Straganiarskiej wernisaĔ wystawy folklorystycznej „Kocham Kociewie”, no cóĔ, miaäem byè, ale po katastrofie kolejowej Ĕaäoba narodowa. Pójdö za kilka
dni i przy okazji odwiedzö Jubilata, Profesora naszego, z Kociewia, z Opalenia, znakomitego malarza, rysownika i poetö Hugona Laseckiego.
Andrzej Grzyb
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź TCZEW
25 stycznia
Oddziaá Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie oraz Wydawnictwo Region zorganizowaáo
promocjĊ publikacji regionalnych: pierwszej reedycji dzieá
ks. Jakuba Fankidejskiego „Obrazy cudowne i miejsca
w dzisiejszej diecezji cheámiĔskiej podáug urzĊdowych akt
koĞcielnych i miejscowych podaĔ” i „Utracone koĞcioáy
i kaplice” oraz drugiego rocznika „Teki Kociewskie z. V”.

18 lutego
Fabryka Sztuk przedstawiáa mieszkaĔcom inscenizacjĊ
bitwy o Tczew, która miaáa miejsce 23 lutego 1807 roku pomiĊdzy wojskami pruskimi i napoleoĔskimi. Przy starych
murach obronnych miasta odtworzone zostaáy te dramatyczne wydarzenia.

26 stycznia
W galerii Fabryki Sztuk miaáa miejsce wystawa fotograficzna Dąbrówki TyĞlewicz pn. „Kury”. Artystka zajmuje
siĊ hodowlą kur ozdobnych, które zainspirowaáy ją do rozpoczĊcia pracy nad cyklem fotografii „Oblicza obejĞcia”.
W pierwszym cyklu przedstawiáa chwile z „kurzego Īycia”,
ich bogactwo barw i ksztaátów. Wystawa cieszyáa siĊ duĪym
zainteresowaniem mieszkaĔców Tczewa.

Ź SUBKOWY
17 lutego
OPANUUJE WAS „PANDEMIA” – impreza promująca
nowy projekt realizowany przez Dom Kultury w Subkowach
„Mój rozwój – moja szansa na lepszą przyszáoĞü”. Projekt
ma na celu zachĊcenie máodzieĪy do czynnego dziaáania na
rzecz gminy, wĞród których bĊdzie wiele szkoleĔ i spotkaĔ.
Ogáoszono teĪ nabór na wolontariuszy chcących poznaü pracĊ Domu Kultury „od kuchni”.

29-30 stycznia
30 stycznia obchodzony jest jako DzieĔ Tczewa. Jest to
pamiątka wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do Tczewa
w 1920 roku. DzieĔ ten jest okazją nie tylko do historycznych refleksji i przypomnienia powrotu miasta do Macierzy,
ale takĪe sposobnoĞcią nagrodzenia tych, którzy zasáuĪyli
siĊ dla Tczewa swoją pracą, osiągniĊciami. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej uhonorowano medalem „Pro Domo
Trsoviensi” Janice Lynn Sherry – organizatorkĊ obozów jĊzykowych dla tczewskiej máodzieĪy. NagrodĊ „Tczewianin
Roku 2011” otrzymaáa GraĪyna Antczak za dziaáania na
rzecz spoáecznoĞci lokalnej w zakresie propagowania idei
walki z rakiem, zaĞ wyróĪnienie Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego „PierĞcieĔ Mechtyldy”
otrzymali Alicja Samulewska, Maágorzata Kruk, Krzysztof
Korda (czytaj s. 31).

Ź NOWE
19 stycznia
W niedzielne popoáudnie na zamku w Nowem odbyá siĊ
koncert podopiecznych i przyjacióá Fundacji Nuta Nadziei.
W pierwszej czĊĞci koncertu wystąpili podopieczni fundacji,
osoby niepeánosprawne. Druga czĊĞü koncertu to prawdziwe
show Don Wasyla i CygaĔskich Gwiazd.

11 lutego
Jak co roku odbyá siĊ Bal Karnawaáowy pod patronatem
prezydenta Miasta Tczewa Mirosáawa Pobáockiego, zorganizowany przez Chór MĊski „Echo”. Podczas balu przeprowadzono loteriĊ fantową, którą poprowadzili czáonkowie Stowarzyszenia „Ogród Nadziei” w Tczewie. Dochód
z tejĪe loterii w caáoĞci zostaá przeznaczony na tczewskie
hospicjum.
17 lutego
W GdaĔsku wrĊczono nagrodĊ Skra Ormuzdowa tczewskiemu historykowi – Kazimierzowi Ickiewiczowi. WyróĪnienie jest przyznawane od 1985 roku przez Kolegium
Redakcyjne i zespóá redakcyjny miesiĊcznika „Pomerania”
za szerzenie wartoĞci zasáugujących na publiczne uznanie,
pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, dziaáania bez rozgáosu, przezwyciĊĪanie trudnych
Ğrodowiskowych warunków, spoáeczne inicjatywy w dziedzinie kultury. O wyróĪnionym czytaj s. 7.
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21 lutego
Fabryka Sztuk obchodziáa swoje 5-lecie.

Ź PELPLIN
9 lutego
Na scenie Miejskiego OĞrodka Kultury wystąpiá DETMI,
czyli Mateusz Detmer. To máody wykonawca z Pomorza, autor tekstów oraz wokalista. Jego piosenki to poáączenie nowoczesnego brzmienia z konwencją tematyki miáosnej.
9 lutego
W Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie odbyá siĊ koncert
karnawaáowy, podczas którego wystąpili: Monika FedykKlimaszewska (mezzosopran), Dariusz S. Wójcik (bas/prowadzenie), Andrzej Nanowski (fortepian).
18 lutego
XIII Charytatywny Bal Mestwina. Bal jest znaczącym
wydarzeniem kulturalnym i spoáecznym w gminie Pelplin.
Jest nierozerwalnie związany z uhonorowaniem osób i instytucji, które poprzez swoją pracĊ przyczyniają siĊ do rozwoju
miasta i gminy. Nagrody Mestwina wrĊczane są w kategoriach: dziaáalnoĞü gospodarcza, spoáeczna i kulturalna.
Ź ĝWIECIE
19 lutego
W Cafe KULTURA miaáo miejsce spotkanie poetyckie
poĞwiĊcone twórczoĞci Wisáawy Szymborskiej. Do czytania
poezji zmaráej noblistki zaproszone byáy osoby z szeroko
pojĊtego Īycia publicznego i kulturalnego miasta oraz inni
mieszkaĔcy ĝwiecia.
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KS. WãADYSãAW SZULIST

Dekanat pelpliĔski
czĊĞü trzecia

Parafia Pelplin

N

ajstarsza czĊĞü Pelplina leĪy po lewej stronie rzeki Wierzycy. W Pelplinie – Maciejewie przetrwaá
do naszych czasów gród wyĪynny, datowany na
wiek VII-VIII140. L. àuka wyszczególnia w Pelplinie kilka grobów skrzynkowych, a w nich m.in. misĊ wklĊsáą
i fragmenty naczyĔ141. Z wpáywów rzymskich natrafiono na
znaleziska monet142.
Pierwsza pisana wzmianka o Pelplinie pochodzi
z 2.01.1274 roku, w którym to MĞciwoj II nadaá wieĞ „Polplin” wraz z obszarem poáoĪonym miĊdzy rzekami Wierzycą, Jonką i WĊgiermucą cystersom143, a caáy konwent, z opatem na czele, przybyá z Pogódek do Pelplina w 1276 roku144.
O wielkoĞci klasztoru Ğwiadczy jego areaá. Wedáug
M. Grzegorza naleĪaáy do niego miejscowoĞci: Pelplin,
Bielsk (zaginiony), Bobowski Most, Borkowo, Czatkowy,
Czernikowy, Dobemyn (zaginiony), Dobkow (zaginiony),
Maáy Garc, GĊtomie, Gáodowo, Góra PelpliĔska, Jaroszewy,
Jezierce, Junkrowy, Kleszczewo, Kobyle, Kolnik, Kowalikowo, KoĨmin, Królówlas, Kulice, Morzeszczyn, Narkowy,
Nowa Cerkiew, Nowy Dwór, Pogódki, Pomyje, Rombark,
Ropuchy, RoĪental, RzerzĊcin, Wielka SáoĔca, SzpĊgawa,
Waádówko, WiĊckowy i Wolne145.
Klasztorowi powaĪnie daáa siĊ we znaki wielka wojna
1409-1411. W czasie najazdu husytów w 1433 roku klasztor
obrabowano z obrazów, naczyĔ, szat liturgicznych i sprzĊtu. NajeĨdĨcy zabrali teĪ wszelkie zapasy i podáoĪyli ogieĔ
pod dach nawy poáudniowej obecnej bazyliki, jednak poĪar
udaáo siĊ ugasiü.
Wojna trzynastoletnia (1454-1466) przyniosáa dalsze szkody. Wojska zaciĊĪne w 1457 roku obrabowaáy klasztor, máyn
i piekarniĊ. Rabunki powtarzaáy siĊ jeszcze w latach 1460
i 1462. Pokój toruĔski poáoĪyá kres tym nieszczĊĞciom146.
Pelplin w 1570 roku posiadaá 15 ogrodników, 13 rzemieĞlników, karczmĊ, tartak i máyn, a czytamy takĪe
o 4 koáach do mielenia147.
Do parafii w II poáowie XVI wieku naleĪaáy Pelplin,
Nowy Dwór, Pomyje i Stary Dwór148.
Klasztor nie opáacaá dziesiĊcin biskupich, bo juĪ w 1301
roku uzyskaá od nich zwolnienie i tak bywaáo w nastĊpnych
wiekach149. Szereg informacji o klasztorze, parafii i koĞciele
przynoszą wizytacje koĞcielne. I tak Ğwiątynią parafialną byá
koĞcióá pw. BoĪego Ciaáa.
Liczba innowierców w l649 roku wynosiáa 20, w przytuáku byáo 12 podopiecznych, którym ĪywnoĞü dawaá opat150.
Liczba wiernych w 1687 roku wynosiáa ok. 120 osób151.
W 1710 roku w Pelplinie doszáo do niezwykáej sprawy,
otóĪ wizytator nie zostaá dopuszczony do wizytacji przez
opata i zapewne z tej racji kolejne wizytacje z 1728152 i 1746
roku nie objĊáy parafii Pelplin.
Kolejna wizytacja z 1766 roku zanotowaáa, Īe do parafii, poza folwarkiem Wola, nie naleĪaáy Īadne miejscowoĞci,
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jednak przezorny wizytator na podstawie ksiąg metrykalnych odnotowaá jeszcze w parafii miejscowoĞci RoĪental,
Ropuchy i Bielawki. Na Wielkanoc spowiadaáy siĊ 393 osoby. Organista uczyá dzieci jedynie w porze zimowej153.
Na początku XVII wieku opaci pelpliĔscy uzyskali od
króla prawo noszenia infuáy. Oni pod wzglĊdem narodowoĞciowym od 1555 roku byli wyáącznie Polakami pochodzenia szlacheckiego, niektórzy zakonnicy na studia udawali siĊ
na uniwersytety w Europie Zachodniej154.
PelpliĔscy mnisi, jak na owe czasy, korzystali z nowoczesnej techniki w swoich dobrach. OtóĪ w l652 roku doprowadzili do klasztoru sztuczny wodociąg do fontanny naprzeciw wielkiego refektarza. PosáuĪyli siĊ przy tym wielkim
koáem przy mniejszym máynie, które napĊdzaáo wodĊ do
powyĪszej fontanny155. O rozwoju gospodarczym klasztoru
Ğwiadczą takĪe trzy karczmy za czasów klasztornych. TenĪe
S. Kujot wspomina o 2 chaáupach156.
Wskutek zaboru pruskiego w 1772 roku przyszáy na
klasztor trudne czasy jego sekularyzacji dnia 1.11.1772
roku. Po 549 latach przestaá istnieü zasáuĪony dla Pomorza
klasztor. Przyjmowania nowych kandydatów do zakonu zakazano w 1810 roku, a w 1823 zniesiono opactwo. Opactwo
wedáug P. Czaplewskiego straciáo w sumie 18197 ha ziemi,
lasów 3997 ha i jezior 1054 ha157.
Na wielkoĞü Pelplina rzucają pewne Ğwiatáo nastĊpujące dane. OtóĪ w 1780 roku wieĞ liczyáa 394 mieszkaĔców,
a w 1789 roku liczba dymów wynosiáa 45 z królewskim
folwarkiem, koĞcioáem filialnym i máynem158. Natomiast
w 1820 roku 44 dymy, 392 kat., 2 lut., máyn z 4 (Gänge) gankami lub obrotami, 3 wyszynki i 17 rzemieĞlnikami159.
Bullą „De salute animarum” z 16.07.1921 roku papieĪ
Pius VII powiĊkszyá diecezjĊ cheámiĔską, a stolicĊ diecezji przeniesiono z CheámĪy do Pelplina 3.8.1824 roku, zaĞ seminarium
z Cheámna w 1829 roku. Collegium Marianum, początkowo
jako SzkoáĊ Tumską i ĝpiewaczą utworzono w 1836 roku.
Otwarcie kolei Bydgoszcz – GdaĔsk w 1852 roku przyczyniáo siĊ do rozwoju wsi. Polską kulturĊ religijną i nie
tylko rozwijaá szczególnie „Pielgrzym” wychodzący w Pelplinie od 1969 roku. Kadry duchowieĔstwa ksztaáciáo seminarium duchowne oparte takĪe o bibliotekĊ i archiwum.
Z Pelplinem związali siĊ m.in. tacy historycy jak: Stanisáaw
Kujot, Jakub Fankidejski, Brunon Czepla, Paweá Panske i Romuald Frydrychowicz. Rozgáosu diecezji od 1903 roku dodaá
ks. Franciszek Sawicki, znany filozof i teolog160.
Warto przeĞledziü stosunek cheámiĔskich biskupów do
sprawy narodowej. Pierwszy biskup I. S. Mathy (1824-1332)
cieszyá siĊ znacznymi wzglĊdami pruskiego monarchy i na
rozkaz rządu wydaá w 1831 roku okólnik, w którym potĊpiá
wszelki udziaá w ruchu niepodlegáoĞciowym161.
Biskup Sedlag w pewnych krĊgach zyskaá opiniĊ germanizatora162, chociaĪ jednoznacznie takim epitetem nie
moĪna go okreĞlaü. Trafna wydaje siĊ tu ocena zawarta
w „Historii KoĞcioáa w Polsce”: Pomorze i Warmia naleĪą-
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ce do diecezji cheámiĔskiej i warmiĔskiej miaáy trudniejsze
warunki. Panowaá tu wiĊkszy nacisk germanizacyjny, ludnoĞü pod wzglĊdem narodowym i wyznaniowym byáa mieszana, a na stolicach biskupich zasiadali wyáączcie Niemcy. Stąd teĪ odrodzenie religijne tej dzielnicy ma charakter
bardziej koĞcielny, za to w mniejszym stopniu narodowy
i spoáeczny163.
Sedlag z braku kapáanów sprowadzaá kapáanów ze ĝląska, którzy przewaĪnie byli Niemcami i sáabo wáadali jĊzykiem polskim, przez co w jakimĞ stopniu przyczynili siĊ do
germanizacji diecezji, co byáo walną pomocą dla rządowego
programu kolonizacyjnego164. Stąd doszáo miĊdzy biskupem,
polskimi diecezjanami i czĊĞcią kleru do konfliktu, który
szczególnie daá o sobie znaü w czasie Wiosny Ludów165.
Trafnie pisze o Sedlagu J. Borzyszkowski, Īe zwykle popieraá Niemców, a tolerowaá jedynie dziaáalnoĞü narodową
polskich ksiĊĪy166, chociaĪ niekiedy posuwaá siĊ zbyt daleko, zwáaszcza, gdy chodziáo o jĊzyk polski167.
Biskup J. M. Marwicz „byá z przekonania Niemcem”
i byá ulegáy wobec wáadz pruskich168. Do lojalnoĞci wobec
monarchy wzywaá takĪe diecezjan. Nie miaá zrozumienia dla
polskiego ruchu narodowego169. KsiĊĪa, którzy manifestowali swoją postawĊ narodową w latach 1861-1862 byli represjonowani przez biskupa, jak np. Rudolf Gawrzyszewski
i Dionizy Knast. Temu ostatniemu przesuniĊto o 10 lat egzamin na proboszcza za to, Īe w swoim kazaniu prosiá Boga
o przywrócenie Polsce niepodlegáoĞci170. Przeciw uczestniczeniu ksiĊĪy w polskim ruchu narodowym byá skierowany
takĪe list pasterski z 1867 roku171. H. Mross przy tym dodaje:
Jako praworządny obywatel otrzymaá teĪ od króla Wilhelma
I Order Oráa Czerwonego I klasy (1864)172.
Pasterz diecezji przyjąá godną postawĊ wobec ustawy
pruskiej z 11.05.1873 roku, nazywanej powszechnie majową, pomimo zamkniĊcia seminarium duchownego, braku
zatwierdzeĔ rządowych proboszczów na wiele wakatujących parafii w diecezji173. Ta postawa zjednaáa mu szacunek
duchowieĔstwa i diecezjan174. Byáa to takĪe postawa niemieckiego episkopatu. W czasie Kulturkampfu nastąpiáo ze
strony bpa Marwicza záagodzenie kursu wobec ksiĊĪy polskich biorących udziaá w ruchu narodowym175.
CheámiĔski biskup L. Redner sáabo mówiá po polsku.
Minister Gossler pisaá o nim w 1886 roku, Īe áączy on wyraĨnie niemieckie przekonanie i zdecydowany charakter176.
Okazaá siĊ jednak czáowiekiem ulegáym wobec wáadz pruskich177. Nie miaá równieĪ wiĊkszego zrozumienia dla polskich aspiracji narodowych. Ograniczaá dostĊp Polaków do
wyĪszych godnoĞci i urzĊdów koĞcielnych, co jednak dziaáo siĊ czĊsto pod naciskiem wáadz pruskich178. W szeregu
sprawach wykazywaá niezaleĪnoĞü od rządu, zezwalając na
polskie kazania w LĊborku i GdaĔsku179.
Po Leonie Rednerze cheámiĔskie biskupstwo objąá
A. Rosentreter. W czasie wizytacji przemawiaá najczĊĞciej
po polsku. Od pierwszych lat swego urzĊdowania znalazá
siĊ w ogniu krytyki, zarówno ze strony polskiej jak i niemieckiej180. KaĪda ze stron argumentowaáa, Īe jej jĊzyk
w wystąpieniach biskupa jest za maáo uwzglĊdniany. Jest
faktem, Īe na wyĪsze stanowiska biskup faworyzowaá ksiĊĪy niemieckich, a ksiĊĪa polscy w latach 1899-1909 otrzymali tylko trzecią czĊĞü ogólnie przyznawanych parafii181.
Stosunek A. Rosentretera do spraw narodowoĞciowych
charakteryzują trafnie nastĊpujące sáowa: Zajmowanie stanowiska korzystnego polskim dąĪeniom jest mi absolutnie
dalekie. KoĞcióá katolicki jest miĊdzynarodowy i jego stanowisko jako biskupa nakáada na niego obowiązek troski
o zbawienie duszy diecezjan bez wzglĊdu na to, czy są Niemcami czy Polakami. Wzgląd ten wyáącznie jest i pozostanie
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dla niego wyznacznikiem. Jest on bardzo dobrze Ğwiadom,
Īe w walce miĊdzy obu narodowoĞciami znajduje siĊ miĊdzy
dwoma ogniami i Īe jakkolwiek dla niego decydującymi są
jego obowiązki koĞcielne, kaĪde z jego dziaáaĔ inni mogliby
interpretowaü w kategoriach narodowo-politycznych182.
Trafny wydaje siĊ tu komentarz K. Wajdy: Nawet przy
zaáoĪeniu, Īe bp Rosentreter nie mógá ujawniü swego stanowiska w caáej rozciągáoĞci, wypowiedĨ ta oddaje chyba
dobrze najgáĊbsze przesáanie jego postĊpowania, które nakazywaáo, aby ze wzglądów religijnych z punktu widzenia
interesów KoĞcioáa áagodziü sprzecznoĞci narodowe w jego
obrĊbie i nie dopuszczaü do tego, aby naciski paĔstwa w kierunku przeksztaácenia diecezji cheámiĔskiej w narzĊdzie germanizacji miaáy w konsekwencji doprowadziü do zaostrzenia
tych konfliktów183.
Za jego czasów doszáo nie tylko do silnej aktywizacji
polskiego ruchu narodowego, ale takĪe do jego radykalizacji i stąd nie wszystkie jego Īądania mogáy byü speánione184.
W trudnych sytuacjach konfliktowych staraá siĊ biskup byü
neutralny i ponad konflikty stawiaá dobro KoĞcioáa. W czasie strajku opowiedziaá siĊ za nauczaniem religii polskich
dzieci w jĊzyku polskim i w tej sprawie, chociaĪ bezskutecznie, interweniowaá u wáadz pruskich185. Przeciwstawiaá siĊ
Īądaniom wáadz pruskich, aby usunąü z seminarium 8 kleryków, którzy zostali skazani w toruĔskim procesie filomatów
pomorskich w 1901 roku186. Zdecydowaną postawĊ przyjąá
wobec ĪądaĔ wáadz pruskich, by zakazaá ksiĊĪom przynaleĪnoĞci do polskiej organizacji „Stra”, byáo z nią bowiem
záączonych 2/3 polskich ksiĊĪy187.
Pewne Ğwiatáo na parafiĊ pelpliĔską rzuca statystyka z okresu pruskiego, która ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco:
1848 – wieĞ 565, par. 846, 1867 – 1654 parafia, do szkoáy
uczĊszczaáo 175 dzieci kat., 1904 – par. 3222, do szkoáy kat.
uczĊszczaáo ok. 500 dzieci kat.
Po I wojnie Ğwiatowej roztropnie jeszcze przez 6 lat rządziá
diecezją bp A. Rosentreter. Wprawdzie byá Niemcem, jednak
jako czáowiek i biskup byá godny wielkiego szacunku. W sprawach narodowych staraá siĊ zachowywaü postawĊ neutralną,
naraĪając siĊ nawet na zarzuty polinizatora Pomorza.
Rządy w diecezji w 1926 roku objąá bp Stanisáaw Wojciech Okoniewski. Uczestniczyá aktywnie w Īyciu narodowopolitycznym Pomorza i z rządzącą od 1926 roku sanacją staraá
siĊ przyspieszyü proces odrodzenia polskoĞci na tym terenie188
oraz umacniania ducha narodowego i paĔstwowego189.
Na tle politycznym czĊsto dochodziáo do spiĊü miĊdzy
biskupem i podlegáym mu duchowieĔstwem, które w wiĊkszoĞci opowiadaáo siĊ za endecją190.
Inklinacje bpa S. W. Okoniewskiego do sanacji moĪna
o tyle zrozumieü, Īe potrzebne byáo rozwiniĊcie i pogáĊbienie ĞwiadomoĞci narodowej na Pomorzu, gdyĪ dáugie panowanie pruskie i jego naciski na KoĞcióá katolicki przyczyniáy siĊ znacznie do przyümienia poczucia narodowego.
Biskup pozostawiá po sobie wiele pomników dziaáalnoĞci191, a literatura z tego zakresu jest znaczna, zaĞ z Pelplina stworzyá oĞrodek kultury polskiej promieniujący daleko
poza Pomorze. Staá siĊ zasáuĪonym organizatorem Īycia koĞcielnego na Pomorzu. Zachowaá swój polski styl w ramach
odzyskanej niepodlegáoĞci. OsobiĞcie urzeka mnie jego
otwarta polskoĞü i nawiązywanie do tych tradycji z historii Pomorza. Przestrzegaá przed niemieckim niebezpieczeĔstwem, co w peáni sprawdziáo siĊ w 1939 roku, chociaĪby
w postaci hitlerowskich morderstw i w dąĪeniu do zupeánej
eksterminacji narodu polskiego.
Biskup S. W. Okoniewski przeszedá do historii jako jeden z najdzielniejszych biskupów cheámiĔskich o niezwykáym rozmachu pastoralnym i administracyjnym192.
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Z duchowieĔstwa Pelplina dali o sobie szczególnie znaü
bp K. Dominik, Ğwiątobliwy kapáan czekający na beatyfikacjĊ.
Caáy okres miĊdzywojenny wykáadaá w seminarium ks. Franciszek Sawicki. Ks. K. Bieszk staá siĊ pionierem ruchu liturgicznego w Polsce i diecezji, redaktor „Mysterium Christi” od
1935 roku. Ks. prof. T. Glemma zostaá dziekanem Wydziaáu
Teologicznego Uniwersytetu JagielloĔskiego w 1939 roku.
Parafia pelpliĔska w 1928 roku liczyáa 3923 mieszkaĔców, w tym Polaków katolików 3834, katolików Niemców 10,
ewangelików 79193. Do szkoáy uczĊszczaáo ok. 300 dzieci kat.
Zdecydowana propolska postawa bpa Okoniewskiego ĞciągnĊáa na niego nienawiĞü hitlerowskich Niemiec
i przeczuwając swoją tragediĊ opuĞciá kraj przed wkroczeniem wojsk niemieckich194. Po roĪnych perypetiach przez
RumuniĊ, Rzym, HiszpaniĊ dotará do Lizbony, gdzie zmará
1.05.1944 roku.
Po zajĊciu Pelplina hitlerowcy przystąpili do masowych
aresztowaĔ. Punktem szczytowym staá siĊ dzieĔ 20.10.1939
roku, gdy aresztowano wiĊkszoĞü ksiĊĪy pelpliĔskich i zamordowano w tczewskich koszarach. W sumie pelpliĔska
krwawa jesieĔ pocháonĊáa 24 ksiĊĪy, a gdy doliczymy do
nich jeszcze zmaráych wskutek dziaáaĔ wojennych biskupów S.W. Okoniewskiego i K. Dominika to ich liczba wyniesie 26195.
W seminarium duchownym w Pelplinie urządzono
szkoáĊ policyjną. Promocja pierwszego rocznika odbyáa siĊ
w koĔcu 1940 roku. Z chóru w katedrze zwisaáa wówczas
olbrzymia flaga ze swastyką, umieszczono równieĪ w nawie
mównicĊ. ĩandarmi plądrowali cenne zabytki katedry.
Splądrowano cenne zabytki biblioteki seminaryjnej, a bibliotekĊ polskich kleryków spalono. Rozbito takĪe pomnik
teologów polskich, który staá przed seminarium, a takĪe inne
pomniki wzniesione przez bpa Okoniewskiego196.
Bp K. Dominik zostaá internowany do GdaĔska. Najpierw przebywaá w szpitalu, nastĊpnie u sióstr elĪbietanek.
Zmará 7.03.1942 roku.
Pierwszym powojennym biskupem diecezji cheámiĔskiej
dnia 4.03.1946 roku zostaá K. J. Kowalski, czáowiek o szerokich horyzontach, po studiach w Strasburgu i Louvain197.
Dla KoĞcioáa w Polsce nastaáy bardzo trudne czasy, których
szczyt przypadá na początkowe lata piĊüdziesiąte. Postawa
bpa Kowalskiego byáa twarda wobec nowej komunistycznej
rzeczywistoĞci i za to w lutym 1950 roku spotkaá go areszt
domowy w Pelplinie. Do niego jedynie miaá dostąp ks. Alojzy
KarczyĔski198. Byáo to dla niego straszne przeĪycie. Zaáamany psychicznie miaá coĞ podpisaü, jednak ta sprawa wymaga
dalszych badaĔ. Zmará 6.05.1972 roku na Jasnej Górze.
Po jego Ğmierci na pelpliĔskiej stolicy wakat trwaá prawie caáy rok. O ile jako sufragan przyjąá twardą postawĊ wo-
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bec ówczesnego paĔstwowego reĪimu, o tyle, gdy siĊ nadarzyáa okazja na opuszczone biskupstwo, wówczas przyjąá
postawĊ pojednawczą w stosunku do rządu. Po tak dáugim
wakacie kard. S. WyszyĔski zgodziá siĊ na jego nominacjĊ
na pelpliĔską stolicĊ. Zdają siĊ to takĪe potwierdzaü dokumenty199. Jego dorobek jako ordynariusza naleĪaá raczej do
skromnych.
Na ten okres przypadáa twórczoĞü niezwykáego uczonego
teologa, historyka sztuki, publicysty i literata ks. prof. J. S.
Pasierba. W samym Pelplinie daá o sobie znaü ks. dr Bernard
Sychta – autor 7-tomowego sáownika gwar kaszubskich,
3-tomowego sáownika gwar kociewskich, pisarza wielu
sztuk scenicznych w gwarze kociewskiej i w jĊzyku kaszubskim, jĊzykoznawcy i malarza200.
Na rozwój miasta rzutują dane statystyczne koĞcielne po
1945 roku: 1947 – 4945 dusz, 1958 – bez statystyki, 1969
– bez statystyki, 1975 – 5831, 1995 – 9978, 2007 – 9983.
Do parafii naleĪą nastĊpujące miejscowoĞci: Pelplin,
Bielawki Wyb., DĊbina, Janiszewko, Janiszewo, Ornasowo,
Pomyje Wyb., Ropuchy.
W okresie nieco áatwiejszym dla KoĞcioáa w diecezji
cheámiĔskiej rządy objąá dnia 29.05.1981 ks. bp Marian
Przykucki i trwaáy one do 25.03.1992 roku. W tym czasie
erygowaá 13 dekanatów i 76 nowych parafii. Wznowiony zostaá dwutygodnik diecezjalny „Pielgrzym”. Dnia 11.06.1987
roku goĞciá w Gdyni papieĪa Jana Pawáa II201.
Dorobek bpa prof. B. Szlagi w latach 1992-2007 w diecezji pelpliĔskiej jest wprost imponujący i w wielu dziedzinach. Rozwinąá róĪne formy duszpasterstwa, ruchów
i stowarzyszeĔ. Do bardzo znaczących naleĪaáa renowacja bazyliki katedralnej, odbudowa Collegium Marianum,
a w nim wznowienie nauki dla liceum katolickiego, szereg
inwestycji w Seminarium Duchownym, budowa Biblioteki
WSD, wzniesienie hotelu nad Wierzycą, cysterskiej wieĪy
zegarowej i inne. Powstaáo 19 nowych parafii, liczba katolików w diecezji wynosi 730 tys., a dekanatów 30.
Do parafii naleĪą nastĊpujące miejscowoĞci: Pelplin,
Bielawki Wyb., DĊbina, Janiszewko, Janiszewo, Ornasowo,
Pomyje, Ropuchy, RoĪental, Rudno i Wola.
Pelplin posiada 2 koĞcioáy: katedrĊ, BoĪego Ciaáa
i 8 kaplic. Z instytucji diecezjalnych warto wskazaü na Seminarium Duchowne, Collegium Marianum, KuriĊ Diecezjalną, BibliotekĊ WSD, Archiwum Diecezjalne, Wydawnictwo
Bernardinum, KsiĊgarniĊ Diecezjalną i Sąd Duchowny.
Trudno tu wymieniaü wszystkie zabytki, a te mieszczą
siĊ w katedrze, obiektach pocysterskich, Muzeum Diecezjalnym i innych. Wskazują na nie liczne opracowania i przewodniki.
W nastĊpnym numerze dokoĔczenie
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Skra Ormuzdowa
dla tczewianina
KAZIMIERZ ICKIEWICZ ma szczególne zasáugi na
polu regionalizmu, bowiem jako pierwszy, juĪ w latach
osiemdziesiątych ubiegáego wieku, zapoczątkowaá edukacjĊ
regionalną w Tczewie. NastĊpnie utworzyá w Technikum
Kolejowym w Tczewie, w którym pracowaá, Studium Wiedzy o Regionie, w ramach którego odbywaáy siĊ spotkania
z interesującymi ludĨmi – pracownikami naukowymi wyĪszych uczelni, dziennikarzami, pisarzami, twórcami ludowymi i dziaáaczami spoáecznymi regionu.
Laureat tego tak prestiĪowego wyróĪnienia posiada znaczący wkáad w zorganizowanie czterech Kongresów Kociewskich, jest teĪ wspóáorganizatorem sesji popularnonaukowych o tematyce historycznej. Posiada równieĪ znaczący
dorobek naukowy.
W 1981 roku wydana zostaáa pierwsza jego ksiąĪka
pt. „Kaszubi w Kanadzie” – pionierska w literaturze polskiej
monografia poĞwiĊcona kanadyjskim Kaszubom. Publikacja ta zostaáa nagrodzona w II Konkursie im. Floriana Znanieckiego, zorganizowanym przez Komitet Badania Polonii
Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo àącznoĞci z Polonią
Zagraniczną „Polonia” w Warszawie. W 2008 roku z okazji
150. rocznicy osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie ukazaáo
siĊ drugie poszerzone wydanie tej ksiąĪki. Jej promocja miaáa miejsce w Senacie RP, w GdaĔsku oraz w Kanadzie.
W dotychczasowym dorobku posiada kilkanaĞcie autorskich ksiąĪek m.in „Wáadysáaw Kirstein i jego muzyczny
Ğwiat” (1986), „Ziemia koĞcierska” (1992), „Druga wojna
Ğwiatowa wybucháa w Tczewie” (1999, 2004, 2007, 2009),
„Morskie tradycje Tczewa” (2000, 2005), „Z kart historii
Tczewa okresu miĊdzywojennego” (2005), „Powrót Tczewa
do Polski w 1920 roku” (2000). Jest wspóáautorem i (lub)
redaktorem takich prac jak: „W sáuĪbie oĞwiaty i kolejnictwa” (1997), „KsiĊga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „Kociewiepomorska kraina” (2008) oraz „Szkoáa w cieniu katedry.
Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawáa II”
(2009). Napisaá równieĪ kilkadziesiąt artykuáów naukowych
i popularnonaukowych dotyczących historii Pomorza GdaĔskiego, Kaszub, Kociewia i Tczewa (zamieszczonych na
áamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „WiadomoĞci
Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”,
„Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”)
oraz okoáo 300 publicystycznych (wydrukowanych w prasie
ogólnopolskiej, lokalnej i w Internecie).
W roku 2011 zostaá wyróĪniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytuáem honorowym Profesora OĞwiaty.
W ubiegáym roku otrzymaá równieĪ KrzyĪ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W poprzednich latach nagrody przyznano osobom i instytucjom z Tczewa, m.in. Radiu Fabryka, Urszuli Gieádon
i Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestrze DĊtej Torpeda.
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Z PRZESZãOćCI REGIONU

MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
czĊĞü dziewiąta

Pod pruskim zaborem

P

ierwszy rozbiór Polski w 1772 roku unicestwiá czĊĞü
terytorium kraju na dáugie lata niewoli. Polityka partnerów wielkiej koalicji zmierzaáa do zwiĊkszenia
obszaru swych posiadáoĞci kosztem Rzeczypospolitej. Nowe
granice nie tylko wyznaczaáy zasiĊg terytorialny ekspansji
oĞciennych mocarstw, ale takĪe ich potrzeby gospodarcze.
Zdobycie ujĞcia Wisáy oznaczaáo dla Prus opanowanie eksportu zboĪa. Zmusiáo to polską szlachtĊ do szukania innych
rynków zbytu na páody rolne oraz stworzenie nowego typu
opáacalnej produkcji. Polityka fiskalna obciąĪyáa poddanych
znacznymi podatkami, co miaáo wpáyw na ich sferĊ materialnego dobrobytu.
Prusy Królewskie z województwami: pomorskim, malborskim i cheámiĔskim oraz Warmią, czĊĞcią Wielkopolski,
bez GdaĔska i Elbląga, przemianowano na Nowe Prusy Zachodnie (Westproussen). Naczelną wáadzą prowincji byáa
Kamera Kriegs und Domänen – Kammer. Jej siedzibĊ zlokalizowano w Kwidzynie. Pierwotnie podporządkowano ją
królowi, a nastĊpnie Dyrektorium w Berlinie. Dzieliáa siĊ na
powiaty, na ich czele stali radcy ziemscy – landraci. Wymienieni urzĊdnicy administrowali obszary wiejskie z wyáączeniem domen paĔstwowych, do których naleĪaáy zagarniĊte
królewszczyzny oraz majątki koĞcielne i zakonne. W 1772
roku powoáano specjalne jednostki administracyjne do nadzoru gospodarki skonfiskowanych majątków szlacheckich
i dóbr koĞcielnych. Nazywano je domenami i zostaáy podzielone na intendentury, a te z kolei na Królewskie UrzĊdy
Domenalno-Rentowe tzw. Domënenrentämt.
Bardzo sprawnie komisarze pruscy i inni urzĊdnicy, przy
pomocy oddziaáów wojskowych, przejĊli wáadzĊ na terenie
Prus Królewskich. To oni informowali rajców i soátysów wsi
o treĞci patentu okupacyjnego i zmianie personalnej kadry
urzĊdniczej w związku ze zmianą przynaleĪnoĞci paĔstwowej
Pomorza. Zlikwidowano zatem tradycyjne polskie instytucje.
JuĪ po podpisaniu aktu rozbiorowego król Prus Fryderyk II
wydaá 13.09.1772 roku patent do biskupów, opatów, wojewodów, kasztelanów, szlachty, mieszczan, cháopów Prus Królewskich, w którym zapowiadaá przejĊcie rządów. Wezwaá
równieĪ, aby wszyscy przybyli 27.09.1772 roku do Malborka,
w celu záoĪenia przysiĊgi na wiernoĞü wáadcy pruskiemu.
Na polecenie Fryderyka II sporządzony zostaá Kataster
Kontrybucyjny i obejmowaá on obszerne ksiĊgi ewidencyjne. UrzĊdowa rejestracja ludnoĞci miaáa na celu ustalenie
wysokoĞci Ĩródeá dochodu oraz wymierzenie na tej podstawie podatku. Roden, prezydent Izby dla Spraw Wojennych
i Królewszczyzn, wydaá 15.09.1772 roku zawiadomienie
o sporządzeniu ogólnej taksacji wszystkich dóbr duchownych
i Ğwieckich, w celu sprawiedliwego rozáoĪenia podatków i ciĊĪarów. Jak wskazuje korespondencja miĊdzy królem a naczelnym prezesem von Domhardtem byá to pierwszy etap konfi-
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skaty dóbr biskupich i klasztornych. W tym samym miesiącu
wydano rozkaz gabinetowy, na mocy którego wáaĞciciele
wspomnianych majątków duchownych mieli zapáaciü jednorazową kontrybucjĊ, wynoszącą peáną kwotĊ za caáy rok
1772. Na początku kwietnia 1773 roku juĪ zakoĔczono obliczanie dochodów i rozchodów, a biskupi i duchowieĔstwo
odebrali nakaz páatnoĞci kontrybucji. Wywoáaáo to wielkie
niezadowolenie wĞród ludnoĞci, poniewaĪ nie spodziewano
siĊ natychmiastowej ĞciągalnoĞci pieniĊdzy. Z powodu licznych klĊsk, nowy wáadca zapewniaá swych poddanych, Īe
páatnoĞü pierwszej raty podatku obejmie termin Ğw. Trójcy.
Pomimo skarg i zaĪaleĔ zastosowano ustanowione obciąĪenia finansowe. Zrezygnowano z kilku przypadków, gdzie
rzeczywiĞcie nie byáo sposobu na ich uiszczenie. WysokoĞü
kontrybucji obejmowaáa roczny dochód stolicy biskupiej
z Prus Królewskich. Na podstawie dokumentów archiwalnych tzw. kompetencje biskupów wáocáawskich wynosiáy
7022 talarów (wg innych spisów 6393 talarów), kapituáy
1410 talarów, psaáterzów katedralnych 56 talarów.
Król Prus wydaá dwa dokumenty konfiskacyjne
1 i 2.11.1772 roku. Majątki koĞcielne przekazano pod zarząd
urzĊdników paĔstwowych. Tym samym dochody zasiliáy
skarb królewski. Wykluczono podziaá kaĪdorazowych intrat.
W maju 1773 roku ostatecznie odebrano dobra koĞcielne i caáy majątek przekazano na rzecz paĔstwa. Od tego
momentu biskupi wáocáawscy stracili swe posiadáoĞci na
Pomorzu i tak teĪ staáo siĊ w przypadku Subków. Dobra,
które kiedyĞ sprawiedliwie nabyto jako dar wdziĊcznoĞci
za waĪne usáugi, przeszáy w rĊce zaborców. GrabieĪy nie
moĪna usprawiedliwiü i kilkakrotnie podnoszono w koáach
poselskich pytanie czy tak bolesny koniec dóbr duchownych
moĪna nazwaü konfiskatą, czy tylko spokojnym przejĞciem
na rzecz paĔstwa. W rzeczywistoĞci wáaĞciwego dokumentu
na konfiskatĊ majątku nie wydano.
Biskupi wáocáawscy zawiadywali swą wáasnoĞcią w Subkowach przez prawie 500 lat. Troszczyli siĊ o wáaĞciwy rozwój
gospodarczy i dobrobyt wsi, nadając liczne przywileje. Mianowali ludzi godnych zaufania na stanowiska starostów i soátysów. Opis dziaáalnoĞci klucza subkowskiego, przedstawiony
w poprzednich rozdziaáach, daje odpowiednie Ğwiadectwo ich
poczynaĔ. NajniĪszą warstwĊ spoáeczną tworzyli cháopi, obciąĪeni róĪnymi powinnoĞciami na rzecz pana feudalnego. To
oni stanowili przewaĪającą czĊĞü mieszkaĔców osady i dziĊki
nim powstaáo i przetrwaáo wiele obiektów kultury materialnej. Obecnie są one wyrazistymi peráami pomorskiej architektury. To jest spuĞcizna po naszych poprzednikach, wpisana
na listĊ zabytków. MieszkaĔcy wsi mieli wpáyw na kondycjĊ
ekonomiczną wáasnych gospodarstw rolnych i folwarku biskupiego. Zapewniali utrzymanie kadry urzĊdniczej i staáy
dochód pokrywający potrzeby stolicy biskupiej. Sumiennie
wywiązywali siĊ ze swych powinnoĞci, za co hierarchowie
koĞcielni wyróĪniali ich licznymi przywilejami.
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Sytuacja cháopów pod wáadzą biskupów wáocáawskich
byáa bardziej korzystna niĪ w przypadku innych dóbr,
a zwáaszcza szlacheckich. PiĊkne Ğwiadectwo wáaĞciwego
traktowania przedstawicieli stanu cháopskiego przekazaá
ks. Stanisáaw Kujot pisząc: UwzglĊdniając, Īe duchowne rządy nigdy nie bywaáy dla poddanych zbytni ostremi, Īe po folwarkach i wsiach biskupich niejeden siĊ uĪywiá na áaskawym
chlebie, choü naĔ ĞciĞle nie zarabiaá, ani pewnych pretensji
nie miaá, Īe w liche lata prĊdzej duchowny jak urzĊdnik królewski skáoniá siĊ do pobáaĪliwoĞci wzglĊdem poddanego.
W innym fragmencie kontynuowaá opis sytuacji cháopów
oraz zwróciá uwagĊ na rolĊ Subków w minionych wiekach:
Zdaniem naszem byáy majątki duchowne tak rozlegáe szczególniejszym Ğrodkiem opatrznoĞci, by ulĪyü dolĊ stanu nie
tylko w Polsce ale po caáej Ğrodkowej przynajmniej Europie
najwiĊcej gnĊbionego. Po dobrach koĞcielnych najmniej on
doznawaá upokorzenia, a najwiĊkszego zaĪywaá stosunkowo
dostatku. A kiedy po podziaáach liczne przyczyny, z wáasnej
winy i stosunków pochodzące, skáadaáy siĊ na to, by jeden
dwór po drugim usunąü z pod rąk dawniejszych posiedzicieli, zostaáy siĊ gospodarskie chaty, a najdostojniejsze wáaĞnie
tam, gdzie dotąd biskupi i praáaci rządzili. Po rozebranym
juĪ dawno paáacu biskupim w Subkowach ledwie Ğlady napotkaü; zamaráo tu Īycie dawniejsze, kiedy RozraĪewscy
i Karnkowscy z tego matecznika roznosili na nowo páomieĔ
wiary i domowego obyczaju po wsiach i dworach pomorskich, kiedy tu przybywali z klasztorów i z pod boku oficjaáa
pomorskiego máodzi lewici i starsze duchowieĔstwo by odebraü w starej Ğwiątyni kapáaĔskie ĞwiĊcenia, by tu odnowiü
ducha boĪego w wáasnym sercu... o tem wszystkiem chyba
w kronice klasztornej albo w koĞcielnych aktach dziĞ czytamy. Ale zostaá stan wáoĞciaĔski. Byáo to jakby bezwiednem
poczuciem, Īe gdy w pobliĪu Subków starostwie gniewscy
osiedlali gospodarzów innej wiary i narodowoĞci na glebie
Īyznej i donoĞnej, biskupi moĪe nieraz z wáasną stratą przy
osadzaniu majątków starych zasad i dawnych ludzi siĊ trzymali. Tak ich zastaáa konfiskata. ĩadne dominia nie wyrosáy
z ich majątków, tylko same osady wáoĞciaĔskie.
Wraz ze zmianą przynaleĪnoĞci paĔstwowej nastąpiáy przeobraĪenia polskiej wsi znajdującej siĊ pod zaborem pruskim.
Oprócz zniesienia poddaĔstwa osobistego w dobrach paĔstwowych cháopi otrzymali równieĪ prawo dziedziczenia ziemi.
Reformy przeprowadzone do koĔca XVIII wieku przez
rząd pruski miaáy charakter poáowiczny i ograniczaáy siĊ do
dóbr paĔstwowych. Stanowiáy jednak podstawĊ do stworzenia
szerszej akcji reformatorskiej w okresie póĨniejszym. Początek
wieku XIX przebiegaá pod znakiem takich wáaĞnie wydarzeĔ.
W obliczu zagroĪeĔ páynących ze strony Napoleona, wáadze
pruskie wydaáy w 1811 roku edykt regulacyjny, czyli uwáaszczeniowy, w którym czytamy: przyznaje siĊ prawo wáasnoĞci
do gospodarstwa wszystkim teraĨniejszym posiadaczom dziedzicznych posiadáoĞci cháopskich, zarówno czy nazywają siĊ
kmieciami, póákmieciami, hubnikami czy chaáupnikami lub
noszą jakąĞ inną nazwĊ prowincjonalną zarówno czy naleĪą
do domen koĞcielnych, do dóbr komunalnych lub prywatnych.
Przebieg reform byá jednak bardzo powolny, ale pomimo to
osiągniĊto powaĪne sukcesy w postaci likwidacji paĔszczyzny.
W efekcie cháopi uzyskali prawo wáasnoĞci do uprawianego
gruntu. PowyĪsze zarządzenia regulowaáy stosunki na wsi
i przyczyniáy siĊ do swobodniejszego rozwoju kapitalizmu.
Ogromne ciĊĪary i zniszczenia wojen napoleoĔskich
w powaĪnym stopniu zaciąĪyáy na rozwoju Pomorza
w pierwszej poáowie XIX wieku. Dáugotrwaáe wojny i niedo-
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bór siáy roboczej, spowodowany zmniejszeniem ogólnej liczby
ludnoĞci, znamionowaá bezwáad poziomu gospodarki. Zatem
tylko czasy pokoju gwarantowaáy usuniĊcie skutków wojny.
Od 1818 roku Subkowy byáy siedzibą urzĊdu domenalnego, do którego naleĪaáo 39 miejscowoĞci z 419 parcelami i liczyá wraz z obszarem áąk prawie 1300 mórg. W jego
skáad wáączono folwark subkowski o powierzchni 14 wáók.
Zarządcą domeny królewskiej okoáo roku 1820 zostaá Samuel Heine. Paáac biskupi w Subkowach peániá przez wiele
lat zaboru pruskiego funkcjĊ obiektu mieszkalnego i tam
teĪ przebywali na staáe dzierĪawcy i administratorzy mienia
paĔstwowego.
Samuel Heine wczeĞniej mieszkaá w GrĘntingen pod
Halberstadt. Kiedy przybyá w 1801 roku na Pomorze przejąá
w dzierĪawĊ Subkowy, Radostowo i Miáobądz. Po kilkunastu latach w 1817 roku kupiá majątki w Czarlinie, Gniszewie i Wielgáowach, a szeĞü lat póĨniej Narkowy, ĝliwiny
i Rokitki. Nabywaá je po zaniĪonej cenie wartoĞci niemalĪe za bezcen z wolnej rĊki lub z przetargu przymusowego
od polskich wáaĞcicieli. Za Gniszewo i Wielgáowy zapáaciá
13 tysiĊcy talarów. W 1828 roku kupiá 5 wáók i 19 morgów
ziemi w GorzĊdzieju. Systematycznie powiĊkszaá swój majątek i nabywaá kolejne grunty aĪ w latach 50. XIX wieku
staá siĊ wáaĞcicielem drugiej poáowy wsi. Stanisáawie to kolejny nabytek z lat 40.
DzierĪawca dóbr subkowskich, Samuel Heine, okazaá
siĊ dobrym gospodarzem. Rozpowszechniaá nowe metody
uprawy roĞlin i bardzo szybko wprowadziá páodozmian.
Wysoka kultura rolna z hodowlą bydáa i szlachetnych owiec
w zarządzanych majątkach jest tylko i wyáączną zasáugą
wspomnianej osoby. Dysproporcje pomiĊdzy pomorskim
poziomem rolnym a dziaáalnoĞcią gospodarczą Samuela Heine byáy bardzo znaczące. W Gniszewie w miejsce starych,
drewnianych budynków inwentarskich powstaáy nowe, murowane i znacznie wiĊksze. Zatem powiĊkszono hodowlĊ
bydáa, trzody chlewnej i owiec. Osuszono przez kopanie
rowów wiele nieuĪytków, które póĨniej przeznaczono na
áąki i pastwiska. W podobny sposób gospodarowano w Stanisáawiu. Kamienie usuniĊto z pól, wykorzystano póĨniej do
budowy obiektów gospodarczych, takich jak: stajnia, kuĨnia
z warsztatem koáodziejskim. Wykopany staw miaá takĪe sáuĪyü celom gospodarczym. Przebudowano dwór.
W I poáowie XIX wieku Subkowy staáy siĊ miejscowoĞcią wzorową, Ğwiecącą przykáadem wĞród kilku innych jak:
Starogard, Kokoszkowy, Cichocin, Dalwin czy Wojanowo.
Andrzej Bukowski w ksiąĪce „Pomorze GdaĔskie 18071850” przedstawiá nastĊpującą opiniĊ: dobre gospodarstwa
spotyka siĊ w niektórych wiĊkszych majątkach, gdzie zdarza siĊ doskonaáa kultura rolna z hodowlą bydáa i hodowlą
uszlachetnionych, a nawet caákowicie szlachetnych owiec.
Charakterystyka dotyczyáa wczeĞniej wymienionych osad.
DuĪe postĊpy w I poáowie XIX wieku zauwaĪono w hodowli owiec. Przynosiáa ona bowiem jedyne realne dochody
na wiĊkszą skalĊ, zwáaszcza Īe koniunktura gospodarcza lat
1820-1830 byáa bardzo niesprzyjająca. Na terenie Pomorza w 1824 roku funkcjonowaáy trzy owczarnie zarodowe,
dwie w powiecie suskim w Baáoszycach i KamieĔcu oraz
trzecia w Subkowach licząca 4,5 tys. sztuk. W tym czasie
w ostatniej z wymienionych miejscowoĞci dziaáaáa szkoáa dla
owczarzy. Ponownie odwoáajmy siĊ do kolejnego fragmentu
i opisu dziaáalnoĞci Samuela Heine: Wielkie postĊpy uczyniáa
w niektórych miejscowoĞciach na WyĪynach hodowla owiec.
Przed okoáo 20 laty nie byáo tu jeszcze Īadnych uszlachet-
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nionych owiec. Dopiero dzierĪawca dóbr paĔstwowych
w Subkowach, p. Heine, sprowadziá z Saksonii owce merynosy, hodowaá je troskliwie i ze znajomoĞcią, doprowadzając
swoją trzodĊ w krótkim czasie do piĊknej rasy i powodując
przez to pomyĞlny przewrót w zachodniopruskiej hodowli
owiec, nadto wáasnym, z energią przeprowadzonym, zresztą dobrze rentującym siĊ przykáadem zachĊcając innych do
naĞladownictwa. Liczącą okoáo 4500 sztuk, bardzo áadną
trzodĊ subkowską sáusznie uwaĪa siĊ za jasny punkt kultury rolniczej paĔstwa pruskiego, jest teĪ ona szeroko znana.
Dostarcza weánĊ, która pod kaĪdym wzglĊdem moĪe równaü siĊ z najpiĊkniejszą weáną Saksonii, zdobywając sobie
uzasadnioną sáawĊ na wszystkich rynkach z Niderlandami
i Anglią wáącznie. W 1819 roku za cetnar (50 kg) weány subkowskiej páacono 125 talarów. DuĪo mniejszą trzodĊ owiec
merynosów z piĊkną weáną odnotowano w Czarlinie. Produkty z hodowli sprzedawano w Berlinie, ale ze wzglĊdu
na utrudnienia jakie zastosowano, bardziej opáacalny okazaá
siĊ eksport do Anglii i Niderlandów. BliĪszy i wygodniejszy
rynek zbytu wiódá poprzez port gdaĔski.
Samuel Heine w 1818 roku zaáoĪyá szkoáĊ dla swych dóbr
w Czarlinie, Narkowach, Gniszewie, ĝliwinach i Wielgáowach. Budynek wzniesiono w Czarlinie, a nastĊpnie w Brzozinie nad szosą do Gniszewa. Byáa to w rzeczywistoĞci maáa,
niska chata bez podáogi, a czáowiek wysokiego wzrostu ledwo
mógá siĊ wyprostowaü. PóĨniej w roku 1860 strawiá ją poĪar.
Utrzymaniem szkoáy zajmowaá siĊ fundator i jego spadkobiercy. Wymagano, aby nauczyciel byá ewangelikiem ze wzglĊdu
na kilka rodzin wyznających tĊ wiarĊ i musiaá posáugiwaü siĊ
jĊzykiem polskim, albowiem ludnoĞü tych wiosek nie znaáa
jĊzyka niemieckiego. Niskie páace byáy takĪe dodatkowym
czynnikiem zniechĊcającym. Nauczyciel musiaá wykonywaü
inne wyuczone zawody w oparciu o posiadane kwalifikacje,
aby zapewniü sobie i swojej rodzinie utrzymanie. Nie kaĪdy
nauczyciel mógá speániü powyĪsze wymogi, a wówczas wymienione aspekty decydowaáy o dalszej dziaáalnoĞci szkoáy.
Samuel Heine byá pionierem nowoczesnego rolnictwa
na ziemi subkowskiej. W swych posiadáoĞciach wprowadziá
páodozmian i przyczyniá siĊ do rozwoju niezwykle opáacalnej w tym czasie hodowli owiec. DziĊki wiedzy, doĞwiadczeniu oraz solidnej pracy staá siĊ powszechnie znanym
i szanowanym wáaĞcicielem sporego areaáu gruntów, którymi ze znawstwem zarządzaá wprowadzając udogodnienia
w produkcji rolnej. Zlikwidowaá nieuĪytki i rozbudowaá
infrastrukturĊ gospodarczą. Byá fundatorem szkoáy czarliĔskiej. Są to przykáady Īywotnej dziaáalnoĞci i pracowicie
spĊdzonego czasu. Samuel Heine zmará w 1852 roku i pozostawiá 13 majątków ziemskich swojej Īonie, synom: Albertowi, Adolfowi, Fritzowi, Wilhelmowi, Robertowi oraz
córce Wilhelminie Heine-Stampe.
W pierwszej poáowie XIX wieku kontynuowano przebieg
reform uwáaszczeniowych. W latach 1835-1845 przeprowadzono „separacjĊ gruntów” i kaĪdy „wáoĞcianin” otrzymaá
swój wáasny, osobny kawaáek ziemi, ale utraciá wspólne pastwiska. PowyĪsza sytuacja zmusiáa ich do wprowadzenia
páodozmianu. Prekursorem tej metody, jak juĪ wczeĞniej
wspomniano, byá Samuel Heine.
DuĪe opóĨnienia w wprowadzaniu reform spowodowaáy
likwidacjĊ maáych gospodarstw cháopskich i przyáączono je
do wiĊkszych posiadáoĞci. W związku z wystĊpującymi zadáuĪeniami cháopi musieli oddaü trzecią czĊĞü, a nawet poáowĊ powierzchni uprawianej ziemi z okresu paĔszczyzny.
Znaczna liczba cháopów zostaáa zepchniĊta do roli robot-
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ników rolnych, których zatrudniano na staáe lub dorywczo
w majątkach ziemskich. Taka sytuacja objĊáa prawie wszystkie pomorskie miejscowoĞci, w tym takĪe Subkowy. Wystąpiáo równieĪ zjawisko odmienne. Pojawiáa siĊ grupa wáaĞcicieli duĪych gospodarstw rolnych.
Jednym z wiĊkszych posiadaczy ziemskich w Subkowach okoáo roku 1880 byá obywatel narodowoĞci niemieckiej Karl Roloff. W rĊkach jego spadkobierców majątek pozostaá aĪ do 1945 roku. Zachowaá siĊ opis jego zabudowy
dworskiej i folwarcznej, poáoĪonej w póánocno-wschodniej
czĊĞci wsi. Dwa budynki mieszkalne dla zarządcy i robotników rolnych zajmowaáy zachodnią stronĊ folwarku. Dwór
wáaĞciciela umiejscowiono w poáudniowej czĊĞci i otoczono
go niewielkim parkiem, w którym rosáy máode dĊby, lipy,
klony i buki. Dalej znajdowaá siĊ pokaĨny wiatrak.
Pod koniec XIX wieku znacznie powiĊkszono tereny
z parkowym zaáoĪeniem. ĝcieĪki spacerowe przecinaáy rozlegáy obszar. Jedną z alei obsadzono jesionami páaczącymi.
Biegáa ona do poáudniowo-wschodniego naroĪnika parku
i jej wylot umiejscowiono przy niewielkich budynkach gospodarczych.
W II poáowie XIX wieku páodozmian juĪ w peáni uzyskaá
aprobatĊ uĪytkowników i powszechnie tĊ metodĊ stosowano. Rzadka wymiana uprawianych roĞlin i wykorzystywanie
tylko jednej w tym samym miejscu powodowaáo obniĪenie
páodów. Jak zanotowano wystąpiáo zjawisko wyradzania siĊ
ziarna pszenicy na skutek jednostajnego páodozmianu. Dla
poprawy sytuacji zalecano uprawĊ buraków cukrowych,
a ponadto budowĊ zakáadów przetwarzających ten produkt,
czyli cukrownie. Zwracano takĪe uwagĊ na niskie dochody rolników ze sprzedaĪy zbóĪ, co miaáo wpáyw na rozpowszechnianie tej roĞliny. Dlatego teĪ wáaĞciciele ziemscy
z okolic Pelplina 2.02.1878 roku zawarli umowĊ w sprawie
utworzenia spóáki pod nazwą „Cukrownia Pelplin” z siedzibą w Pelplinie. WĞród czáonków dyrekcji figuruje nazwisko
jednego z mieszkaĔców Subków, a mianowicie Pollmana.
Przedstawiciele osady i dyrekcja cukrowni wystosowaáy
pisma do Kapituáy CheámiĔskiej, które wyjaĞniaáy cel budowy przedsiĊbiorstwa. Przyczyną obniĪenia dochodów kupców i rzemieĞlników oraz pogorszenia warunków bytowych
mieszkaĔców byáa budowa szosy z Pączewa przez Morzeszczyn do Gniewu oraz dworców kolejowych w Morzeszczynie i Subkowach. Ponadto inne miejscowĞci takie jak:
Subkowy i DuĪy Garc zabiegaáy o powstanie tej inwestycji.
O lokalizacji cukrowni w Pelplinie zadecydowaáy – bezpoĞredni dostĊp do dworca kolejowego i Wierzycy, której zasoby wody byáy niezbĊdne do przerobu buraków.
TuĪ przed wybuchem pierwszej wojny Ğwiatowej na
dzierĪawcĊ domeny paĔstwowej w Subkowach wybrano
Horsta Lewandowskiego. Peániá on równieĪ funkcjĊ naczelnika urzĊdu gminy.
Dáugotrwaáy proces uwáaszczeniowy pomorskiej wsi,
wprowadzony przez wáadze pruskie, dobiegá koĔca. Znikáy
poddaĔstwo i paĔszczyzna jako relikty ustroju feudalnego.
Cháop staá siĊ czáowiekiem wolnym i wáaĞcicielem czĊĞci
gruntów rolnych, które wczeĞniej tylko uĪytkowaá. Reformy przyczyniáy siĊ do swobodniejszego rozwoju stosunków
kapitalistycznych i ich efektem byáo powstanie prywatnych
gospodarstw cháopskich. PostĊp techniczny oraz nowe metody uprawy roĞlin i hodowli zwierząt równieĪ dotaráy do
wszystkich mieszkaĔców wsi. Uregulowanie stosunków
wáasnoĞciowych sprzyjaáo podniesieniu wydajnoĞci pracy.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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GRZEGORZ WOLIýSKI

Las Bielski w Ğwietle
niektórych dokumentów
z przeáomu XIII i XIV wieku
czĊĞü druga

II. Dokumenty króla Wacáawa II
z 19 stycznia 1303 roku

P

od koniec 1300 roku Wacáaw II z czeskiej dynastii
PrzemyĞlidów, koronowaá siĊ w GnieĨnie na króla Polski. Jego wáadza obejmowaáa Wielkopolskie
z Pomorzem GdaĔskim oraz Maáopolskie, ziemiĊ sieradzką i áĊczycką. Ponadto król umocniá równieĪ w tym czasie
swe wpáywy polityczne na ĝląsku48. Choü byá królem – Czechem, z obcej dynastii (nie piastowskiej), niemniej wyprowadziá PolskĊ z politycznej izolacji49. W administracji zor-

Ryc. 1. Wacáaw II król Czech i Polski.
Postaü króla wg obrazu Jana Matejki z 1890 r.
ħródáo: www. malarze.com
Urodzony w 1271 r., syn sáynnego króla czeskiego Przemysáa
Ottokara II. Królem Czech zostaá w 1283 r., nastĊpnie w 1290 r.
zostaá ksiĊciem krakowskim. W grudniu 1300 r. zostaá królem
Polski. Zmará nagle w 1305 r.

KMR

ganizowaá w Polsce rządy starostów, na których opará swą
wáadzĊ50, przyczyniaá siĊ do rozwoju miast i popieraá lokacjĊ
nowych oraz zainicjowaá wprowadzenie do obiegu nowej
monety – praskiego grosza51. I choü, jak twierdzą historycy,
król ten (swojego czasu zrĊczny politycznie – przyp. G.W)
do Polski po wyprawie do Gniezna na swą koronacjĊ (grudzieĔ 1300 r.) wiĊcej razy juĪ nie przybyá (gdyĪ co chciaá
to osiągnąá – przyp. G. W.), a wáadzĊ w swoim imieniu powierzyá wspomnianym starostom. Rozpoczynaá siĊ wiĊc
w dziejach historii Polski tzw. okres rządów Wacáawów, lub
teĪ inaczej zwany czeskim – krótki, bo zaledwie 6 letni52.
Z tegoĪ okresu rządów króla Wacáawa II posiadamy m.in. dwa dokumenty dla klasztoru cystersów w Pelplinie. Pierwszy dokument nadawczy i drugi transumpt
(odpis) posiadające (wg obliczeĔ M. Perlbacha) te same
daty tj. 19.01.1303 roku53, które to dokumenty postaramy
siĊ omówiü. Oba dokumenty królewskie przechowywane
byáy przynajmniej do 1902 roku w archiwów paĔstwowym
w Królewcu53A. Byü moĪe, Īe po 1902 roku przeniesione
zostaáy do nowo utworzonego archiwum w GdaĔsku, gdzie
musiaáy znajdowaü siĊ do 1945 roku54, niestety, oryginaáy
tych dokumentów nie zachowaáy siĊ do naszych czasów.
Zachowaáy siĊ natomiast w archiwum Diecezji PelpliĔskiej
ich póĨniejsze odpisy55. Oba dokumenty opatrzone byáy
dwustronną pieczĊcią królewską wiĊkszą okrągáą, okreĞloną w korraboracji dokumentu jako sigillis maiestatis nostre56, przytwierdzoną do dokumentu za pomocą jedwabnego sznura o niciach barwy czerwonej i zielonej, uáoĪonych
na przemian57.
PieczĊü ta na awersie przedstawiaáa króla, odzianego
w wytworne szaty, siedzącego na tronie posiadającym kraciasty zaplecek ujĊty w krawĊdzie zakoĔczone wyobraĪeniem rozkwitáych pąków kwiatu(?). W prawej dáoni król
dzierĪy miecz. Natomiast lewą rĊkĊ trzyma na piersiach.
Z lewej strony tronu widoczna jest trójkątna tarcza,
w której polu widnieje lew wspiĊty w prawą stronĊ. Napis
otoczny skáada siĊ z dwóch pierĞcieni. Niemniej záy stan
zachowania napisu otocznego pieczĊci uniemoĪliwia jego
dokáadny odczyt.
Rewers natomiast (contrasigillum) przedstawia króla
na koniu – pĊdzącego w prawą stronĊ odzianym w czeprak. Król posiada zbrojĊ i szatĊ wierzchnią, a na gáowie
heám garnczkowy z bogatym trójrzĊdowym pióropuszem.
W prawej dáoni trzyma proporzec, na którym widnieje
lew wspiĊty, a na lewym ramieniu przewieszoną trójkątną
tarczĊ, w której polu widnieje orzeá bez korony dziobem
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Awers

Rewers

Ryc. 2. PieczĊü majestatyczna króla Czech i Polski
Wacáawa II.
ħródáo: S. Rosik, P. Wiszewski, Poczet polskich królów
i ksiąĪąt (od Henryka Brodatego do Kazimierza JagielloĔczyka), Wrocáaw 2005, s. 206.

zwrócony w prawą stronĊ. Napis otoczny, podobnie jak na
awersie, skáada siĊ z dwóch pierĞcieni. Jednak záy stan zachowania napisu uniemoĪliwia jego dokáadny odczyt.
Mając opisaną pieczĊü przytwierdzoną do dokumentu
przejdĨmy zatem do treĞci pierwszego z omawianych dokumentów (tj. PU nr 612).
Z dokumentu dowiadujemy siĊ, iĪ król Czech i Polski Wacáaw II „znamienity i sáawny (zauwaĪyü trzeba, Īe
brak jest w dokumencie inwokacji), dokonuje na rĊce opata
z Pelplina z zakonu cysterskiego w ziemi pomorskiej w diecezji wáocáawskiej z chĊcią za wstawiennictwem modlitwy
donacji na piĞmie”. Nos Wenczeslaus dei gracia Bohemie
et Polonia rex notum facimus universis presentes litteras
inspectorius, quod nos religiosi viri abbatis de Polplin in
terra nostra Pomerania Cisterciensis ordinis Wladislaviensis dyocesis favorabiliter inclinati omnes donaciones58.
Dyspozycja dokumentu (jego treĞü wáaĞciwa) podaje,
iĪ król potwierdza klasztorowi pelpliĔskiemu jego dziedzictwo i dobra, które siĊ prawnie opactwu naleĪą. Ponadto, Īe ratyfikuje, aprobuje i konfirmuje, tj. (zatwierdza,
potwierdza) wszystkie wczeĞniejsze nadania uczynione na
rzecz tegoĪ opactwa, przez ksiąĪąt pomorskich (libertates
et gracias a princpibus Pomeranie predecessoribus nostris
ibidem seu ab allis fidelibus dicto monasterium racionalibiter factas super quibuscunque heraditatibus seu bonis, que idem monasterium iusto titulo possedit hactanus
et possident in presenti, ratificamus, aprobamus et eciam
confirmamus)59. Ponadto, Īe nadaje zakonnikom Las Bieski (okreĞlony w dyspozycji jako las nasz) peánym prawem
wáasnoĞci posiadanym (Insuper eidem monasterio silvam
nostram Beelzkiles vulgariter dicitur, conferiumus et donamus iure proprietatis perpetuo possidedam)60.
W nadanym lesie zezwala opatom i konwentowi cysterskiemu dokonywaü zmian, pozwala im tamĪe wieĞ lokowaü
1. albo 2. na prawie niemieckim na wáasnoĞü swą, oraz wáóki
klasztorne mieszkaĔcami osiedlaü (Item dicto abbati et conventui supradicti monasterii damus licenciam emendi bona
aliqua in prefata terra, videlicet villam unam aut duas seu aliquem fundum sibi competentem vel commutandi villas aliquas
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aut mansos monasterii sui cum prefate incolis,.[…] Ceterum
dictis abbati et conventui prefati monasterii damus liberam et
perpetuam facultatem locandi iure Theutunico)61. Interesujące jest m.in. dalsze ogólne sformuáowanie mówiące o tym iĪ:
dobra ziemskie, folwarki, gaj i las naleĪą do klasztoru (grangias et allodia, nemora et silvas ad dictum monasterium pertinetes), do którego wrócimy w podsumowaniu artykuáu.
Ponadto, na zakoĔczenie dyspozycji, król zezwala tamtejszym zakonnikom sądziü ludzi wszelkiego pochodzenia
na miejscu za pomocą soátysa, jeĪeli zakonnicy [kapituáa] by
go polecili. Soátys ma sądziü tamĪe ludzi za wszelkie okaleczenia skóry albo jakikolwiek przelew krwi wĞród tamtejszych mieszkaĔców (ponendi seu locandi in eis homines
cuiuscunque lingwe vel eciam nacionis, quos nullus tenebitur
iudicare, nisi fratrum dicti monasterii sculteti vel ipsi fratres,
sive fuerit sentencia capitalis sive mutilacio membrorum vel
quecunque causa aut sangwinis effusio)62.
NastĊpnie dokument opatrzony byá królewską sankcją
prawną, która przestrzegaáa „iĪ kaĪdy kto sprzeciwi siĊ sądownictwu tamtejszych braci, kasztelanów, wojewodów,
prawników czy koĞcielnych officjali – i jednoczeĞnie wzywa
wszystkich tych – którzy prawnie pozostają w ziemi pomorskiej dokądkolwiek czyste imiĊ królewskie wolne i przykáadne by obejmowaáo, tak i wszystkich obcych jak i podlegáych,
którzy by w jakikolwiek sposób pokój królewski i ĪywotnoĞü
naruszali czy dobra króla modlitwą osiągniĊte najechali – Īe
spotka ich za to, gniewna wáadza królewskiego majestatu”.
Facimus eciam sepedictos fratres hominesque eorum ab
omni iure ac iurisdicione et potestate quorumlibet castellanorum, paltinorum, iudicum, camerariorum et officialum, cuiuscunque potestatis seu condictionis fuerint, et ab omnibus
solucionibus, gravaminibus, exaccionibus vel servitutibus
et ab omni iure predicte terre Pomeranie seu cnsuetudine,
quocunque nomine censeatur, semper immunes, liberos et
exeptos, et quod in premissis ei in omnibus aliis nulli penitus
sint subiecti, ut freti pace temporanea paci pectoris itandere
valeant tanto melius et ad pacem eternitatis nos eorum precibus meraemur post huius carnis terminum pervenire. Qicunque autem cantra huiusmondi exempcionem et libertatem
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nostras ipsos gravere in aliquo presumpserit, indignacionem
regie maiestatis procul dubio se noverit incursurum et penam
a deo equssimo iudice pro meritis recepturum63.
Dokument zamykaá eschatokuá, w którego skáad wchodziáa: korraboracja nadająca dokumentowi faktycznej mocy
prawnej, podpis werbalny oraz datacja. Informuje on „iĪ
w celu urzeczywistnienia dokumentu przystawia siĊ pieczĊü
królewską wiĊkszą. W Greczu [GrodĨcu w Czechach]64 rĊką
wielebnego Piotra Basiliensis65 biskupa wyszechradzkiego,
prepozyta królewskiej czeskiej kancelarii ksiąĪĊcej naszego
miáoĞciwego roku paĔskiego 1303 pierwszego dnia lutego
oĞwiadczenia pierwszego66, naszego królewskiego panowania w Czechach szóstego, w Polsce trzeciego”. (In cuius rei
testimonium presentes litteras fieri et sigillis maiestatis nostre iussimus communiri. Datum in Grecz per manus venerabilis Petri Basiliensis episcopi Wyssegradiensis prepositi
regnique Bohemie cancellarii principis nostri dilecti anno
domini millesimo CCC. tercio XIIIIo Kalendas Februarii, indiccione prima, anno regnorum nostrorum Bohemie sexto,
Polonie tercio)67.
Drugi z zasygnalizowanych powyĪej dokumentów króla
Wacáawa II dla opactwa w Pelplinie68 skáadaá siĊ w swych
cechach wewnĊtrznych z dwóch czĊĞci. 1. – czĊĞü dokumentu
stanowiáa konfirmacjĊ wczeĞniejszego nadania ksiĊcia pomorskiego MĞciwoja II dla tegoĪ klasztoru z 2.01.1274 roku69.
Natomiast 2. czĊĞü – stanowiáa królewskie potwierdzenia
nadania caáoĞci Lasu Bielskiego oraz m.in. nadanie znajdujących siĊ w nim jezior. Spróbujmy przeĞledziü poszczególne
interesujące czĊĞci tegoĪ dokumentu.
Dokument rozpoczynaá siĊ krótką inwokacją brzmiącą:
„w imiĊ Pana amen” (In nomine domini amen)70. Z intytulacji dowiadujemy siĊ, Īe wystawcą dokumentu jest „jego
królewska moĞü, wspaniaáomyĞlny i miáosierny w wielkoĞci religijnej król nasz wielki Czech i Polski Wacáaw II
szlachetnie urodzony uniwersalny i mądry”. […] religiosorum commoditatibus intendere ac indempnitati prospicere in futurum, nos igitur Wenzeslaus dei gracia Bohemie
et Polonie rex notum facimus universis presentes litteras
inspecturis71.
Inskrypcja (tj. inaczej adres) praktycznie nie róĪni siĊ
w swej treĞci od inskrypcji zawartej w poprzednim dokumencie (PU 612)72. Dowiadujemy siĊ z niej „Īe dokument
adresowany jest na rĊce religijnego opata z Pelplina z ziemi
Pomorskiej z zakonu cysterskiego w diecezji wáocáawskiej,
któremu z chĊcią za wstawiennictwem modlitwy dokonuje
król donacji”. […] quod religiosi viri abbatis de Polplin
in terra nostra Pomorania Cisterciensis ordinis Wladislawiensis dyocesis favorabiliter precibus inclinati omnes donaciones73.
Przechodząc nastĊpnie do jego dyspozycji dowiadujemy siĊ o zatwierdzeniu przez króla wczeĞniejszego nadania
ksiĊcia pomorskiego MĞciwoja II (z 1274 r.) oraz o dalszej
donacji królewskiej. Król oĞwiadcza „iĪ aprobuje i konfirmuje [zatwierdza] opactwu wszystkie posiadane przez nich
dobra i dziedzictwo, które są prawnie nadane przez ksiĊcia MĞciwoja II, najwyĪszego wáadcĊ i zaáoĪyciela tamtejszego klasztoru. Ad maioris quoque in evidenciam gracie
bonorum et hereditatum ad dictum monasterium partinencium in presentibus fieri mencionem volentes privilegium
illustris et devoti principis bone momorie Mistwini quondam ducis Pomoraniae hiis nostris inseri mandavimus litteris et inscribi, cuius privilegii tenor talis est74. Dalej król
wyjaĞnia m.in. „iĪ ksiąĪĊ ten [tj. MĞciwuj II] osobiĞcie las
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tamtejszy (Bielski las) klasztorowi i dobra znajdujące siĊ
w nim nadaá peánym prawem, w związku z tym takĪe i król
w dokumencie swoim rozszerza zakres donacji nadając
im – las tamtejszy [caáy] oraz bogactw siĊ w nim znajdujących”. […] per dictum dominum Mystwinum seu alios
principes predecessores nostros eidem monasterio factas et
collatas ratas et gratas habentes presencium patrocinio devote et liberlaiter confirmamus. Silvam eciam nostram, que
Belckiles wlgariter dicitur, cum omni iure ad nos partinente
et proprietate eidem donamus monasterio, ut eorum, qui
inibi domino famulantur, devocionis participes effici mereamur, ipsam silvam eidem monasterio sicut et alia bona in
presentibus confirmates cum omni iure, sicut in aliis nostris
litteris donacionis dicte silve eisdem abbati et monasterio
datis plenius continetur […]75.
Interesująca jest dalsza treĞü tegoĪ królewskiego nadania m.in. dotycząca jezior. Król stwierdza: „iĪ w wyznaczonym w dokumencie nadaniu znajdują siĊ jakieĞ zapomniane jeziora, które wewnątrz nadanego lasu siĊ znajdują
i nie są wyraziste, ku modáom opatom je równieĪ dyktuje
i powierza je tytuáując je w nastĊpujący sposób: Zicen, Lange, Dubielno oraz nadaje im równieĪ równiny i pola gdzie
w okolicy (circa) nadanych jezior siĊ znajdują”. Ponadto nadaje zakonnikom jakąĞ „równinĊ, która znajduje siĊ
w okolicy posiadáoĞci ziemskich koáo rzeki Janki, podobnie jak ksiąĪĊ to wyraziá [tj. MĞciwuj II], poniewaĪ klasztor
tamtejszy jeden raz tam las na wieczne posiadanie otrzymaá, wszystkie przeto dobra król daje klasztorowi na uĪytek, tudzieĪ wsie, folwarki, máyny i inne dobra”. Et quia
in dictis litteris per oblivionem quidam lacus, qui intra
dictam silvam continentur, non sunt expressi, ad supplicacionem dicti abbatis presentibus nomina dictorum mandavimus inscribi, videlicet Zicen, Lange et Dubelno, et areas
et agros, qui circa dictos lacus continentur, aream quoque
ville circa Janam fluvium similiter duximus exprimendam,
quia eidem monasterio una cum silva predicta ista donavimus perpetuo possidenda […] Omnia itque bona dicti
monasterii et utilitates, villas videlicet, grangias, moledina
et cetera bona76.
Dokument opatrzony byá równieĪ sankcją, która brzmiaáa „kaĪdy kto sprzeciwi siĊ naszej konfirmacji oraz donacji
áaskawej dla klasztoru lub ktoĞ na dobra klasztorne napadnie
i wyrządzi im krzywdĊ z gniewem boĪym wszechpotĊĪnym
i naszym siĊ zetknie ([…] quocunque nomine censeatur,
cum omnibus iuribus suis tenore nostram confirmacionem,
donacionem vel gracias dicto monasterio aliquam inferre
presumpserit iniuram, indignacionem dei omnipotentis et
nostram se noverit incursurum)77.
Zamykaá dokument eschatokuá mówiący „iĪ w celu urzeczywistnienia dokumentu przystawiamy pieczĊü królewską
naszą. W Greczu [GrodĨcu w Czechach] rĊką wielebnego
Piotra Basiliensis biskupa wyszechradzkiego, prepozyta królewskiej czeskiej kancelarii ksiąĪĊcej naszego miáoĞciwego
roku paĔskiego 1303 pierwszego dnia lutego, oĞwiadczenia
pierwszego, naszego królewskiego panowania w Czechach
szóstego, w Polsce trzeciego” In cuis rei testimonium presentes litteras fieri et sigillis maiestatis nostre iussimus communiri. Datum in Grecze per manus venerabilis Petri Basiliensis
episcopi Wissegradiensis prepositi regni Boemie cancellarii
principis nostri dilecto anno domini millesimo CCCo. tercio
XIIII Kalendas Februarii, indiccione prima, anno regnorum
nostrorum Boemie VIo, Polonie tercio78.
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Z PRZESZãOćCI REGIONU
Reasumując oba dokumenty królewskie wystawione
w Czechach – GrodĨcu, róĪnią siĊ w swych cechach wewnĊtrznych diametralnie 1. dokument nadanie 2. dokument
potwierdzenie i dalsza donacja m.in. jezior. Niemniej dokumenty te mają równieĪ duĪo cech wspólnych np. tą samą
datacjĊ, wyszáy z tej samej królewskiej kancelarii, te same
podpisy werbalne, pieczĊcie, oraz posiadają znaczącą cechĊ
– mianowicie brak Ğwiadków79.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
Przypisy:

SEWERYN PAUCH

Kilka uwag
o doákach pokutnych

Skróty nastĊpujące w przypisach zostaáy wyjaĞnione w I czĊĞci artykuáu (zob. „KMR” nr 4/2011, s. 13-14.
48
Zob. S. Szczur, Historia Polski Ğredniowiecznej, Kraków 2005,
s. 229 i in.
49
S. Szczur, op.cit., s. 334.
50
Warto wspomnieü tu np. o Tassie z Wisemburga staroĞcie Pomorza GdaĔskiego – zob. HG, t. I. s. 317, (tekst K. JasiĔskiego) oraz PU,
passim.
51
H. CywiĔski, DziesiĊü wieków pieniądza polskiego, Warszawa
1987, s. 30-32.
52
Okres rządów Wacáawów w Polsce to lata 1300-1306; rządy Wacáawa II (1300-1305) oraz rządy jego syna Wacáawa III (1305-1306)
zamordowanego w OáomuĔcu, zob. np. Historia Pomorza, t. I, cz. 1. do
roku 1466, pod red. G. Labudy, PoznaĔ 1969, s. 539 (tekst G. Labudy).
53
PU nr 612 i 613 – Transumpt tego drugiego dokumentu (PU
nr 613) zostaá sporządzony dla klasztoru cystersów w Pelplinie z polecenia wielkiego mistrza Zakonu krzyĪackiego Karola z Trewiru dnia
10.08.1312 r., zob. R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei..., s. 278 przyp. 6.
53A
PU nr 612; 613 por. APG przewodnik, s. 181 i 435.
54
Brak danych odnoĞnie tego by dokumenty te zachowaáy siĊ
w archiwum gdaĔskim po 1945 r. – zob. APG przewodnik, s. 181 i 435.
Nie odnotowują ich równieĪ wydawcy powojennego sumariusza dokumentów ocalaáych po II wojnie Ğwiatowej E. Joachim i W. Hubatsch,
zob. Regesta, pars II, s. 48.
55
Archiwum Diecezji PelpliĔskiej, sygn. 302a/170. Liber privilegiorum Monasterii Pelpliniensis, s. 77-80. por. R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei..., s. 278 oraz przypisy.
56
Por. PU nr 612, 613.
57
Cyt. za M. Perlbach, PU nr 613. Opis oraz odrys tej pieczĊci znalazáem w pracy: S. Rosik, P. Wiszewski, Poczet polskich królów i ksiąĪąt
(od Henryka Brodatego do Kazimierza JagielloĔczyka), Wrocáaw 2005,
s. 206; jej rewers równieĪ u P. StrzyĪ, Páowce 1331, Warszawa 2010.
58
Por. PU nr 612.
59
Ibidem.
60
Ibidem.
61
Ibidem.
62
Ibidem.
63
Ibidem.
64
Miejsce wystawienia dokumentu cyt. za: S. Kujot, Dzieje...,
RTNT, R. 23, 1916, s. 1192; M. Perlbach, PU – index, s. 632.
65
Piotr Basiliensis, biskup Bazylei, prepozyt wyszechradzki i kasztelan czeskiej królewskiej kancelarii. Zob. M. Perlbach, PU – indeks
osób, s. 668.
66
Wedáug obliczeĔ M. Perlbacha dokument ten (wg wspóáczesnej
rachuby kalendarza) zostaá wystawiony dnia 19.01.1303 r.
67
Por. PU nr 612.
68
Por. PU nr 613.
69
Zob. PU nr 262.
70
PU nr 613, por. z nr 612.
71
Por. PU 613.
72
Por. PU nr 612.
73
Por. PU 613.
74
Ibidem.
75
Ibidem.
76
Ibidem.
77
Ibid. por. z PU nr 612.
78
Ibid. por. z PU nr 612.
79
Porównaj poszczególne formy wewnĊtrzne tych 2. dokumentów.

S PR O S T O WAN I E
W poprzednim numerze „KMR” podano báĊdnie:
s. 11, kolumna 2, wers 15 jest Staatsarchiv Danzig, winno byü Stadtarchiv Danzig. NastĊpnie: s. 13, przyp. 3
jest Schrolettera, a powinno byü Schroettera.
Czytelników przepraszamy.
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T

ematyka doáków pokutnych jest tyleĪ frapująca, co
maáo rozpoznana. Brakuje pisanych przekazów, które
pozwoliáyby jednoznacznie poznaü ich genezĊ. Z tego
powodu jesteĞmy skazani na domysáy co do ich powstania.
Czym jednak są owe doáki? Najogólniej rzecz ujmując,
są to wgáĊbienia wystĊpujące na murach koĞcioáów gotyckich. Podczas wielokrotnych wizyt w Ğwiątyni niekoniecznie rzucają siĊ w oczy, gdyĪ czĊsto sprawiają wraĪenie Ğladów po kulach.
Jednym z koĞcioáów posiadających na zewnątrz takie
zagáĊbienia, jest starogardzka fara pw. Ğw. Mateusza. W niniejszym tekĞcie przytoczono kilka teorii, które funkcjonują
w skromnej literaturze tematu, próbujących wyjaĞniü ich pochodzenie. NastĊpnie w zarysie statystycznym zaprezentowano, w jakiej iloĞci wystĊpują one w Starogardzie GdaĔskim.
Najpopularniejsze teorie na temat ich powstania, táumaczą to w nastĊpujący sposób:
a) powstaáy one na skutek drąĪenia w murze koĞcioáa
otworu przez pielgrzymów, którzy w taki sposób
wykonywali pokutĊ (miaáy one zostaü wydrąĪone
palcem, ewentualnie monetą); stąd teĪ wziĊáa siĊ ich
nazwa doáki pokutne;
b) ludzie Ğredniowiecza wierzyli w cudowną, uzdrawiającą moc pyáu pochodzącego z cegieá Ğwiątyni
i w tym celu go wydáubywali, a nastĊpnie spoĪywali;
c) są one wynikiem wiercenia Ğwidrami ogniowymi,
w celu uzyskania ognia w wigiliĊ Wielkiej Nocy1.
Mniej znane teorie táumaczą ich genezĊ w nastĊpujący
sposób:
d) są to odciski ceglarzy;
e) powstaáy na skutek ostrzaáu – Ğlady po kulach;
f) Ğlady po gáadzeniu rączek sierpów;
g) jest to ludowa forma zapisywania zgonów w rodzinach;
h) są to znaki toĪsamoĞciowe osób pochowanych
w okolicy koĞcioáa;
i) byáa to forma upamiĊtniająca osoby, które áoĪyáy datki na utrzymanie Ğwiątyni2.
Pomijając wiarygodnoĞü kaĪdej z wymienionych teorii, i nie zagáĊbiając siĊ w ich mocne i sáabe strony, warto
przeĞledziü, jak prezentuje siĊ statystycznie iloĞü doáków na
koĞciele Ğw. Mateusza.
W Starogardzie GdaĔskim wystĊpują one w ogólnej liczbie 160 sztuk, z czego 141 (88,1 %) są to doáki w postaci
okrągáych otworów, zaĞ 19 (11,9 %) to podáuĪne bruzdy.
Wszystkie doáki znajdują siĊ na poáudniowej Ğcianie koĞcioáa. Na pozostaáych nie znalazáem Īadnego otworu sugerującego, iĪ jest to doáek pokutny.
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CO KRYJð MURY
Tabela 1. WysokoĞci
WysokoĞü (w cm)

IloĞü

%

do 20

11

7,8

21 – 50

25

17,7

51 – 99

52

36,9

100 – 150

53

37,6

pow. 151

–

–

Ponad poáowa doáków (tabela 3) zostaáa wydrąĪona na
gáĊbokoĞü od 0,6 cm do 1 cm. Natomiast doáki gáĊbsze niĪ
1,5 cm wystĊpują na starogardzkiej farze sporadycznie.
Tabela 4. NaciĊcia (bruzdy)

Suma: 141
Jak widaü w tabeli 1 zdecydowana wiĊkszoĞü doáków
(prawie 75 %) znajduje siĊ na wysokoĞci od 51 do 150 cm.
Jest to wysokoĞü na tyle dogodna, aby swobodnie wydrąĪyü doáki, stojąc na podáoĪu. Niespeána 8 % znajduje siĊ
na wysokoĞci do 20 cm (jeden doáek znajduje siĊ 2 cm od
powierzchni), co stawia pod znakiem zapytania swobodną
moĪliwoĞü umieszczenia tych otworów w sposób nie sprawiający problemów natury technicznej.

Doáki pokutne na murach starogardzkiej fary
fot. Seweryn Pauch

Tabela 2. ĝrednice
SzerokoĞü (w cm)

IloĞü

%

1,1 – 1,5

14

10

1,6 – 2

48

34

2,1 – 2,5

65

46

2,6 – 3

14

10

Suma: 141
Analiza Ğrednic (tabela 2) pokazuje, Īe aĪ 80 % doáków
posiada szerokoĞü od 1,6 do 2,5 cm. Trudno odpowiedzieü
na pytanie w jaki sposób owe otwory powstaáy. Znamienne,
Īe wszystkie mają zbliĪoną wielkoĞü, nie są mniejsze niĪ
1 cm i wiĊksze niĪ 3 cm.

GáĊbokoĞü
(cm)

DáugoĞü
(cm)

Orientacja

2

2

2

9

pionowa

16

2-3

1,6

9

pozioma

17

2

1

12

pozioma

13 - 17

2

0,5

8

pozioma

24

2

1

11

pozioma

24

1,5

0,5

8

pozioma

33

1-3

1,7

15

pozioma

36

2,5

2

12

pozioma

42

1 – 2,5

1

13

pozioma

42 - 45

1

0,8

14

pozioma

46

2

1,2

12

pozioma

47

2

0,8

12

pozioma

48

2

0,5

10

pozioma

72

1,5

1

10

pionowa

80

1,6

0,5

8

pionowa

81

1,2

1,6

15

pozioma

85

2

0,5

8

pionowa

97

2,5

0,5

6

pionowa

111

1,5

1,5

9

pozioma

Jak pokazuje powyĪsze zestawienie (tabela 4), doáki
w postaci naciĊü wystĊpują w zdecydowanie mniejszej liczbie niĪ doáki okrągáe. Znajdują siĊ na róĪnych wysokoĞciach,
ich szerokoĞü waha siĊ zwykle w granicach 1 – 2 cm, a dáugoĞü wynosi zwykle od 8 do 12 cm.
Charakterystyczne jest umiejscowienie wszystkich doáków od strony poáudniowej.
Analiza porównawcza z innymi Ğwiątyniami, na których
wystĊpują podobne obiekty, prawdopodobnie pozwoli wysnuü wnioski przybliĪające do rozwiązania tajemnicy ich
pochodzenia. Pomimo, Īe wiemy, jaka jest ich iloĞü i wymiary, nie potrafimy okreĞliü celu powstania, ani sposobu,
w jaki je stworzono.

Przypisy:

GáĊbokoĞü (cm)

IloĞü

%

0,1 – 0,5

31

22

KMR

SzerokoĞü
(cm)

Suma: 19

Tabela 3. GáĊbokoĞü

0,6 – 1

88

62,4

1,1 – 1,5

20

14

1,6 – 2

1

0,7

2,1 -

1

0,7

Suma: 141

WysokoĞü
(cm)

1

2

Takie teorie przytoczyá autor, który zapoczątkowaá interesującą
dyskusjĊ na temat doáków pokutnych na stronie http://www.forum.
eksploracja.pl/viewtopic.php?f=142&t=9570&st=0&sk=t&sd=a&start=0
Teorie oznaczone od „d” do „i” podajĊ za: Andrzej Mietz, Graffita
czasów nowoĪytnych na murach koĞcioáów w Grudziądzu i okolicy: toĪsamoĞü – orĊdownictwo – zbawienie, Rocznik Grudziądzki,
T. XIII (1998), s. 46
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PAMNIANTNIK PO NASZAMU
PoniĔej napisany gwarñ kociewskñ fragment „Pamiötnika lekarza”, dotyczñcy podróĔy poĈlubnej autora. Okazjñ do odczytania tego tekstu na spotkaniu trójmiejskich kociewiaków (patrz
relacja ze spotkania str. 28-29) byäa 55. rocznica Ĉlubu autora i Zofii Janukowicz (polska wokalistka
operowa, profesor Akademii Muzycznej im. Stanisäawa Moniuszki w Gdaþsku). Córka paþstwa
Pobäockich, Ewa, 9 stycznia 2012 roku otrzymaäa tytuä profesora zwyczajnego sztuki muzycznej
w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie i w Akademii
Sztuk w Tokio. Gratulujemy!

HUBERT POBãOCKI

Nasza podróĪ poĞlubna

T

oü, jak ludzie na Kociewiu só nawykáe, po Ğlubzie
ji weselisku máode jedó wew podróĪ poĞlubna. Nim
do tego doszáo, my obadwa ZoĞka ji ja, chodzilim
zes sobó ponad rok. Poznelim sie na wczasach studenckich
wew Kudowie. Ona, repatriantka zes za Buga, sztudyrowaáa
na dwu wydziaáach PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Muzycznej
w Sopocie. Ja – Kociewiak – po ukoĔczeniu Akademii Medycznej wew GdóĔsku zostaáóm musowo, nakazam pracy,
jako dentysta skierowany do Ruchomych Ambulansów Dentystycznych. Wejta tedy wew kujawsko-kociewskich wiochach plómbowaáóm gburkóm, gburóm ji jejich dziecióm
zamby. Niy wew wszistkich wiochach daáo elekstryka tedy
miaáóm bormaszyna do trampania. Toü najwiancy rwaáóm
ji wstawiaáóm zambów. ZoĞka byáa tyĪ robotna. Zamanówszy zarabiaáa uĪ Ğpsiywaniam ji sztrykowaniam pulowerów,
heklowaniem deczków, czy artystycznym sztypowaniam.
Przez rok tyrania zebrelim tyla dytków, Īe moglim sie pobraü, wyprawjiü weselisko ji pojechaü wew podróĪ poĞlubna. Byá kóniec 1956 roku.
ĝlub mielim wew katydrze oliwski. Udzieliá go nóm
ksióndz chtórnygo znaáóm eszcze zes Starogardu chdzie
nóm, szkólnym gzubóm, udzielaá lekcji religii. Tedy, przed
Ğlubam, Ğmiaáo poszed Īem do niego na plebania, co by
obgadaü ji opáaciü rodzaj Ğlubu. Mogáóm wybraü pomniandzy staró liturgió abo nowó liturgió. Byáóm moderny toü
tedy wybraáóm nowa liturgia Ğlubna. Jak Īem szed nazatki
zes plebanii do katedry Īgaá deszcz, daáo rychtych ulew.
ĩeby niy ufyfraü nowych buksów od Ğlubnygo ancuga
podwinóá Īem nogafki buksów do pu ikrów. Do katydry
wlejciaá Īem mokry jak kura. Pod chóram stojaáa uĪ moja
brutka. Wew klatrach miaáa wpsianty harnotlami stroik
zes biaáych ptasich psiórów. Przywiezáa go sobie latoĞ zes
Genewy, chdzie bolechowaáa na mniadzynarodowym kónkursie Ğpiywaczym. Wew rance trzymaáa rychel bestrych
kwsiatów. Sáawne, wielgachne oliwskie organy zagreli
Toccata ji fuga d-moll Jana Sebastiana Bacha. Toü tedy záapaá Īem ZoĞka pod pacha ji obadwa ruszylim, po apartnie
opáacónym, czerwónym laufrze, do oátarza. Tamój ksióndz
szepnóá mnie na ucho: spuĞü pan buksy. Ji drugi raz gáoĞni:
spuĞü pan buksy! Zdziwiá Īem sie, Īe ta nowa liturgia tego
od pana máodygo wymaga. Na inkszych Ğlubach, chtórne
wjidziaáóm, tego czegoĞ niy daáo. Wejta tedy rzekáóm do
ksiandza na caáki gáos, Īeby nóm daá Ğlub wedle stary liturgii. Toü tedy ón jano letko sie uĞmniychnyá ji naczyá modliü
sie po áacinie. Toü to mnie uspokojiáo. Po sakramentalnym
„jó” ji wymianie záotych obrónczków szlim do wyjĞcia.
Organista rĪnóá marsza weselnego Feliksa Mendelssoh-
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na. Ludzie wew áawkach powstaweli ji wytrzeszczónymi
Ğlypsiami – caákami gambami – dó nas sie Ğmnieli. Znówki
staáóm sie niemjyrny.
Przed dĨwiyrzami katydry stojaáa uĪ taksówka, firmy
Warszawa, zes numeram bocznym 13. Dopsiyro wew ty
stary karze, jak Īem siad kele moji, zmiarkowaá Īem, Īe
móm podwiniante nogawki od buksów, a zes poza zoków
da wjidaü biaáe kalasóny. Terazki Īem pojóá czamu gapsie sie na mnie tak gapsili. Chwadko zajechelim pod dóm
marynarza Polskich Linii Oceanicznych chdzie ZoĞka od
lat pómniyszkiwaáa na stancji. Zawczorym do Oliwy, wew
oglandy, przyjecheli teĞcie zes Eáku na Mazurach. Przytachali zes sobó walna guáa na maltych. Przez noc miaáa
skruszeü na zimnie wew obórce co stojaáa wew ogrodzie.
Ryno, jak kucharka chciaáa jó upsiec zmiarkowaáa, Īe guáa
wraz zes áapaczam odfsiurnyli. Toü tedy ZoĞka keresowaáa:
do kartofelzalatu dodaü ugotowanych, pokrojónych bulwów, sztóle chlyba posmarowaü okrasó gysió, co by halaáo jeĞcia dla ponad 20 goĞciów. Toü daáo eszcze skumbria
wew tomacie zes byksów ji zylc zes kurzych áapków. Wew
latach psiaĔdziesióntych ubiegáygo wieku wew Polsce daáo
mnianso, wurszta ji szmalec eszcze durcham na kartki. Po
kuchach proszkowych, na máodziach i zes glómzo daáo eszcze na ostaciek torta. Do tego kawa zes bónów, arbata zes
farinó ji wino zes Ğwantojónków. Gospodarz uĪyczyá nóm
na weselisko caáke psiantro dómku. Po wieczerzy naczali
sie tóĔce. Zes ryradáa marki Pionier, wew maáy czarny kistce, daáo czuü „przy sobocie po robocie”. Zenon Wiktorczyk
ji Hanka Bilekicka szportoweli ji na zmniana opowiadeli kipki opaáki. Do tóĔca przygrywaáa orkiestra Cajmera.
Po nich zes stacji Radia Luksemburg daáo czuü BoogieWoogieji inksze wygibi. Máode tóĔczyli do ryna. Lólki
wew nórtach jizby pochrapyweli. Po zastolu Ğwiadki, oba
rosáe cháopy, odprowadzili nas na bana.
Bana zes Gdyni do Bydgoszczy uĪ wew Oliwie byáa fol
podróĪnych, chtórne po Gwazdce wraceli do dóm. Toü tedy
wejta nasze Ğwiadki ruk-cug podsadzili nas przez okno do
ĞrodĨka wagónu. Podeli nóm psindle zes tym czego sie dochrapelim. A byáa to sztepdeka, poduszka zes gysich psiórów ji walna, metalowa biaáa micha, chtórna miaáa nóm
sáuĪyü za áazianka. Na WileĔszczyĨnie mnianowaáa sie bania. Wew GdóĔsku stojelim uĪ „wygodnie” wew cztyrych,
dwa pary, wew wychodku wagónu drugi klasy. Na zmiana
przez caáka sztreka – 3 godziny – trzymelim nad gáowami
nasza bania. Zes pasaĪyrami wychodka tak sie zgadelim,
Īe przez lata, na Ğwanta, przesyáelim só bryfkartki. Wnetki daáo czuü gáos „Bydgoszcz, tu Bydgoszcz! PasaĪyry do
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Torunia przez Fordon, Kijewo-Królewskie przesiadaü na
peron 4 B. Zes wagónów wyskakiwaü, waĪne biljety pokazywaü, przesztrychniante niy giltujó”. Na Kujawach daáo uĪ
zima. Kurzyá Ğmniyg. Wew grulki szczypaá mróz. Jechelim
do postoju mojygo Ruchómygo Ambulansu Dentystycznygo. Na banie, wew Kijewie-Królewskim, czekaá uĪ na nas
mój pacjent zes sankami zaprzangniantami wew dwa kónie.
Oba byli obszadziaáe. Jedan blisal, drugi myszak. Kuczer
obwiesiá jich zwónkami. ĝmnignóá batam ji wnetki zajechelim przed szkoáa chdzie Īem stojaá zes swojim ambulansam.
Dycht pod dacham, na górze, czekaáa na nas maáa, zimna

jizdebka. Stojaáo wew ni jedno Īelazne, Ğpsitalne wyro. Na
nim sztrozak fol sáómy, nachlastnica na sztepdeka. Na Ğrodóku jizby sztyrokaĔciasty stóá ji dwa szymle. Wew nórcie
jizby bróny, kachlowy psiec, przed nim klafka drewków ji
kubeáek wangla na caáki dziaĔ. Zes áokna drugiego psiantra daáo wjidaü kujawska szyrzawa, oĞmniyĪone – rozcióngniante po horyzónt – nagie jak my pola. Óne wjidzieli sie
nóm lepsi niĪ niyjedny parze, co pojechaáa wew podróĪ
poĞlubna do ciepáach krajów, wew na ta mniara, na Wyspy
Kanaryjskie. Za dziewiaĔü mniasiancy przyszáa na Ğwat nasza córka Ewka.

Sáówka i zwroty kociewskie w kolejnoĞci ich uĪycia w tekĞcie:
toü – przecieĪ
nawykáe – przyzwyczajone
obadwa – oboje
sztudyrowaáa – studiowaáa
musowo – obowiązkowo
wejta – patrzcie
gburóm – cháopom, rolnikom
bormaszyna – wiertarka dentystyczna
trampanie – pedaáowanie, noĪny napĊd
robotna – pracowita
zamanówszy – czasami
sztrykowaniem – robótkami na drutach
pulowery – swetry
heklowaniam – szydeákowaniem
deczków – serwetek
sztypowaniam – cerowaniem artystycznym
tyraü – ciĊĪko pracowaü
dytki – pieniądze
gzubóm – cháopcom w wieku szkolnym
moderny – postĊpowy
Īgaá deszcz – mocno padaáo
ulew – ulewa
ufyfraü – ubrudziü
buksy – spodnie
ancug – garnitur
pu ikrów – do poáowy áydek
brutka – narzeczona
klatry – wáosy
arnotle – spinki do wáosów
latoĞ – tego, bieĪącego roku
bolechowaáa – gáoĞno, niezbyt czysto Ğpiewaáa
apartnie – oddzielnie, specjalnie
laufer – chodnik
inkszy – inny
naczyá – rozpocząá
jó – tak
rĪnóá – graá z temperamentem
Ğlypsia – oczy
niemjyrny – niespokojny
stara kara – sfatygowany, zuĪyty samochód
zoki – skarpetki
kalasony – kalesony
zawczorym – przedwczoraj
oglandy – na zapoznanie siĊ
guáa – indyk, indyczka
obórka – samodzielny budynek gospodarczy
áapacz – záodziej
odfsiurnyli – odlecieli
keresowaáa – zarządzaáa
kartofelzalat – saáatka kartoflana
bulwy – kartofle
sztóle – skibki chleba
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okrasó gysió – mielone miĊso gĊsie z táuszczem
halaáo – starczyáo
byksa – puszka, konserwa
zylc – zimne nóĪki
wurszta – kieábasa
kuchy proszkowe – ciasta proszkowe
kuchy na máodziach – droĪdĪowe ciasta
glómza – twaróg, tu: sernik
ta torta – tort
bónki – kawa ziarnista
arbata zes farinó – herbata z cukrem
Ğwantojónki – porzeczki
tóĔce – taĔce
ryradáo – radio
kistka – skrzynka
daáo czuü – byáo sáychaü
szportoweli – Īartowali
kipki opaáki – dowcipy
wygibi – modne, szybkie taĔce
nórty – kąty pokoju
zastole – poprawiny
bana – dworzec, pociąg, peron
fol – peáen
ruk-cug – raz-dwa, szybko
psindle – nieforemne bagaĪe
dochrapelim sie – dorobiliĞmy siĊ
sztepdeka – koádra
walna – wielka
bania – áaĨnia na WileĔszczyĨnie
wychodek – ubikacja
sztreka – trasa pociągu
bryfkartki – pocztówki
przesztrychniante – przekreĞlone
niy giltujó – są niewaĪne
grulki – nosy
obszadziaáe – pokryte szronem
blisal – koĔ z biaáą plamą na czole
myszak – siwek
kuczer – woĨnica
ambulans – przenoĞny gabinet dentystyczny
dycht – caákiem
wyro – áóĪko
sztrózak – siennik
nachlastnica – poszwa na koádrĊ
szymle – taborety
bróny – brązowy
kachlowy – kaflowy
klafka –narĊcze drewna
kubeáek – wiaderko
szyrzawa – szerokie pole
wjidzieli sie nóm – podobali siĊ nam
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Z PRZESZãOćCI REGIONU

Kolejne wydanie rocznika

Z

wielką przyjemnoĞcią informujemy PaĔstwa, Īe
ukazaá siĊ siódmy numer RYDWANU, rocznika
muzealnego Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim.
Znaczną czĊĞü tegorocznego wydania RYDWANU stanowią artykuáy dotyczące Kroniki ĝwiĊtego Zakonu Cystersów w Pelplinie. 19 kwietnia 2010 roku z inicjatywy senatora Andrzeja Grzyba w WyĪszym Seminarium Duchownym
w Pelplinie doszáo do inauguracji prac badawczych, mających na celu przetáumaczenie, naukowe opracowanie
i wydanie Kroniki ĝwiĊtego Zakonu Cystersów w Pelplinie oraz
powoáania komisji badawczej w skáadzie: prof. dr hab. Klemens
Bruski (przewodniczący komisji), dr hab. Marek SmoliĔski,
dr Sáawomir KoĞcielak, ks. prof. dr hab. Krzysztof Koch,
ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny, ks. dr Antoni Bączkowski,
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek, dr Michaá Kargul, mgr Karol Wróblewski.
Komisja uznaáa, iĪ priorytetem jest nowy przekáad Kroniki z áaciny na jĊzyk polski. Sformuáowano równieĪ postulat zorganizowania konferencji naukowej poĞwiĊconej
Kronice pelpliĔskiej. Odbyáa siĊ ona 27 listopada 2010 roku
w WyĪszym Seminarium Duchownym 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 Mar-
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szaáek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Parlamentarny Zespóá Kociewski. W trakcie konferencji wygáoszono siedem
referatów omawiających dzieje i zawartoĞü kroniki pelpliĔskich cystersów. Zostaáy one zamieszczone w najnowszym
wydaniu RYDWANU.
Ireneusz Mikoáajczyk podkreĞla koniecznoĞü przetáumaczenia caáej Kroniki pelpliĔskiej na jĊzyk polski. Z kolei Klemens Bruski w bardzo ciekawy sposób opisuje w swoim artykule obie czĊĞci Kroniki – zarówno pod wzglĊdem treĞci, jak
i grafiki oraz przybliĪa zagadnienia dotyczące jej autorstwa.
Sposób, w jaki Kronika pelpliĔska opisuje związaną z zakonem cystersów dziaáalnoĞü dynastii Sobiesáawiców przedstawia nam Karol Wróblewski. Natomiast Michaá Kargul zwraca
uwagĊ na konteksty, w jakich pojawiaáy siĊ na stronach Kroniki nazwy kociewskich miast. WartoĞü Kroniki ze wzglĊdu na
zawarte w niej informacje biograficzne uĞwiadamia w swojej
pracy Ryszard Szwoch. Krzysztof Kaczmarek poĞwiĊca uwagĊ zdobywaniu wyksztaácenia przez cystersów, zaĞ Sáawomir
KoĞcielak natomiast odsáania informacje o Īyciu pomorskich
cystersów, opisane na áamach gdaĔskich kronik jezuickich
miĊdzy XVI a XVIII wiekiem. Fakty na temat Īycia i twórczoĞci barokowego panegirysty, autora herbarza pruskiego, Jana
Karola Dachnowskiego, którego twórczoĞü stanowiáa jedno ze
Ĩródeá Kroniki pelpliĔskiej, przybliĪa nam profesor Jacek Kowalkowski. Natomiast profesor Marek SmoliĔski rozprawia
o tym, w jaki sposób Kronika ukazuje stosunki miĊdzy cystersami z Pelplina a joannitami z Lubiszewa i Skarszew.
W RYDWANIE tradycyjnie pojawiáy siĊ równieĪ artykuáy dotyczące odkryü archeologicznych na terenach Kociewia.
Máodzi naukowcy, Magdalena Waáaszewska i Piotr WoĨniak
piszą o rozwaĪaniach na temat znaczenia krĊgów kamiennych
w Odrach. W osobnym artykule pani Magda opowiada o znaleziskach datowanych na kulturĊ pomorską z miejscowoĞci
Grabowo Bobowskie. Profesor Tadeusz Grabarczyk przypomina o znaczeniu dziaáalnoĞci archeologicznej na Kociewiu
cenionego badacza, Gotfryda Ossowskiego. Marian Kochanowski opowiada historiĊ niezwykle ciekawych odkryü
w Lesie SzpĊgawskim oraz miejscowoĞci Stara Jania.
Warto zwróciü takĪe uwagĊ na cykl artykuáów związanych ĞciĞle z tematyką Kociewia. Trzy z nich to sprawozdania z badaĔ terenowych zorganizowanych w maju 2011 roku
na Kociewiu, w Osieku. Odbyáy siĊ one w ramach warsztatów regionalnych organizowanych przez Studenckie Koáo
Naukowe Mozaika, Muzeum Ziemi Kociewskiej i Starostwo
Powiatowe w Starogardzie GdaĔskim, koordynatorką i pomysáodawczynią warsztatów byáa Patrycja Hamerska. Patronat honorowy nad warsztatami objąá Parlamentarny Zespóá Kociewski. W warsztatach uczestniczyáo 20 studentów
z Uniwersytetu GdaĔskiego, Politechniki GdaĔskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika w Toruniu.
Celem warsztatów byáo zapoznanie studentów z kulturą Kociewia poprzez udziaá w warsztatach z taĔca kociewskiego, haftu i rzeĨby. Poza tym studenci prowadzili w tych
dniach badania terenowe, mające na celu zbadanie toĪsamo-
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Ğci regionalnej mieszkaĔców Osieka (studenci z Uniwersytetu GdaĔskiego, opiekunem tej grupy byáa dr Aleksandra
Wierucka), obrzĊdowoĞci (studenci z Torunia, opiekunem
grupy byá mgr Sylwester Kieábasiewicz) i gwary (doktorantki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
opiekunem grupy byáa prof. Maria Pająkowska-Kensik).
W RYDWANIE przedstawione zostaáy wstĊpne sprawozdania z tychĪe badaĔ autorstwa prof. Marii Pająkowskiej-Kensik, dr Aleksandry Wieruckiej, Sylwestra Kieábasiewicza
oraz Katarzyny Sturmowskiej.
Warsztaty te organizowane byáy juĪ po raz trzeci i cieszą siĊ ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów
i nauczycieli akademickich. Są doskonaáą okazją do promocji naszego regionu i byü moĪe przyczynią siĊ do tego, Īe
Kociewiem zainteresują siĊ pod kątem naukowym takĪe studenci i naukowcy spoza Kociewia.
Poza tym w tegorocznym wydaniu „Rydwanu” senator
Andrzej Grzyb wraz z Magdą Kalkowską snują rozwaĪania
na temat toĪsamoĞci pomorskiej, poczucia wspólnoty regionalnej mieszkaĔców Pomorza.
Wiesáaw Gogan opisuje dzieje majątku mieszczącego siĊ
we wsi Rulewo w gminie Warlubie.
Marta Musioá zwraca uwagĊ na problem braku poszanowania dla zabytków wiejskiej architektury, wymieniając przy
tym przykáady zabytkowych drewnianych chat na Kociewiu.
Krzysztof Filip w pasjonujący i szczegóáowy sposób
prezentuje historiĊ powstania i dziaáalnoĞci Milicji Obywatelskiej w powiecie starogardzkim.
Są w numerze naszego rocznika równieĪ artykuáy-wspomnienia. Edmund ZieliĔski napisaá obszerny artykuá wspomnieniowy na temat kociewskich twórców ludowych, przede
wszystkim rzeĨbiarzy. Profesor Maria Pająkowska-Kensik
przywoáuje pamiĊü o niezwykáych ksiĊĪach, pochodzących
z Kociewia, którzy, jak pisze autorka „znacznie poszerzyli
zakres duszpasterstwa”. Są to m.in. J. S. Pasierb, W. àĊga,
F. Kamecki i B. Sychta.
Adam Lisenbarth, kontynuując opowieĞü na temat losów
swojego ojca, Witolda Lisenbartha, odkrywa przed nami
tajemnice struktur i funkcjonowania polskiego wywiadu
i kontrwywiadu wojskowego.
RóĪa Janca-Brzozkowska wspomina dawnego nauczyciela ze starogardzkiego gimnazjum – Dawida Bruskiego.
No i w koĔcu coĞ dla miáoĞników sztuki. Jutta Fethke
„oprowadza” nas po Muzeum Prus Zachodnich. Obszerny
artykuá, bogato opatrzony ilustracjami, poĞwiĊcony jest obrazowym ujĊciom miast, m.in. GdaĔska, Torunia, Elbląga,
Kwidzyna, Malborka.
SztukĊ ludową przybliĪa nam Anna LedwoĪyw. W jednym ze swoich artykuáów opisuje wraĪenia z II Pleneru
Twórców Ludowych „Kociewskie Wycinki” 2011, w którym
wziĊli udziaá twórcy ludowi z Pomorza. W drugim artykule
natomiast autorka pisze o historii haftu na Kociewiu, przenosząc nas tym samym w Ğwiat igáą i nicią wyszywany.
DziĊkujemy Czytelnikom za zainteresowanie Rydwanem
i za okazywaną nam ĪyczliwoĞü. Rydwan staá siĊ poniekąd
kroniką opisującą naszą przeszáoĞü, obserwującą teraĨniejszoĞü i budującą fundamenty przyszáoĞci, opartej przecieĪ
na wspólnej historii, tradycji i kulturze.

Oprac. Muzeum Ziemi Kociewskiej
Najnowszy numer „Rydwanu” dostĊpny jest w naszym Muzeum,
przy ul. Bocznej 2 w Starogardzie GdaĔskim w cenie 25 zá. Rocznik
moĪna zamawiaü takĪe telefonicznie pod nr tel. (58) 562 46 75.
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ZOFIA MASSOWA, HANNA MOLESZTAK

Syn Ziemi
Kociewskiej
DZIEē PATRONA
W TCZEWSKIM EKONOMIKU

Janusz Stanisáaw Pasierb – ksiądz, poeta, doktor habilitowany historii sztuki, doktor teologii i archeologii, profesor zwyczajny nauk humanistycznych Akademii Teologii
Katolickiej, praáat honorowy Jego ĝwiątobliwoĞci – wybitny
syn Ziemi Kociewskiej…
Byá Europejczykiem znającym muzea caáego kontynentu,
wytrawnym uczestnikiem kongresów i seminariów, a jednoczeĞnie miáoĞnikiem i znawcą wáasnej Maáej Ojczyzny,
tych okolic miĊdzy Lubawą, Tczewem, Pelplinem... – tak go
charakteryzowaá Piotr Wojciechowski. Pasierb urodziá siĊ
w Lubawie na Pomorzu, w Tczewie rozpocząá naukĊ
w Szkole Podstawowej nr 5, kontynuowaá ją w Liceum
Ogólnoksztaácącym im. Adama Mickiewicza, gdzie zdaá
w 1947 roku egzamin dojrzaáoĞci. PóĨniej przyjeĪdĪaá do naszego miasta juĪ jako kapáan i uczony Ğwiatowej sáawy. Jego
Ğcisáe związki z Tczewem odbierane są tu jako autentyczny
powód do dumy. ĝwiadectwem tego byáo przyznanie mu
w 1991 roku wyróĪnienia Rady Miejskiej – tytuáu Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Przez wiele lat byá profesorem w WyĪszym Seminarium Duchownym w Pelplinie…
Byá niewątpliwie Europejczykiem, a jednoczeĞnie caáym
swoim Īyciem potwierdzaá uczuciową áącznoĞü z miejscem,
z którego wyszedá, ze swoją Maáą Ojczyzną.
Od 1998 roku ks. Janusz St. Pasierb jest Patronem Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie. W tym roku,
11 stycznia nasza spoáecznoĞü juĪ po raz czternasty ĞwiĊtowaáa DzieĔ Patrona Szkoáy.
TWORZYû SIEBIE
Za naszym Patronem powtarzamy w szkole, Īe przejĞcie
od niedojrzaáoĞci do dojrzaáoĞci to przejĞcie od postawy
konsumpcyjnej do postawy twórczej, uĞwiadomienie sobie,
Īe muszĊ tworzyü siebie, wynaleĨü swoje Īycie, stworzyü
dom, tworzyü spoáeczeĔstwo, daü innym moĪliwoĞü rozwoju
i twórczoĞci..., stąd teĪ chĊtnie przygotowujemy siĊ kaĪdego roku do obchodów szkolnego ĞwiĊta. JuĪ od pierwszych
dni grudnia nauczyciele historii w klasach pierwszych prowadzili lekcje, na których przedstawili uczniom sylwetkĊ
ksiĊdza Pasierba, skupiając siĊ na jego biografii; ksiĊĪa
katecheci i nauczyciele jĊzyka polskiego interpretowali
z máodzieĪą wybrane jego liryki. Najmáodsi uczniowie wraz
z wychowawcami podąĪali Ğladami Patrona do Pelplina,
gdzie zwiedzali BazylikĊ Katedralną, Muzeum Diecezjalne
oraz odwiedzali grób ks. Pasierba.
NASZE SPOTKANIE Z PATRONEM
Obchody naszego ĞwiĊta swoją obecnoĞcią uĞwietnili
znamienici goĞcie – miĊdzy innymi starosta powiatu tczewskiego, Józef PuczyĔski.
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NAJNOWSZE WYDARZENIA
Jest juĪ tradycją naszego Zespoáu Szkóá Ekonomicznych, Īe czcimy pamiĊü ksiĊdza Pasierba miĊdzy innymi
w formie turnieju wiedzy o jego Īyciu i twórczoĞci, który przebiega pod hasáem „Nasze spotkanie z Patronem”.
W tym roku odbyáa siĊ czternasta edycja konkursu dla
uczniów najmáodszych klas. Pierwsze z zadaĔ konkursowych polegaáo na przygotowaniu piosenki do wiersza ksiĊdza – poety. Od 1998 roku, kiedy to wybraliĞmy ks. Pasierba
na Patrona szkoáy, nasi nauczyciele, przyjaciele i uczniowie
komponują muzykĊ do jego wierszy – dwa lata temu wydaliĞmy je na páycie „Nie czekaj na Īycie”. Cieszymy siĊ, Īe to
nasze wydawnictwo Īyje w nas – Īe kolejne roczniki máodzieĪy chcą Ğpiewaü te utwory. Drugie zadanie konkursowe
polegaáo na wykonaniu prezentacji multimedialnej pod hasáem „ĝladami Patrona” – byáy to reportaĪe poszczególnych
klas z ich wyjazdu do Pelplina. Ostatnią konkurencją byáa
recytacja wiersza. Zmagania uczniów oceniaáo jury w skáadzie: wicedyrektor Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie, Wioletta GáowiĔska, Karol Samp – nauczyciel fizyki
i przedmiotów informatycznych, uczennica Martyna ZieliĔska – reprezentantka klasy II ekonomicznej b, która zwyciĊĪyáa w ubiegáorocznej edycji konkursu. Konkurs w tym roku
wygraáa klasa ekonomiczna a, drugie miejsce zajĊáa klasa
hotelarska b, a trzecie – hotelarska a. Nad caáoĞcią konkursu
czuwali – Zofia Massowa, która uczy w naszej szkole jĊzyka
polskiego i wiedzy o kulturze oraz ksiądz Karol Gierszewski, który prowadzi szkolny chór.
POMORSKI SZLAK KSIĉDZA JANUSZA STANISàAWA PASIERBA
Wedáug ksiĊdza Pasierba niezmiernie waĪnym elementem toĪsamoĞci kaĪdego czáowieka jest jego Maáa Ojczyzna,
miejsce, z którego siĊ wywodzi. Nasz Patron napisaá: Maáe
ojczyzny uczą Īyü w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyĨnie
ludzi. Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyü, Īeby byá zdolny do wielkich uczuü w stosunku do tego,
co najwiĊksze w Īyciu i na Ğwiecie. Dyrektor Zespoáu Szkóá
Ekonomicznych w Tczewie, Jerzy Cisewski, odwiedziá te
miejsca na Pomorzu, które są związane z Patronem naszej
szkoáy, a ze swoich wĊdrówek przygotowaá dla nas prezentacjĊ Pomorskiego Szlaku ksiĊdza Janusza Stanisáawa Pasierba: droga prowadziáa nas z Tczewa, przez Pelplin, Piaseczno, Nowe, Gniew, Grudziądz, LubawĊ, Wielki LubieĔ,
Kamieniec, GdaĔsk, RedĊ, ĩarnowiec, DĊbki – z powrotem
do Tczewa.
MOJA MAàA OJCZYZNA
MyĞl ksiĊdza Pasierba, podkreĞlająca znaczenie naszych
korzeni, staáa siĊ inspiracją dla uczestników drugiej edycji szkolnego konkursu fotograficznego, który w tym roku
przebiegaá pod hasáem: „Moja Maáa Ojczyzna”. Nasz Patron
pisaá: Maáe ojczyzny wzbogacają ojczyznĊ wielką i wzbogacają teĪ olbrzymią symfoniĊ Ğwiata. BylibyĞmy w nim zagubieni, gdyby nie ten klucz, który zabieramy z domu. Rolą nauczycieli jest pomaganie uczniom w znajdowaniu klucza do
Ğwiata. Ten konkurs miaá nauczyü ich dostrzegania piĊkna
blisko – na wyciągniĊcie rĊki. Jego pomysáodawczyni i organizatorka, Agnieszka Bojko, nauczycielka jĊzyka polskiego, przedstawiáa nastĊpujące wyniki obrad jury: pierwsze
miejsce zająá Oskar Skrodzki z klasy I ea, drugie ex aequo
– Angelika Hildebrandt z klasy I eb i Monika Jurczyk z klasy
II ea, trzecie – Martyna Tomaszewska z klasy III hb. MoĪemy siĊ pochwaliü, Īe gáówną nagrodą w konkursie byá aparat fotograficzny! Prace uczniów, prezentujące piĊkno Ziemi
Kociewskiej, pokazane zostaáy na szkolnej wystawie.

20

ODSàONIû TWARZ
Natura ludzka jest dotkniĊta záem, jednoczeĞnie doĞwiadczamy trudów egzystencji – czáowiek moĪe jednak zdobyü
siĊ na wysiáek odnalezienia wáasnego oblicza – zrzuciü maskĊ, zrezygnowaü z grymasu, odzyskaü twarz…
GoĞciom i spoáecznoĞci szkoáy zaprezentowany zostaá montaĪ poetycko-muzyczny zatytuáowany „Odsáoniü
twarz”, przygotowany przez zaprzyjaĨnioną ze szkoáą GraĪynĊ Bernat, ZofiĊ MassowĊ i ksiĊdza Karola Gierszewskiego. Byá on przez nas przedstawiony w maju ubiegáego roku
na Pomorskim Festiwalu Poetyckim imienia ksiĊdza Janusza Stanisáawa Pasierba w Pelplinie w kategorii programy
poetycko-muzyczne, zajĊliĞmy wtedy drugie miejsce.
PASIERBOWA EUROPA DUCHA
Z okazji tegorocznego Dnia Patrona w murach naszej
szkoáy zagoĞciáa wystawa zatytuáowana „Pasierbowa Europa Ducha”, która zostaáa otwarta 15 listopada 2004 roku
z inicjatywy i wedáug scenariusza Marii Wilczek, a zorganizowana przez FundacjĊ im. ks. Janusza Stanisáawa Pasierba i Mazowieckie Centrum Kultury. Jej ideĊ przedstawiáa Hanna Molesztak, która uczy w naszej szkole jĊzyka
polskiego i wiedzy o kulturze. Wystawa pomyĞlana zostaáa jako ekspozycja „wĊdrująca”, która miaáaby dotrzeü do
róĪnych miast i miasteczek Polski. Warszawa, Lublin, ToruĔ, Wáocáawek, ĩabno, Pelplin – to tylko niektóre z miast,
w których goĞciáa na przestrzeni lat. Wystawa „Pasierbowa
Europa Ducha” prezentuje ksiĊdza Pasierba jako jednego
z najznakomitszych twórców kultury polskiej, wybitnego
uczonego, historyka sztuki, poetĊ, ale nade wszystko czáowieka – otwartego na innych ludzi, bliskiego czáowiekowi.
Prezentuje artystĊ, którego twórczoĞü zawiera uniwersalne
przesáanie. Pasierb mówi czytelnikowi o prostych ludzkich
powinnoĞciach, o miáoĞci, cierpieniu, wierze i chrzeĞcijaĔskiej nadziei. Zwraca uwagĊ na nieustającą koniecznoĞü
dialogu pomiĊdzy religią a kulturą. Wreszcie uczy myĞlenia
o Europie jako kontynencie o wielowiekowych chrzeĞcijaĔskich tradycjach, które definiowaá jako okreĞloną wspólnotĊ
duchową. Na zakoĔczenie naszego uroczystego dnia goĞcie
wraz z dyrekcją szkoáy, nauczycielami i uczniami zwiedzali
wystawĊ, która zostaáa w godzinach popoáudniowych udostĊpniona mieszkaĔcom Tczewa.
TRWAû OZNACZA OCALIû DOBRO I PIĉKNO
PamiĊü o ksiĊdzu Pasierbie trwa w naszych sercach
przede wszystkim dlatego, Īe caáe jego Īycie, caáa jego przebogata twórczoĞü literacka nie pozwala przejĞü obojĊtnie
wobec najwiĊkszego skarbu, jaki mamy – naszego czáowieczeĔstwa. Nie raz musimy zadaü sobie pytania: co czynimy
z tym skarbem?, czy go nie ukrywamy?, czy nie zaniedbujemy?...
KaĪdy z nas szuka dla siebie mistrza, którego chciaáby
w Īyciu naĞladowaü. Potrzebujemy osób, które swoim Īyciem pokaĪą nam, Īe moĪliwe jest osiągniĊcie pewnych zamierzonych celów, pomimo Īe mogą siĊ one wydawaü nam
niejednokrotnie trudne czy wrĊcz nierealne. Takie przykáady
tym bardziej są potrzebne ludziom máodym, wchodzącym
w dorosáe Īycie. Czas spĊdzony w szkole to nie tylko okres,
w którym mają oni zdobyü okreĞloną wiedzĊ zawodową,
np. ekonomiczną, przyrodniczą czy humanistyczną, ale to
czas, w którym mają nauczyü siĊ dokonywaü wyborów, zastanowiü siĊ, jakie cele warto sobie w Īyciu postawiü, jakimi
zasadami warto siĊ kierowaü. Potrzeba wiĊc nam mistrzów,
a takim jest dla czáonków naszej spoáecznoĞci ks. Janusz
St. Pasierb.
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Kapliczka studzienki
(1978 r.)

KoĞcióá Ğw. Wojciecha w GorzĊdzieju
(XIV w.)

KoĞcióá Ğw. Trójcy w Lubiszewie
(XIV w.)

KoĞcióá NajĞwiĊtszej Maryi
Panny w Piasecznie (XIV w.)

Starogard GdaĔski, rynek, w tle koĞcióá

Wszystkie fot. Maciej Olszewski

Wirty, szpalery drzew wzdáuĪ alei

Kamienie mocy w rezerwacie

Odry – rezerwat Kamienne KrĊgi

MACIEJ OLSZEWSKI

„Cudze chwalicie…”
czĊĞü pierwsza

C

hoü rok szkolny i akademicki przeskoczyá raptem
swój póámetek, a za pasem Wielkanoc, juĪ czas pomyĞleü o planowaniu wakacyjnych podróĪy. Tych,
których nie staü na BuágariĊ, TurcjĊ, GrecjĊ, albo którym
zagranica zwyczajnie siĊ znudziáa, proponujĊ szlak kociewski. Ci, którzy juĪ go znają, mogą odkryü piĊkno regionu
na nowo. Bo, jak mówi przysáowie, niekoniecznie znamy
„swoje”, a w przypadku malowniczego Kociewia – warto
owe swoje poznaü.
Bazą wypadową do opisywanych podróĪy jest Tczew.
Stąd najbliĪej do dwóch sanktuariów – Matki BoĪej Pocieszenia w Lubiszewie i ĝwiĊtego Wojciecha w GorzĊdzieju.
Bez problemu moĪna tam dojechaü nawet rowerem.
Sanktuarium lubiszewskie mieĞci siĊ w niewielkim, urokliwym, gotyckim, pokrzyĪackim koĞciele Ğw. Trójcy (1 poá.
XIV w.). Na uwagĊ zasáugują tam, poza barokowym i rokokowym wnĊtrzem z XVIII w., dwie Ğredniowieczne rzeĨby:
Tron àaski z ok. 1420 roku oraz sáynąca áaskami figurka Madonny z ok. 1380 roku. Legenda gáosi, Īe to ona uratowaáa
koĞcióá przed zniszczeniem. W 1997 roku Maryja zostaáa
udekorowana koronami papieskimi, co usankcjonowaáo istnienie tam sanktuarium.
Nieco inaczej jest w GorzĊdzieju – podobno Ğw. Wojciech, który páynąá w 997 roku Wisáą do Prus, wysiadá na
brzeg wáaĞnie w tej malowniczej wsi, by odprawiü naboĪeĔstwo. Na pamiątkĊ tego wydarzenia w miejscu dawnego grodu, na brzegu skarpy nadwiĞlaĔskiej KrzyĪacy zbudowali
w XIV wieku gotycki koĞcióá. W 1995 roku z Gniezna sprowadzono do GorzĊdzieja relikwie Ğw. Wojciecha.
Historia Sanktuarium Maryjnego w Piasecznie jest duĪo
starsza. JuĪ w drugiej poáowie XIV wieku miaáy miejsce objawienia Matki Boskiej, uzdrowienia wodą ze ĞwiĊtego Ĩródeáka, i caáa masa cudów. Rozbudowano wiĊc do monumentalnych rozmiarów koĞcióá, w którego centrum stoi figurka
Maryi z Dzieciątkiem z 1380 roku, a studzienkĊ otoczono
czcią, wybudowano tam kapliczkĊ, a w czasach wspóáczesnych i KalwariĊ Piasecką – drogĊ krzyĪową wokóá kaplicy.
Odbijamy na póánocny zachód, by dotrzeü do Starogardu
GdaĔskiego. Choü nie jest najwiĊkszym miastem Kociewia,
to tu ulokowana jest stolica regionu. PoáoĪony malowniczo
nad Wierzycą Starogard GdaĔski jest jednym z najstarszych
miast na Pomorzu. Niedaleko, jak na miasto stoáeczne przystaáo, oddychają jego „zielone páuca” – wspaniaáy ogród
dendrologiczny w Wirtach.
Do Starogardu od zawsze Īywiáem ambiwalentne uczucia.
Wiele cennych zabytków ginie w miejskiej strukturze, czĊĞü
jest zapomniana zupeánie, jak choüby stara synagoga. Neogotycki budynek z XIX wieku przetrwaá drugą wojnĊ Ğwiatową,
co jest ewenementem absolutnym, lecz dziĞ maáo kto pamiĊta
o jego pierwotnym przeznaczeniu i historii – usytuowano tam
centrum handlowe. DziewiĊtnastowieczna pruska zabudowa
ginie pomiĊdzy szyldami, billboardami i plakatami, a Baszta
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Tczewska (zwana teĪ MáyĔską) znajduje siĊ w rĊkach prywatnych; co prawda bez tych Ğrodków finansowych nie zostaáaby
zrekonstruowana, jest jednak niedostĊpna dla zwiedzających.
Miasto pĊdzi jednak Īywot podwójny, i ma takĪe tĊ jasną
stronĊ: przepiĊkny, gotycki, czternastowieczny koĞcióá farny
Ğw. Mateusza, bogaty w ornamenty, obrazy i fresk „Sąd Ostateczny”, przypisywany sáynnemu Memlingowi, ratusz staromiejski usytuowany w centrum rynku, Paáac Wiechertów,
oraz najbardziej charakterystyczna budowla, której wieĪa jest
najwyĪszym obiektem starogardzkiej starówki – poluteraĔski
koĞcióá Ğw. Katarzyny z 1802 roku. Warto teĪ zwiedziü Muzeum Ziemi Kociewskiej, w którym moĪna nabyü unikatowe
pamiątki z Kociewia.
Na prawdziwy odpoczynek jednak warto udaü siĊ do pobliskich Wirt. Niezwykáej urody arboretum zgromadziáo na
prawie 34 hektarach ponad 450 gatunków drzew i krzewów.
Ogród powstaá u schyáku XIX wieku, dziĊki czemu moĪe siĊ
szczyciü tytuáem najstarszego w Polsce leĞnego ogrodu dendrologicznego – po dziĞ dzieĔ rosną dĊby posadzone przez
zaáoĪycieli. Przez ponad sto lat swego istnienia arboretum
modernizowano, powiĊkszano, sadzono nowe roĞliny, które
w tym klimacie Ğwietnie zapuszczaáy swe korzenie, efektem
czego jest nie gasnąca popularnoĞü botaniku zarówno wĞród
badaczy, jak i turystów. TakĪe entuzjaĞci ogrodnictwa odnajdą siĊ tu doskonale – w Wirtach moĪna kupiü sadzonki
wielu roĞlin. Ogród ten jednak to przede wszystkim feeria
barw kwitnących roĞlin, czyste powietrze i niekoĔczące siĊ
zachwyty nad piĊknem Natury.
Stamtąd juĪ bardzo blisko do Skarszew. To jedyne miasto na Pomorzu GdaĔskim zaáoĪone przez Joannitów usytuowane jest na wzgórzu peániącym ongiĞ funkcje warowne.
Zakon jednak w 1370 roku zacząá pozbywaü siĊ wszystkich
ziem pomorskich, sprzedaá zatem i Skarszewy. Gród, wraz
z gotyckim, dwuwieĪowym zamkiem przejĊli KrzyĪacy.
Obok fortecy Joannici wznieĞli takĪe koĞcióá p.w. Ğw. Michaáa Archanioáa. Oba budynki zostaáy nawet poáączone
podziemnym, tajnym przejĞciem. Powstaá teĪ nietypowo, bo
peryferyjnie usytuowany, kwadratowy rynek. Nie zmieniwszy poáoĪenia, istnieje w pierwotnym miejscu po dziĞ dzieĔ.
Za panowania krzyĪackiego sankcjonuje siĊ polska
nazwa miasta. WczeĞniej uĪywano zgermanizowanej,
Schöneck, co moĪna przetáumaczyü jako PiĊkny Zakątek.
Miano to zdecydowanie bardziej pasuje do urokliwego miasteczka, oplecionego báĊkitną wstĊgą rzeki Wietcisy.
Pomimo dziejowych burz, historycznych zawieruch i wojen, Skarszewy zachowaáy swój miniony, Ğredniowieczny urok
feudalnego miasteczka. Co prawda z zamku pozostaáo niewiele, gotyckie są jedynie podpiwniczenia i najniĪsze partie warowni, imponujące są natomiast fragmenty murów miejskich,
obejmujące miasto od poáudnia. Stanowią one jego wizytówkĊ, wspaniale wpisują siĊ w pejzaĪ miasta. Gotyckie, ceglanokamienne demarkacje nie doĞü, Īe nie mają sobie równych na
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UROKI KOCIEWIA
Pomorzu, to skrywają na dodatek liczne pamiątki z czasów
Ğredniowiecza. Kolekcjonerzy co rusz odnajdują wzdáuĪ szaĔców stare monety, fragmenty ceramiki i inne leciwe artefakty,
które trafiają nastĊpnie na interesujące ekspozycje Muzeum
Skarszew. Warto je odwiedziü z jednego choüby powodu:
mieszczą siĊ tam pozostaáoĞci po koĞciele luteraĔskim. KoĞciele nie byle jakim, bo postawionym… w 24 godziny! ĝwiątynia nie przetrwaáa do dziĞ, na jej miejscu stoi XIX-wieczny
koĞcióá poewangelicki, dziĞ p.w. Ğw. Maksymiliana.
O ile po luteraĔskim cudzie architektonicznym pozostaáy
wspomnienia, malunki i elementy zgromadzone w Muzeum,
o tyle po skarszewskiej synagodze nie ma nawet Ğladu.
W miejscu, w którym staáa, dziĞ rosną kasztany. Miejsca
nijak nie upamiĊtniono. Odnaleziono jednak i zachowano
w Muzeum nieliczne pozostaáoĞci skarszewskiej gminy Īydowskiej oraz kilkusetletni fragment Tory, który przetrwaá
hitlerowskie czystki pod materacem Īelaznego áoĪa.
DziĞ Gminny OĞrodek Kultury w Zamku Joannitów
prĊĪnie rozwija ofertĊ atrakcji kulturalnych, wystawienniczych i rozrywkowych, nie tylko dla mieszkaĔców miasteczka. Turystów przyciąga zarówno wdziĊk i powab grodu
o kameralnej, przytulnej atmosferze, jak i zielone, arkadyjskie okolice, idylla wypoczynku nad nieodlegáym Jeziorem
Godziszewskim czy Borówno Wielkie, i niezmącona cywilizacyjną toksyną cisza najbliĪszych okolic Skarszew.
Kierując swój azymut na poáudniowy zachód wejĞü moĪemy w krąg wtajemniczenia. W Odrach, na pograniczu Kociewia i Borów Tucholskich, 12 kilometrów na póánoc od stacji
kolejowej Czarna Woda, znajduje siĊ najwiĊksze w Polsce,
a drugie w Europie Miejsce Mocy – rezerwat Kamienne KrĊgi. Wysokie natĊĪenie siá magicznych przypisuje siĊ obecnoĞci na tych terenach Gotów i Gepidów, koczowniczym ludom
przemierzającym w I i II wieku n.e. trasĊ ze Skandynawii nad
Morze Czarne. Szlak przebiegaá m.in. przez pomorskie lasy.
Wedáug niektórych krĊgi emanują tajemniczą mocą, mającą magiczne wáaĞciwoĞci. W centrum kaĪdego kamiennego
pierĞcienia skupia siĊ pozytywna energia, toteĪ przebywanie
w nim dodaje siá, odstresowuje, koi skoáatane nerwy i regeneruje organizm. Brzmi kusząco, prawda?
Technicznie rezerwat skáada siĊ z dziesiĊciu caáych
i dwóch czĊĞciowo zachowanych krĊgów, kaĪdy od 15 do
33 metrów Ğrednicy. Najmniejszy zbudowany jest z 16, najwiĊkszy z 29 kamieni, wystających ponad ziemiĊ na wysokoĞü od 20 do 70 cm. Do wszystkich pierĞcieni moĪna
wejĞü, dotknąü gáazów, jednak z tym ostroĪnie – pokryte są
one bowiem unikalnymi porostami, objĊtymi Ğcisáą ochroną.
Ciekawostką jest, Īe wystĊpują one prawie wyáącznie na terenach wysokogórskich. CzyĪby kolejny dowód na magiczne wáaĞciwoĞci i moce tajemne wáadające rezerwatem?
Prócz krĊgów w Odrach znajduje siĊ takĪe ok. 30 kurhanów. Nie są co prawda tak imponujące jak krakowskie
kopce, kryją w sobie jednak wiĊcej tajemnic. Archeolodzy
odnaleĨli na siedemnastu hektarach rezerwatu aĪ 602 groby. Nie są to jednak wyáącznie pochówki gockie. Ci bowiem
po ok. 150 latach przebywania na terenie Odr wznowili swą
wĊdrówkĊ na poáudnie, pozostawiając Prasáowianom imponujące krĊgi kamienne. Wówczas, w II wieku n.e., uznano je
za miejsce ĞwiĊte, toteĪ pomorscy poganie grzebali w kurhanach i grobach ze stelami swych zmaráych.
Ów pogląd o niezwykáych wáaĞciwoĞciach i religijnoastrologiczno-mistycznym przeznaczeniu pierĞcieni odrzaĔskich utrzymywaá siĊ bardzo dáugo. Zwykáo siĊ mawiaü
o nich jako „polskim Stonehenge”. Zarówno jednak rodzime,
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jak i angielskie krĊgi, wciąĪ poddaje siĊ badaniom mającym
dowieĞü prawdziwej roli tych miejsc w Īyciu ówczesnych
ludzi. W koĔcu nie dla estetyki ani zabawy dwa tysiące lat
temu ktoĞ ukáadaá gáazy na promieniu koáa, figury idealnej.
WspóáczeĞni naukowcy wysnuli hipotezĊ, jakoby Kamienne KrĊgi nie byáy megalitycznym obserwatorium astronomicznym. Nie mają to takĪe byü miejsca kultu religijnego,
lecz zwyczajne miejsca waĪnych zebraĔ, wieców i sądów
plemiennych Gotów i Gepidów. Jednak naukowe teorie to
tylko jedna strona medalu. Skąd bowiem w Odrach caáe tabuny mistyków, áadujących swe moce wewnątrz pierĞcieni,
obcujących ze skaáami jak z pogaĔskimi relikwiami dysponującymi nadprzyrodzoną energią? Jestem przekonany, Īe
pomiĊdzy wierszami uczonych pism i odkryü badaczy kryje
siĊ Tajemnica. KaĪdy moĪe spróbowaü odkryü ją samodzielnie – wystarczy przyjechaü do odrzaĔskiego rezerwatu.
Stąd juĪ praktycznie po prostej biegnącej po równoleĪniku na wschód docieramy do cud miasteczka-bajeczki. Gniew,
bo o nim mowa, nie bez kozery nazywany jest „pomorskim
Kazimierzem nad Wisáą”. Na to miano zasáuĪyá sobie malowniczym poáoĪeniem na lewym brzegu Wisáy oraz cennymi, pomimo niewielkiego obszaru, jaki miasto zajmuje,
zabytkami. AĪ 41% budynków w Gniewie to obiekty o cennej wartoĞci historycznej. MoĪna to áatwo dostrzec, wspinając siĊ pajĊczą siatką uliczek utkaną wokóá rynku. Ich ukáad
i rozplanowanie pozostaáy niezmienne od czasów Ğredniowiecza. Same zaĞ budynki, posiadające znaczną wartoĞü zabytkową, odznaczają siĊ krasą i urodą. Na szczególną uwagĊ
zasáuguje zespóá miejskich domów podcieniowych, jedyny
tego typu na Pomorzu. Znajdują siĊ one w zachodniej stronie
rynku, a ich mury pochodzą z czasów gotyku i renesansu.
Miasteczko rozkwitáo bujnie w okresie panowania KrzyĪaków – wówczas w pejzaĪ grodu wpisaá siĊ nie tylko kwadratowy rynek i obejmujące go uliczki, ale dwa najcenniejsze dziĞ zabytki: koĞcióá i zamek.
XIV-wieczny, gotycki koĞcióá Ğw. Mikoáaja, patrona Īeglarzy, licznie wówczas przemierzających w górĊ i w dóá
WisáĊ, nie doĞü, Īe demonstruje swą smukáoĞü i dostojnoĞü
zarazem stylową bryáą, ale teĪ skrywa w swym wnĊtrzu ciekawe wyposaĪenie, w przewaĪającej czĊĞci neogotyckie,
choü do najcenniejszych jego elementów zalicza siĊ komponenty starsze: gotyckie páyty nagrobne, granitową chrzcielnicĊ i kropielnicĊ z tegoĪ okresu, oraz renesansowe stalle,
oátarze i feretrony.
Wraz ze Ğwiątynią nad miastem góruje zamek. Wybudowali go KrzyĪacy na przeáomie XIII i XIV wieku. Wówczas
byáa to najpotĊĪniejsza twierdza zakonna na lewym brzegu
Wisáy, wykorzystywana rzecz jasna do podboju okolicznych
ziem. Gdy kasztel przeszedá w polskie rĊce, staá siĊ siedzibą
starostów. Ci jednak niezbyt chĊtnie korzystali z przywileju zamieszkania fortecy. Nim spáonąá w 1921 roku, zdąĪyá
w miĊdzyczasie zmieniaü swe funkcje; byá nawet spichlerzem i wiĊzieniem. W czasie okupacji hitlerowcy urządzili
w zamkowych piwnicach obóz przesiedleĔczy.
DziĞ, po latach renowacji, regularnie na podzamczu
odbywają siĊ turnieje rycerskie, których jest kilka w ciągu
roku. Wybredna máoda para moĪe teĪ w fortecy urządziü
swój Ğlub. W krzyĪackiej kaplicy na zamku podczas uroczystoĞci zaĞpiewa chór gregoriaĔski, a ekskluzywne przyjĊcie weselne odbĊdzie siĊ w Wielkim Refektarzu. Nocleg
zapewnia XVII-wieczny Paáac MarysieĔki; moĪna teĪ spaü
w komnatach twierdzy.
c
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Kaszub z ksiąĪĊcym tytuáem

W

Gáównym MieĞcie w GdaĔsku, niedaleko koĞcioáa dominikanów, odsáoniĊto w 2010 roku pomnik
ksiĊcia Pomorza GdaĔskiego, ĝwiĊtopeáka Wielkiego (+1266). Ponoü ksiĊcia Kaszubów, co podkreĞla kaszubski tekst na postumencie pomnika. Nie negując zasáug
ksiĊcia dla miasta (m.in. nadanie praw miejskich, sprowadzenie dominikanów), pewne zdziwienie moĪe budziü nazywanie go, zwáaszcza przez pomysáodawców budowy pomnika,
ksiĊciem kaszubskim. Czy ma to uzasadnienie historyczne?
Chyba bardzo naciągane. Czy sáyszaá ktoĞ o wielkim ksiĊciu
sopocian, ĝwiĊtopeáku? Nie? To najwyraĨniej lobby sopockie nie ma takiej siáy przebicia jak lobby kaszubskie.
Dwory królewskie, ksiąĪĊce i magnackie stanowią tradycyjnie elitĊ spoáeczną i posiadanie w rodzinie kogoĞ utytuáowanego zawsze dodaje wielkiego prestiĪu. PoniewaĪ dziĞ
nie mamy juĪ monarchii i nie ma komu nobilitowaü, dodaü
splendoru moĪna wyciągając szlachetne koligacje z odlegáej
historii. JuĪ zwykáy szlachciura wĞród przodków moĪe wiele zdziaáaü, ale niektórzy nie spoczną zanim nie znajdą w rodzinie jakiegoĞ angielskiego króla czy nawet MatkĊ Boską.
W GdaĔsku od pewnego czasu staáo siĊ modne przypisywanie Kaszubom wielkich postaci historycznych, tak jakby te
persony mogáy dodaü ĞwietnoĞci tragicznie doĞwiadczonemu a niedowartoĞciowanemu ludowi kaszubskiemu.
UmyĞlnie uĪywam trochĊ pretensjonalnego dziĞ okreĞlenia „lud”, ale akurat w tym momencie o lud mi wáaĞnie
chodzi. Bowiem Kaszubi juĪ od najdawniejszych czasów
historycznych byli spychani na drabinie spoáecznej, najpierw przez polskich wáadców, moĪnych, polską szlachtĊ
i duchowieĔstwo, póĨniej przez KrzyĪaków, a po rozbiorach
Niemcy prowadzili systematyczną germanizacjĊ ludu kaszubskiego. Kaszubi mieli ograniczone moĪliwoĞci awansu,
ich szlachta byáa nieliczna i uboga, a moĪnych Kaszubów
policzyáoby siĊ na palcach jednej rĊki. W zasadzie wystarczyáby jeden palec, gdyĪ u schyáku pierwszej Rzeczpospolitej wielka wáasnoĞü na Kaszubach (przejĊta niegdyĞ po
upadku paĔstwa krzyĪackiego) naleĪaáa do polskiego króla
i polskiej szlachty, jedynym wyjątkiem byli Przebendowscy,
jedyny ród magnacki kaszubskiego pochodzenia (moĪni teĪ
Wejherowie byli jednak z pochodzenia Niemcami). Kaszubi stanowili wiĊc w swojej masie lud rolniczy, niezamoĪny,
który nie dorobiá siĊ ani paĔstwa, ani swej dynastii, ani nawet znaczących miast. Historia Kaszubów nie jest historią
ksiąĪąt, jest to historia narodu, spoáecznoĞci kaszubskiej.
I raptem, w dobie odrodzenia kaszubskiego, pojawiają
siĊ wielkie postacie historyczne, które mają byü Kaszubami,
np. ksiąĪĊta gdaĔscy, ze swą stolicą w kaszubskim GdaĔsku.
CzyĪbyĞmy ucząc siĊ historii coĞ przeoczyli? A moĪe ktoĞ
celowo przed nami ukrywaá ĞwietnoĞü kaszubską? KaĪdy
lud ma prawo do swej ĞwietnoĞci, której nawet nie potrzeba
mierzyü iloĞcią koronowanych gáów. KaĪdy ma prawo do
narodowej dumy z dokonaĔ, z bohaterskich czynów swych
wspóáziomków, ale powinno mieü to pewne uzasadnienie
historyczne. A tu zawáaszczana jest nam przedkrzyĪacka historia miasta. ZaczĊto oddawaü honory ksiąĪĊtom gdaĔskim
jako Kaszubom. Sáuszne to niby i sprawiedliwe, bowiem lud
kaszubski, w przeciwieĔstwie do wielu innych narodowoĞci
spotykanych w dziejach GdaĔska, jest ludem sáowiaĔskim,
zapáaciá on teĪ wielką cenĊ za trwanie przy sáowiaĔskiej mo-
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wie i katolickiej wierze, i mu siĊ naleĪy. Ale zadajmy sobie
pytanie – czy są jakiekolwiek historyczne przesáanki, by
nazywaü któregokolwiek z ksiąĪąt gdaĔskich Kaszubem?
Albo ksiĊciem Kaszubów? OdpowiedĨ jest prosta – nie. I na
tym moĪnaby skoĔczyü ten felieton. Ale dla przyzwoitoĞci
i z szacunku dla Kaszubów naleĪą siĊ wyjaĞnienia.
OtóĪ faktycznie istnieli ksiąĪĊta kaszubscy – tyle, Īe nie
w GdaĔsku, a w Szczecinie. Obchodzony od kilku lat 19 marca DzieĔ JednoĞci Kaszubów nawiązuje do najstarszego zapisu historycznego wspominającego Kaszubów – w dokumencie
wystawionym tego dnia w 1238 roku dla zakonu joannitów
w Stargardzie SzczeciĔskim papieĪ Grzegorz IX okreĞla ksiĊcia zachodniopomorskiego Bogusáawa I (ok. 1130-1187) ksiĊciem Sáowian i Kaszub, choü sam Bogusáaw prawdopodobnie
takim tytuáem siĊ nie posáugiwaá. TenĪe tytuá kilkanaĞcie
lat póĨniej na swej pieczĊci kazaá umieĞciü ksiąĪĊ Barnim I
(ok. 1210-1278), a w tytulaturze ksiąĪąt zachodniopomorskich figurowaáo to aĪ do wymarcia dynastii Gryfitów w 1637
roku, przy czym wówczas miaáo to juĪ znaczenie wyáącznie
symboliczne i honorowe. UĪywali go nawet ksiąĪĊta i królowie pruscy Hohenzollernowie, na przykáad cesarz Wilhelm II
(1859-1941) nosiá tytuá ksiĊcia Wenedów i Kaszubów, gdyĪ
dodawanie do tytuáów rozlicznych nazw ziem i poddanych
przydawaáo splendoru, nawet jeĪeli to byáo fikcją. Jak na ironiĊ, juĪ pierwszy ksiąĪĊ uĪywający tego tytuáu, Barnim, uwaĪany jest za germanizatora Pomorza.
W zasadzie nie wiadomo, jaką grupĊ etniczną mieli na
myĞli papieĪ i ksiąĪĊta pomorscy, gdyĪ w ĝredniowieczu granice kaszubszczyzny nigdy nie zostaáy precyzyjnie okreĞlone,
ani pojĊcie Kaszubów nie zostaáo jednoznacznie zdefiniowane. Nawet nie wiemy czy nazwa Kaszub związana jest z topografią czy jest nazwą etniczną. Z pewnych dokumentów koĞcielnych wynika, Īe Kaszuby znajdowano pomiĊdzy Slavią
(leĪącą na zachód od Odry), a Pomeranią (leĪącą na zachód
od Wisáy). Zakon dominikanów tworząc wáasne jednostki terytorialne, kontraty, jedną z nich nazwaá kontratą kaszubską
– rozciągaáa siĊ ona od Greifswaldu i Pasewalku na zachodzie
po Sáupsk na wschodzie. I nie ma Īadnych historycznych dokumentów pozwalających na to, by ziemie leĪące juĪ bliĪej
GdaĔska wiązaü w tym czasie z Kaszubami.
Na Pomorzu GdaĔskim ksiąĪĊta nigdy nie przyjĊli do
tytulatury okreĞlenia ksiĊcia Kaszub czy Kaszubów, zwali
siĊ po prostu dux Pomeraniae. W ogóle w XIII wieku nazwa
Kaszub tu nie wystĊpuje. Sam ksiąĪĊ ĝwiĊtopeák wspomina Kaszubów, ale w kontekĞcie Meklemburgii: ksiąĪĊtami
Kaszubów ĝwiĊtopeák nazywa dwóch ksiąĪąt meklemburskich, Jana z Mechlina i Mikoáaja z Orla. Przy innej okazji
skarĪy siĊ, Īe jego máodszy brat Sambor najeĪdĪaá jego ziemie z pomocą Kaszubów. A wiĊc Kaszubi byli jemu faktycznie obcy.
Nie tylko Kaszubi są zagadką dla historyków – na przykáad w ogóle nie wiadomo skąd ksiąĪĊta Pomorza GdaĔskiego pochodzą. Po ostatecznym podboju Pomorza GdaĔskiego
przez Bolesáawa Krzywoustego w 1116 roku pojawia siĊ tam
dynastia Sobiesáawiców, wywodząca siĊ od Sobiesáawa I,
urodzonego ok. 1130 roku. Są róĪne teorie pochodzenia ksiąĪąt gdaĔskich, namiestników króla polskiego: dwie zakáadają,
Īe poprzednicy Sobiesáawa (zwanego teĪ i Subisáawem) byli
pochodzenia lokalnego – albo pochodzili z rodu lokalnych
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ksiąĪąt pomorskich, którzy utraciwszy wáadzĊ powrócili do
niej w sprzyjającym momencie, albo pochodzili od lokalnych
moĪnych, którzy ostatecznie dostąpili zaszczytu przejmując
wáadzĊ ksiąĪĊcą. Obie teorie mają zasadniczy brak: nie istnieje Īadne potwierdzenie, Īe tak miaáo to miejsce, są to bowiem
spekulacje historyków. Spekulacje pozwalają wnioskowaü, Īe
skoro ksiąĪĊta byli miejscowego pochodzenia, to na pewno
byli i Kaszubami. To teĪ nie ma Īadnego potwierdzenia, gdyĪ
nie wiadomo, czy w tym czasie jakichĞ sáowiaĔskich mieszkaĔców Pomorza GdaĔskiego moĪna juĪ nazywaü Kaszubami – historia ich tu w ogóle nie wspomina.
JeĪeli by nawet teoretycznie zaáoĪyü, Īe ksiąĪĊta wywodzili siĊ z Kaszubów, to szybko pozbyli siĊ oni swej kaszubskoĞci – ambicją dworu ksiąĪĊcego nie byáo wchodzenie
w koligacje z okolicznym cháopstwem, lecz z innymi dworami ksiąĪĊcymi, gáównie Polski, Niemiec i Skandynawii,
gdyĪ maáĪeĔstwa miaáy utrwalaü pozycjĊ spoáeczną i polityczną. Z caáej dynastii jedynie Īona ksiĊcia MĞciwoja, Zwinisáawa, mogáa (ale nie musiaáa) byü lokalnego pochodzenia
(co nie oznacza wcale, Īe byáa Kaszubką).
Trzecia teoria jest najbardziej udokumentowana – piszĊ to
z pewną ironią, bowiem istnieje tu zaledwie jeden zapis: autor powstaáej w krĊgu zakonu krzyĪackiego tzw. Translacji Ğw.
Barbary, ksiąĪąt Pomorza GdaĔskiego wywodzi siĊ z Polski,
a konkretnie z ziemi sieradzkiej. Jak podaje BáaĪej ĝliwiĔski,
faktycznie w ziemi sieradzkiej spotyka siĊ moĪny ród Lisów,
w którym popularne byáy imiona znane z dynastii Sobiesáawiców: ĝwiĊtopeák, Warcisáaw, MĞciwoj, który w momencie pojawienia siĊ dynastii pomorskiej naleĪaá do najbardziej wpáywowych rodów w Polsce. Logicznym wydaje siĊ, Īe Krzywousty
po podboju Pomorza GdaĔskiego pieczĊ nad nim powierzyá
swoim najbardziej zaufanym, a nie lokalnym moĪnym.
Kaszubi na Pomorzu Zachodnim ulegali szybkiej germanizacji, do której przyczyniaáo siĊ sprowadzenie rodów
niemieckiej szlachty, niemieckie duchowieĔstwo, niedopuszczanie Sáowian do miast. Zniemczeniu ulegá ród panujący,
urzĊdnicy i administracja. Gdy duch sáowiaĔszczyzny zanika
na zachodzie nazwa Kaszuby, toĪsama ze sáowiaĔszczyzną,
przesuwaáa siĊ na mapach na wschód, gdzie germanizacja
nie byáa jeszcze tak zaawansowana. WáaĞnie – przesuwaáa
siĊ nazwa, a nie lud, który najprawdopodobniej pozostawaá
w swoich siedzibach. Kaszubami nazywano wiĊc Sáowian,
którzy jeszcze nie ulegli germanizacji i którzy na co dzieĔ
posáugiwali siĊ wáasnym jĊzykiem sáowiaĔskim. ĝredniowiecze nie pozwoliáo utworzyü jednego paĔstwa kaszubskiego,
jednego narodu czy ponadplemiennego jĊzyka kaszubskiego.
Tak wiĊc miano Kaszubów otrzymywaáy te grupy etniczne,
które nigdy przedtem Kaszubami nie byáy zwane. Dzisiejsi
Kaszubi z Pomorza GdaĔskiego mogą genetycznie przypominaü Kaszubów z Pomorza Zachodniego, ale tylko dlatego,
Īe wspólny byá sáowiaĔski ród, a nie Īe są oni ich bezpoĞrednimi potomkami. Poprzez zachodzące przemiany spoáeczne
i etniczne okreĞlenie Kaszubów, zwáaszcza w jĊzyku niemieckim, stawaáo siĊ czĊsto synonimem Sáowianina i Pomorzanina, a z czasem nabraáo teĪ charakteru pogardliwego.
Sytuacja etniczna Sáowian Pomorza GdaĔskiego byáa bardziej zróĪnicowana, mamy tu dziĞ okrĊgi jĊzykowe kaszubski, kociewski, borowiacki, krajniacki. Kaszubi na Pomorzu
GdaĔskim, identyfikowani jĊzykiem i obyczajem, od XIX
wieku lokalizowani są na obszarze póánocno-zachodnim.
Wedáug rosyjskiego badacza kaszubszczyzny, Aleksandra
Hilferdinga, który wspóápracowaá z promotorem odrodzenia
narodowego Kaszubów, Florianem Ceynową, i w roku 1856
wspólnie z nim odbyá naukową podróĪ po Kaszubach, Kaszubi zamieszkiwali gáównie ówczesne powiaty wejherowski, kartuski i czĊĞci koĞcierskiego oraz chojnickiego.
Kaszubom, jakich dziĞ znamy, image na przeáomie wieków XIX i XX stworzyli peáen fantazji i zapaáu Aleksander
Majkowski oraz máodokaszubi, bez naukowych podstaw
rozciągając miano Kaszub na teren caáego sáowiaĔskiego
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Pomorza, od GdaĔska do Rostocku. I jak sáusznie zauwaĪa
Gerard Labuda, byáo to dla podbudowania wielką historią
uczuü narodowych ludu tkwiącego w mizerii wspóáczesnoĞci. Ludu tĊpionego przez Niemców i pogardzanego przez
Polaków. Nadal sprawa jest upraszczana – w dziejach Pomorza GdaĔskiego Kaszubów przeciwstawia siĊ niemieckiemu
mieszczaĔstwu, wáadzy niemieckiego zakonu krzyĪackiego
i paĔstwa pruskiego. W ten sposób kaĪdy przejaw Ğredniowiecznej sáowiaĔskoĞci moĪe byü przez chĊtnych zaliczany
do kaszubszczyzny, której definicja zostaáa rozciągniĊta do
granic wytrzymaáoĞci materiaáu Ĩródáowego.
O kaszubskiej toĪsamoĞci ksiąĪąt gdaĔskich ma rzekomo Ğwiadczyü takĪe Gryf, symbol kaszubszczyzny. Ale Gryf
przez ksiąĪąt Pomorza GdaĔskiego przyjĊty zostaá w XIII
wieku na wzór zachodniopomorskiego i niekiedy zastĊpowaá
on dotąd uĪywaną na pieczĊciach i monetach liliĊ. WáaĞnie
liliĊ, a nie odwróconą kotwicĊ, jak chcą niektórzy dziaáacze
kaszubscy. Ta lilia, znajdująca siĊ na sygnecie ĝwiĊtopeáka,
wygląda faktycznie jak kotwica, staáa siĊ nawet na jakiĞ czas
niemal ĞwiĊtym symbolem kaszubszczyzny, ale nadal jest to
tylko lilia, której heraldyczny obraz nie ulegá jeszcze wówczas w peáni ujednoliceniu. W tym czasie ksiąĪĊta uĪywali
teĪ godáa lwa i oráa. Nie ma wiĊc heraldycznych, lokalnych
symboli kaszubskich na gdaĔskim dworze ksiąĪĊcym – kaszubskimi staáy siĊ one dopiero póĨniej, dáugo po Ğmierci
ksiąĪąt. Gryf nie wyprzedza wiĊc epoki i umieszczenie go
na szesnastowiecznym grobowcu pierwszych ksiąĪąt pomorskich w Oliwie jest ahistoryczne.
Definicja kaszubszczyzny dziĞ jest precyzyjniejsza niĪ
kiedykolwiek, jĊzyk kaszubski ulega standaryzacji, ĞwiadomoĞü narodowa Kaszubów jest wysoka, etnicznoĞci sprzyja
teĪ europejska polityka. Dlatego okreĞlanie dziĞ kogokolwiek
Kaszubem powinno byü bardzo ostroĪne i precyzyjne, nie
moĪna dowolnie przenosiü tej nazwy etnicznej na postacie
historyczne, które zapewne jĊzykiem kaszubskim nie wáadaáy (miejscowy jĊzyk niekoniecznie musiaá przypominaü kaszubski bardziej niĪ inne jĊzyki sáowiaĔskie), nie pochodziáy
z ludu kaszubskiego (bo w ogóle z ludu nie pochodziáy), nie
mieszkaáy na Kaszubach, bo ówczesne Kaszuby leĪaáy zupeánie gdzie indziej, ani teĪ swej kaszubskoĞci nigdy nie deklarowaáy. Mamy wiĊc sytuacjĊ, w której jedna, jasno zdefiniowana grupa etniczna, przejmuje trochĊ bezpaĔską lokalną
tradycjĊ historyczną i jednoczeĞnie nadaje jej bez uzasadnienia swoją toĪsamoĞü – jest to ahistoryczne, aroganckie i mitomaĔskie. I prawdĊ powiedziawszy bezsensowne – przecieĪ
Kaszubi mieli swoich ksiąĪąt, zachodniopomorskich Gryfitów, którzy z dumą nosili do koĔca tytuá ksiąĪąt kaszubskich.
Dlaczego wiĊc za bohatera narodowego uczynili ksiĊcia, który Kaszubem nie byá i nigdy siĊ do Kaszubów nie przyznawaá? Bo jest na miejscu, a do Szczecina tak daleko?
A tak przy okazji – moĪe warto, by wszyscy gdaĔszczanie,
juĪ bez kontekstu kaszubskiego, byli dumni ze swej historii.
Ale tej trzeba ich dopiero nauczyü. I przede wszystkim uznaü
ją za swoją. KiedyĞ Melchior WaĔkowicz, wĊdrując przez
USA, wyĞmiewaá siĊ, Īe dzieci w teksaskich szkoáach uczą
siĊ historii i geografii Teksasu, a nic nie wiedzą o Europie.
Tymczasem dzieci w GdaĔsku uczą siĊ o maáopolskich ksiąĪĊtach, powstaniach Ğląskich, WKL, poznają historiĊ Warszawy,
a w zasadzie nie przyswajają nic z dziejów wáasnej ziemi.
Czy nie czas, by obok realizowania programu historii Polski,
ukáadanego w Warszawie, wprowadziü w GdaĔsku takĪe nauczanie historii Pomorza GdaĔskiego? Czy tylko kibol i Kaszub mają prawo do lokalnego patriotyzmu?
Literatura
Boras, Zygmunt KsiąĪĊta Pomorza Zachodniego PoznaĔ 1996.
Hilferding, Aleksander Resztki Sáowian na poáudniowym wybrzeĪu
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Fontanna na Ğredniowiecznym
rynku, w tle mieszczaĔskie
kamienice i ratusz miejski
z początku XX w.

Zamek Joannicki z 1305 roku,
obecnie siedziba
Gminnego OĞrodka Kultury

Panorama Skarszew – górują wieĪe obu koĞcioáów, po prawej stronie obwarowania miejskie

Dziedziniec zamkowy

Rycerz podczas
turnieju na Zamku

Panorama Gniewa
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W

sobotĊ 7 stycznia 2012 roku odbyáo siĊ kolejne spotkanie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków, który od ponad piĊciu lat jest sekcją Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
GdaĔskim. Miejscem spotkania byáa jak zwykle Sala MieszczaĔska Ratusza Staromiejskiego w GdaĔsku. Zebranych,
tradycyjnie w gwarze kociewskiej, powitaá Prezes trójmiejskiego klubu Hubert Pobáocki. WĞród kilkudziesiĊciu osób
uczestniczących w spotkaniu moĪna byáo zauwaĪyü wiele
znamienitoĞci. Byli m.in. senator Andrzej Grzyb, prof. Stefan Raszeja, prof. Maria Pająkowska-Kensik, prof. Zofia
Janukowicz-Pobáocka, wiceprezydent Starogardu Henryk
Wojciechowski, Wiesáaw Proll – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie, twórca ludowy, rzeĨbiarz
i publicysta Edmund ZieliĔski i wielu innych. Byáa teĪ red.
Maria KaĔska z Telewizji Polskiej w GdaĔsku z operatorami, która podczas spotkania przygotowywaáa nagrania do
programu „Na Kociewiu”.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Spotkanie
Kociewiaków
w GdaĔsku
Senator Andrzej Grzyb zaprezentowaá kociewski kalendarz na 2012 rok z piĊknymi fotografiami oraz swoją najnowszą ksiąĪkĊ „Ryby spod gwiazdy polarnej”. NastĊpnie
Magdalena Waáaszewska przedstawiáa przebieg prac związanych z rekonstrukcją Grodu i Grodziska w Owidzu, prezentując na ekranie m.in. zdjĊcia z prac archeologicznych
i projekt rekonstrukcji. Patrycja Hamerska opowiedziaáa
o swatach, zrĊkowinach i Ğlubach na Kociewiu cytując przy
tym wiele kociewskich powiedzonek i przysáów. NastĊpnie
Hubert Pobáocki zaprezentowaá fragment swojego „PamiĊtnika lekarza” napisanego w gwarze kociewskiej (patrz str.
16), wyróĪnionego w ogólnopolskim Konkursie Literackim
w 2004 roku. Po jego wystąpieniu zebrani wraz z kapelą
„Burczybas” z Gniewu odĞpiewali sto lat Pani Zofii Janukowicz-Pobáockiej i Hubertowi Pobáockiemu z okazji 55.
rocznicy ich Ğlubu. Spotkanie zakoĔczyá wystĊp zespoáu
„Burczybas” pod kierownictwem Wojciecha Górskiego.
W czasie spotkania prezentowany byáy haft kociewski
wykonany przez MariĊ Leszman z Pelplina i KatarzynĊ
Nowak z Tczewa. Na wszystkich czekaá poczĊstunek. Jak
napisaá pan Pobáocki: Na podkurek da kuchy proszkowe na
máodziach. RóĪne zorty Kuszków: katarzynki, fefernuski,
grochowinki ji szpeckuchy zes cukierni „EL” braci LipiĔskich z Wrzeszcza. Wino biaáe i czerwone. Kawa zes bónków
zes kozim mlykam. Arbata zes farynó, zelcerka zes „Zielonego Smoka” w GdaĔsku.
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ANNA MARIA SZWEDA

Kociewska
Biesiada
w Wielkim Bukowcu
ćpiew, wesoäa zabawa, konkursy, przedstawienia, a nawet taþce – impreza w Gminie
Skórcz, której nie moĔna przegapiè. Biesiada
na Kociewiu. Tam po prostu trzeba byè.

D

ziewiĊü lat temu, gdy jeszcze dyrektorem w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu byáa
pani Jolanta Maáecka, dwie panie – Iwona Malgaska
i Mariola Ciesielska – postanowiáy zrobiü „coĞ” by coĞ siĊ
dziaáo. Miaáa to byü impreza, która przyciągnĊáaby i máodszych i starszych, zintegrowaáaby lokalną spoáecznoĞü i przy
okazji pomogáa zebraü dodatkowe fundusze na dziaáalnoĞü Samorządu Szkolnego oraz Rady Rodziców. Pomysá siĊ spodobaá, chĊtnych do pomocy byáo sporo, wiĊc rozpoczĊto przygotowania. Sponsorem imprezy zostaá Urząd Gminy w Skórczu,
ale równieĪ czĊsto osoby prywatne przekazują róĪne rzeczy
na licytacjĊ, z której dochód równieĪ zasila konto „szkolnych
wydatków”. NajczĊĞciej są to dekoracje Ğwiąteczne. I tak wymyĞliáy BiesiadĊ Kociewską, która od tego czasu organizowana jest kaĪdego roku w ostatnim tygodniu listopada.
Tym razem „Jandrzejowe Ğpsiywanie przy bónce”,
bo pod takim hasáem zorganizowano biesiadĊ, odbyáo siĊ
24 listopada.
JuĪ ponad póá godziny przed rozpoczĊciem zabawy
szkolny korytarz zacząá wypeániaü siĊ sympatykami buko-

Iwona Malgaska i Mariola Ciesielska zapraszają
uczestników do zabawy
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Rzucanie jajkami
Suto zastawione stoáy

Wbijanie gwoĨdzi na czas

Kankan w wykonaniu uczennic bukowieckiej szkoáy
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wieckich spotkaĔ, których przy wejĞciu witaáa obecna dyrektor Katarzyna Báaszak. Swoją obecnoĞcią zaszczycili
zebranych wójt Gminy Skórcz, Sáawomir Czechowski oraz
przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Klin. Przybyli równieĪ radni, soátysi, panie z Kóá GospodyĔ Wiejskich, mieszkaĔcy i goĞcie z innych sąsiednich miejscowoĞci.
Stoáy zostaáy obficie zastawione kawą i sáodkoĞciami
upieczonymi przez panie z Rady Rodziców. Prowadzeniem
imprezy zajĊáy siĊ obie panie pomysáodawczynie. Do pomocy zaprosiáy Roberta Ciesielskiego, który umilaá czas graniem oraz MagdalenĊ Reszka, która wyĞwietlaáa zebranym
sáowa Ğpiewanych piosenek. A byáo ich sporo. Począwszy
od starych i lubianych takich jak „Hej sokoáy” czy „GáĊboka studzienka” poprzez przyĞpiewki typowo kociewskie, do
piosenek dzieciĊcych i wspóáczesnych.
Wspólne Ğpiewanie przeplatane byáo scenkami o tematyce boĪonarodzeniowej oraz dotyczącej andrzejkowych
zwyczajów. Uczestnicy biesiady mogli obejrzeü widowisko
w gwarze kociewskiej autorstwa Barbary Pawáowskiej
i baĞĔ ,,Co bĊdzie z baĞniami?” Widowiska przygotowali
uczniowie klas III i IV, V, VI. DziewczĊta z klasy V i VI zataĔczyáy kankana. KrzyĞ Szweda wykonaá piosenkĊ „LeĞne
duszki”, za którą poprzedniego dnia zdobyá I miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Starogardzie
GdaĔskim.
Organizatorzy przygotowali równieĪ mnóstwo zabaw
i konkursów dla przybyáych goĞci. Byáo losowanie nagród
z woreczka, w którym moĪna byáo wygraü zmywarkĊ do naczyĔ (miska z gąbką) oraz pralkĊ (nie)automatyczną (miska
z proszkiem do prania) oraz inne podobne nagrody. Panie
wykazywaáy siĊ sprawnoĞcią fizyczną i siáą wbijając gwoĨdzie na czas. Panowie zaĞ zrĊcznoĞcią rzucając jajkami. Byáo
teĪ kilka pytaĔ do dorosáych na temat bajek. Wszyscy przepytani nieĨle sobie poradzili z tym wyzwaniem. 14 uczestników biesiady wziĊáo udziaá w zabawie „Cyrk”. Wszyscy
zawodnicy otrzymali Ğwiąteczne upominki.
Podczas caáej imprezy odbywaáy siĊ licytacje, loteria
fantowa przygotowana przez RadĊ Rodziców, kiermasz
wyrobów Ğwiątecznych wykonanych przez uczniów szkoáy
i uczestników Warsztatów Terapii ZajĊciowej Caritas
w Skórczu (a zorganizowany przez Samorząd Uczniowski).
– DziĊkujemy wszystkim za przybycie i juĪ dziĞ zapraszamy wszystkich za rok na jubileuszowe, bo dziesiąte spotkanie z naszą biesiadą – powiedziaáa na koniec imprezy
Iwona Malgaska. – Na pewno postaramy siĊ, aby byáo jeszcze fajniej i by nasz wspólny Ğpiew byáo sáychaü aĪ w Starogardzie.
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ, JAN KULAS

PierĞcienie Mechtyldy za 2011 rok

R

ada Programowa Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – sekcji wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie przyznaáa kolejne „PierĞcienie Mechtyldy” – wyróĪnienia redakcyjne
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Otrzymali je:
– Alicja Samulewska – w kategorii dokonania literackie
– Maágorzata Kruk – w kategorii edukacja regionalna
– Krzysztof Korda – w kategorii wyróĪniająca publicystyka.
PrzybliĪmy Czytelnikom „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” laureatów.
ALICJA SAMULEWSKA urodziáa siĊ 23 lipca 1938
roku w Tymawie, na terenie dzisiejszej gminy Gniew. PracĊ
rozpoczĊáa jako nauczycielka jĊzyka polskiego w 1956 roku
w Szkole Podstawowej w Gniewie. Z czasem w pracy byáa
uznana jako „mistrzyni mowy polskiej”. Po wielu latach
pracy w szkolnictwie peániáa teĪ stanowiska kierownicze,
tj. zastĊpcy dyrektora i dyrektora Zespoáu Szkóá Zawodowych w Gniewie. Zajmuje teĪ niezwykle waĪne miejsce
w samorządnoĞci miasta i gminy Gniew. W latach 19941998 byáa przewodniczącą Rady Miejskiej w Gniewie. Jest
wspóázaáoĪycielką pierwszego lokalnego pisma w Gniewie
– „Nowin Gniewskich”. Wiele lat byáa redaktorem naczelnym i dziennikarzem tego cenionego pisma samorządowego.
Na áamach „Nowin Gniewskich” konsekwentnie promuje siĊ
kulturĊ regionalną Kociewia. Samulewska Jest uznaną animatorką kultury na terenie gminy Gniew. Od wielu lat na tej
niwie „caáym sercem i ogromnym zaangaĪowaniem dziaáa na
terenie gminy Gniew”. Wspóápracuje z grupami máodzieĪy
i woluntariuszami m.in. w 2006 roku zainicjowaáa „Czwartki poetyckie w Gniewie”, które mają charakter cyklicznych
spotkaĔ po dzieĔ dzisiejszy. Ma na swoim koncie pokaĨny
dorobek publicystyczny i literacki. Jest takĪe wspóáautorką
wydanej w poáowie 2011 roku ksiąĪki pt. „Krwawa Kociewska JesieĔ 1939 na ziemi gniewskiej”. Warto podkreĞliü, Īe
publikacja ta uzyskaáa pozytywne, wysokie oceny.
Laureatka jest caákowicie oddana ziemi gniewskiej. Posiada ogromne zasáugi dla oĞwiaty i kultury nie tylko spoáecznoĞci lokalnej.

Laureaci w otoczeniu wáodarzy miasta Tczewa
fot. Jacek Cherek
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MAàGORZATA KRUK urodziáa siĊ 31 maja 1981
roku w Tczewie. Jest absolwentką Uniwersytetu GdaĔskiego, kierunek historia. Od 2006 roku pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, obecnie jako
dokumentalista w Sekcji Historii Miasta. Zajmuje siĊ
opracowywaniem zbiorów, prowadzeniem zajĊü dla dzieci oraz máodzieĪy o historii i osobliwoĞciach Kociewia.
Wygáasza równieĪ prelekcje na sesjach popularnonaukowych i w Forum Inicjatyw Spoáecznych dla beneficjentów
projektu „Cafe Senior. Kawiarenka dla Seniora”. Wraz
z innymi pracownikami Biblioteki przygotowuje wystawy, niektóre mają charakter cykliczny, jak chociaĪby te
przybliĪające zasáuĪone postaci związane z regionem czy
teĪ upamiĊtniające dziedzictwo „SolidarnoĞci”. Wspóáredagowaáa kilka ksiąĪek. Publikuje na áamach nastĊpujących pism: „Kociewski Magazyn Regionalny”, „Pomerania”, „Teki Kociewskie”, „Panorama Miasta”. Wraz
z kolegami z Oddziaáu Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, którego od kilku lat
jest czáonkiem, przygotowuje i prowadzi w Radiu Fabryka audycjĊ regionalną „Spotkania z Kociewiem”. Wchodziáa w skáad Zespoáu przygotowującego czĊĞü tczewską
IV Kongresu Kociewskiego. W 2011 roku otrzymaáa nagrodĊ „Máodzi dla Kociewia” za dziaáalnoĞü spoáeczną
i kulturalną na rzecz regionu. W swojej pracy i dziaáalnoĞci
spoáecznej promuje kulturĊ, tradycje i obyczaje Kociewia.
KRZYSZTOF KORDA urodziá siĊ w Tczewie
24 czerwca 1979 roku. W grodzie Sambora ukoĔczyá Technikum Kolejowe, w którym podczas lekcji u Kazimierza Ickiewicza rozpoczĊáa siĊ – jak sam podkreĞla – jego przygoda
z regionalizmem. W trakcie studiów na Uniwersytecie GdaĔskim wstąpiá do Klubu Studenckiego Pomorania, zajmującego siĊ poznawaniem i propagowaniem regionalizmu Kociewia, Kaszub, ĩuáaw i innych historycznych ziem pomorskich.
W trakcie studiów zadebiutowaá na áamach „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego”, a nastĊpnie na áamach miesiĊcznika „Pomerania”, rocznika „Acta Cassubiana”, „Tygodnika
Powszechnego” i innych pism. W latach 2004-2010, sprawując funkcjĊ prezesa Oddziaáu Kociewskiego ZKP, organizowaá
sesje popularnonaukowe i naukowe o tematyce kociewskiej
i nadwiĞlaĔskiej. Przywiązuje duĪą wagĊ do zamieszczania
prac dotyczących Kociewia w Internecie. Jest autorem artykuáów popularnych, popularnonaukowych i naukowych
omawiających dzieje i kulturĊ Kociewia. W popularyzacji
przeszáoĞci regionu przywiązuje duĪą wagĊ do promowania
regionalizmu szczególnie wĞród máodzieĪy. Od 2007 roku
redaguje wraz z Michaáem Kargulem roczniki „Tek Kociewskich”, a od 2005 roku w Radiu Fabryka prowadzi wraz
z przyjacióámi audycjĊ radiową „Spotkania z Kociewiem”.
„PierĞcienie Mechtyldy” dla wyróĪnionych za 2011
rok ufundowali: Urszula Wierycho – dyrektor MBP
w Tczewie, Andrzej Grzyb – senator RP, czáonek Rady Programowej KKE i Kazimierz Ickiewicz – radny Rady Miejskiej w Tczewie, przewodniczący Rady Programowej KKE.
WrĊczone zostaáy w dniu 30 stycznia 2012 roku podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie.
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REGINA KOTãOWSKA

Gáos z Dachau woáa o modlitwĊ...
Ks. Paweá Szynwelski – dalsze losy

Ucieczka do Īycia

P

olscy ksiĊĪa wyzwolenie z obozu w Dachau uwaĪali za cudowne i przypisywali je wstawiennictwu Ğw.
Józefa. Rozkaz Himmlera z dnia 14 kwietnia 1945
roku brzmiaá: „O przekazaniu (obozu) nie ma mowy. Obóz
ma byü – natychmiast ewakuowany. ĩaden wiĊzieĔ nie moĪe
Īywy dostaü siĊ; w rĊce aliantów”1. Jego realizacjĊ wyznaczono na 29 kwietnia na godzinĊ 21.00 i powierzono oddziaáowi SS–Viking. Ten najpierw miaá wymordowaü wiĊĨniów,
a potem spaliü wszystko, by Īywioáem ognia zatrzeü wszelkie Ğlady tej zbrodni. W obozie byáo wówczas, poza wyprowadzonymi w wielkich marszach ewakuacyjnych, okoáo
32 tysiące wiĊĨniów.
Wielką nowennĊ o ocalenie zainicjowali duchowni diecezji kaliskiej. Codziennie wieczorem, przez 10 dni, w tajemnicy przed obozową zaáogą, wspólnie odmawiano nowennĊ do
Ğw. Józefa, której ukoronowaniem byá záoĪony 22 kwietnia
akt oddania siĊ w jego opiekĊ. Zaufali, Īe tak jak ocaliá on
Chrystusa przed okrucieĔstwem Heroda, tak uratuje teraz
Chrystusowych kapáanów przed bestialstwem hitlerowców.
Modlili siĊ o przetrwanie i o wytrwanie z godnoĞcią, o zachowanie czáowieczeĔstwa w tych nieludzkich warunkach.
Ocaleli. Dali heroiczne Ğwiadectwo swej wiary, záoĪonej
z cierpienia na oátarzu Boga, KoĞcioáa i Ojczyzny. W dniu
wyzwolenia obozu w Dachau byáo w nim 856 polskich kapáanów. WĞród tych ocalonych do Īycia byá teĪ ks. kuratus
Paweá Szynwelski.
To co w obozie zobaczyli wyzwalający go Amerykanie
byáo przeraĪającym dowodem caákowitego zatracenia czáowieczeĔstwa przez esesmaĔską zaáogĊ Dachau. Byáo barbarzyĔstwem na niepojĊtą dotąd skalĊ. Wagony z tysiącami
zwáok na bocznicy kolejowej, stosy trupów przed kremato-
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rium w stanie daleko posuniĊtego rozkáadu, tony popioáu z ciaá
spalonych ludzi za krematorium. Popióá ten sáuĪyá jako nawóz
na plantacjach. ĩywi Ğpiący obok umierających, w gnoju, albo
w kwietniowej mazi báota. Ci dający znaki Īycia nie mogli
uwierzyü w wolnoĞü, ogarnĊáa ich euforia radoĞci. Tyle razy
los z nich zadrwiá, a teraz wciąĪ Īyli i byli wolni.
Zaraz po wyzwoleniu obozu zjawili siĊ w nim lekarze
wojskowi, ale Ğmierü, gáównie z powodu skrajnego wycieĔczenia i szalejącej epidemii tyfusu, wciąĪ zbieraáa wielkie
Īniwo wĞród wiĊĨniów. Byá to jeden z powodów, dla którego wielu, przynajmniej na razie, nie mogáo wróciü do kraju. Droga z Dachau do ojczyzny byáa jeszcze bardzo daleka
i trudna.
29 maja 1945 roku rozpoczĊto ewakuacjĊ polskich wiĊĨniów z Dachau do Freimannu2. Pierwsza grupa 122 ksiĊĪy
przybyáa 30 maja. Ostatecznie po caákowitym uporządkowaniu byáych koszar czekaáo tu na moĪliwoĞü powrotu do ojczyzny tysiące Polaków przeniesionych, ze zlikwidowanego
przez aliantów Dachau, w tym okoáo piĊciuset ksiĊĪy. Z nimi
wszystkimi byá równieĪ ksiądz Szynwelski. WycieĔczony
i wyniszczony nazistowskimi doĞwiadczeniami medycznymi
organizm powoli odbudowywaá swoje siáy. Trzy szczepionki przeciwtyfusowe, którymi zaszczepiono wiĊĨniów zaraz
po wyzwoleniu, uodporniáy go na tyle, Īe nie zachorowaá
podczas nawrotu epidemii. We Freimannie teĪ wszyscy byli
wiĊĨniowie otrzymywali nowe dokumenty toĪsamoĞci.
Dopiero we wrzeĞniu 1945 roku „po wyzwoleniu nas
przez armiĊ USA, przekazaá mnie (...) nasz polski lekarz,
Jan Ochocki, do uniwersyteckiej kliniki medycznej w Monachium celem zbadania stanu zdrowia”3. Dr. Hugelmann
zajmujący siĊ w klinice monachijskiej badaniem i leczeniem
byáego wiĊĨnia obozu w Dachau stwierdziá u pacjenta zmiany w páucach i zaleciá koniecznoĞü staáej kontroli klinicznej4.
Odtąd zdiagnozowano u ksiĊdza dusznicĊ serca i páuc.
Z tą diagnozą powróciá do swojej diecezji cheámiĔskiej
20 wrzeĞnia 1945 roku, ale zanim zdolny byá podjąü pracĊ
duszpasterską, wysáany zostaá na leczenie i rekonwalescencjĊ do rodzinnego àĊgu.
Znów zobaczyá ukochane mury domu rodzinnego, ukochaną matkĊ i rodzeĔstwo. Pochyliá gáowĊ i odmówiá modlitwĊ nad mogiáą ojca. Wtedy dowiedziaá siĊ, Īe po klĊsce
wrzeĞniowej brat jego, Franciszek, dostaá siĊ do sowieckiej
niewoli. Trafiá do obozu w Ostaszkowie, z którego jednak
zostaá zwolniony. Ks. Paweá uznaá to wydarzenie za cud
równy jego ocaleniu w Dachau. Nie wiadomo od kiedy
w domu Szynwelskich w najwiĊkszej tajemnicy przechowywana byáa niemiecka ksiąĪka o zbrodni katyĔskiej,
w której znajdowaáy siĊ pierwsze listy ofiar sowieckich
w Katyniu – 4143 nazwisk bestialsko zamordowanych Īoánierzy i oficerów Wojska Polskiego wziĊtych do niewoli po
klĊsce wrzeĞniowej na wschodnich terenach kraju oraz zdjĊcia z niemieckiej ekshumacji zwáok5. Tylko za jej posiadanie w Polsce Ludowej groziáa kara Ğmierci, dlatego dopiero
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krótko przed Ğmiercią, na początku lat 90. XX wieku, Franciszek przekazaá ją dzieciom.
Od powrotu ks. Paweá rzadko wracaá do wspomnieĔ
i doĞwiadczeĔ z Dachau. Uznaá ocalenie za drugie Īycie
dane mu przez Boga i chciaá je wypeániü pracą duszpasterską
najlepiej jak umiaá, nie oglądając siĊ wstecz.
W 2006 roku ksiądz Zdzisáaw OsiĔski, od 8 grudnia 1990
roku proboszcz parafii SmĊtowo, odprawiá na terenie byáego obozu koncentracyjnego w Dachau MszĊ Ğw. w intencji
ks. Pawáa Szynwelskiego6.

parafią pieniąĪkowską i jak nakazywaá zwyczaj, nowy zarządca koĞcioáa i beneficjum przedstawiá siĊ juĪ ks. dziekanowi Szuchmielskiemu w Wielkim Komorsku.
Zarządzając obiema parafiami ks. Paweá w tym okresie
na staáe rezydowaá w PieniąĪkowie11. Początkowo drogĊ
pomiĊdzy nimi pokonywaá bryczką konną. JeĨdziá tak kilka
razy w ciągu dnia. Potem z róĪnych zdobytych czĊĞci záoĪyá
swój pierwszy rower i odtąd, na najbliĪsze lata, to byá jego
gáówny Ğrodek lokomocji. Jadąc rowerem, zawsze z ogromną pogodą ducha, káaniaá siĊ spotkanym ludziom sáowami
„SzczĊĞü BoĪe”. Do dziĞ takiego go zapamiĊtano.
Tu w Dachau,
Parafianie w CzerwiĔsku pamiĊtali przedwojennego kapáana zawsze elegancko wygolonego, a teraz kiedy
co trzeci zamĊczony byá Polakiem,
wróciá, zobaczyli czáowieka, którego czarna broda siĊgaco drugi z uwiĊzionych tu ksiĊĪy polskich
záoĪyá ofiarĊ z Īycia.
áa prawie do piersi. Pod nią skrywaá blizny i nie do koĔca
wygojone rany po eksperymentach „chirurgii plastycznej”
Ich ĞwiĊtą pamiĊü czczą ksiĊĪa polscy wspóáwiĊĨniowie.
w Dachau. Niektórzy mówili, Īe teĪ po uderzeniach kolby
Powrót do domu
karabinu. Ta broda daáa mu drugi pseudonim, funkcjonujący gáównie wĞród kolegów prezbiterów, a nawiązujący do
czasie wojny, po aresztowaniu kuratusa w Czer- tradycji wczesnochrzeĞcijaĔskich. W Starym Testamencie,
wiĔsku, posáuga duszpasterska byáa bardzo nie- jak wiemy, Pan Bóg przemawiaá przez proroków i patriarregularna i ograniczona. Sprawowali ją nie tylko chów. „Prorokiem” byá ks. Paweá w Dachau, a tutaj mając
ksiĊĪa polscy ale i niemieccy. Byli to: ks. Franciszek Bulitta, ową podachauowską brodĊ wyglądaá dostojnie jak patriarcha.
ks. Stanisáaw Krause, ks. Nikodem Partyka i ojciec werbista Stąd przez kolegów kapáanów nazywany zostaá „Patriarchą”
z Górnej Grupy – ks. Jan Grycman8.
i przydomek ten szybko do niego przylgnąá, jak drugie imiĊ.
Pierwszą po wojnie regularną posáugĊ religijną w ku- Gdy ktoĞ mówiá, Īe „jedzie na plebaniĊ do Patriarchy”, albo
racji CzerwiĔsk sprawowaá od kwietnia 1945 roku ks. Ka- pytaá „czy Patriarcha bĊdzie?”, wiadomo byáo o kogo chodzi.
rol Glamowski9. Jako administrator duszpasterzowaá takĪe Na noszenie brody otrzymaá ks. kuratus, jak sam twierdziá,
w sąsiedniej parafii w PieniąĪkowie.
specjalną zgodĊ biskupa. Z czasem jednak brodĊ znacznie
Od 1 listopada 1945 roku ks. Paweá Szynwelski zostaá skróciá i okalaáa mu juĪ tylko twarz. Pseudonim jednak zrósá
powoáany przez ks. biskupa do administrowania parafią siĊ z jego osobą tak bardzo, Īe nawet dzisiaj dla ks. dziekana
w PieniąĪkowie. Od 15 listopada powróciá dodatkowo jako nowskiego J. Talkowskiego, bardziej pozostaá „Patriarchą” niĪ
administrator na przedwojenną kuracjĊ w CzerwiĔsku. dachauowskim „Prorokiem”12.
Po powrocie rzuciá siĊ ks. Paweá w wir obowiązków nie
Z powodu braku kapáanów, których tak wielu wymordowano w czasie wojny, sprawa objĊcia obu parafii przez ks. Paw- tylko duszpasterskich ale teĪ prac administracyjnych. Koáa byáa bardzo pilna. Kuria Biskupia CheámiĔska i GdaĔska, Ğcióá w SmĊtowie z 1904 roku, który przed wojną naleĪaá do
przekazaáa pismo dotyczące ich administracji do dekanatu gminy ewangelickiej teraz, kiedy Niemcy wyjechali, pozoczerskiego, a ks. dziekan Józef Wrycza poczuá siĊ osobiĞcie staá bez administratora. Ulegá co prawda uszkodzeniom od
odpowiedzialny za jego dostarczenie przebywającemu, jak pocisków artyleryjskich przetaczającego siĊ frontu. Uszkosądziá, u rodziny Pawáowi10. Tymczasem ten zarządzaá juĪ dzony byá dach i wieĪa, ale z tym akurat pracowity ksiądz
i jego parafianie doĞü szybko sobie poradzili.
Kuria CheámiĔska rozpoczĊáa starania o przejĊcie dla potrzeb kuracji
w CzerwiĔsku mienia poewangelickiego
w SmĊtowie zaraz po wyzwoleniu
tych terenów spod wáadzy niemieckiej.
Zanim jednak zapadáa decyzja wáadz
Polski Ludowej o jego przekazaniu,
8 grudnia 1945 roku w ĞwiĊto Niepokalanego PoczĊcia NMP, ks. Szynwelski poĞwiĊciá koĞcióá dla gminy katolickiej w CzerwiĔsku i odprawiá w nim
pierwszą MszĊ Ğw. Oto w protestanckiej Ğwiątyni dla koĞcioáa katolickiego począá siĊ nowy czas. Jego wierni
znaleĨli dach nad gáową i odtąd bĊdą
o ten BoĪy Dom dbaü, jak o wáasne
mieszkania.
Pierwszą posáugą religijną w kuracji objĊtej po powrocie z wojennej
ZdjĊcie grupowe na schodach paáacu biskupiego w Pelplinie.
tuáaczki byá chrzest, którego udzieliá
Pierwszy rząd od lewej: ks. Zygfryd Kowalski – CheámĪa, póĨniejszy
sufragan, ks. Wiesáaw Preis z Tczewa, organista katedralny p. SzczepiĔski, 18 listopada 1945 roku Teresie Zofii
Káosowskiej, ur. 10 XI 1945 r. córce
bp Kazimierz Józef Kowalski, bp Bernard CzapliĔski,
Józefa i Anastazji z CzerwiĔska. Jakks. Paulin Kalinowski z Grudziądza, ks. Szymon Dreszler z Pelplina;
by chciaáo siĊ powiedzieü: „od chrztu
w drugim rzĊdzie z brodą ks. Paweá Szynwelski
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wszystko siĊ zaczĊáo”. Czy to jeszcze jeden symbol w Īyciu
ksiĊdza Pawáa?
Pierwszym zmaráym pochowanym po objĊciu obowiązków przez ksiĊdza Szynwelskiego byáo trzymiesiĊczne
dziecko Jerzy Henryk syn Henryka i Wandy WiĞniewskich
ze SmĊtowa. Pogrzeb odbyá siĊ 23 listopada 1945 roku.
Pierwszą zaĞ parą maáĪeĔską pobáogosáawioną przez
niego 25 listopada 1945 roku byli Jan Hoádys z CzerwiĔska
i Maria Wojtyáo z CzerwiĔska.
ZaczĊáo zmieniaü siĊ, skromne wczeĞniej, wnĊtrze Ğwiątyni. Wzbogaciáy go naturalnej wielkoĞci rzeĨby ustawione
po prawej i lewej stronie od oátarza w prezbiterium. Jedna
przedstawia Ğw. Pawáa – imiennika i patrona ks. Szynwelskiego, druga Ğw. Józefa – patrona wiĊĨniów dachauowców,
za którego wstawiennictwem dokonaá siĊ cud wyzwolenia
Dachau i ocalenia wiĊĨniów13. Takie zestawienie ĞwiĊtych
przy oátarzu jest niespotykane. Zwykle Ğw. Paweá towarzyszy Ğw. Piotrowi i ten duet jest oczywisty i zrozumiaáy. WáaĞnie z powodu ksiĊdza pobytu w Dachau mamy ową wyjątkowoĞü w zestawieniu ĞwiĊtych14.
RozpoczĊáa siĊ kapáaĔska posáuga w miejscu, z którego
wyrwaáo go gestapo w tamten styczniowy poranek. Stanąá
przed trudnymi wyzwaniami. Krótka euforia zwyciĊstwa
przerodziáa siĊ w kolejne zniewolenie. W kraju komuniĞci
konsolidowali swoją wáadzĊ. Trzeba byáo nie tylko sprytu,
ale i odwagi, by omijaü „przepisy” nowej wáadzy. Na Īycie
parafii i jej duszpasterza ogromny wpáyw miaáy nie tylko
wydarzenia i sytuacja w kraju, ale i poza jego granicami.
Epoka stalinizmu nie sprzyjaáa Īyciu religijnemu, ale to wáaĞnie fala przeĞladowaĔ i inwigilacji15 najbardziej solidaryzowaáa wiernych wokóá swego pasterza.
Po wojnie, od momentu przejĊcia wáadzy przez komunistów, narastaá w kraju proces zwalczania przez nowe wáadze
wartoĞci i tradycji religijnych. Bardzo boleĞnie naznaczony
dachauowską polityką antyklerykalną ks. Szynwelski odbieraá nowe oblicze paĔstwa polskiego. Szykanowanie nauki
religii i ksiĊĪy zaczĊáo siĊ juĪ po 1945 roku, ale nie moĪna
z tym byáo wstąpiü oficjalnie. Zatem stopniowo usuwano
i ograniczano religiĊ w nauczaniu szkolnym. Wrogiem staáy siĊ krzyĪe przy godle paĔstwowym w klasach lekcyjnych
i modlitwa rozpoczynająca i koĔcząca lekcje. ĝciana frontowa odtąd miaáa byü przeznaczona na godáo i portrety dostojników partyjnych i paĔstwowych.
Mimo wielu zajĊü duszpasterskich zawsze znajdywaá
ksiądz czas na spotkania z przyjacióámi, jak on, doĞwiadczonymi stygmatem straszliwego cierpienia w Dachau. Zachowując
pamiĊü o tych, którzy tam zginĊli i dając Ğwiadectwo ich mĊczeĔstwu záoĪyá wniosek o przyjĊcie go na czáonka „Związku
byáych WiĊĨniów Politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych i wiĊzieĔ”. Jako Ğwiadków i wspóátowarzyszy obozowych podaá: ks. Franciszka Roskwitalskiego – proboszcza
w Lalkowach, ks. Leona Januszewskiego – proboszcza w BaráoĪnie, ks. Leona Megera – proboszcza w Bobowie, Leona Konkolewskiego z CzerwiĔska i Tadeusza Syczewskiego z Gdyni.
Materialnym zaáącznikiem stanowiącym o jego pobycie byá
Dowód Osobisty Polskiego Komitetu wydany podczas pobytu
w obozie przejĞciowym w Fermannie z numerem 0433416.
Z przyjacióámi ksiĊĪmi z Dachau spotykaá siĊ równieĪ
w czasie pielgrzymek do Ğw. Józefa Kaliskiego, któremu tam
w obozie zaufali i powierzyli swój los, i który ich ocaliá. KaĪdego 29 kwietnia, póki siá starczaáo, zawsze staraá siĊ tam
byü. Pierwsza taka szczególna pielgrzymka stanĊáa u bram
ĞwiĊtego w 1948 roku. Z kaĪdym rokiem wykruszali siĊ ci,
którzy nie doĪyli.
W 1962 roku rozpocząá obrady II Sobór WatykaĔski.
Poza wymiarem reformatorskim i religijnym doszáo na nim
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do jeszcze jednego szczególnego aktu. Biskupi polscy wystąpili z orĊdziem pojednania polsko-niemieckiego. List
podpisany takĪe przez Stefana WyszyĔskiego i Karola WojtyáĊ, wieĔczyáy sáowa: ...przebaczamy i prosimy o wybaczenie (dosáownie: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”).
Dla byáego wiĊĨnia niemieckiego obozu koncentracyjnego
w Dachau list ten miaá wymiar szczególny, ale symboliczny.
ChrzeĞcijaĔskie wybaczenie za przeĞladowania, poniĪenie,
za gáód, choroby, ból i Ğmierü. KaĪdego dnia, i tam w Dachau, i potem po powrocie, wybaczaá oprawcom „…i odpuĞü
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…”. MoĪe dlatego nigdy nie wracaá wspomnieniami do
tamtego czasu i tamtej drogi przez mĊkĊ do Īycia.
Otoczony szacunkiem i miáoĞcią parafian marzyá o doczekaniu jubileuszu 50-lecia utworzenia placówki duszpasterskiej w CzerwiĔsku, której spadkobierczynią jest parafia
w SmĊtowie. Jednak „lata pobytu w obozie, ponad 50-letni
okres posáugi duszpasterskiej, katechezy máodzieĪy szkolnej, troska o budynki koĞcielne, a przede wszystkim praca
nad umocnieniem wspólnoty parafialnej oraz czas spĊdzony
w konfesjonale, nadwyrĊĪyáy siáy ks. Radcy”17.
Do ostatnich chwil sáuĪyá swoim parafianom. Jego plebania byáa otwarta dla kaĪdego i o kaĪdej porze. Ostatnie
53 dzieci zostaáo przyjĊtych do I Komunii ĝwiĊtej 13 czerwca 1983 roku. Ostatniego Ğlubu udzieliá Grzegorzowi Kowalskiemu z KoĞcielnej Jani i Hannie MechliĔskiej z Bobrowca w dniu 23 paĨdziernika 1982 roku. Jeszcze wtedy, na
jesieni, snuá plany odwiedzenia swoich starych przyjacióá.
Chciaá pojechaü do Gdyni, gdzie mieszkali jego trzej koledzy z obozu. Nie pojechaá...18.
Jeszcze 30 stycznia 1983 roku ochrzciá àukasza Nowickiego, syna Andrzeja i Aleksandry Nowickich z Luchowa,
a 1 lutego pochowaá zmaráą IrenĊ Kirszenstein ze SmĊtowa.
Pan powoáaá go do wiecznoĞci 4 lutego 1983 roku. Byáo
okoáo godziny 18.00. Sakramentami Ğw. zaopatrzyá ks. RadcĊ
proboszcz parafii KoĞcielna Jania ks. Franciszek Karkoszka.
Przy áoĪu Ğmierci byá wieloletni czáonek jego rady parafialnej w SmĊtowie Zygmunt Daszkowski. On ubieraá ksiĊdza
w szaty liturgiczne, przybijaá biret do trumny. Wracając pa-

ĩegnaáa go w ostatniej drodze
delegacja wspóáwiĊĨniów z Dachau
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miĊcią do tamtych dni mówiá: „Ksiądz Paweá pozostanie na
zawsze w moim sercu, nie tylko jako duszpasterz, ale jako
wspaniaáy czáowiek i przyjaciel. KtoĞ, kto caáym swoim Īyciem Ğwiadczyá o istnieniu Boga, kto byá jego prawdziwym
apostoáem wĞród nas”19.
UroczystoĞci pogrzebowej 8 lutego 1983 roku przewodniczyá Ekscelencja Ksiądz Biskup Sufragan Zygfryd Kowalski. Przybyli na nią kapáani i klerycy w liczbie ponad 90
osób. Byáa niemal caáa parafia, setki parafian, áącznie z máodzieĪą szkolną. W pogrzebie brali równieĪ udziaá koledzy
z obozów koncentracyjnych, Ğwieccy i duchowni. W czasie
mszy koncelebrowanej Sáowo BoĪe wygáosiá ks. wicerektor
dr E. Zaliszewski, który miaá prymicjĊ w SmĊtowie i byá czĊstym goĞciem ks. Radcy. Pod koniec Mszy Ğw. przemawiaá
J. E. Ks. Bp Zygfryd Kowalski. ĩegnaá zasáuĪonego kapáana
w imieniu J. E. Bpa Ordynariusza Mariana Przykuckiego.
Spocząá na cmentarzu, który sam zakáadaá. MáodzieĪ
szkolna przed jego bramą utworzyáa szpaler, Īegnając swego proboszcza i katechetĊ. Nad grobem przemówiá jeszcze
ks. kanonik Jerzy Lewandowski, dziekan nowski.
Tak Īegnano tego, który byá pierwszym i jedynym duszpasterzem parafii SmĊtowo od czasu jej erygowania w 1937
roku, pomijając przerwĊ okupacyjną w latach 1941-1945, na
którą przypadaá jego pobyt w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Dachau20.
W 10. rocznicĊ Ğmierci, 4 lutego 1993 roku w intencji
Ğp. ks. Radcy Pawáa Szynwelskiego i zmaráych kapáanów
Dekanatu Nowskiego odbyáa siĊ uroczysta Msza Ğw. koncelebrowana przez J. E. Ks. Bpa PelpliĔskiego Jana Bernarda
SzlagĊ. PoĞwiĊcona zostaáa wówczas tablica upamiĊtniająca
posáugĊ ks. Pawáa Szynwelskiego w smĊtowskiej parafii21.
Dla upamiĊtnienia dáugich lat posáugiwania kapáaĔskiego w SmĊtowie, jako wyraz niesáabnącego szacunku, jedną
z ulic nazwano ul. Ks. P. Szynwelskiego.
Przypisy:
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Rozkaz wrĊczony SS Pohlowi za poĞrednictwem oficera SS Schwartza dn. 24. 4. 1945 r.: die Uebergabe kommt niocht in Frage. Der Lager ist sofort zu evacuiren. Kein Heftling darf lebendig in der Haende
der Allierten kommen. Die Heftlinge haben sich grauerhaft gegen
ziewilbevolkerung im Buchenwald bekommen”.
Freimann – miejscowoĞü poáoĪona 4 km na póánocny zachód od
Monachium; znajdowaáy siĊ tam zbombardowane w czasie dziaáaĔ
ofensywnych niemieckie koszary wojskowe, naprĊdce dokonywano
potrzebnych napraw, by przyjąü polskich wiĊĨniów z Dachau.
Pismo ks. Szynwelskiego do PCK w Warszawie z dn. 28 VII 1962 r. (KPS).
tamĪe.
Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, Im Auftrage des
Auswartigen Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials zusammengestelllt, bearbeitet und herausgegeben von der Deutschen Informationsstelle, Berlin 1943 – wáasnoĞü rodz. Szynwelskich.
Z rozmowy z ks. Z. OsiĔskim.
Napis z tablicy pamiątkowej w Dachau.
A. Przywuska, Kociewska gmina SmĊtowo Graniczne: dzieje do roku
2005 , Starogard Gd. 2008, s. 379.
TamĪe, s. 380.
Pismo z dnia 6 XI 1945 r.
Pismo Kurii Biskupiej CheámiĔskiej i GdaĔskiej z dn. 25 X 1945 r.
6 XI 1945 r. (KPS).
Ze wspomnieĔ ks. dziekana nowskiego Józefa Talkowskiego i rel.
Z. Daszkowskiego.
Rel. Jadwiga Kirszenstein i Lucyna Rogowska (wspomnienia).
Z rozmowy z obecnym ks. proboszczem parafii w SmĊtowie – Zdzisáawem OsiĔskim.
Inwigilacja – tajny nadzór nad kimĞ; dyskretna, systematyczna obserwacja kogoĞ przez organa policyjne i in.
Nazwisko ks. Pawáa Szynwelskiego wymienia teĪ o. Albert
Z. UrbaĔski - karmelita w ksiąĪce Duchowni w Dachau – wspomnienia okoáo dwóch tysiĊcy ksiĊĪy w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, Kraków 1945 r.
Z homilii pogrzebowej, brak autora.
Wspomnienia Z. Daszkowskiego.
Rel. Z. Daszkowski.
Sprawozdanie z pogrzebu, brak podpisu (litery R. I. P.).
Rel. z mszy Ğw. z 4 II 1993 r., z poĞwiĊcenia tablicy pamiątkowej.
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JAN EJANKOWSKI

Ryzykowali
wáasnym Īyciem

M

aria Perlik – wdowa po Apolinarym Banieckim, karczmarzu z Piaseczna, powtórnie wyszáa
za mąĪ za Teofila Perlika, równieĪ karczmarza
– niewątpliwie zasáuguje na miano bohaterki. W czasie
drugiej wojny Ğwiatowej straciáa trzech synów: Mariana
(o którym wczeĞniej pisano) i Wáadysáawa Banieckiego oraz
Teofila Perlika. Pozostaá przy Īyciu najstarszy syn Leonard
Baniecki, od 1937 roku mieszkaniec Skarszew. Uszedá
Ğmierci tylko dlatego, Īe w porĊ, przed wrzeĞniem 1939
roku, zmieniá miejsce zamieszkania1.
W miejscowoĞci Zdrada koáo Pucka mieszkaá wraz
z Īoną Martą brat pierwszego mĊĪa Marii, Teofil Baniecki.
Posiadali oni duĪe gospodarstwo rolne (majątek) z agronomem. CzĊsto u Teofilów bywaá generaá Józef Haller.
W paĨdzierniku 1939 roku Teofil Baniecki zostaá przez
Niemców aresztowany. Cudem udaáo siĊ skazaĔcowi uciec
znad grobu w PiaĞnicy. Przez kilka dni i nocy trwaáa jego
samotna ucieczka… spanie w stogach i ciągáy strach przed
Ğmiercią… Przypadkowo spotkana kobieta pospieszyáa mu
z pomocą dostarczając ĪywnoĞü na dalszą drogĊ. I tak z znienacka nocą dotará do bratowej Marii Perlik do Piaseczna,
gdzie Banieccy, póĨniej Perlikowie prowadzili wyszynk,
odwiedzany takĪe przez Niemców. Ponad piĊü lat niebezpiecznego ukrywania siĊ w piwnicy, na strychu, zaĞ nocą
w mieszkaniu bratowej, zawsze w wielkiej tajemnicy przed
obcymi, negatywnie wpáynĊáo na zdrowie Teofila2. Nawet
jego Īona nie wiedziaáa, co siĊ z nim staáo.
Trwaáy intensywne poszukiwania zbiega. Niemcy zemĞcili siĊ na Īonie i agronomie. Po aresztowaniu ich mĊczeĔska droga wiodáa przez wejherowskie wiĊzienie do
PiaĞnicy, gdzie zginĊli3.
Teofil, dziĊki bratowej Marii, przeĪyá wojnĊ. Schorowany wróciá do Zdrady, gdzie w 1949 roku zakoĔczyá Īywot.

Feliks Tramowski
(1881-1963)
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UroczystoĞci odsáoniecia obelisku ku czci pomordowanych mieszkaĔców Piaseczna.
Z lewej: przemówienie kieronika szkoáy.
Z prawej: skáadanie przyrzeczenia harcerskiego

Kolejnym przykáadem godnej postawy jest Zygmunta
Bonk i jej rodzina mieszkająca w Dąbrówce koáo Kolonii
Ostrowieckiej.
Feliks Tramowski, brat matki Zygmunty, urodziá siĊ 20
grudnia 1881 roku w Dąbrówce, parafia PieniąĪkowo w rodzinie Macieja i Pauliny z domu RóĪaĔskiej. Miaá dwie siostry:
MariĊ i FranciszkĊ oraz trzech braci: Antoniego, Sylwestra
i Bronisáawa4. Po ukoĔczeniu miejscowej szkoáy i nauki zawodu byá zegarmistrzem w Gniewie. UmiejĊtnie áączyá pracĊ
zawodową z dziaáalnoĞcią spoáeczną dla dobra mieszkaĔców
miasteczka i okolic.
Z jego inicjatywy 1 lipca 1924 roku powstaá w Gniewie mĊski chór „Kociewiak”, którego od samego początku
byá prezesem. Chór wówczas liczyá 12 czáonków, a piĊü
lat póĨniej liczba chórzystów wzrosáa do 43. Feliks Tramowski byá wspóátwórcą statutu, w którym m.in. napisano: Towarzystwo (chór „Kociewiak”) jest apolityczne.
W paragrafie drugim ujĊto: Czáonkiem chóru moĪe byü kaĪdy nieposzlakowany obywatel (Polak-katolik) zamieszkujący w Gniewie lub okolicy5. W statucie jest takĪe mowa
o obowiązkach czáonków, którzy systematycznie winni staraü siĊ o dobro i rozwój chóru, nosiü odznakĊ Towarzystwa
(chóru), páaciü skáadki i regularnie uczestniczyü w próbach
i zebraniach. Czáonkami chóru byli: nauczyciele, urzĊdnicy, kupcy i rzemieĞlnicy6.
Chór „Kociewiak” pod koniec lat 20. ub. wieku staá siĊ
liczącym chórem nie tylko w Gniewie. Poprzez koncerty
ksztaátowaá poszanowanie dla tradycji narodowych i przede

wszystkim regionalnych – stąd nazwa „Kociewiak”7. Duszą
wspaniaáych osiągniĊü artystycznych i pionierskiego promowania w owym czasie Kociewia byá Feliks Tramowski, który
na początku lat 30. ub. wieku kierowaá gniewską organizacją Obozu Wielkiej Polski. Po jej rozwiązaniu przez sanacjĊ
stworzyá Związek Máodych Narodowców, którym kierowaá
do wrzeĞnia 1939 roku8. Byá aktywnym czáonkiem Bractwa
Kurkowego i Związku Zachodniego.
Z chwilą wkroczenia Niemców do Gniewu, Feliks
Tramowski zacząá siĊ ukrywaü u znajomych sąsiadów
w Dąbrówce. Kiedy gospodarstwo jego ojca, Macieja Tramowskiego, przejąá Niemiec, pozwolili oni dawnemu wáaĞcicielowi zamieszkaü na strychu w pokoiku z komórką,
w której to ukrywaá siĊ Feliks. Samotnym dziadkiem Maciejem opiekowaáa siĊ wnuczka Zygmunta Bonk (jedzenie,
pranie, sprzątanie). Z pomocy tej korzystaá równieĪ wujek
F. Tramowski. DziĊki temu szczĊĞliwie przetrwaá wojnĊ.
Tymczasem ona w wieku 25 lat poniosáa mĊczeĔską Ğmierü zadaną przez czerwonoarmistĊ, który chciaá ją
zgwaáciü. Tragedia ta wydarzyáa siĊ 23 lutego 1945 roku
na podwórku w Dąbrówce, w miejscu jej zamieszkania.
Wujka Feliksa uratowaáa przed Niemcami, a sama zginĊáa
z rąk „wyzwolicieli”. Jej pogrzeb – bez ksiĊdza – odbyá siĊ
na pieniąĪkowskim cmentarzu 1 marca 1945 roku9.
Feliks Tramowski po wojnie wróciá do Gniewu. tam
wspóátworzyá Miejską radĊNarodową, której póĨniej przewodniczyá. Wspólnie z Janem Ankiewiczem zaáoĪyá Bank
Spóádzielczy w Gniewie. Zmará 23 maja 1963 roku.

Przypisy:

6

1

2

3
4

5

J. Ejankowski, O maáo znanych bohaterskich rodzinach lat wojny
i okupacji, „Nowiny Gniewskie” nr 4(78), kwiecieĔ 2001.
Pisemna relacja córki Marii Banieckiej-Brzozowskiej zamieszkaáej
w Tczewie (w zbiorach autora).
M. Bojarska, PiaĞnica, 1989, s. 79-89.
Telefoniczna relacja Andrzeja Soleckiego zam. w Gniewie w dniu
17 I 2012 r.
Kserokopia statutu (w zbiorach autora).
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7

8

9

ĩycie Kociewiaka, „Dziennik Gniewski” z dn. 6 XII 1929 r., s. 3.
J. Ejankowski, Czas na refleksjĊ, „Nowiny Gniewskie”, nr 4 kwiecieĔ 2005, s. 16.
M. Widernik, Lata II Rzeczypospolitej. Dzieje miasta Gniewu do 1939
roku pod red. BáaĪeja ĝliwiĔskiego, Pelplin 1998, s. 233-244.
KsiĊga zmaráych pieniąĪkowskiej parafii. Po wkroczeniu wojsk radzieckich przez ponad miesiąc w PieniąĪkowie nie byáo ksiĊdza.
1 kwietnia 1945 r. proboszczem zostaá Karol Glamowski, rodem
z Kolonii Ostrowieckiej.
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Stefan àaszewski
1862-1924

Pierwszy Wojewoda Pomorski

W

tym roku przypada 150. rocznica urodzin Stefana àaszewskiego (1862-1924). Maáo kto wie, Īe
jest on jedną z najwybitniejszych i najbardziej
utytuáowanych postaci w dziejach Pomorza ostatnich dwóch
wieków. Kim byá? Najkrócej mówiąc byá adwokatem, wybitnym patriotą pomorskim, posáem do parlamentu niemieckiego i na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, pierwszym Wojewodą Pomorskim w II Rzeczypospolitej, sĊdzią
Sądu NajwyĪszego oraz Prezesem NajwyĪszego Trybunaáu
Administracyjnego. Tylko nieliczni wiedzą, Īe Stefan àaszewski spoczywa na cmentarzu w Pelplinie!
Urodziá siĊ 8 stycznia 1862 roku w Brąchnówku,
w powiecie toruĔskim. Wychowaá siĊ w tradycyjnej rodzinie
ziemiaĔskiej. Jego ojciec, Julian àaszewski, byá dziaáaczem
spoáeczno-gospodarczym (Pelplin, Starogard) i dwukrotnie
posáem do sejmu pruskiego. Matka, Emilia, pochodziáa z rodziny PrądzyĔskich.
Pierwsze nauki Stefan àaszewski pobieraá w domu rodzinnym. NastĊpnie uczyá siĊ w Collegium Marianum
w Pelplinie i gimnazjum w Cheámnie.
Byá tam czáonkiem kóáek filomackich.
W wieku 20. lat rozpocząá studia prawnicze we Wrocáawiu i w Berlinie. W stolicy Dolnego ĝląska naleĪaá do Towarzystwa Literacko-SáowiaĔskiego. Doktorat
z prawa cywilnego i kanonicznego uzyskaá w 1886 roku na uniwersytecie w Lipsku. PraktykĊ sądową odbyá w Berlinie.
W roku 1892, w wieku 30. lat zamieszkaá na staáe w Grudziądzu. Tutaj wraz z Kazimierzem Wysockim
prowadziá kancelariĊ adwokacką. Nie
ograniczaá siĊ tylko do dziaáalnoĞci
zawodowej. Wkrótce daá siĊ poznaü
jako obroĔca Polaków przed sądami pruskimi, m.in. broniá redaktorów
„Gazety Grudziądzkiej”. Wáączyá siĊ
takĪe w dziaáalnoĞü kilku organizacji polskich np. Towarzystwo Przemysáowców Polskich, Bank Ludowy,
Towarzystwo Czytelni Ludowych.
NaleĪaá teĪ do zaáoĪycieli Domu Ludowego „Bazar”, siedziby towarzystw
polskich w Grudziądzu. Byá równieĪ
prezesem niezwykle uĪytecznego Towarzystwa Pomocy Naukowej dla
MáodzieĪy Prus Zachodnich i czáonkiem wielce zasáuĪonego Towarzy-
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stwa Naukowego w Toruniu. W 1912 roku naleĪaá do
wspóáorganizatorów
Towarzystwa
Máodokaszubów
w GdaĔsku, byá takĪe czáonkiem zarządu Towarzystwa
Przyjacióá Kaszub w Sopocie.
Stefan àaszewski doĞü póĨno ustabilizowaá swoje osobiste Īycie rodzinne. W wieku 36 lat oĪeniá siĊ z Anatolą
Wolszlegier. Wydaje siĊ, Īe byá szczĊĞliwym czáowiekiem.
Miaá teĪ syna, Stefana, który równieĪ zostaá prawnikiem.
W latach 1912-1918 Stefan àaszewski posáowaá do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej, z okrĊgu Kartuzy-Puck-Wejherowo. W latach 1917-1918 byá juĪ wiceprezesem Koáa Polskiego w Berlinie. Wspieraá dziaáania integracyjne rodaków
w zaborze pruskim. Dlatego m.in. naleĪaá do Rady Narodowej, wszedá w skáad prokoalicyjnego Komitetu MiĊdzypartyjnego w Poznaniu. W tym czasie byá juĪ znanym,
popularnym i uznanym reprezentantem Polaków dzielnicy
pruskiej.
W dniach 3-5 grudnia 1918 roku Stefan àaszewski naleĪaá
do liderów obradującego legalnie w Poznaniu Polskiego Sejmu

Nagrobek
Stefana àaszewskiego
fot. Maágorzata Pauch
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Dzielnicowego. Zostaá wybrany czáonkiem Naczelnej Rady
Ludowej (NRL) i jednym z szeĞciu jej komisarzy. Komisariat
NRL odgrywaá wiodącą i niezwykle poĪyteczną rolĊ, aĪ do
czasu powstania (1 sierpnia 1919) Ministerstwa b. Dzielnicy
Pruskiej (1919-1922). S. àaszewski zostaá de facto komisarzem
NRL na dwie prowincje: Prusy Zachodnie i Prusy Wschodnie.
Przez kilka miesiĊcy (do maja 1919) kierowaá Podkomisariatem NRL na Prusy Królewskie w GdaĔsku. Wspóápracowaá
takĪe z tajną Organizacją Wojskową Pomorza.
Dekretem Naczelnika PaĔstwa, Józefa Piásudskiego, z 7
lutego 1919 roku Stefan àaszewski zostaá posáem na Sejm
Ustawodawczy jako „poseá z Prus Królewskich”. Byá bezpartyjnym, ale zostaá czáonkiem Klubu Parlamentarnego
ZLN. W Sejmie miaá okazjĊ poznaü najbardziej znanych
polityków polskich, wspóátwórców II Rzeczypospolitej
Polskiej. W związku z decyzją Konferencji Wersalskiej
o przyznaniu Polsce Pomorza GdaĔskiego (niestety bez
GdaĔska), àaszewski staá siĊ postacią pierwszoplanową. Nic
wiĊc dziwnego, Īe juĪ w paĨdzierniku 1919 roku zostaá mianowany na stanowisko wojewody pomorskiego. Faktycznie
w styczniu i lutym (10 lutego – ZaĞlubiny Polski z Morzem
w Pucku) 1920 roku Pomorze powróciáo, po blisko 150. latach niewoli pruskiej, do Polski! S. àaszewski jako wojewoda urzĊdowaá początkowo w Poznaniu, a od 18 stycznia
1920 roku w Toruniu. Zorganizowaá wtedy Pomorski Urząd
Wojewódzki i tworzyá podstawy polskiej administracji na
terenie Województwa Pomorskiego.
Stefan àaszewski jednie póá roku realnie peániá funkcjĊ Wojewody Pomorskiego. 21 lipcu 1920 roku, wskutek
nacisków Narodowej Partii Robotniczej (NPR), najsilniejszego wówczas stronnictwa politycznego na Pomorzu, zostaá odwoáany ze stanowiska. Zastąpiá go Jan Brejski, jeden
z liderów NPR. Jak siĊ wkrótce okazaáo równie godny nastĊpca. Naturalnie, wziĊto pod uwagĊ dorobek i pozycjĊ
prawniczą S. àaszewskiego, dlatego zostaá on powoáany na
stanowisko sĊdziego Sądu NajwyĪszego. Z kolei w roku
1922 objąá on niezwykle wysoki urząd paĔstwowy, a mianowicie stanowisko Prezesa NajwyĪszego Trybunaáu Administracyjnego.
Stefan àaszewski zmará nieoczekiwanie i niewątpliwie
przedwczeĞnie, dnia 20 marca 1924 roku w Warszawie. Wydawaá siĊ byü w peáni siá, miaá zaledwie 62 lata. Nie przypadkiem pochowany zostaá u nas na Kociewiu, w tak drogim
nam Pelplinie. Jak wiadomo z tym miastem związana byáa
jego rodzina, a szczególnie ojciec, Julian àaszewski (18231887). Za Īycia i poĞmiertnie Stefan àaszewski doczekaá siĊ
wielu odznaczeĔ i wyrazów upamiĊtnienia. Byá odznaczony
m.in. Orderem Polonia Restituta. W 1925 roku spoáeczeĔstwo woj. pomorskiego wystawiáo jemu pomnik w Toruniu.
Trzeba podkreĞliü, Īe w róĪnych miejscowoĞciach Pomorza
ma S. àaszewski swoje ulice i place.
Stefan àaszewski dobrze zasáuĪyá siĊ Polsce i nade
wszystko niepodlegáoĞci Pomorza. Trzeba podkreĞliü, Īe
swoją wybitną karierĊ zawodową umiejĊtnie áączyá z dziaáalnoĞcią spoáeczną i patriotyczną. W obronie polskoĞci,
w okresie niewoli pruskiej, zajmuje godne miejsce obok
tak wybitnie zasáuĪonych postaci, jak: Ignacy àyskowski,
Stanisáaw Sikorski, ks. Feliks Bolt, Stanisáaw Sierakowski, Helena Sierakowska, Witold Donimirski i wáaĞnie
Jan Brejski. W pionierskim okresie II Rzeczypospolitej
otwiera S. àaszewski poczet wybitnych Wojewodów Pomorskich. Byá bowiem pierwszym Wojewodą Pomorskim
w II Rzeczypospolitej!
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Zblewskie Pióra
27 stycznia 2012 roku w Gminnym
OĈrodku Kultury w Zblewie odbyäa siö
gala wröczenia nagród Kociewskie Pióro
za osiñgniöcia i zasäugi dla regionu Kociewia w dziedzinie publicystyki, literatury
i animacji kultury w 2011 roku. Pomysäodawcñ jest Towarzystwo Spoäeczno-Kulturalne im. Maägorzaty Hillar.

K

ociewskie Pióro za rok 2011 w kategorii publicystyka Kapituáa przyznaáa Michaáowi Kargulowi,
który – oprócz prowadzenia audycji w Radiu Fabryka – publikuje w „Tekach Kociewskich” (5 zeszytów)
swoje artykuáy historyczne na temat Kociewia i Pomorza.
Jest równieĪ wspóáorganizatorem NadwiĞlaĔskich SpotkaĔ
Regionalnych. Dr Michaá Kargul od 2010 roku peáni bardzo
aktywnie funkcjĊ prezesa Oddziaáu Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.
W tej kategorii nominowani byli teĪ: Barbara DembekBochniak, Jakub ZieliĔski i Ewa Macholla.
W kategorii literatura „Kociewskie Pióro” otrzymaáa
Barbara Pawáowska, byáy prezes Towarzystwa Przyjacióá
Skórcza i Ziemi Kociewskiej. Pisze teksty w gwarze kociewskiej, czego owocem jest publikacja ksiąĪki pt. „U nas,
na Kociewiu”. Zgromadziáa równieĪ materiaáy do „Kroniki
2009 – zapiski z roku jubileuszowego”.
Nominowani w tej kategorii byli równieĪ: ks. proboszcz
Józef Sáupski i Kazimierz Kujawski.
„Kociewskie Pióro” za rok 2011 w kategorii animacja
kultury otrzymaáo Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej m.in. za organizacjĊ regionalnej imprezy pt. „Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego”. Konkurs
organizowany jest wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną
w Tczewie, Fabryką Sztuk w Tczewie oraz Centrum Kultury
i Sztuki w Tczewie.
W tej kategorii nominowano teĪ: ,,KawiarenkĊ pod gwiazdami” z SCK, zespóá Biaáe Moje oraz portal 24starogard.pl.
Za caáoksztaát pracy twórczej „Kociewskie Pióro” otrzymali: Kapela Kociewska i Ğp. prof. Paweá WyczyĔski, honorowy obywatel miasta Starogard GdaĔski.

Nagrodzeni i wyróĪnieni „Kociewskim Piórem”
fot. Jacek Cherek

KMR

PALENISKO NIE WYGAćNIE

ZBIGNIEW DðBROWSKI

Leonard Starostecki i jego rodzina

W

niewielkich
Lipienkach, oddalonych dwa kilometry od JeĪewa, ponad 90
lat temu zamieszkaá Leonard
Starostecki z rodziną – oficer
Wojska Polskiego peániący
sáuĪbĊ wojskową w Grudziądzu i w Grupie. Udaáo siĊ
ustaliü, iĪ Starosteccy spĊdzili
w Lipienkach ponad 20 lat (19
lat w okresie miĊdzywojennym
i 2 lata po II wojnie Ğwiatowej).
Szczególnie okres miĊdzywoLeonard Starostecki,
jenny naleĪaá do szczĊĞliwych
àódĨ 1957 rok
i spokojnych – urodziny dzieci i ich wychowywanie, dostatnie i bezpieczne Īycie rodziny, budowanie wiĊzi sąsiedzkich w Lipienkach i okolicy. To
wáaĞnie tu – Ğrodowisku jeĪewskim ksztaátowaáy siĊ postawy
i charaktery ich dzieci, wĞród których najwiĊkszą sáawą okryáo siĊ najstarsze z dzieci Zdzisáaw Julian – wspóátwórca rakiet
„Patriot”, o którym pisano w poprzednim numerze „KMR”.
Leonard Starostecki urodziá siĊ 6 listopada 1891 roku
w Stobiecku Szlacheckim koáo Radomska. Rodzicami Jego
byli Edward i Stanisáawa z domu Klemens. W 1912 roku
Leonard ukoĔczyá Seminarium Nauczycielskie w àĊczycy.
Jako obywatel rosyjski (tereny, na których mieszkaá leĪaáy
w zaborze rosyjskim) w 1913 roku zostaá powoáany do wojska.
W dwa lata póĨniej ukoĔczyá SzkoáĊ PodchorąĪych w Peterhofie (miasto w pobliĪu Petersburga). W czasie I wojny Ğwiatowej (1914-1918) sáuĪyá w Moskwie, Petersburgu i na froncie
niemieckim. WojnĊ zakoĔczyá w stopniu porucznika. W Petersburgu poznaá IrenĊ JuliĊ KaĔską – pielĊgniarkĊ, którą poĞlubiá w 1918 roku prawdopodobnie w MiĔsku lub Kownie.
W czasie wojny związaá siĊ z polskim ruchem niepodlegáoĞciowym (obóz Józefa Piásudskiego). Pod koniec 1918
roku zostaá przydzielony do 64 Puáku Piechoty, z którego
oddelegowano Go do àodzi na posadĊ komisarza policji
paĔstwowej. Máodzi Starosteccy zamieszkali w àodzi przy
ulicy KiliĔskiego. 8.02.1919 roku urodziá siĊ Im najstarszy
syn – Zdzisáaw Julian. W dniu 1.06.1919 roku Leonard Starostecki otrzymaá patent na stopieĔ porucznika.
W omawianym okresie àódĨ byáa miastem burzliwych
wystąpieĔ proletariatu, który wyraĪaá swoje niezadowolenie
z polityki rządu oraz narastających káopotów Īycia codziennego. Nastroje rewolucyjne skrzĊtnie podsycali róĪnorodni
dziaáacze miĊdzynarodówki komunistycznej. W tej záoĪonej
i trudnej sytuacji wáadze miasta coraz bardziej skáaniaáy siĊ
ku uĪyciu siáy przeciwko robotnikom. W tych okolicznoĞciach Leonard Starostecki skorzystaá z moĪliwoĞci opuszczenia àodzi.
W pierwszych miesiącach 1920 roku przeniósá siĊ na wáasną proĞbĊ do Grudziądza, gdzie peániá sáuĪbĊ w Powiatowej
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Komendzie UzupeánieĔ. Rodzina osiedliáa siĊ w Lipienkach
koáo JeĪewa, gdzie Starosteccy otrzymali 17 ha ziemi z budynkiem mieszkalnym. Energiczny gospodarz rozbudowaá
dom, gospodarstwo rolne ukierunkowaá na hodowlĊ koni dla
potrzeb wojska. W ciągu 19 lat pobytu w okolicach JeĪewa
Starosteccy doczekali siĊ kolejnych dzieci: Leonard (1921),
Barbara (1924), Janusz (1931) i Tadeusz (1933). Irena zajmowaáa siĊ domem i wychowywaniem dzieci, w tej pracy
wspieraáa Ją niania Wiktorowska. EdukacjĊ szkolną dzieci
rozpoczynaáy w JeĪewie, nastĊpnie uczyáy siĊ w Grudziądzu. Irena Starostecka w latach dwudziestych XX stulecia
aktywnie wáączyáa siĊ w lokalne Īycie spoáeczne poprzez
wspieranie dziaáalnoĞci Koáa GospodyĔ Wiejskich w JeĪewie, miĊdzy innymi wyróĪniáa siĊ w akcji tworzenia stacji
„Kropla Mleka”, która wspieraáa i popularyzowaáa spoĪywanie mleka wĞród niemowląt i maáych dzieci.
Starosteccy byli lubiani i szanowani w lokalnym Ğrodowisku. Utrzymywali kontakty towarzyskie z rodzinami,
miĊdzy innymi: Parczewskimi (wáaĞciciele Belna), Liszkowskimi (wáaĞciciele czĊĞci Lipienek), Rachmistrukami
(wáaĞciciele majątku w Lipnie pod Laskowicami). Z duĪą
sympatią odnosili siĊ do swoich sąsiadów w Lipienkach,
miĊdzy innymi do: Wojaków, Suchych, Matuszaków, Manikowskich.
JeĪeli chodzi o sáuĪbĊ wojskową Leonard Starostecki
byá w latach 1921-1927 komendantem Powiatowej Komendy UzupeánieĔ w Grudziądzu, nastĊpnie w latach 1928-1932
byá przeniesiony do Kadry Oficerów Piechoty i przesuniĊty
na stanowisko referatu inwalidzkiego. W latach 1932-1934
peániá funkcjĊ zastĊpcy Komendanta Lotniczej Szkoáy StrzelaĔ i BombardowaĔ, Obozu ûwiczebnego OkrĊgu Korpusu
VIII w Grupie. Jak wspominaá Jego syn Zdzisáaw – Grupa
byáa równieĪ poligonem doĞwiadczalnym. Od 1934 roku
do wybuchu wojny byá oficerem ĪywnoĞciowym. W 1928
roku otrzymaá Medal X Lecia Odzyskanej NiepodlegáoĞci,
a w 1939 roku – awans na kapitana.
Z chwilą wybuchu wojny 1.09.1939 roku zostaá przydzielony do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”
pod dowództwem generaáa Franciszka Kleeberga, od którego otrzymaá rozkaz ewakuacji akt wojskowych na wschód.
Z tym transportem dotará do Maákini, gdzie po kapitulacji
rozwiązaá towarzyszącą Mu druĪynĊ.
Najstarsi synowie – Zdzisáaw i Leonard, zwany przez
najbliĪszych Lolek, wcielili siĊ na ochotnika do Armii „Polesie” jako áącznicy sztabowi i dotarli z nią do Kocka – miejsca ostatniej bitwy „kampanii wrzeĞniowej” (Īona i máodsze
dzieci znalazáy siĊ we wrzeĞniu 1939 roku w miejscowoĞci
Andrzejów k/àodzi u matki Leonarda).
W wyniku klĊski wojsk polskich kraj znalazá siĊ pod
okupacją niemiecką i sowiecką. Dla oficera polskiego najwiĊksze szanse przeĪycia zaistniaáy w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie moĪna byáo ukryü swoją toĪsamoĞü
i przeszáoĞü (w Andrzejowie leĪącym na ziemiach wáączo-
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nych bezpoĞrednio do Rzeszy, Leonardowi groziáo aresztowanie za lata sáuĪby w Wojsku Polskim, o tym uprzedziá
Go mieszkający w Andrzejowie Niemiec). Na przeáomie
1939/1940 roku Starosteccy zamieszkali w Warszawie
przy ulicy 6 Sierpnia. ĩeby utrzymaü siĊ przy Īyciu Leonard zająá siĊ domową produkcją mydáa typu „JeleĔ”
i jego handlem. Mieszkanie Starosteckich szybko staáo siĊ
punktem konspiracyjnym polskiego podziemia oraz miejscem tajnego nauczania.
Na początku 1940 roku synowie Zdzisáaw i Lolek wyruszyli do Maákini leĪącej w strefie okupacji sowieckiej
(u miejscowego aptekarza Leonard Starostecki zostawiá we
wrzeĞniu 1939 roku prywatne rzeczy naleĪące do rodziny). W drodze powrotnej do Warszawy Lolkowi udaáo siĊ
przekroczyü granicĊ, natomiast Zdzisáaw, który zdecydowaá
siĊ opuĞciü PolskĊ, by dostaü siĊ do Francji, wpadá w rĊce
NKWD. Musiaáo upáynąü kilka lat, by Rodzina dowiedziaáa
siĊ, Īe najstarszy syn Īyje.
Na przeáomie 1942/1943 roku Leonard Starostecki
otworzyá przy ulicy Grzybowskiej sklep owocowo-warzywny. Syn Lolek, przy pomocy znajomych znalazá zatrudnienie
w gospodarstwie rolnym koáo BrzeĞca, gdzie zarządcą byá
Zygmunt Liszkowski – sąsiad z Lipienek. Jako czáonek AK,
czĊsto pod przykrywką przewozu páodów rolnych do Warszawy, dostarczaá broĔ dla podziemia.
1.08.1944 roku w Warszawie wybucháo powstanie. Aktywny Lolek zostaá czáonkiem oddziaáu walczącego na Woli.
W czasie walk ulicznych zostaá dwukrotnie ranny – pierwszy
raz otrzymaá lekki postrzaá, pod koniec sierpnia nie miaá juĪ
tyle szczĊĞcia, zostaá ciĊĪko ranny od wybuchu pocisku. Trafiá do powstaĔczego szpitala, z którego zostaá zabrany przez
rodziców do domu, gdzie przebywaá do koĔca powstania.
Leonard Starostecki, dopóty to byáo moĪliwe w swoim
sklepie na Woli, utrzymywaá kontakty handlowe ze stacjonującymi w pobliĪu Īoánierzami niemieckimi, ukraiĔskimi
i wáoskimi. Za czekoladĊ, figi, rodzynki i daktyle dostawaá
broĔ, którą nastĊpnie dostarczano powstaĔcom.
Po 63 dniach walk powstanie upadáo. 5.10.1944 roku
wáadze niemieckie nakazaáy ludnoĞci cywilnej opuszczenie
swego miasta. W grupie tysiĊcy uciekinierów na Woli znaleĨli siĊ Leonard, Irena i syn Lolek. W trakcie przemarszu
ulicami Warszawy, Niemcy wybierali z táumu idących máodych mĊĪczyzn, wĞród nich znalazá siĊ równieĪ Lolek, po
którym od tego dnia Ğlad zaginąá. Wedáug ustaleĔ rodziny
prawdopodobnie zostaá On rozstrzelany. Wielokrotne po-

Od prawej: Lolek, Leonard, Barbara, Irena,
Janusz, Tadeusz, Warszawa 1944 rok
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Od prawej: Tadeusz, Irena, Leonard, Janusz,
Lipienki 1948 rok

szukiwania Ğwiadków Jego zatrzymania na Woli i dalszych
losów nie przyniosáy Īadnych efektów.
Przeáom roku 1944/1945 Irena i Leonard spĊdzili w rejonie Miechowa, natomiast dzieci: Janusz, Tadeusz i Barbara
byáy ewakuowane do obozu w Pruszkowie, z którego udaáo
im siĊ uciec. Najpierw znaleĨli siĊ w SĊkocinie, a póĨniej
w Zawadzie (CzĊstochowa), gdzie wkrótce doáączyli do nich
rodzice. Tam wszyscy doczekali koĔca wojny.
Po skoĔczonych dziaáaniach wojennych Starosteccy
osiedlili siĊ w àodzi, gdzie zamieszkali przy ulicy Gáównej 14. Leonard jako przedwojenny oficer nie zostaá przyjĊty do sáuĪby wojskowej. Jesienią 1945 roku postanowiá z Īoną wróciü do Lipienek. Przez dwa lata próbowaá
przywróciü gospodarstwo do stanu przedwojennego, co
siĊ nie powiodáo, gdyĪ nie miaá moĪliwoĞci finansowych,
by opáacaü siáĊ najemną, natrafiá na niechĊü ze strony nowej wáadzy, która bez skrupuáów „tĊpiáa” przedwojennych
wáaĞcicieli ziemskich, szczególnie wojskowych. W 1947
roku gospodarstwo oddaá w dzierĪawĊ, a w 1952 roku
sprzedaá je i wróciá do àodzi, gdzie rodzina mieszkaáa przy
ulicy Kresowej.
Nadal miaá káopoty ze znalezieniem pracy. W koĔcu
przyjĊto Go w charakterze zaopatrzeniowca w PaĔstwowym
Zakáadzie Higieny, póĨniej na dwa lata wróciá do oĞwiaty
jako nauczyciel jĊzyka rosyjskiego, by znowu staü siĊ zaopatrzeniowcem w samopomocy cháopskiej. Tak dotrwaá do
emerytury.
Leonard Starostecki zmará 19.03.1963 roku w àodzi,
a w dwa lata póĨniej zmaráa Jego Īona, Irena.
31.12.2010 roku zmará syn Zdzisáaw. Obecnie w àodzi
Īyją córka Leonarda i Ireny – Barbara i dwaj synowie Janusz
i Tadeusz oraz ich dzieci i wnuki.
Losy Leonarda Starosteckiego i Jego rodziny wpisują
siĊ w zbiorowe losy Polaków strasznego XX stulecia (dwie
wojny Ğwiatowe, okupacja). Udowadniają nam – naszemu
pokoleniu, Īe troska o swoją rodzinĊ i umiáowanie ojczyzny to fundamentalne wartoĞci, bez których nie bĊdziemy
gotowi zmagaü siĊ z wyzwaniami stającymi przed kaĪdym
pokoleniem.
Autor serdecznie dziĊkuje Pani Maágorzacie Starosteckiej – wnuczce Leonarda i Ireny, córce Janusza – za udostĊpnienie wspomnieĔ rodzinnych oraz zdjĊü.
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ANDRZEJ SOLECKI

KaĪdy czáowiek jest moim bratem
O perypetiach fryzjera z Pelplina jesienią 1939 roku

Benedykt Solecki (1916-1958) to jeden z kociewskich rzemieĈlników. Wychowany zostaä w duchu patriotyzmu, poboĔnoĈci i pracowitoĈci. Uksztaätowane przez dom rodzinny
i polskñ szkoäö ideaäy charakteru umoĔliwiäy jemu möĔne, szlachetne zachowanie, nawet
w warunkach bezwzglödnych okupacyjnych represji i zagroĔenia Ĕycia.
Przedstawiona historia zawiera wspomnienia o moim ojcu – Benedykcie Soleckim.
Jest ona fragmentem niepublikowanej kroniki rodu Soleckich, którñ opracowaäem
dziöki gawödziarskiemu talentowi dwóch osób: mojej matki Janiny Soleckiej z d. Bonk
oraz najmäodszego brata ojca, Franciszka Soleckiego.

Rodzinne gniazdo

Z

arówno mój ojciec, jak i matka pochodzili ze starych
rodów kociewskich. Rodzina ojca, gĊsto rozsiana
byáa w poáudniowo-wschodniej czĊĞci Kociewia – od
Komorska poprzez Warlubie, Páochocin, Twardą GórĊ, KamionkĊ aĪ po WáosienicĊ koáo PieniąĪkowa. W udokumentowanych i opisanych kilkuwiekowych jej wáasnych unikalnych
dziejach nie wyróĪniaáa siĊ wielkoĞcią majątku, przywilejami,
tytuáami ani znaczeniem politycznym. Przodkowie Benedykta Soleckiego naleĪeli do tej kategorii ludzi, którzy uczciwą
pracą zapewniali w miarĊ dostatni byt rodzinie. Zajmowali siĊ
rzemiosáem i prowadzeniem maáorolnych gospodarstw. Dziadek i ojciec Benedykta byli koáodziejami, lecz mój dziadek
nauczyá siĊ równieĪ innych zawodów. Mówiono o nim „artysta od tysiąca prac”. Miaá teĪ talent rzeĨbiarski.
Rodzice, w kolejnych pokoleniach rodu Soleckich,
uczyli swoje dzieci pracowitoĞci, poboĪnoĞci oraz polskiej
ĞwiadomoĞci narodowej. Wpajali im takĪe zasadĊ widzenia
w kaĪdym czáowieku brata, dla którego miaáy byü uczynne i
peáne miáosierdzia. Takie wychowanie dobrze przysposobiáo
je do samodzielnego Īycia.
Jak tylko mogĊ siĊgnąü pamiĊcią w gáąb wáasnego dzieciĔstwa, widzĊ mojego ojca jako czáowieka ciągle zajĊtego
pracą zawodową. W ten sposób, w trudnym okresie po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej, zarabiaá na utrzymanie Īony
i przychodzących kolejno na Ğwiat dzieci.
Benedykt Solecki urodziá siĊ w dniu 7 kwietnia 1916
roku na terenie osiedla wiejskiego Komorsk – Kalkowe Piece (powiat ĝwiecie) jako syn Adama i Marty z d. Krenska.
Mieszkaá tam zaledwie szeĞü lat. W 1922 roku Adam
Solecki kupiá w Pelplinie – Wybudowanie nr 6 (obecnie Janiszewko nr 23) niewielkie gospodarstwo rolne od siodlarza
Teofila Mazurowskiego i jego maáĪonki Rozalii z d. Hassa.
W jego skáad wchodziá parterowy dom z czerwonej cegáy
(posiadający poddasze), stodoáa i chlew oraz 2,5 ha ziemi.
Poprzedni wáaĞciciele posiadáoĞci przenieĞli siĊ do Pelplina,
gdzie przy ulicy KoĞciuszki kupili dom mieszkalny.

Podtrzymywanie tradycji rzemieĞlniczych

D

szkoáy powszechnej Benedykt uczĊszczaá w Pelplinie przy obecnej ul. Sambora 5. Od 15 paĨdziernika
1932 roku, przez trzy lata, uczyá siĊ zawodu fryzjera
u mistrza Wiktora Kozáowskiego. Jego zakáad mieĞciá siĊ

KMR

w Pelplinie przy ul. Dworcowej (obecnie ul. Mickiewicza
22) na parterze, po prawej stronie. W tym samym czasie,
Benedykt áączyá praktykĊ z teorią. UczĊszczaá na trzyletni kurs w Publicznej Szkole Doskonalenia Zawodowego
w Pelplinie, w dziale fryzjerskim. UkoĔczyá go w czerwcu
1935 roku. Natomiast 6 lutego 1936 roku zdaá pomyĞlnie
egzamin na czeladnika.
Poziom umiejĊtnoĞci zawodowych doskonaliá w Gdyni
Chyloni. Pracowaá wówczas w miejscowym salonie fryzjerskim i wynajmowaá skromne mieszkanie. Dla poprawy
kondycji, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,
odwiedzaá rodziców wáasnym rowerem, tzw. „balonówką”.
Ponad dwuletnia praktyka zawodowa w dzielnicy dynamicznie rozwijającego siĊ portowego miasta sprawiáa,
Īe po powrocie do Pelplina uznany zostaá za dobrego fachowca.
Od 21 maja 1938 roku rozpocząá wspóápracĊ z mistrzem
Wacáawem Machowiczem. U tego fryzjera, rodem z Poznania, zawodu wyuczyá siĊ Hubert Solecki – máodszy brat
Benedykta. Zakáad fryzjerski Machowicza znajdowaá siĊ
w wynajmowanym pomieszczeniu budynku Feliksa Hasse,
przy obecnym pl. Grunwaldzkim 6 na parterze, po prawej
stronie. W czĊĞci z widokiem na ulicĊ obsáugiwani byli panowie. Natomiast pomieszczenie od strony podwórza przeznaczone byáo dla paĔ. W tym samym budynku miaá swój
warsztat szewc Aleksander OsiĔski, aktywny dziaáacz Polskiego Związku Zachodniego.
DziaáalnoĞü obu zakáadów przerwaá wybuch II wojny
Ğwiatowej. Machowicz, obawiając siĊ represji okupanta,
wyjechaá z Pelplina wieczorem 1 wrzeĞnia 1939 roku. Natomiast Solecki i OsiĔski trwali na posterunku pracy. Byli gáĊboko przekonani o potrzebie Ğwiadczenia usáug niezaleĪnie
od zaistniaáej sytuacji.

WystrychniĊci na dudka

R

zeczywistoĞü nie potwierdziáa rozumowania polskich rzemieĞlników. W niedzielĊ 3 wrzeĞnia rano
Benedykt Solecki udaá siĊ do salonu, aby otworzyü
go na dwie godziny. Robiá to gáównie dla panów, którzy
mieli wykupione karnety na wielokrotne golenie zarostu. Po
drodze widziaá wywieszone na kilku budynkach flagi z hitlerowską swastyką oraz spotkaá patrol Niemców z karabinami,
w cywilnych ubraniach, z opaskami w czerwonym kolorze
i napisem Niemiecka Samoobrona.
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Pracując w salonie, Benedykt zauwaĪyá przez okno przejeĪdĪającą kolumnĊ samochodów niemieckiej armii. Kilka
z nich zatrzymaáo siĊ w pobliĪu. Z jednego, wyposaĪonego
w megafon, poinformowano o bezwzglĊdnej koniecznoĞci
wykonywania poleceĔ niemieckich wáadz.
– Przejawy samowoli bĊdą srogo karane – grzmiaá na
przypadkowych przechodniów spiker.
O realnoĞci gróĨb przekonaáo siĊ wkrótce wielu Polaków, a wĞród nich równieĪ mój ojciec.
NastĊpnego dnia, idącego do pracy na godzinĊ 800 Benedykta Soleckiego zatrzymaá patrol skáadający siĊ z dwóch
czáonków SA w Īóátych mundurach (Oddziaáy Szturmowe
NSDAP, organizacji paramilitarnej partii hitlerowskiej)
i miejscowego czáonka Niemieckiej Samoobrony.
SA-mani wchodzili w skáad okoáo 30-osobowej grupy
operacyjnej, która od 3 wrzeĞnia 1939 roku stacjonowaáa
w Pelplinie na terenie Seminarium Duchownego.
– To ty jesteĞ miejscowym fryzjerem? – spytaá Niemiec
w cywilnym ubraniu.
– Tak, przecieĪ pan mnie zna. Tam niedaleko jest mój
salon – odpowiedziaá Benedykt stanowczo, pokazując rĊką
przed siebie.
– JeĞli tak, to przynieĞ natychmiast narzĊdzia i drabinĊ
– nakazaá jeden z nich.
– Usuniesz z frontu ratusza polskie godáo i tablice informacyjne z napisami w jĊzyku polskim – dodaá.
Benedykt Solecki obiecaá wykonaü polecenie. Tak naprawdĊ, to nie miaá zamiaru wysáugiwaü siĊ najeĨdĨcom.
Wszedá na podwórko posesji, gdzie mieĞciá siĊ jego salon.
Stamtąd wymknąá siĊ przylegającymi do niego ogrodami
i polami, prosto do domu na Wybudowaniu.
Przez jakiĞ czas mieszkaá u sąsiadów. Miaá jednak nadziejĊ,
Īe wystrychniĊci na dudka hitlerowcy zapomną o maáo istotnym zdarzeniu. Dopiero po kilku dniach zdobyá siĊ na odwagĊ.
Postanowiá zobaczyü, co dzieje siĊ z jego warsztatem pracy.
Na miejscu zastaá zaplombowane drzwi. Wáadze okupacyjne
dokonaáy konfiskaty mienia. Benedykt nie mógá pogodziü siĊ
z utratą majątku, a jeszcze bardziej z tym, iĪ nie bĊdzie mógá
wykonywaü zawodu. Wróciá do salonu po zapadniĊciu zmroku. Do Ğrodka dostaá siĊ oknem od strony podwórza. Udaáo
mu siĊ, po cichu wyjąü jedną z szyb. Zabraá najpotrzebniejsze
narzĊdzia fryzjerskie. Od tej pory u siebie w domu lub u klienta
Ğwiadczyá usáugi miejscowym i okolicznym Polakom.

Zniweczony odwet

C

záonków rodu Soleckich cechowaáa zaradnoĞü Īyciowa. PrzedsiĊbiorczoĞcią na maáą skalĊ zajmowaáa siĊ
teĪ moja babcia, Marta Solecka. Sprzedawaáa nadwyĪki nabiaáu z wáasnej hodowli. Towar dostarczaáa osobiĞcie do mieszkaĔ staáych klientów. WĞród nich byáo m.in.
rodzeĔstwo Pelagia i Wáadysáaw ûwikliĔscy, kupcy i wáaĞciciele trzech domów.
Mieszkali przy obecnej ul. Mickiewicza 13, na I piĊtrze,
a na parterze (z prawej strony) Pelagia prowadziáa sklep
z obuwiem. Obok miaá swój warsztat rymarz Teodor Gutkowski. Przeszedá on do historii, bo wykonaá skórzaną walizĊ potrzebną do przewiezienia z Pelplina do skarbca Banku
Gospodarki Krajowej w Warszawie sáynnej Biblii Gutenberga. W ten sposób uratowano ją przed grabieĪą okupanta.
Na parterze drugiego budynku ûwikliĔskich (obecnie
pl. Grunwaldzki 7) Wáadysáaw prowadziá restauracjĊ. Trzeci
wyróĪnia siĊ i dziĞ osobliwą architekturą – w lewym jego
naroĪniku jest wieĪyczka.
W dniu 21 wrzeĞnia 1939 roku przed poáudniem Marta
Solecka zapukaáa do drzwi mieszkania ûwikliĔskich. Otworzyáa jej zanosząca siĊ od páaczu Pelagia. Zalewając siĊ ázami, w kilku zdaniach wyjaĞniáa, co siĊ zdarzyáo.
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– Pani Marto, trzech z SA chciaáo aresztowaü Wáadysáawa. Wymusili na mnie informacjĊ o jego wyjeĨdzie do Tczewa i dzisiejszym powrocie pociągiem.
Pelagia, juĪ wczeĞniej sáyszaáa o zatrzymaniach, torturowaniu i wiĊzieniu mieszkaĔców Pelplina w miejscowym Seminarium Duchownym. Jeszcze wtedy Niemcy utrzymywali
w tajemnicy wywoĪenie i masowe mordy dokonywane na
wiĊĨniach w Lesie SzpĊgawskim pod Starogardem GdaĔskim.
Natomiast ûwikliĔska wiedziaáa o tym, Īe w budynku
pelpliĔskiego dworca kolejowego urządzano áapanki. Przed
kaĪdym przyjazdem pociągu zjawiaá siĊ tam uzbrojony
SA-mann wraz cywilem znającym miejscową ludnoĞü. Czatowano na tych wracających, którzy ewakuowali siĊ z miasta
po wybuchu wojny oraz na uczestników kampanii wrzeĞniowej 1939 roku, walczących z przewaĪającymi siáami wrogiego najeĨdĨcy. Wszyscy sądzili, iĪ najbezpieczniej bĊdzie
przetrwaü wojnĊ w rodzinnych stronach, wĞród swoich. Nie
spodziewali siĊ stosowania wobec nich represji.
Hitlerowscy przeĞladowcy urządzali takĪe zasadzki na
konkretne osoby, tak jak to byáo w przypadku Wáadysáawa
ûwikliĔskego. Powodem wydania decyzji o jego aresztowaniu byá káamliwy zarzut jednego z miejscowych Niemców.
ĩywiá on Ğmiertelną urazĊ do ûwikliĔskiego za zdarzenie,
które miaáo miejsce w 1938 roku.
Niemcy byli butni. Swoim zachowaniem prowokowali
do awantur. Jeden z nich w restauracji Wáadysáawa ûwikliĔskiego podĞpiewywaá sobie wesoáo niemieckie pieĞni. WáaĞciciel lokalu zareagowaá naleĪycie. Grzecznie poprosiá go,
aby przestaá draĪniü klientów swoimi tzw. „lidrami”. Niemiec tylko na to czekaá.
– JuĪ niedáugo przestaniecie siĊ panoszyü w Pelplinie,
wy „polskie Ğwinie”. Polską rządziü bĊdzie nasz przywódca
Adolf Hitler – wykrzyczaá na caáe gardáo.
– Niech Īyje Hitler! – przenikliwie wrzasnąá po chwili
hitlerowskie pozdrowienie. Wzniósá przed siebie, po skosie,
prawą rĊkĊ z otwartą dáonią.
ûwikliĔski nie mógá dáuĪej Ğcierpieü obrazy. Najpierw
spoliczkowaá awanturnika, a nastĊpnie uĪyá swojej krzepy.
Záapaá go z tyáu za ubranie i poĞpiesznie wyprowadziá z sali.
Tymczasem obawa o przyszáoĞü brata, po ewentualnym
zatrzymaniu sprawiáa, Īe Pelagia ûwikliĔska rozpaczliwie
szukaáa pomocy u Marty Soleckiej. Znaáa ją od dawna jako
rzetelną dostawczyniĊ dobrej jakoĞci towarów i ĪonĊ cenionego rzemieĞlnika. Natomiast jej syna Benedykta znaáa
z wizyt w salonie fryzjerskim.
– Marto, niech pani uprzedzi Wáadysáawa o groĪącym
mu niebezpieczeĔstwie – poprosiáa drĪącym gáosem, gdyĪ
ákanie tamowaáo jej oddech.
Solecka nie tylko obiecaáa zająü siĊ trudnym zadaniem.
Namówiáa równieĪ PelagiĊ do opuszczenia mieszkania
i przeniesienia siĊ na Wybudowanie. Przy ewentualnym niepowodzeniu zasadzki, rozwĞcieczeni hitlerowcy mogli caáą
záoĞü skierowaü wáaĞnie na nią.
ûwikliĔska posáuchaáa Īyczliwej rady. Gdy Marta Solecka roznosiáa nabiaá innym klientom, spakowaáa niezbĊdne
rzeczy i udaáa siĊ do jej posiadáoĞci. Tam, po powrocie Marty, odbyáa siĊ rodzinna narada. Ostatecznie misjĊ ratowania
ludzkiego Īycia przyjąá na siebie Benedykt Solecki.
– KaĪdy czáowiek jest moim bratem – krótko uzasadniá
decyzjĊ. – Pani Pelagio, proszĊ siĊ nie martwiü, wybawiĊ
brata z opresji.
W dworcowym budynku Benedykt zastaá Niemców czekających na ûwikliĔskiego. Nie zwracając na nich wiĊkszej
uwagi, kupiá bilet do najbliĪszej stacji Kulice. NastĊpnie
wyszedá na peron, aby wraz z innymi podróĪnymi oczekiwaü na przyjazd pociągu. Dreszczyk emocji pojawiá siĊ
u niego dopiero wtedy, gdy pociąg wreszcie przyjechaá
i wyszli z niego pasaĪerowie. Wpatrywaá siĊ w nich uwaĪnie.
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WSPOMNIENIA
Wreszcie ulga, zobaczyá ûwikliĔskiego. Dyskretnie dotknąá
jego ramienia.
– PoproszĊ o nic nie pytaü i iĞü ze mną – powiedziaá cicho.
Weszli do pociągu, aby natychmiast wyjĞü z jego drugiej
strony. Nim pociąg odjechaá, przeszli tory i drugi peron oraz
tory bocznicy, na której staá dáugi rząd wagonów towarowych ciągnących siĊ aĪ do pobliskiego elewatora zboĪowego. WáaĞnie te wagony zasáaniaáy dworzec kolejowy, gdzie
na Wáadysáawa ûwikliĔskiego czekali hitlerowcy. Pod osáoną wagonów oddalili siĊ z niebezpiecznego miejsca i udali
siĊ na Wybudowanie. Dopiero po drodze Benedykt wyjaĞniá
Wáadysáawowi przyczynĊ tajemniczej ucieczki.
Na miejscu rodzeĔstwo rzuciáo siĊ sobie w objĊcia. Po zjedzeniu poczĊstunku ûwikliĔscy, ze ázami w oczach, podziĊkowali gospodarzom za bezinteresowną pomoc. NastĊpnie
wyruszyli, poĪyczonymi od Benedykta i Huberta Soleckich
rowerami, do Morzeszczyna. Zatrzymali siĊ krótko u kuzynki Stefanii Lanieckiej, z d. ûwikliĔska. Jej mąĪ, Wáadysáaw
Laniecki, byá dyĪurnym ruchu na miejscowym dworcu kolejowym. DziĊki jego wydatnej pomocy Pelagia i Wáadysáaw
ûwikliĔscy udali siĊ nocnym pociągiem do Warszawy.
W stolicy przez jakiĞ czas utrzymywali siĊ ze sprzedaĪy
zgromadzonych przed wojną kosztownoĞci (biĪuteria, zegarki i záote monety), wyniesionych z domu przez PelagiĊ.
Po ich wyczerpaniu Wáadysáaw zająá siĊ pracą zarobkową
w zakáadzie produkującym wyroby z metalu. Wykonywaá
tam m.in.: agrafki, spinki, szufelki.

Wygnaniec polityczny

W

ystrychniĊci na dudka Niemcy nie darowali Benedyktowi Soleckiemu przewinienia. ZajĊli siĊ
nim jednak dopiero pod koniec paĨdziernika 1939
roku. WczeĞniej grupa operacyjna SA realizowaáa zadanie
jak najszybszego usuniĊcia z terenu ziemi pelpliĔskiej niebezpiecznych Polaków. Wedáug zarządzeĔ centralnych wáadz
hitlerowskich zagáadzie mieli ulec m.in.: ksiĊĪa, nauczyciele,
lekarze, oficerowie, wyĪsi urzĊdnicy, znaczniejsi przedsiĊbiorcy i kupcy, wáaĞciciele ziemscy, absolwenci szkóá wyĪszych
i Ğrednich oraz dziaáacze patriotyczni, a zwáaszcza czáonkowie
Polskiego Związku Zachodniego. PrzecieĪ dopóki Īyáy takie
znane i energicznie dziaáające osobowoĞci, trwaáa pamiĊü
o kraju, choüby juĪ wymazanym z map Ğwiata. Dodatkowo
krwawy terror wobec ludnoĞci miaá wywoáaü strach i zmusiü
do ulegáoĞci wobec nowej wáadzy.
Byá wieczór dnia 31 paĨdziernika 1939 roku, gdy po Benedykta Soleckiego przyjechali samochodem Īoánierze SA. Hitlerowcy zastali Benedykta przy kolacji. Zatrzymanie odbyáo siĊ
wyjątkowo bez sadystycznego katowania. Okazaáo siĊ, Īe odwleczono je do czasu osadzenia w Seminarium. Tam najpierw
spisano dane personalne aresztanta. NastĊpnie nim trafiá do celi
w piwnicy, zostaá bezlitoĞnie pobity gumowymi paákami.
Skutki, nazywanego przez oprawców „wpisowego”,
miaáa okazjĊ zobaczyü jego siostra Monika Piotrzkowska.
WáaĞnie ona, nie bacząc na groĪące jej niebezpieczeĔstwo,
postanowiáa dowiedzieü siĊ, co dzieje siĊ z bratem.
NaleĪy zaznaczyü, Īe dwudziestopiĊcioletnia Monika
Piotrzkowska, matka rocznego synka Eligiusza, juĪ od ponad
dwóch miesiĊcy daremnie czekaáa na wieĞci o mĊĪu Anastazym Piotrzkowskiem. W wyniku „kolorowej” niejawnej mobilizacji otrzymaá on dnia 24 sierpnia 1939 roku przydziaá do
2 batalionu 65 pp w Gniewie. Zginąá w drugim dniu wojny,
podczas natarcia na niemieckie wojska w Niecwaádzie pod
Grudziądzem.
Wykorzystując wdziĊk máodoĞci, Monika uprosiáa wartowników, aby wpuĞcili ją na dziedziniec przed Seminarium.
W kolejnych zakratowanych oknach cel, przerobionych z po-
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mieszczeĔ piwnicznych, pytaáa o brata. Po odnalezieniu przeraziáa siĊ tym, co zobaczyáa. Twarz Benedykta pokryta byáa
siniakami. Monika podaáa nieszczĊĞnikowi przyniesione jabáka. Ten w jednym z nich zatopiá swoje zĊby. Owoc z gáĊbokim
Ğladem uzĊbienia oddaá oniemiaáej z przeraĪenia siostrze.
– ZanieĞ to jabáko na pamiątkĊ kochanym rodzicom
– wyszeptaá z trudem. – Ja juĪ siĊ z nimi nigdy wiĊcej nie
zobaczĊ.
Od wspóáwiĊĨniów dowiedziaá siĊ, Īe czeka go taki sam
los, jaki spotkaá wczeĞniej wielu innych mieszkaĔców ziemi
pelpliĔskiej. Jednak áaska OpatrznoĞci BoĪej uchroniáa Benedykta od Ğmierci w Lesie SzpĊgawskim. Kochająca matka
szukaáa ratunku u znajomego Niemca – Emila Jekela – z pobliskiego Janiszewa. Jego Īona Marta z d. Weik przyjaĨniáa
siĊ niegdyĞ siĊ z Martą Solecką.
Jekelowi udaáo siĊ przekonaü niemieckich funkcjonariuszy, aby uwolnili máodzieĔca „lekkoducha”. OkreĞlając
w ten sposób osobowoĞü Benedykta, chciaá pomniejszyü
jego odpowiedzialnoĞü za popeánione przewinienie wzglĊdem wáadz okupacyjnych.
– Marto, twój syn musi na jakiĞ czas stąd zniknąü – udzieliá rady Jekel szczĊĞliwej matce.
NastĊpnego dnia po wyjĞciu z aresztu Benedykt Solecki
opuĞciá dom rodzinny. Wsiadá do wozu pocztowego, którym
brat Konrad Solecki dostarczaá przesyáki do okolicznych
urzĊdów pocztowych. WygnaĔca politycznego zawiózá do
Wielkich Walichnów, gdzie mieszkali przyszli jego teĞciowie: Franciszka i Tomasz Kruczkowscy.
Benedykt nie Īyá na ich koszt. Utrzymywaá siĊ ze Ğwiadczenia usáug fryzjerskich. Po pewnym czasie mógá sobie pozwoliü
na usamodzielnienie siĊ. Wynająá dwupokojowe mieszkanie
u Marty i Franciszka Neumannów. Byli oni wáaĞcicielami duĪego budynku stojącego w centrum wsi, niedaleko kuĨni Jana
Lichnerowicza. Franciszek Neumann prowadziá w nim zakáad
krawiecki. NieruchomoĞü tĊ kupiá w 1927 roku ojciec Marty
Neumann, rolnik Jan Pokorski. Jej poprzedni wáaĞciciel karczmarz Lewanwowski wyprowadziá siĊ do GdaĔska.
Benedykt Solecki przebywaá w Wielkich Walichnowach
przez prawie 2 lata. Po wyciszeniu sprawy wróciá do Pelplina.

Dowody wdziĊcznoĞci

W

kroczenie wojsk armii radzieckiej do Pelplina
w dniu 7 marca 1945 roku zakoĔczyáo okupacjĊ hitlerowską. Peáni nadziei na lepsze jutro powracaü
zaczĊli z wygnania przymusowo wysiedleni dawni mieszkaĔcy
oraz ci, którzy uciekli w obawie przed krwawym terrorem.
Ze zniszczonej przez Niemców Warszawy wróciáo do
domu rodzeĔstwo Pelagia i Wáadysáaw ûwikliĔscy. Nim
jednak przybyli na miejsce, przez dwa tygodnie goĞcili
u krewnych Lanieckich w Morzeszczynie.
Nowy, socjalistyczny ustrój paĔstwa z niechĊcią odnosiá
siĊ do prywatnej wáasnoĞci. Wáadysáaw ûwikliĔski nie zdecydowaá siĊ wiĊc na prowadzenie restauracji. Wspólnie z siostrą Pelagią otworzyli tylko jej przedwojenny sklep. ZajĊli siĊ
handlem artykuáami pasmanteryjnymi i laczkami. Natomiast
pomieszczenie po restauracji wydzierĪawili Benedyktowi
Soleckiemu na salon fryzjerski. Zaproponowali jemu takĪe
mieszkanie na poddaszu kamienicy z wieĪyczką.
W maju 1946 roku Benedykt sprowadziá do niego (z Widlic
koáo Opalenia) ĪonĊ JaninĊ i syna Zdzisáawa. ûwikliĔscy, powitali ich serdecznie. Wáadysáaw wrĊczyá pani domu kwiaty.
– GratulujĊ mĊĪa odznaczającego siĊ odwagą i szlachetnoĞcią serca – powiedziaá przed pocaáowaniem jej rĊki.
MaáĪonkowie Soleccy nie posiadali siĊ z radoĞci. Wreszcie, po wielu perypetiach okresu wojny, otrzymali szansĊ na
ustabilizowane Īycie rodzinne.
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KONTERFEKTY

PATRYCJA HAMERSKA

Najnowsze poezjowanie na Kociewiu
czĊĞü druga (ostatnia)

D

rugim, znanym juĪ poetą z Kociewia jest Kazimierz
Kujawski, mieszkaniec Czarnej Wody, który od
ponad trzydziestu lat pisze wiersze. Pierwszy tomik wierszy pt. „ZapamiĊtane znad Czarnej Wody” wydaá
w 2009 roku. Zostaá on zaprezentowany na jednej z czarnowodzkich Biesiad. W 2011 roku ukazaá siĊ drugi tom wierszy Kazimierza Kujawskiego „Bez Ciebie”, zawierający
czterdzieĞci trzy utwory. Są to wiersze gáównie o charakterze religijnym i refleksyjnym. Poeta to czáowiek bardzo wierzący, dla którego Bóg jest przewodnikiem i przyjacielem.
W wielu utworach widaü, Īe to wáaĞnie wiara dodaje mu siá
do Īycia, motywuje go do pracy i jest Ĩródáem pocieszenia,
pisze:
Gdyby nie byáo Boga
niewidzialnej siáy
nie byáoby początku i Sáowa
które w Nim byáy (...)
w innym wierszu czytamy:
Bez Ciebie
jestem Ğlepy
potrafiĊ zbáądziü w biaáy dzieĔ
potykając siĊ o drogowskaz
(...)
Bez Ciebie Panie
nie znaábym wartoĞci Sáowa
wdeptując w báoto
rzucone peráy
Podmiot liryczny wielokrotnie takĪe w swoich utworach
nawiązuje do obrazu ludzi pysznych, chciwych i egoistycznych, ludzi pozbawionych zasad moralnych, lubiących patrzeü na cierpienie innych.
A ludzie jak to ludzie
jedni zajmują przestrzeĔ nadzieją przetrwania
drudzy jak zawsze zajĊci wojną
wszak áamanie koáem i stawianie szubienic
dla karmienia kruków
robi wiĊksze wraĪenie (...)
GawiedĨ spieszy tam gdzie tworzy siĊ krąg
otaczający pole egzekucji
ten zwyczaj trwa do dziĞ przy autostradach
bo nic tak nie fascynuje ludzi
jak oglądanie twarzy cudzej Ğmierci
W innym wierszu, „JeĪeli”, podmiot liryczny nawiązuje
do znanego utworu Maágorzaty Hillar „My z drugiej poáowy
XX wieku”. Wspomina takĪe o tym, Īe porównując siĊ do
Boga, przymierzamy do jego wielkoĞci nasze wáasne „ego”,
zapominając o tym, Īe mimo swojej mądroĞci, czáowiek jako
pojedyncza jednostka wobec caáoĞci Ğwiata jest tylko jego
maáą cząstką znaczącą niewiele.
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(...) wszystkowiedzący
Ğmiesznie mali
rozbijając atomy
siĊgamy widma gwiazd
ograniczeni ázą czasu
zaledwie báyskiem
w oku wiecznoĞci
W wierszach tych moĪna dostrzec wiele smutku, nostalgii, niekiedy cierpienia i Īalu, ale nie moĪna teĪ nie
zauwaĪyü, z jak wielką wiarą, mimo wszystko podmiot liryczny patrzy w przyszáoĞü. WiarĊ swoją pokáada w Bogu,
który go przez caáe Īycie prowadzi i któremu caákowicie
zawierzyá. Poeta nie pozostaje obojĊtny na záo i obáudĊ
tego Ğwiata; przeciwstawia ją dobru, które utoĪsamia ze
Stwórcą. Ocenie poddaje takĪe swoje Īycie, w którym nie
zawsze potrafiá cieszyü siĊ z tego, co zsyáaá mu los, nie
zawsze potrafiá byü dobrym czáowiekiem, nie zawsze teĪ
odróĪniaá to, co waĪne i istotne w Īyciu, od tego co báahe
i nie warte uwagi. Byá butny, pyszny, brakowaáo mu pokory i odwagi wtedy, kiedy byáa ona potrzebna.
Do mnie naleĪaá Ğwiat
byá mi podporządkowany
sprzeciw karaáem jak kat
bezwzglĊdny opanowany
(...)
Czas podstĊpnie káamaá
wiecznej máodoĞci dobą
los butĊ pokorą záamaá
juĪ nie jestem tamtą osobą
DziĞ wzruszam siĊ banaáem
maáą bezbronną istotą
jakiĞ miĊkki wraĪliwy siĊ staáem
zwyczajną Īycia prostotą
(...)
Kolejną znaną poetką z Kociewiu jest BoĪena Ronowska, rodowita Paáaczanka, która pokochaáa Kociewie
i mieszka obecnie w Terespolu Pomorskim, znajdującym siĊ
w pobliĪu ĝwiecia. Zajmuje siĊ nie tylko poezją, ale jest teĪ
znaną artystką ludową, regionalistką, animatorką kultury.
Jej ostatni tomik wierszy „Rumiankowa dolina” spotkaá
siĊ z bardzo dobrym przyjĊciem ze strony regionalistów
i literaturoznawców. Najnowszy zbiór wierszy „Paciorki róĪaĔcowej proĞby”, jak pisze we wstĊpie do zbioru,
Donat Niewiadomski, ujawnia coraz wiĊkszą dojrzaáoĞü
Ronowskiej, zwiĊksza siĊ gáĊbia myĞlowa utworów, poszerza zawartoĞü poznawcza, umacnia sprawnoĞü stylistyczna1.
ĝwiat poezji BoĪeny Ronowskiej, to Ğwiat, w którym
wszechobecna jest radoĞü páynąca z wykonywania prostych, z pozoru nie mających znaczenia, bo niepozornych
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czynnoĞci, które towarzyszą poetce kaĪdego dnia. MiáoĞü,
nadzieja, Bóg, rodzina i natura to motywy przewodnie
w twórczoĞci poetki. W wierszach BoĪeny Ronowskiej
ogromne znaczenie mają wartoĞci religijne. To Bogu wáaĞnie poetka zadaje coraz to nowe pytania dotyczące sensu
cierpienia, swojego miejsca w Ğwiecie, czasami takĪe siĊ
z nim sprzecza, nie zgadza. Chwilami zdaje siĊ wątpiü, ale to
wáaĞnie wtedy tak naprawdĊ Boga odnajduje. To jemu wáaĞnie powierza swoje radoĞci i smutki. Z pokorą przyjmuje to,
co zsyáa jej los, zarówno szczĊĞcie, jak i smutek, i chorobĊ.
BoĪena Ronowska jeszcze wyraĨniej niĪ w poprzednim tomiku wierszy uĞwiadamia sobie takĪe nieuchronnoĞü
przemijania. Zdaje sobie sprawĊ takĪe z tego, Īe ten Ğwiat,
który opisuje w swoich wierszach; pachnący malwami, skraplany rosą przemija, tak samo jak i my kiedyĞ przeminiemy,
czytamy:
Tak siĊ bojĊ
ĩe zapomną
O starym Īurawiu
Obok chaty przygarbionym
W lustrze studni
Szukającym
Wczorajszego sáoĔca
(...)
Tak siĊ bojĊ
ĩe zapomną
Kto wybudziá
Ze snu wiecznego
W starej gruszy
Frasobliwych
Na rozstajach dumających
I Mateczki uĞmiechniĊte
Przy nadziei
Pod swym sercem
Nasze szczĊĞcie
DĨwigające
W wielu innych utworach poetka siĊga takĪe do wystĊpującego czĊsto we wspóáczesnej poezji ludowej przeciwstawienia natury, w swojej niewinnej, czystej formie, rozwijającej siĊ technice, nowoczesnoĞci, którym to wspomniana
przyroda i natura ustĊpują miejsca:
Bywaáo tu cicho
I sennie
Wyniosáe malwy
O wielkich oczach
Uskrzydlone
Pszczelim towarzystwem
W rytm mazurków
Koáysaáy na wietrze
Strojnymi gáowami
(...)
Bywaáo tu cicho
I sennie
Ów Ğwiat
Asfaltową jezdnią
Odszedá
Do lamusa
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W liryce Ronowskiej pojawiają siĊ takĪe erotyki. Są to
wiersze pozbawione pruderii, poĪądania bĊdącego wyrazem
czysto fizycznej przyjemnoĞci. Erotyki te są bowiem wysublimowane, peáne miáoĞci, harmonii, piĊkna – są one wreszcie zwieĔczeniem miáoĞci czystej, rajskiej, niewinnej. Nie
oznacza to jednak, Īe brakuje w nich namiĊtnoĞci. Podmiot
liryczny nie lĊka siĊ cielesnoĞci, bliskoĞci, caákowitego oddania i zatracenia w tym co piĊkne i dobre, w tym co nazywamy prawdziwą, niczym nieskrĊpowaną miáoĞcią
Twój dotyk
Jak impuls
Labiryntem splątanych nerwów
Obiega moje ciaáo
Napeánia je pąsem
Porusza zmysáy
Sprawia
ĩe wypeániam siĊ
Po brzegi
MiáoĞcią
DrĪenie
Wzmaga siĊ falami
Jak opium
Rozszerza Ĩrenice
AĪ potargane grzywy
Nagich drzew
W mroku splątanych
Przestają krzyczeü
Uwielbiam tĊ ciszĊ
Po burzy
Jak pisze Donat Niewiadomski, BoĪena Ronowska nie
pozostaje takĪe obojĊtna na ludzką krzywdĊ, troszczy siĊ
o wspóáobywateli i ojczyznĊ. Wiersze przypominające ogáoszony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny są poetyckim protestem
przeciwko záu, przynoszą rewaloryzacjĊ ideaáów „pierwszej”
SolidarnoĞci, oddają zwáaszcza ówczesne pragnienie wolnoĞci
i godnoĞci. Niektóre mają wydĨwiĊk apokaliptyczny, inne negują na przykáadzie PRL-u mit ojczyzny matki, zmieniając jej
wizerunek w postaü okrutnej macochy2.
Wiersze dojrzaáej, Ğwiadomej swojej kobiecoĞci, wraĪliwoĞci i siáy kobiety – tak moĪna najproĞciej scharakteryzowaü wiersze BoĪeny Ronowskiej. Są to utwory wyjątkowe,
peáne ciepáa, mądroĞci i spokoju ukrytego nawet w cierpieniu, bólu i nieszczĊĞciu, interesujące zarówno w swojej formie, jak i treĞci.
Na koniec warto jeszcze, bez wątpienia, przybliĪyü sylwetkĊ i twórczoĞü Stanisáawa Sierko, z wyksztaácenia inĪyniera, a z zamiáowania poetĊ i dziennikarza, który urodziá siĊ
i wychowaá w Gdyni, ale od lat jest związany z Kociewiem
i zdaje siĊ, Īe osiadá juĪ tutaj na staáe. Stanisáaw Sierko swoją przygodĊ z poezją rozpocząá juĪ w szkole podstawowej,
gdzie najpierw pisaá krótkie wierszyki do dziewczĊcych pamiĊtników, a potem zacząá pisaü coraz to powaĪniejsze wiersze, a z czasem nawet i sztuki teatralne; jedna z nich „Nie
mĞcijcie mnie” zostaáa wystawiona i pokazana w TVP1.
WystĊpowaáy w niej dzieci z BaráoĪna. Poza tym Stanisáaw
Sierko pisze teĪ prozĊ i scenariusze tzw. „noworocznych
szopek”.
Ostatnio, na jednym z naszych regionalnych portali
kociewiacy.pl pojawiá siĊ nowy zbiór wierszy Stanisáawa
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Sierko „Zakruszki II”. Są to gáównie wiersze o charakterze
miáosnym.
zzieleniaáem z miáoĞci
nie wstydzĊ siĊ i nie bojĊ
kwietniowo kochaü
smukáe palmy
i puszyste bazie
w Twoich wáosach
w Twoich oczach
w Twoim sercu
zzieleniaáem z miáoĞci
niespodziewanie wiosennie
aĪ siĊ stokrotnie zadziwiáy stokrotki
zaszafraniáy krokusy
i nawet kot zazdroĞnie zamiauczaá
wygrzewając siĊ na parapecie
zzieleniaáem z miáoĞci
kwietniowo
dlaczego liĞcie są zielone
niebo niebieskie
a ázy sáone
dlaczego ptaki skrzydáa mają
dlaczego Īywi umierają
dlaczego biaáym cukrem sáodzisz
a biaáą solą sáono solisz
WiĊkszoĞü tych wierszy, to jak twierdzi sam poeta preteksty-sáowa, które go zainspirowaáy. ChociaĪ, jego prawdziwą inspiracją jest kobieta-Galatea, jak ją sam nazywa.
To wáaĞnie jej obiecaá, Īe specjalnie dla niej napisze 999
wierszy. Zapytany o to, który z jego utworów jest dla niego
najwaĪniejszy, odpowiada – ten, którego jeszcze nie napisaáem.
Nie zawsze poezja pisana przez lokalnych twórców jest
doceniana przez naukowców i ludzi zajmujących siĊ literaturą. CzĊsto jest ona dyskredytowana, bo przecieĪ kogo moĪe
interesowaü wiersz o niewielkim domku, poáoĪonym gdzieĞ
w maáo znanym regionie Pomorza, albo wiersz o koĞcióáku,
o którym w Īadnym z przewodników nie pisano. Tym bardziej po co komu czytaü wspomnienia z dzieciĔstwa, nie daj
BoĪe jeszcze zapisane gwarą... MoĪna by mnoĪyü te pytania
i wątpliwoĞci w nieskoĔczonoĞü... A jednak taka poezja jest
bardzo waĪna i bez wątpienia potrzebna, maáo tego... jest
piĊkna. Dlaczego? OtóĪ dlatego, Īe jest ona nam najbliĪsza,
najbardziej swojska. Pozwala nam wróciü wspomnieniami
do czasów dzieciĔstwa, uczy odpowiedzialnoĞci i miáoĞci do
naszej Maáej Ojczyzny, pokazuje, Īe to co nam najbliĪsze
i czĊsto teĪ zarazem najpiĊkniejsze znajduje siĊ tuĪ obok...
Poezja ta pokazuje, Īe Kociewie jest wciąĪ Īywe, maáo tego
– rozwija siĊ i ma siĊ caákiem nieĨle. Wiersze te są takĪe
doskonaáym Ĩródáem wiedzy o Kociewiu dla najmáodszych,
którzy ucząc siĊ czĊsto nawet na pamiĊü tych wierszy wiedzą, Īe pisane one byáy równieĪ z myĞlą o nich, dla nich.
Byü moĪe przeceniam rolĊ i znaczenie tej poezji, byü moĪe...
ale nie wiemy, czy za jakiĞ czas te wiersze w oczach ludzi,
nie tylko z naszego regionu, staną siĊ naprawdĊ cenne, jeĪeli
juĪ takimi nie są.

Przypisy:
1

WstĊp (w:) B. Ronowska, Paciorki róĪaĔcowej proĞby, 2010.
2
Ibidem
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Po radosnych dniach zapustnych przychodzi czas Wielkiego Postu, czas pokuty
i przygotowania do najwaĔniejszych dla
chrzeĈcijan Ĉwiñt – ćwiñt Wielkanocnych.
Okres ten trwa 40 dni – od ćrody Popielcowej do poczñtku Mszy Wieczerzy Paþskiej
w Wielki Czwartek (nie wlicza siö tu niedziel).
Liczba 40 nie jest przypadkowa, nawiñzuje
do czterdziestoletniej wödrówki Izraelitów
przez pustyniö oraz 40 dni pobytu Jezusa na
pustyni – czasu przygotowania do Ĉmierci
i zmartwychwstania.
PoniĪej wiersze napisane z okazji Wielkiego Postu

STANISãAW SIERKO
Wielki Post
to tylko przecieĪ przedwiosennoĞü
coroczne modáy pozimowe
dni nieco dáuĪszych szara sennoĞü
drogi báotniste i krzyĪowe
to przecieĪ tylko powtarzanie
co rok tak samo, ciągle, stale
ukrzyĪowanie, zmartwychwstanie
i nasze, polskie gorzkie Īale
to tylko TYLKO lub aĪ TYLE
z gáową co roku bardziej siwą
wierzĊ, Īe dni te bĊdą siáą
i jeszcze nie raz mnie zadziwią

***
kocham ten ból bolesny
krwawe rany
codziennie go oswajam
krzyĪem drewnianym
przebudzeniem porannym
z pracy powracaniem
modlitwą przed snem zmĊczonym
krzyĪem wiszącym na Ğcianie
oswajam ten ból bolesny
niosĊ upadam powstajĊ
i kaĪdej nocy umieram
a jutrznią wciąĪ zmartwychwstajĊ

***
idą ĞwiĊta
o wszystkim pamiĊtam
wyraĪam skruchĊ
i pieszczĊ nadziejĊ
juĪ kupiáem rzeĪuchĊ
za tydzieĔ ją wysiejĊ
zamówiáem jajka
i kieábasĊ biaáą
a u spowiedzi byáeĞ?
o!
jakoĞ mi siĊ zapomniaáo
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Nasze promocje
PoniĔej wybrane wiersze trzech poetek z Kociewia: Mieczysäawy Krzywiþskiej, mieszkanki
Kamierowa koäo Skarszew, Jolanty Steppun ze Starogardu Gdaþskiego oraz Reginy Kotäowskiej
z Frñcy, gmina Smötowo Graniczne, znanej juĔ pisarki i poetki. Jej wiersze doczekaäy siö wydania w pierwszym tomiku „Kawiarenki pod gwiazdami” oraz byäy publikowane na äamach
„KMR”) . Najprawdopodobniej jeszcze w maju tego roku ukaĔñ siö debiutanckie tomiki wierszy
wymienionych paþ.

MIECZYSãAWA KRZYWIýSKA
Dziwni

Stara fotografia

I tyle ĪeĞmy juĪ roztrwonili
RozstaĔ, powrotów, zdarzeĔ, motyli,
Kwiatów, burz, iskier, gniewów, rozpieszczeĔ,
ĩe sama nie wiem, czy jest coĞ jeszcze.

ByáeĞ tym dziwnym trafem
Ludzie tak nazwali
To w co chyba nie wierzą
A na co czekają
Napotkaáam przy tobie
BáĊkitne maliny
A w czerwieni kasztanów
Byáam wschodem sáoĔca
Wszystko siĊ przemieniaáo
PáonĊáo powietrze
A ja z tym dzikim ogniem
Igraáam beztrosko
Poznaáam nagle ksztaáty
Spoza wyobraĨni
Wiara w cuda i dziwy
Byáa oczywista
Nie umiaáam pozostaü bez skazy
Skáamaáam Īe to nie miáoĞü

I tyle ĪeĞmy juĪ zapodziali
SpojrzeĔ, zachwytów, zadziwieĔ, malin,
Jabáek, miĊtowych áąk, grudek ziemi,
ĩe nie wiem, czy coĞ jeszcze znajdziemy.
I tyle jakby mamy za sobą,
Ten zgieák, co mną byá, ciszĊ co tobą,
DrĪące przestrzenie, spiĪowe bramy,
AĪ Bóg siĊ dziwi, Īe jeszcze trwamy...

MIECZYSàAWA KRZYWIēSKA
Urodziáa siĊ 31 grudnia 1968 roku w Bogatyni na Dolnym ĝląsku. Wbrew naturze – a moĪe z przekory – ukoĔczyáa szkoáĊ o proﬁlu
technicznym. Na dalsze tego typu eksperymenty hartu ducha jej juĪ nie staáo i z wielką przyjemnoĞcią studiowaáa socjologiĊ na Uniwersytecie
Zielonogórskim.
Autorytetów nie szukaáa – przychodziáy same – czĊsto przypadkiem, jak na pewnej prywatce, gdzie zamiast CC Katch i Modern Talking
puszczono autorską páytĊ Stachury. Wokalnie to byáo kompletne drzewo, ale przecieĪ nikt jak on nie rozĞpiewaá jej duszy…
PóĨniej byá czas na najwiĊksze i zawsze pierwsze miáoĞci i na …poetki miáoĞci – te cudne skandalistki, motyle inne niĪ wszystkie – Pawlikowską Jasnorzewską, PoĞwiatowską, Hillar. Wraz ze zwiastunami dorosáoĞci, kiedy nie biegáo siĊ juĪ bez pytaĔ w nieznane, potknĊáa siĊ
o Miáosza. Nie upadáa, bo byá dla niej jak drogowskaz. GdzieĞ tam jeszcze wplątaá siĊ Zadura ze swoim „trzecim policzkiem” .
A póĨniej dopadaáy poetkĊ miejsca – lubuskie rozlewiska, polodowcowe Kociewie i przesiąkniĊta ciszą BiaáoruĞ, która uzmysáowiáa jej
czym jest pamiĊü genetyczna.
Nie wie skąd jest – z Dolnego ĝląska, z kociewskiej wsi czy znad Drywiat, szeroko rozlanych po niebieskookiej brasáawszczyĨnie. Nie wie
skąd jest „jej pióro”. Bo ono sáuĪy zwykle temu, co kocha. A serce ma wielkie...

JOLANTA STEPPUN
a wieczorem
dziwaczna pracownia
zakratowane okno i nienaturalna jasnoĞü
drzwi mają klamkĊ tylko od wewnątrz

palcami rozpostaráam tĊczĊ
krople deszczu skryáam
i zapomniaáam znów wystygáa kawa

obrazy tulą siĊ do Ğcian
tu pachnie terpentyna
farby pĊdzle wokóá sztalugi

przeleciaá dzieĔ jak mgnienie
nastaá czas na rozmowĊ z Tobą
zabrakáo ram do obrazów

wchodzĊ barwą w biel páótna
jak Alicja w krainĊ czarów
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samotnoĞü
siedzi pod Ğcianą skulona
oczy szkliste
zawieszone nad podáogą
do krwi poszarpane paznokcie
ziąb przenika przez sukienkĊ
gáód blokuje otwarte drzwi
wyjĞü
chociaĪ po báĊkit
jego koszuli

KatyĔ
Las.
Dokoáa wszĊdzie las.
W powietrzu
huk wystrzaáów.
Odbezpiecz!
Przeáaduj!
Strzaá!
Bezwáadne opada ciaáo.
Jak Baranki na rzeĨ prowadzeni,
tylko honor w dáoniach Ğciskali,
swoją miáoĞü w tĊsknym spojrzeniu
tej nieludzkiej ziemi oddali.

mustang
nad rozlewiskiem czerni
zdziczaáe pragnienie zajada
wczorajszą kolacjĊ
jeszcze nienasycone pĊcznieją wargi
pogromcy rozkoszy
nad rozlewiskiem czerni
káus przechodzi w cwaá
odksztaáca siĊ przeĞcieradáo
echo spiĊte agrafką
ustawione na bacznoĞü pod oknem
nad rozlewiskiem czerni
zapominam imiĊ
jego dotyk i smak czekolady
wtopiona w narkotyk
pĊdzącego wiatru
nad rozlewiskiem czerni
spalam adresy
wymazujĊ punkty podniecenia
do bram
zabieram nienaganny porządek
ostatni guzik páaszcza
z impetem wpadam w dzieĔ

GdzieĞ siĊ BoĪe skryá, by nie widzieü,
gdzieĞ siĊ zamknąá, by nie sáyszeü wystrzaáów.
Czy w tysiącach Tych Sprawiedliwych
„SàOWO” znowu „CIAàEM” siĊ staáo?
W ImiĊ Ojca i Syna i Ducha…
Charków, KatyĔ, Miednoje, Twer…
Niech po latach Ğwiat caáy wysáucha,
jak bezbronnych i brano na cel.
I nim kula czaszkĊ przeszyáa
a na mundur spáynĊáa krew
myĞl ostatnią rodzinie przesyáaá
w wrogiej ziemi o Polsce Ğni sen.

Proroctwo
W warunkach urągających czáowieczeĔstwu.
WĞród ludzi, których ludĨmi nazwaü trudno.
Co ranek wstaje wynĊdzniaáe mĊstwo,
Gdzie Ğmierü, udrĊka, poniĪenie, brudno.
W obozowych pasiakach mieszka w nich wiara Hioba,
choü w oczach brak nadziei, Īe Ğwiat lepszy zobaczą.
W zakrwawionych chodakach breją báotną idą do Boga:
„Ech Proroku wiĊzienny Koheleta marnoĞcią naznaczon”.
Powiedz lepiej, gdzie wiedzie nas Chrystusa droga.
Dokąd KrzyĪ ponad siáy On nam zanieĞü kazaá.
Czemu ziemia tak piĊkna chociaĪ w kraju wroga
A záowrogi dym nad nią ludzką postaü zamazaá.

JOLANTA STEPPUN
Urodziáa siĊ i mieszka w Starogardzie GdaĔskim. Ma duszĊ
maáej artystki. Od dzieciĔstwa interesują ją wszelakie robótki
rĊczne, plastyka, poezja. UczĊszcza na zajĊcia Klubu MiáoĞników
Plastyki w SDK oraz bierze udziaá w plenerach malarskich. Maluje
obrazy na páótnie akrylem i farbami olejnymi. Miaáa kilka wystaw
malarskich i spotkaĔ poetyckich na Kociewiu.
Wiersze pisze od 2008 roku. Inspiracje do tworzenia daje samo
Īycie. Sáowa przychodzą w ciszy, spisuje je w wersy.
PoezjĊ stawia ponad prozĊ ze wzglĊdu na plastycznoĞü, dowolnoĞü interpretacji przez czytelnika, któremu Īyczy by odnalazá
w nich swoje emocje.
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REGINA KOTàOWSKA
Urodziáa siĊ w Skórczu na Kociewiu w 1963 r. Absolwentka studiów historycznych na Akademii im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy i podyplomowych studiów polonistycznych na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka ksiąĪek
„KoĞcióá pod wezwaniem Ğw. Barbary w Lalkowach. W szeĞüsetną
rocznicĊ konsekracji”, „Ludzkie losy. Ks. Paweá Szynwelski…”, „Historie prawdziwe i nieprawdziwe” oraz wielu artykuáów na áamach
lokalnej prasy. Poetka. Laureatka nagrody „OsobowoĞü Roku 2008
Gminy SmĊtowo Graniczne”, wyróĪnienia Starosty Starogardzkiego
w dziedzinie kultury za rok 2009. Odznaczona przez prezydenta
Bronisáawa Komorowskiego Brązowym KrzyĪem Zasáugi w 2011 r.
Nauczycielka. Regionalistka. Historyk. Wspóátwórca Centrum
Kultury Kociewia w Starej KuĨni w Lalkowach oraz jego opiekun.
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Poniżej przedstawiamy Czytelnikom wprowadzenie do kolejnej publikacji Andrzeja Grzyba. Reportaż, noszący tytuł
Ryby spod gwiazdy polarnej, tym razem wydany w formie pięknego albumu, jest ósmą już książką opisującą podróże wędkarskie autora oraz jego przyjaciół.
W serii tej ukazały się również: ãososie w krainie niedĒwiedzi (2004), Dorsze z fiordów wikingów (2006),
Niechby i w niebie byäy szczupaki (2007), W Lauvsnes trolle pasñ dorsze (2007), Dorsze, oräy i leming
(2008), Miödzy skaäami i chmurami Morza Norweskiego (2009), Z fiordów siögajñc nieba (2010).

ANDRZEJ GRZYB

J

ak co roku, w sobotĊ dwudziestego trzeciego lipca
2011 roku przed siemnastą, szeĞcioosobowa wĊdkarska grupa dwoma samochodami zaáadowanymi po dachy i przyczepą wyrusza z Rokocina pod Starogardem GdaĔskim do portu promowego w Gdyni.
O dwudziestej z wysokiej burty promu „Stena Baltica” patrzymy na umykające nabrzeĪe z przycumowanymi okrĊtami naszej marynarki wojennej. Kilka mew odprowadza nas
w morze. Páyniemy ku Karlskronie.
Wyruszamy do Norwegii w záy czas. Wczoraj w centrum
Oslo pod budynkami rządowymi eksplodowaáa bomba, zabijając dziewiĊü osób. ChwilĊ póĨniej niedaleko na wyspie
Utoya terrorysta, rodowity Norweg, zabiá szeĞüdziesiĊcioro
oĞmioro máodych ludzi. Norwegia zamaráa z przeraĪenia.
Norweski premier zaapelowaá do wspóáobywateli, aby nie
ulegaü tak przeraĪającej przemocy.
Telewizje informacyjne relacjonują na bieĪąco to przeraĪające piekáo. Premier mówi: Utoya kojarzyáa siĊ dotychczas
z wakacyjnym rajem, a teraz bĊdzie kojarzyáa siĊ z piekáem.
Nigdy nie wiadomo, gdzie odroĞnie któraĞ z gáów hydrze
wspóáczesnego terroryzmu. Na Dalekim Wschodzie w Pakistanie, moĪe w Indiach. Na Bliskim Wschodzie w Iraku czy
Izraelu. Na Bliskim Wschodzie i Afryce Póánocnej trwają
rewolucje. W poturbowanych kryzysem Stanach Zjednoczonych czy Meksyku, w Rosji czy Finlandii. Teraz w Norwegii,
dotychczas spokojnej, bezpiecznej, uporządkowanej Norwegii. Gdzie jutro szaleniec weĨmie broĔ do rĊki, gdzie podáoĪy
bombĊ. Nikt nie wie. Pewne jest tylko, Īe moĪe jutro, moĪe
za chwilĊ, moĪe gdzieĞ daleko, moĪe u twojego progu. Nie
ma na to rady, nie ma siáy. Sáowa i zaklĊcia nic tu nie pomogą. Czáowiek z natury swojej jest na tyle dobry, co i záy. Interesy i idee kaĪą mu krzywdziü, zabijaü i bezczelnie patrzeü
w spragnione sensacji oko kamery. To siĊ dobrze sprzedaje.
NieposáuszeĔstwo Adama wydaje siĊ drobiazgiem wobec zbrodni Kaina. JesteĞmy Kainowym plemieniem.
Niebo rzĊsiĞcie páacze. Mijamy Hel. Nordycka bogini
Helle wáadaáa krainą zmaráych Ğmiercią naturalną, co byáo
raczej postrzegane jako maáo chwalebne. Ta córka boga
Loki i przeraĪającej olbrzymki Augrbody personifikowaáa
Ğmierü. Jej braümi byli wilk Fengir i wąĪ Jormungand. Helle
przedstawiano jako kobietĊ, której twarz i ciaáo zachowaáy
ludzkie ksztaáty, a nogi byáy szkieletami. To ona wáaĞnie rządzi bezlitoĞnie w piekle duszami zmaráych.
Co nasz Hel ma wspólnego z Helle? Póáwysep wakacyjnego raju, który jeszcze nie okazaá siĊ piekáem. A kysz, co za
przeraĪająco pokraczna myĞl.
MoĪe to pamiątka, ostaniec z czasów, kiedy wikingowie
Īeglowali po Morzu Wenedyjskim, czyli Baátyckim, áupiąc
i zamieszkując Pomorze. Są teĪ liczni badacze, którzy twierdzą, Īe a gdzieĪby tam. I dają inną, prawie kaszubską, zgrabną i miáą opowieĞü.
Na redzie portu w Gdyni, powiedziane z grubą przesadą,
mruczaáem pod nosem, bo poezjĊ zgodnie z antyczną zasadą
trzeba Ğpiewaü, mój Ğpiew niestety bliĪszy jest porykiwaniu
Trytona niĪ sáodyczy syren, Ğpiewaáem do sáów Jamesa Joyce’a Dooley skromny:

Kim jest ów dziwny czáowiek, który gdy ludy dzielnie prą
ku wojnie, Wsiada w doroĪkĊ pierwszą z brzegu i na swój
obiad mknie spokojnie, A gdy zajada kantalupe, w cichym
mu Ğmiechu grdyka lata, Podczas lektury biuletynów wrzaskliwych wáadców tego Ğwiata?
To pan Dooley,
Pan Dooley
Najspokojniejszy facet, jakiego znaá nasz kraj.
„Wlezą w to aĪ po uszy,
Nie zostanie im cent przy duszy”
Powiada pan Dooley-ooley-ooley-haj.
Przed nami caáa noc na spienionym morzu.
Jak opisaü tegoroczną podróĪ na póánoc, áowienie dorszy
w fiordach Morza Póánocnego. Jak ją opowiedzieü przyjacioáom-uczestnikom wyprawy i tym przyjacioáom, którzy wybrali w tym roku AzjĊ, AfrykĊ, AustraliĊ czy którąĞ
z Ameryk. Jak? MoĪe zwyczajnie, najproĞciej, jak umiem,
daj BoĪe tak, jak pisząc o szczególnym darze Turgieniewa,
ująá to we Wspomnieniach rewolucjonisty Kropotkin: „Zdumiewający byá zwáaszcza dar konwersacji Turgieniewa. Mówiá – tak jak pisaá – obrazami. Chcąc rozwinąü myĞl, nie
uĪywaá argumentów, choü byá mistrzem w prowadzeniu
dyskusji filozoficznych, ale ilustrowaá ją jakąĞ sceną oddaną
w formie tak artystycznej, Īe zdawaáa siĊ byü wyjĊta z jego
powieĞci”. Ojojojojoj. Marzenie ĞciĊtej gáowy. A moĪe...
tak, trzeba spróbowaü.

Andrzej Grzyb, Ryby spod gwiazdy polarnej, Wydawnictwo „Bernardinum Sp. z o.o. Pelplin 2011, form. 20,5 x 22,5 cm, s. 72, il., opr. twarda.

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Dekanat pelpliýski c.d.

ks. Wãadysãawa Szulista

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. X)

Marka Kordowskiego

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

• Las Bielski w ćwietle niektórych dokumentów
z przeãomu XIII i XIV wieku c.d. Grzegorza Woliýskiego

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

• Krõpki, kociewska wieć o 400-letniej historii

Krzysztofa Kowalkowskiego

• Pan i wãadca powiatu tczewskiego Jan Andrysiak
• Dzieje nazwy miasta Nowe nad Wisãð

Marcina Kãodziýskiego

Olimpii Goãdys

Fot. Maágorzata Pauch

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

