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Od redakcji
Warto marzyè. Ostatecznie i konsekwentnie dñĔyè do zrealizowania marzeþ.
Pracowaè wytrwale, Ĕeby osiñgnñè cel.
PoĈród wielu spraw dla Kociewia waĔnych sñ trzy infrastrukturalne, wybijajñce
siö na poczñtek niekrótkiej listy. Most przez Wisäö w Opaleniu, który poäñczy powiat
kwidzyþski (Warmiö i Mazury teĔ) z Kociewiem. Ta inwestycja trwa i jesieniñ most
bödzie gotowy. Zabytkowy most w Tczewie, pilnie wymagajñcy remontu, który przerasta
moĔliwoĈci finansowe powiatu tczewskiego i obwodnica Starogardu, udraĔniajñca drogö 22 i dajñca oddech miastu.
Trwajñ przygotowania do budowy elektrowni nuklearnych w Polsce. Dwie lokalizacje upatruje siö na Pomorzu. Wobec dylematu: budowaè „atomówki”, czy nie
budowaè, spoäeczeþstwa lokalne powinny zaufaè autorytetom. Po pierwsze, elektrownie
atomowe sñ potrzebne, jeĈli chcemy byè zabezpieczeni w energiö elektrycznñ. Po drugie,
bödñ to elektrownie trzeciej, a moĔe czwartej generacji. Bezpieczne, ale przecieĔ zawsze
jest ów jeden choèby procent ryzyka i pamiöè katastrofy czarnobylskiej, czy ostatnio Fukushimy.
Na Kociewiu projektuje siö budowö nowoczesnej elektrowni klasycznej, wöglowej
w Rajkowach koäo Pelplina. Uzgodnienia trwajñ. Ekolodzy nie milczñ, bo CO2, kwaĈne deszcze, Ĉrodowisko naturalne.
Nim wybudujemy atomówki, potrzebne sñ i to pilnie choèby trzy nowoczesne elektrownie wöglowe, bo wögla mamy pod dostatkiem, a stare elektrownie, mimo remontów,
sñ mocno zuĔyte. Tej inwestycji naleĔy pozytywnie kibicowaè, a nawet lobbowaè na jej
rzecz nie tylko z powodu kilkuset miejsc pracy.
Wszystko, co czäowiek zrobiä kiedyĈ, siö zepsuje albo zuĔyje, a my przecieĔ bez prñdu elektrycznego w sieci Ĕycia juĔ sobie wyobraziè nie potrafimy.
Co zatem robiè. Budowaè elektrownie atomowe, wöglowe, wodne i wiatrowe, maäe
i duĔe, byle bez zwäoki, bo spora czöĈè, niestety, polskiej energetyki jest w stanie agonalnym. Wiem, moĔemy prñd elektryczny kupiè za granicñ, ale na takie myĈlenie trzeba
mieè pieniñdze i ĈwiadomoĈè zgody na groĒne i niewygodne uzaleĔnienie.

Andrzej Grzyb
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź Tczew, 23 lutego
„Kilka ostrych sáów o Polsce” – pod takim hasáem odbyáa siĊ promocja nowej powieĞci Tomasza Hildebrandta
pt. „Druga Polska”, której organizatorem byá tczewski Oddziaá Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wydarzenie miaáo miejsce w Fabryce Sztuk. Autor jest laureatem gáównej
nagrody w dziedzinie prozy Costerina 2011 za debiutancką
powieĞü pt. „Wyjechaü, nie wróciü”.
Ź Starogard Gd., 26 marca
W wypeánionej po brzegi sali Starogardzkiego Domu
Kultury odbyáy siĊ VII MiĊdzyszkolne Warsztaty Muzyki
Kameralnej klas skrzypiec z KoĞcierzyny, Kartuz, Starogardu GdaĔskiego, Pucka, Tczewa, Pelplina.
Od rana üwiczyáo 67 skrzypków, w tym siedem pelplinianek. Po poáudniu odbyá siĊ koncert pt. „Muzyczna kraina
szczĊĞcia”. Máodzi skrzypkowie nie tylko zaprezentowali 14
utworów, ale teĪ popisali siĊ grą aktorską i taĔcem.
Ź Tczew, 2 kwietnia
W Fabryce Sztuk miaáa miejsce wyjątkowa wystawa fotograficzna, upamiĊtniająca postaü papieĪa Polaka w 7. rocznicĊ Ğmierci i 1. rocznicĊ Jego beatyfikacji – „Jan Paweá II.
Piaseczno-Pelplin-Watykan”. Na wystawie moĪna byáo teĪ
obejrzeü film dokumentalny autorstwa Józefa M. Zióákowskiego, opowiadający o wizycie Ojca ĝwiĊtego w Pelplinie
w 1999 roku, zawierający wspomnienia osób związanych
z organizacją tego niecodziennego wydarzenia, o jego okolicznoĞciach oraz nieznanych szerzej szczegóáach.
Patronat honorowy nad wystawą objąá Ğp. Biskup PelpliĔski Jan Bernard Szlaga.
Ekspozycja czynna byáa do 4 maja br.
Ź Tczew, 13 kwietnia
W tczewskiej Fabryce Sztuk otwarto wystawĊ „Z Forsterami i Cookiem na kraniec Ğwiata”, którą moĪemy oglądaü
do koĔca 2014 roku. Wystawa przybliĪa historiĊ wybitnego
rodu Forsterów, który przybyá do Rzeczypospolitej w XVII w.
i osiedliá siĊ w Tczewie na przeáomie XVII i XVIII w. Urodzony i wychowany w Tczewie Jan Reinhold Forster i jego syn
Jerzy Adam swoimi odkryciami znacząco wpáynĊli na rozwój
Ğwiata nauki. EkspozycjĊ wzbogacają oryginalne eksponaty
i nowoczesne techniki multimedialne. Interaktywna podáoga
i globus oraz stanowiska komputerowe z grą edukacyjną dla
dzieci i máodzieĪy stanowią dodatkową atrakcjĊ.
Ź Tczew, 19 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprosiáa na
spotkanie poĞwiĊcone wybitnemu polskiemu malarzowi
marynistycznemu, Marianowi Mokwie (1889-1987). ĩycie
i twórczoĞü artysty przybliĪyá dr nauk humanistycznych Romuald Tadeusz Báawat, historyk sztuki, autor wstĊpów do
ksiąĪek historycznych i wielu artykuáów z dziedziny historii
sztuki i ochrony zabytków.
Podczas spotkania zostaáa zaprezentowana ksiąĪka „Stolem z morza i Kaszub. ĩycie i twórczoĞü Mariana Mokwy
(1889-1987)”, bĊdąca popularyzatorską wersją rozprawy
doktorskiej Romualda T. Báawata.
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Ź Tczew, 20 kwietnia
W Centrum Kultury i Sztuki odbyá siĊ Regionalny Przegląd Amatorskich Zespoáów Teatralnych dla dzieciĊcych
i máodzieĪowych grup teatralnych dziaáających przy szkoáach,
placówkach kultury i innych instytucjach na terenie powiatu
tczewskiego. Nagrody ufundowali Starosta Tczewski Józef
PuczyĔski i Prezydent Miasta Tczewa Mirosáaw Pobáocki.
Ź Rulewo (gm. Warlubie), 4 maja
Swojska i smaczna majówka ze „Swojakami” w Hanzie
w Rulewie. Wszyscy, którzy skorzystali z zaproszenia na majówkĊ w Hotelu Hanza w Rulewie mogli spróbowaü swojskich
i smacznych daĔ przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Maáy Komorsk „Swojacy”. Zwiedzający
próbowali klusek, krokietów, chleba ze smalcem i ogórkiem
oraz kompotów z czerwonej porzeczki i rabarbaru.
Stoisko „Swojaków” znajdowaáo siĊ w uĪyczonym przez
GminĊ Nowe namiocie promocyjnym, a turyĞci zachĊceni
dobrym smakiem mogli poznaü uroki gminy z przygotowanych na tą okazjĊ ulotek.
Ź Skarszewy, 4-6 maja
Takiego wydarzenia jeszcze w Skarszewach nie byáo – 4
maja táumnie przybyli rycerze z póánocnej Polski, aby zaprezentowaü w caáej okazaáoĞci rycerski fechtunek oraz stoczyü
pod wielowiekowymi, kamiennymi murami obronnymi BitwĊ o Skarszewy.
Przy koĞciele Ğw. Maksymiliana Kolbe rozáoĪyli siĊ kramarze ze swymi róĪnego rodzaju wyrobami, cieszącymi siĊ
duĪym zainteresowaniem.
Caáe wydarzenie nosiáo tytuá Jarmark Joannitów i temat
starego zakonu przewijaá siĊ w róĪnych formach. W muzeum
– Skarszewskim Centrum Ekspozycji Historycznych moĪna
byáo obejrzeü ciekawe eksponaty ukazujące, jak wiele dziaáo
siĊ w tym maáym miasteczku i nieopodal niego przez wieki.
Ź ĝwiecie, 17-27 maja
JuĪ po raz 38. miasto ĞwiĊtowaáo DNI ĝWIECIA. Z tej
okazji miaáy miejsce m.in. konkursy, turnieje sportowe, wystĊpy artystyczne, koncert grupy JAZZPOSPOLITA, projekcja
filmowa z dyskusją, spotkanie autorskie z Zygmuntem Miáoszewskim (prozaikiem, autorem scenariuszy, publicystą) i wiele innych atrakcji, aĪ po wybory najpiĊkniejszej Ğwiecianki.
Ź Starogard Gd., 19 maja
Muzeum Ziemi Kociewskiej i Grodzisko Owidz zorganizowaáo II Starogardzką Noc Muzeów. Program Nocy
Muzeów byá bardzo ciekawy – zwiedzanie Muzeum Ziemi
Kociewskiej, gdzie eksponowano m.in. wystawĊ „Wokóá
kalendarza Īydowskiego” – obrzĊdowoĞü Īydowska. Oprócz
tego przedstawiono historiĊ miasta i okolic. Zwiedzający
poznali tajemnice grodu w Owidzu i urn z Grabowa Bobowskiego. Z kolei ekspozycja etnograficzna prezentowaáa sztukĊ ludową regionu i kociewskie obyczaje, a w Grodzisku
Owidz moĪna byáo ogáądaü wystawĊ „Historia uzbrojenia”,
poznaü Īycie obozowe w XIII wieku, uczestniczyü w warsztatach ceramicznych oraz wziąü udziaá w nocnym zwiedzanie grodziska z pochodniami.
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KS. WãADYSãAW SZULIST

Dekanat pelpliĔski
czĊĞü czwarta (ostatnia)

Parafia Rajkowy

W

publikacji Kultura wschodniopomorska na Pomorzu GdaĔskim L. àuka odnotowaá w Rajkowach uáamki naczyĔ z wczesnej epoki Īelaza
oraz 3 szpile brązowe datowane na wczesną epokĊ Īelaza
i Hallstatt C-D202. MiejscowoĞü jest znana równieĪ z grodziska wyĪynnego203.
Rajkowy nadaá Sambor klasztorowi pelpliĔskiemu,
a w 1283 r. ksiąĪĊ MĞciwoj potwierdziá tĊ wieĞ cystersom
oliwskim204. ParafiĊ naleĪy odnieĞü juĪ do XIII w.205, a lokacja wsi zostaáa dokonana przez KrzyĪaków206. Máyn byá
czynny w 1349 r.207 Rajkows (Peckow) w 1437 r. liczyáy
109,5 áanów, 7,5 czynszowych, w tym 100 osiadáych. Dokument wspomina o karczmie i pustym máynie208.
Lustracja z 1565 r. wylicza w tej wsi 122 wáók, 2 soátysów, na czynszowych wáókach 108 gospodarzyáo 26 gburów,
12 ogrodników, którzy posiadali tylko ogrody i karczmarza209.
ħródáa dziejowe odnotowaáy w Rajkowach (Rwckaw) 118
osiadáych wáók, 2 karczmy, 7 ogrodników, 6 rzemieĞlników,
3 innych mieszkaĔców i 3 osoby zajmujące siĊ sprzedaĪą lub
wyrobem wina210. Do parafii naleĪaáa sama wieĞ211.
Kolejna lustracja z 1624 wyliczyáa w tej wsi równieĪ 122
wáók, a z tych osiadáych szarwarkowych byáo 55 i 53 puste.
Na osiadáych wáókach gospodarzyáo 11 gburów. Czytamy
dalej o 13 ogrodnikach gburskich, karczmie i máynie na rzece Wierzycy212. Gburzy w 1765 r. gospodarzyli na 108 wáókach. Oprócz karczmy we wsi byá czynny máyn i tartak213.
W 1596 r. luteranie zwrócili katolikom koĞcióá w Rajkowach. W tym wieku patronem Ğwiątyni byá Ğw. Bartáomiej214.
WieĞ przez 40 lat byáa w posiadaniu innowierców215.
Do parafii w l687 r. naleĪaáy 4 domy, z których pobieraá czynsz. Liczba wiernych wynosiáa ok. 300. Nauczyciela
utrzymywaáa wieĞ216.
Dwa kawaáki ziemi i áąkĊ w 1710 r. posiadaá organista
z Rajków tytuáem wynagrodzenia z parafii, bowiem ta ziemia stanowiáa wáasnoĞü parafii. W szkole mieszkaá organista,
który uczyá dzieci217. Do parafii w 1745 r. naleĪaáa tylko sama
wieĞ i liczyáa ona ok. 300 osób przystĊpujących do spowiedzi
wielkanocnej. Luteran byáo tylko 3218. W 1766 r. wieĞniacy
zamieszkiwali 5 domów naleĪących do parafii i zobowiązani
byli pracowaü dla proboszcza w czasie Īniw. Szpitalik parafialny zamieszkiwaá 1 ubogi. Uczniowie pobierali naukĊ
jedynie w zimie219.
Pruska statystyka z 1820 r. wymienia w Rajkowach 80 dymów, 530 kat. bez luteran, 1 karczmarza i 4 rzemieĞlników220.
Z kolei katolicka statystyka przedstawia siĊ nastĊpująco:
1848 – 1117 dusz, 1867 – 1156 kat., a do szkoáy uczĊszczaáo 138 dzieci kat., 1904 – 1222 dusz, dzieci szkolnych kat.
248 na 260.
Rajkowy w 1928 r. zamieszkiwaáo 1375 kat. Polaków,
6 kat. Niemców i 4 niekatolików. Do szkoáy w tej miejscowoĞci uczĊszczaáo 200 dzieci kat.221.
Do bardziej znanych proboszczów naleĪaá I. Binerowski, który w czasie Kulturkampfu nie mógá byü zatrudniony
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w duszpasterstwie i dlatego przyjąá obowiązki nauczyciela
domowego u Sierakowskich w Waplewie222.
Wincenty Lendzion (1864-1917) dziaáaá w polskich towarzystwach spoáeczno-kulturalnych, byá czáonkiem TNT
w Toruniu, naleĪaá do „StraĪy” i wreszcie byá czynny w polskim ruchu wyborczym223.
Miejscowy proboszcz, ks. Henryk Wieczorek, zginąá
w 1939 r. zamordowany na terenie diecezji224.
Po 1945 r. liczba dusz w parafii ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco: 1957 – 1253, 1958 – 900,1969 – 950, 1975 – 950, 1995
– 1311, 2007 – 1200.
Do parafii naleĪą obecnie nastĊpujące miejscowoĞci:
Rajkowy, Józefowo, Kulowo, Maniowo. KoĞcióá jest gotycki, ceglano-drewniany z XIV-XVw., jednonawowy, posiada
od zachodu wysuniĊtą kruchtĊ i czterokondygnacyjną wieĪĊ
z barokowym heámem225.
Do najwaĪniejszych zabytków naleĪą oátarz gáówny (barok I poá. XVIII w.), oátarz boczny prawy (wczesny barok
I poá. XVIII w.). Oátarz boczny lewy (rokoko II poá. XVIII w.),
2 oátarze boczne w nawie (rokoko II poá. XVIII w.), ambona, chrzcielnica (rokoko II poá. XVIII w.), rzeĨba Madonny z Dzieciątkiem (gotyk I üw. XV w.), granitowa
chrzcielnica (gotyk przeáom XIV i XV w.), lichtarz (barok
I poá. XVIII w.)226.

Parafia Wielki Garc

M

iejscowoĞü jest znana z grodziska wczesnoĞredniowiecznego, poáoĪonego miĊdzy Wielkim Garcem
i Rudnem227. W 1284 r. ksiąĪĊ MĞciwoj nadaá Maáy
Garc klasztorowi pelpliĔskiemu, a w czasie wystawienia dokumentu wáaĞcicielem miejscowoĞci byá rycerz Jan, a w 1303 r.
Gotszalk z Jani zrzeká siĊ Garca na rzecz klasztoru pelpliĔskiego228. Parafia w Garcu miaáa juĪ istnieü w XIII w.229.
Wielki Garc w II poáowie XIV w. naleĪaá do prokuratorstwa miĊdzyáĊskiego230.
Pod wzglądem gospodarczym stan W. Garca przedstawiaá siĊ nastĊpująco: w latach 1288-99 liczyá 34 áany, w tym
czynszowych 28, a w 1336 – 48,5 áanów, w tym czynszowych 41, ok. 1400 áanów czynszowych 41. We wsi byáa
czynna karczma231.
Do parafii W. Garc w 1534 r. naleĪaáy wieĞ, Rudno, GrĊblin i MiĊdzyáĊĪ232. WieĞ w 1565 r. naleĪaáa do starostwa
miĊdzyáĊskiego233. WieĞ w 1570 r. liczyáa 45,5 áanów, karczmĊ, 10 ogrodników, 2 rzemieĞlników i 5 robotników dniówkowych234. M. Biskup w II poáowie XVI w. zalicza do parafii
Garc: Garc, Rudno, GrĊblin, Dorffken i MiĊdzyáĊĪ235.
Wedáug lustracji z 1664 r. w Rudnie mieĞciá siĊ zbór
i szkoáa luteraĔska. Przy koĞciele w Garcu znajdowaáy siĊ
2 domki, jeden dla szkoáy, a w drugim mieszkaá kalkanista236.
W czasie reformacji koĞcióá w Garcu do 1596 r. pozostawaá w rĊkach luteran i wówczas odzyskaá go dla parafian
biskup H. RozraĪewski. Do rozwoju protestantyzmu przyczynili siĊ miĊdzyáĊscy starostowie, ĩelisáawscy i stąd Garc
nazywano gniazdem luteranizmu237.
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Wizytacja z 1687 r. wspomina o wielu luteranach w parafii ze Ğwiątynią w Rudnie238. Nauczyciel w 1710 r. byá
równoczeĞnie organistą. FunkcjĊ proboszcza peániá kapelan
bpa wáocáawskiego, a zastĊpowali go proboszcz lignowski
oraz zakonnik klasztoru w Pelplinie239. Podobnie miaáa siĊ
rzecz w 1746 r., gdy proboszcz przebywaá we Francji (Galia). Wiernych spowiadąjących siĊ na Wielkanoc byáo 450,
a luteran w parafii 1600. Dla nich pastor uĪywaá w Rudnie
jĊzyka niemieckiego. Luteranie z Garca mieli swoje miejsce
na cmentarzu w tejĪe miejscowoĞci240. Znamienne, Īe proboszczowi w Garcu uiszczali opáaty takĪe luteranie, minister
luteraĔski w Rudnie uĪywaá jĊzyka polskiego i niemieckiego. Ogóáem katolików byáo wiĊcej niĪ luteran. Akatolicy
mieli swoich nauczycieli w kaĪdej wsi241.
Lustracja z 1765 r. notuje juĪ nazwĊ Garc Wielki, który
liczyá 26 wáók i naleĪaá do klucza miĊdzyáĊskiego242. WieĞ
w 1789 r. liczyáa 29 dymów243.
LiczbĊ katolików w okresie pruskim podaje kilka statystyk: 1848 – wieĞ 272, 1867 – 1243, do szkoáy uczĊszczaáo
77 kat. dzieci, 1904 – 1413, do szkoáy w W. Garcu uczĊszczaáo 75 dzieci.
Proboszcz R. Oldenburg, bĊdąc narodowoĞci niemieckiej, „Īądaá równego uprawnienia dla Īywioáu polskiego”244.
L. Wollenberg (1859-1935) popieraá strajk szkolny w 1907
r., wspóápracowaá z Radą Ludową i „StraĪą”, zbieraá podatek
narodowy, gromadziá broĔ i amunicjĊ dla wojska polskiego
i StraĪy Ludowej, organizowaá wiece i przemawiaá na nich245.
A. KupczyĔski (l875-1941) braá czynny udziaá w Īyciu
spoáecznym, pracowaá w TCL. W 1906 r. zostaá patronem
Związku Towarzystw Ludowych, braá udziaá w polskim ruchu wyborczym i w 1912 r. kandydowaá na posáa do sejmu
pruskiego. Pod koniec 1918 r. musiaá siĊ ukrywaü przed aresztowaniem. Kierowaá początkowo Wydziaáem Prasowym
Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w GdaĔsku. W latach 1918-1920 byá czáonkiem Organizacji Wojskowej Pomorza, naleĪaá do Powiatowej Rady Ludowej na prawym brzegu
Wisáy. W 1920 r. zostaá wybrany posáem do sejmu ustawodawczego i w 1926 r. wszedá do sejmu. W latach 1920-1939
naleĪaá do czoáowych dziaáaczy Narodowej Demokracji na
Pomorzu246.
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Diecezja CheámiĔska..., s. 628-630.
H. Mross, Sáownik..., s. 15.
H. Mross, Sáownik..., s. 169-170.
Martyrologia polskiego duchowieĔstwa rzymskokatolickiego
pod okupacją hitlerowską 1939-1945, z. II opr. W. Jacewicz
i J. WoĞ, Warszawa 1977, s. 118.
Atlas zabytków..., s. 45.
Diecezja CheámiĔska..., 1995, s. 494.
W. àega, Kultura... t. 36:1930, s. 356; K. Bruski, Ziemie..., s. 23.
K. Bruski, Ziemie..., s. 78-79.
TamĪe, s. 167.
TamĪe, s. 143.
TamĪe, tab. 1 i 2.

T. Borowski (1877-1939) opiekowaá siĊ filomatami cheámiĔskimi, braá Īywy udziaá w polskich organizacjach kulturalnych i spoáecznych, byá czáonkiem komitetu TCL. Aresztowany
20.10.1939 r. zginąá tego samego dnia w Woli k. Pelplina247.
Powojenna statystyka parafii w zakresie liczby dusz
przedstawia spisy duchowieĔstwa i koĞcioáów: 1947 – 1857,
1958 – 1895, 1975 – 2175, 1995 – 2000, 2007 – 1964. Do
parafii naleĪą miejscowoĞci Wielki Garc, Rudno, GrĊblin
i MiĊdzyáĊĪ.
KoĞcioá jest konstrukcją trójnawową z wyodrĊbnionym
prezbiterium, zamkniĊtym prostą Ğcianą, podáuĪną zakrystią,
koĞcióá przykryty dachem dwuspadowym. WnĊtrze nawy
i prezbiterium są pokryte drewnianymi kolebkami, zaĞ nawy
boczne stropem. Do zabytków naleĪą oátarz gáówny (póĨny barok ok. poá. XVIII w.), baldachim, ambona i feretron
z XVIII w., 2 stalle renesansowe z poáowy XVII w., monstrancja z XVIII w., barokowa, dzwon z gotyku i baroku248.

KoĞcióá filialny parafii Wielki Garc w Rudnie

W

Rudnie natrafiono na uáamki ceramiki z wczesnego i Ğrodkowego okresu luteraĔskiego249.
Kasztelan z Rudna jest znany w 1229 r.250. Jest to
tylko przypuszczenie251. Liczba áanów w Rudnie w 1359 r. wynosiáa 43, z tego czynszowych 38252, a karczma ok. 1400 r.253.
Rudno w 1437 r. posiadaáo 47 áanów, 2 karczmy i máyn254.
WieĞ w 1570 r. posiadaáa 60 wáók osiadáych,11 ogrodników, 2 rzemieĞlników i 3 osoby związane z handlem i wyrobem wina255. Rudno posiadaáo wáóki na górze i na dole,
u góry 40, na dole 16,5, 2 karczmy, 2 soátysów, 5 ogrodników gburskich i máyn256. Kolejna lustracja z 1624 r. wymienia wáók wszystkich 60, z tych na górach 43, gburskich wáók
55, 2 karczmy i 13 gburów257. Rudno w 1765 r. posiadaáo 60
wáók, na których gospodarzyáo 4 gburów258.
Goldbeck w 1789 r. wymieniá w Rudnie 42 dymy z koĞcioáem luterskim259.
Z przeáomu XIX i XX wieku warto wskazaü na nastĊpujące statystyki koĞcielne: 1848 – 357 kat., 1867 – Rudno
– 359 kat., 1904 – 364, 1928 – 511 kat. Soáectwo w Rudnie
w 2001 r. liczyáo 891 osób260.
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
czĊĞü dziesiąta

Kampania napoleoĔska

P

i w Narkowach generaá J. H. Dąbrowski zarządziá odprawĊ
swego sztabu.
Do ataku na Tczew przygotowywaáo siĊ kilkanaĞcie tysiĊcy Īoánierzy. Szturm rozpocząá siĊ 23 lutego 1807 roku.
Tego samego dnia póĨnym popoáudniem oddziaáy polskie
zajĊáy miasto, jednak atakujący ponieĞli znaczne straty
w kadrze dowódczej. Kilkunastu oficerów zostaáo rannych,
a wĞród nich gáównodowodzący polską dywizją gen. Jan
Henryk Dąbrowski i jego syn pák Jan Michaá. Ten ostatni
musiaá zrezygnowaü z dalszej kariery wojskowej. ZmiaĪdĪoną kartaczowym pociskiem lewą rĊkĊ amputowano mu
powyĪej áokcia. Rannych oficerów i Īoánierzy przewieziono do Gniewu. Tam teĪ przybyá gen. Dąbrowski, a droga
wiodáa przez Subkowy, gdzie zatrzymaá siĊ na krótki odpoczynek.
LudnoĞü Pomorza entuzjastycznie powitaáa polskich
Īoánierzy, widząc w nich wyzwolicieli. Udzielaáa wszelkiej
pomocy i z wielką chĊcią, a nawet wrĊcz hojnie dostarczaáa
ĪywnoĞü i napoje, o czym wspomina w swym pamiĊtniku
porucznik Dezydery Cháapowski. Tradycyjna polska goĞcinnoĞü byáa zauwaĪalna na kaĪdym kroku. CzĊstowano popularną juĪ wówczas kawą, nieznaną, jak do tej pory, w centralnej Polsce. JednakĪe Īoánierze odpoczywający w Szprudowie
prosili o dodanie klusek do tak „cienkiej polewki”. To zdarzenie zanotowaá w swej pamiĊci oficer Antoni Biaákowski.
Miejscową ludnoĞü zobowiązano do utrzymania stacjonujących wojsk. MieszkaĔcy mieli regularnie dostarczaü

otĊga wielkich paĔstw wraz z upáywem czasu kruszyáa siĊ i ginĊáy one w odmĊtach historycznych
wydarzeĔ. Tak teĪ byáo z Polską. Jej spuĞciznĊ terytorialną, materialną oraz potencjaá ludzki przejĊli silniejsi
sąsiedzi. Tragiczny los ojczyzny pogrąĪyá w okowach niewoli miliony Polaków. Pojawiaáy siĊ jednak impulsy nadziei
na odzyskanie niepodlegáoĞci i wówczas elektryzowaáy one
caáą uwagĊ opinii publicznej. PrzemoĪny wpáyw na bieg wydarzeĔ z przeáomu XVIII i XIX wieku wywaráy zjawiska,
jakie zaszáy we Francji.
Pogrom armii pruskiej przez oddziaáy francuskie w 1806
roku pod Jeną i Auerstädt spowodowaá wewnĊtrzny rozkáad
struktur wszystkich instancji aparatu administracyjnego
ówczesnego paĔstwa pruskiego. Po odniesionych zwyciĊstwach inicjatywa nadal pozostawaáa przy wojskach cesarza
Napoleona. Jego armia wkroczyáa do Wielkopolski i na ziemiĊ pomorską. Na zew wojenny ruszyli ochotnicy. To oni
tworzyli zrĊby kadrowe pierwszych polskich puáków, które
póĨniej uczestniczyáy w walkach na Pomorzu. Ich twórcą
byá generaá Jan Henryk Dąbrowski.
Do Bydgoszczy 8 listopada 1806 roku przybyá generaá
Antoni Amilkar KosiĔski. RozpoczĊáa siĊ akcja werbunkowa. Rok 1807 zapowiadaá początek ofensywy, której gáównym celem miaá byü GdaĔsk. WĊdrówka z bronią w dáoniach
trwaáa kilka miesiĊcy, a ofiara krwi przelana na oátarzu ojczyzny znaczyáa zwyciĊski szlak Īoánierza polskiego.
JuĪ 2 stycznia zajĊto ĝwiecie, a 25 stycznia Nowe.
NastĊpnego dnia oddziaáy puákownika Dominika
Dziewanowskiego w liczbie 4 tysiĊcy piechurów
i 500 kawalerzystów dotaráy do Gniewu. Pochód
trwaá nadal i przednie straĪe osiągnĊáy Subkowy,
a póĨniej Tczew. Na skutek kontrofensywy wojsk
pruskich, polskie i francuskie dywizje cofnĊáy
siĊ i przegrupowaáy. Nie trwaáo to jednak dáugo,
gdyĪ na wieĞü o zwyciĊstwie pod Iáawą Pruską
puáki zasilone nowo zmobilizowanymi rekrutami
z Wielkopolski ruszyáy w kierunku póánocnym
i 11 lutego ponownie zajĊáy Gniew. Mury Tczewa
stanowiáy kolejną barierĊ, którą naleĪaáo pokonaü.
Tym razem miasto byáo przygotowane do obrony,
a jego garnizon liczyá 700 Īoánierzy.
Operacja systematycznego podejĞcia pod
Tczew rozpoczĊáa siĊ 21 lutego. Pierwsza grupa uderzeniowa pod dowództwem generaáa
Antoniego KosiĔskiego skoncentrowaáa siĊ
w Narkowach i GrĊblinie. Przemarsz 1, 2 i 4 puáku piechoty oraz dwóch puáków kawalerii wiódá
RozpoczĊte w poáowie marca oblĊĪenie GdaĔska
przez Subkowy. Tak samo sáuĪby pomocnicze
zakoĔczy siĊ 27 maja honorową kapitulacją Prusaków.
i dowództwo podąĪaáo za oddziaáami bojowymi
Rycina z epoki
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odpowiedni asortyment produktów ĪywnoĞciowych. Tczew
naleĪaá do najbogatszych miast Kociewia, dlatego teĪ mieszczanie byli w stanie przyjąü 6 tysiĊcy Īoánierzy, natomiast
Starogard tylko 2 tysiące. ZamoĪnoĞü poszczególnych wsi
decydowaáa o wielkoĞci miejscowego garnizonu. Szprudowo czy Wielbrandowo mogáy wyĪywiü po dwie kompanie
piechoty (okoáo 200 ludzi). W przypadku Zelgoszczy utrzymanie jakiegokolwiek oddziaáu nie byáo moĪliwe.
Chleb naleĪaá do podstawowego asortymentu produktów
ĪywnoĞciowych, poniewaĪ jego wypiekiem zajmowaáo siĊ
prawie kaĪde gospodarstwo domowe na wsi i w mieĞcie.
Dlatego zobowiązano przedstawicieli miejscowych wáadz
samorządowych do zabezpieczenia niezbĊdnej iloĞci tego
produktu. Ponadto Īoánierskie menu uzupeániano masáem
i mlekiem. Coraz czĊĞciej pojawiaáy siĊ ziemniaki. Oprócz
miĊsa drobiowego spoĪywano takĪe woáowe, co wymagaáo
wykorzystania do jego konserwacji duĪej iloĞci soli, która
byáa produktem bardzo kosztownym.
WĞród napojów przede wszystkim nie brakowaáo alkoholu, a zwáaszcza wódki, o czym wspomina pák Dominik
Dziewanowski. W początkach XIX wieku na Kociewiu coraz bardziej popularna stawaáa siĊ kawa.
O sytuacji i postawie gen. J. H. Dąbrowskiego i caáego
wojska polskiego w tej kampanii najlepiej informuje list pisany przez niego 16 lutego 1807 roku do Józefa Wybickiego:
„Od r. 1794 aĪ do dnia dzisiejszego, Īadnemu rządowi
mój sztab gáówny nie byá ciĊĪarem, gdyĪ tak siebie, jak ich
utrzymujĊ zawsze na koszt nieprzyjaciela i znalazáem zawsze dla nich miejsce, gdzie siĊ dystyngowali [wyróĪniali],
jako teĪ miejsce, aby ich umieĞciü przyzwoicie. Ja sam, jak
wiesz, ostatnie miesiące w rewolucji [koĞciuszkowskiej] nie
byáem páatnym, we Wáoszech dwa lata sáuĪyáem bez gaĪy, tu
piĊü miesiĊcy nie jestem páatny. PodróĪ tak wielką odbywszy, na nowo ekwipowaü siĊ musiaáem, organizowaáem wojsko polskie w Wielkopolsce podczas rewolucji, legie polskie
we Wáoszech, tutaj teraz znowu 30 000, a rząd nie chce mieü
Īadnych wzglĊdów na te kilka osób, które mnie do tego dopomogáy, ale i owszem wypĊdza ich” (...).
ĩoánierze gen. Dąbrowskiego nie otrzymywali staáej pensji, a wiĊc musieli korzystaü tylko z obowiązkowych dostaw
naáoĪonych na miejscową ludnoĞü. Dowództwo polskiej dywizji surowo karaáo Īoánierzy za wszelkie rabunki i gwaáty
popeánione na ludnoĞci cywilnej. Wszystkim zagwarantowano nietykalnoĞü osobistą, majątkową i poszanowanie religii.
W zamian zobowiązano mieszkaĔców do páacenia podatków
i kontrybucji, danin i innych ĞwiadczeĔ na rzecz armii napoleoĔskiej. W przypadku niesubordynacji i wspierania armii
pruskiej, groĪono surowymi konsekwencjami w formie kar.
Trzy miesiące po zdobyciu Tczewa, 24 maja, skapitulowaá GdaĔsk. Wojna na tym odcinku byáa zakoĔczona. W TylĪy, 25 czerwca 1807 roku, zawarto pokój. Z czĊĞci drugiego
i trzeciego zaboru pruskiego utworzono zaląĪek paĔstwa
polskiego pod nazwą KsiĊstwa Warszawskiego. GdaĔsk staá
siĊ wolnym miastem pod protektoratem Francji. Pomorze
GdaĔskie pozostaáo przy Prusach. Zatem záudne okazaáy siĊ
nadzieje na odzyskanie niepodlegáoĞci.
Ogromne ciĊĪary i zniszczenia wojen napoleoĔskich
zaciąĪyáy w powaĪnym stopniu na rozwoju gospodarczym
Pomorza w pierwszej poáowie XIX wieku. Bezwáad znamionuje w tym czasie caáoĞü gospodarki ziem pomorskich.
ZáoĪyáy siĊ na to dáugotrwaáe wojny, a kilkumiesiĊczny epizod kampanii napoleoĔskiej stanowi ich fragment. W jego
obrĊbie ponownie pojawiáy siĊ Subkowy.
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Rok 1846
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wieku XIX ziemie polskie pod zaborami wstrząsane byáy wystąpieniami zbrojnymi. Do historii
przeszáy juĪ powstania listopadowe i styczniowe oraz Wiosna Ludów. W podrĊcznikach szkolnych
uwzglĊdnia siĊ jeszcze wzmianki o rewolucji krakowskiej
z 1846 roku i związany z tym pod wzglĊdem chronologicznym atak pod wodzą Floriana Ceynowy na pruski garnizon
w Starogardzie.
W latach czterdziestych XIX wieku na terenie zaboru
pruskiego powstaáo kilka tajnych polskich organizacji niepodlegáoĞciowych. WĞród nich najwiĊkszą popularnoĞcią
cieszyáo siĊ Towarzystwo Plebejuszy, zaáoĪone w latach
1842-1843 przez znanego ksiĊgarza i wydawcĊ, Walentego
StefaĔskiego. Czáonkowie organizacji dąĪyli do powstania zbrojnego, poáączonego z radykalnymi przemianami
spoáecznymi. Dziaáali przede wszystkim w Ğrodowisku
plebejskim i cháopskim na terenie Wielkopolski, ĝląska
i Pomorza. Zatem ostrze swej broni kierowali przeciwko
paĔstwu pruskiemu. Prowadząc akcjĊ agitacyjną i uĞwiadamiającą, táumaczono, Īe udziaá w walce o wyzwolenie Polski
zmierza takĪe do poprawy sytuacji materialnej wszystkich
uczestników przyszáego powstania zbrojnego. Po aresztowaniu StefaĔskiego w 1845 roku Towarzystwo Plebejuszy
poáączyáo siĊ z Towarzystwem Demokratycznym Polskim.
Obydwa ugrupowania gáosiáy podobne hasáa programowe,
ale TDP przygotowywaáo siĊ do jednego ogólnokrajowego
zrywu niepodlegáoĞciowego, obejmującego trzy zabory. Zatem braáo aktywny udziaá w wypadkach, jakie miaáy miejsce
w Polsce w latach 1846-1848.
W 1844 roku na teren Prus Zachodnich przybyá z Królestwa Polskiego Seweryn ElĪanowski w celu przygotowania
powstania zbrojnego. Pomorze podzielono na dziesiĊü obwodów. Miasta Tczew i Gniew naleĪaáy do obwodu starogardzkiego. FunkcjĊ jego komisarza peániá na polecenie ElĪanowskiego od 5 grudnia 1845 roku student, Juliusz Trojanowski.
Do jego obowiązków naleĪaáo przygotowanie powstania,
a w przypadku jego wybuchu rozbrojenie zaáogi szwadronu
huzarów w Starogardzie oraz zajĊcie Tczewa i Gniewu.
Szczegóáowy opis batalii starogardzkiej zawará w swej
ksiąĪce „Pomorze GdaĔskie 1807-1850” Andrzej Bukowski.
Skorzystaá on z archiwalnego dokumentu, który przetáumaczono z jĊzyka niemieckiego. DuĪy zasób informacji podano wprost z aptekarską dokáadnoĞcią. Jest to obraz minionych czasów, gdzie pojawiają siĊ takĪe mieszkaĔcy Subków,
a wĞród nich proboszcz parafii ks. Andrzej PomieczyĔski
i jego wikariusz Franciszek Kandyba. Atak na starogardzki garnizon przewidziano w nocy z 21 na 22 lutego 1846
roku. Ustalono równieĪ kilka punktów, gdzie miĊdzy innymi
zamierzano obezwáadniü zaáogĊ miasta, skonfiskowaü kasy
publiczne, ustanowiü komisarza powiatowego, z kolei bardzo niechĊtnemu sprawom polskim biskupowi Anastazemu
Sedlagowi w Pelplinie „dodaü adiutanta”. Do tej funkcji wyznaczono proboszcza parafii subkowskiej.
Wieczorem, 21 lutego 1846 roku, do plebanii ks. Józefa
àobodzkiego w Klonówce przybyli zaprzysiĊĪeni zwolennicy zbrojnego wystąpienia, a wĞród nich dwaj kapáani z parafii subkowskiej. Ksiądz Andrzej PomieczyĔski nie przyjąá
ofiarowanej funkcji „adiutanta” biskupa i nie wziąá udziaáu
w rewolucji.
Do ataku powstaĔców na garnizon starogardzki nie doszáo wskutek ogólnej niechĊci, jak teĪ maáej liczby ludzi.
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UwzglĊdniono równieĪ sáabe uzbrojenie, a przede wszystkim brak broni palnej. Zatem sama akcja byáa skazana
na niepowodzenie. Dowództwo podjĊáo sáuszną decyzjĊ,
zwáaszcza Īe Niemcy spodziewali siĊ ataku. Przeciw dobrze wyekwipowanym Īoánierzom regularnej armii zgromadzonym wewnątrz miejskich murów stanĊáa garstka
dzielnych patriotów, którzy zamierzali uwolniü ojczyznĊ
z kajdan niewoli.
Starogardzkie wydarzenia komentowaáy niemieckie
gazety. Wedáug Allgemeine Polnische Zeitung do miasta
miaá przybyü z powiatu koĞcierskiego i kartuskiego oddziaá
powstaĔców, skáadający siĊ z kilkuset osób. W związku
z zaistniaáą sytuacją wáadze pruskie zorganizowaáy akcjĊ
prewencyjną i wzmocniáy miejscowe oĞrodki miejskie silnymi oddziaáami piechoty, poniewaĪ obawiano siĊ rozruchów powstaĔczych w okolicach KoĞcierzyny i Pelplina.
Dlatego teĪ wydelegowano do tych miejscowoĞci po jednej
kompanii z 5 puáku piechoty. Bardzo waĪną rolĊ odgrywaá
Pelplin, gdyĪ tam mieĞciáa siĊ rezydencja biskupa cheámiĔskiego, a nastazego Sedlaga. Byá on nieprzychylny polskim
sprawom narodowym i wyraĨnie przestraszony rozruchami.
W związku z tym postaü biskupa wzbudzaáa wĞród wáadz
powstaĔczych duĪe kontrowersje i aby zneutralizowaü jego
decyzje, miaá mu zostaü przydany „adiutant”. Na to stanowisko przewidziano proboszcza subkowskiego ks. Andrzeja
PomieczyĔskiego, który wyraĨnie odmówiá.
Przywódców powstania wáadze pruskie aresztowaáy. AĪ
183 osoby stanĊáy przed sądem, w tym 8 ziemian, 7 kapáanów, 7 inteligentów, 20 gospodarzy, 16 rzemieĞlników i 80
robotników rolnych. WĞród osądzonych byli kapáani parafii
subkowskiej – proboszcz Andrzej PomieczyĔski i wikariusz
Franciszek Kandyba.

Wiosna Ludów

W

ydarzenia roku 1848 byáy peáne nadziei, ale Polsce Wiosna Ludów przyniosáa zaledwie kilka
wątáych listków, które wkrótce uscháy na gaáązkach. W kaĪdym europejskim kraju, z wyjątkiem Rosji, wystąpiáy wewnĊtrzne konflikty zbrojne na tle konstytucyjnym,
spoáecznym i narodowym. Podnosząca siĊ fala gniewu ludu
znosiáa wáadzĊ prawomocnych monarchów.
W marcu 1848 roku doszáo do masowego buntu
w Niemczech. Z wiĊzieĔ uwolniono aresztantów, skazanych
wczeĞniej na karĊ pozbawienia wolnoĞci. Nazwiska wielu
z nich są znane z opisu wydarzeĔ starogardzkich. Jedną ze
zdobyczy rewolucji marcowej byáo wprowadzenie formalnych uprawnieĔ konstytucyjnych, które zagwarantowaáy
powszechny udziaá w wyborach parlamentarnych. Wybrani
przedstawiciele miejscowej ludnoĞci zostali zobowiązani do
obrony jej interesów. Wybory do sejmu odbyáy siĊ trzykrotnie: w maju 1848 roku oraz w lutym i sierpniu 1849 roku.
W pierwszych ludnoĞü polska wybraáa piĊciu posáów, wĞród
nich proboszcza parafii subkowskiej ks. Andrzeja PomieczyĔskiego.
W parlamencie we Frankfurcie analizowano sprawĊ polską. WyraĨnie ujawniá siĊ konflikt interesów po obu stronach. PrzewaĪająca wiĊkszoĞü delegatów niemieckich przyjĊáa poglądy skrajnie szowinistyczne. Parlament niemiecki
2 maja 1848 roku przegáosowaá wiĊkszoĞcią gáosów wniosek
w sprawie caákowitego wcielenia KsiĊstwa PoznaĔskiego do
Niemiec. Nastąpiáo to juĪ po krwawym stáumieniu rewolucyjnych wystąpieĔ w Wielkopolsce. Niemieccy liberaáowie
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nie okazali siĊ bardziej tolerancyjni w stosunku do Īyjącego wĞród nich elementu polskiego niĪ Hohenzollernowie na
przestrzeni caáych dziejów swej dynastii. Na Pomorzu polskie ruchy narodowe ograniczaáy siĊ do praw jĊzyka i religii
oraz do dąĪeĔ do zniesienia resztek obowiązków paĔszczyzny, uwieĔczonych w rezultacie powodzeniem.
Polscy posáowie rozwinĊli akcjĊ petycyjną, która byáa
w tym czasie Ğrodkiem, powszechnie uprawianym na jaáowej páaszczyĨnie „legalnoĞci”, przedkáadania rządowi i wáadzom ĪyczeĔ obywateli. W akcji petycyjnej i wyborczej oraz
w wielu innych dziedzinach Īycia duĪą rolĊ odegraáa Liga
Polska. Powstaáa ona w Berlinie 25 czerwca 1848 roku dziĊki inicjatywie posáów do sejmu niemieckiego z Wielkopolski
i Pomorza. Szczególną aktywnoĞü w tym zakresie wykazali:
August Cieszkowski, proboszcz subkowski ks. Andrzej PomieczyĔski, ks. Klingenberg z Lubawy, ks. Richter z Pelplina oraz syndyk biskupi Mikoáaj Pokrzywnicki.
Gáównym zadaniem Ligi byáo „rozáadowanie groĨnych
konfliktów socjalnych” poprzez gáoszenie haseá narodowoĞciowych. Organizacja dziaáaáa „wszelkimi moĪebnymi, byle
legalnymi i jawnymi Ğrodkami, ku dĨwiganiu narodowoĞci
i w ogóle sprawy polskiej”. Promując idee polskoĞci, Liga
zakáadaáa czytelnie dla ludu, rozpowszechniaáa czasopisma:
„SzkoáĊ Narodową”, „Wielkopolanina” i „GazetĊ Polską”.
Czytano równieĪ inne polskie biuletyny i gazety. Trudna
sytuacja materialna ludnoĞci w niewielkim tylko stopniu
pozwoliáa udzieliü wsparcia finansowego polskiej emigracji
mieszkającej we Francji. W obrĊbie wyszczególnionego obszaru pielĊgnowano chorych i otaczano opieką sieroty.
KaĪda wioska zostaáa zobowiązana do wyboru urzĊdnika ligowego i jego zastĊpcy, którzy przyjmowali w szeregi
organizacji nowych czáonków, jak równieĪ pobierali ofiarowane przez nich skáadki. Ponadto musieli uczestniczyü
w posiedzeniach lig obwodowych i powiatowych.
Kler i ziemiaĔstwo wywieraáo niewielki wpáyw na LigĊ.
Biskup cheámiĔski, Anastazy Sedlag, otwarcie zająá wrogie
stanowisko w stosunku do niej. Z kolei organizacjĊ poparli dziaáacze liberalno-demokratyczni, a przede wszystkim
przedstawiciele ludu.
Najmniejszą komórką w strukturze organizacyjnej byáa
tak zwana Liga obwodowa, która obejmowaáa swym zasiĊgiem jedną miejscowoĞü lub parafiĊ. Skupisko kilku, a nawet kilkunastu Lig obwodowych tworzyáo strukturĊ powiatową. Wchodziáy one w skáad jednostek prowincjonalnych
dla Wielkiego KsiĊstwa PoznaĔskiego i Prus Zachodnich.
Nad caáoĞcią czuwaá zarząd z siedzibą w Poznaniu pod kierownictwem Augusta Cieszkowskiego.
Sieü organizacyjna Ligi objĊáa caáe Pomorze. Na ziemi cheámiĔskiej i michaáowskiej powstaáo ok. 50 oddziaáów
obwodowych, na ziemi malborskiej – 7, na Kociewiu – 30,
w Borach Tucholskich i na Kaszubach – 40. Wymieniono áączną liczbĊ ksztaátującą siĊ w obrĊbie 120 ognisk, ale
w rzeczywistoĞci mogáa ona osiągnąü wartoĞü 200. KaĪdy z oddziaáów liczyá kilkudziesiĊciu lub nawet kilkuset czáonków.
Naciski germanizacyjne niemieckich instytucji i dziaáalnoĞü antypruska polskich organizacji stworzyáy warunki,
gdzie Ğcieraáy siĊ wzajemnie dwa ludzkie Īywioáy o odmiennych orientacjach politycznych. Na Pomorzu, w odróĪnieniu
od innych regionów Polski, nie toczono w wieku XIX walk
zbrojnych z zaborcą. W tym miejscu walczono o PolskĊ,
nie uĪywając broni palnej, poniewaĪ bronią kaĪdego Polaka
miaáa byü polska mowa.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Marcin Käodziþski jest doktorantem Wydziaäu Historycznego Uniwersytetu Gdaþskiego. Opublikowaä kilkunaĈcie artykuäów, zarówno tych stricte naukowych jak i popularnonaukowych.
Prezentowany poniĔej tekst (po upäywie ponad szeĈèdziesiöciu lat) moĔe nadal budziè pewne
kontrowersje, poniewaĔ eksponowane sñ w nim wñtki polityczne i partyjne w latach 1945-1956.
Autor uwaĔa, iĔ „nie moĔna rzetelnie opisywaè tamtych lat z pomiöciem tych aspektów”. Nie
chodzi tu o gloryfikowanie czynów dobrych czy zäych Jana Andrysiaka, tylko o ukazanie wizji
tamtych czasów, gdzie mamy do czynienia z podziaäem komunizm – ludzie, spoäeczeþstwo.

MARCIN KãODZIýSKI

Pan i wáadca powiatu tczewskiego
Jan Andrysiak
(legionista, dziaáacz, powstaniec, I sekretarz)

…widzimy zasáuĪonego dziaáacza, który od 1920 r. nie zmieniá swych poglądów politycznych i dalej
w szeregu ideowych bojowników klasy pracujących z zaparciem samego siebie walczy.
Jacek Groszkiewicz, II sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR w GdaĔsku, o Janie Andrysiaku. 30 marca 1946 r.

K

iedy w latach 1945-1947 Jan Andrysiak przemawiaá
na róĪnego rodzaju wiecach i akademiach organizowanych w powiecie tczewskim zapewne bardzo niewiele osób byáo w stanie sobie wyobraziü, iĪ jego
postaü zostanie praktycznie zapomniana. Byá on wówczas
u szczytu swojej politycznej kariery. Przewodniczyá lokalnym strukturom Polskiej Partii Robotniczej (PPR), partii,
która rządziáa zarówno w powiecie, jak i w skali caáego
kraju. Jako I sekretarz jej Komitetu Powiatowego (KP) to
wáaĞnie on, a nie starosta czy burmistrzowie, staá na czele
najwaĪniejszego oĞrodka decyzyjnego na ziemi tczewskiej.
W praktyce to w gestii powiatowych struktur PPR pod jego
przewodnictwem znajdowaáy siĊ m.in. sprawy gospodarcze,
obsada najwaĪniejszych urzĊdów, a takĪe szeroko rozumiane kwestie kulturalno-spoáeczne (np. nadzór nad szkolnictwem oraz róĪnego rodzaju organizacjami spoáecznymi,
w tym máodzieĪowymi). Pomimo funkcji partyjnych piastowaá równieĪ stanowisko przewodniczącego Powiatowej
Rady Narodowej (1945-1949). Nikt wówczas nie skupiaá
w swoich rĊkach takiej wáadzy.
Byá on takĪe jednym z najbardziej gorliwych krzewicieli
systemu komunistycznego na terenie powiatu tczewskiego.
Wspóáodpowiedzialnym za narzucenie go spoáeczeĔstwu,
w duchu pogardy dla praw i wolnoĞci czáowieka.
Niestety, dzisiaj sylwetka Jana Andrysiaka, postaci bardzo waĪnej dla ukazania historii niezwykle trudnych lat
powojennych powiatu tczewskiego, jest praktycznie zapomniana.
Jan Andrysiak urodziá siĊ 9 czerwca 1894 roku we
wsi ĝwieryĪ w powiecie áowickim. Byá synem Antoniego
i Franciszki z domu àadackiej. Do 17 roku Īycia pracuje
na gospodarstwie swojego ojca, cháopa maáorolnego, we
wsi Oszkowice w powiecie áowickim. W tym czasie koĔczy 3 klasy szkoáy powszechnej. Po opuszczeniu gospodarstwa ojca odbywa w latach 1912-1914 praktykĊ Ğlusarską
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w Warszawie, ukoĔczywszy przy tym 4 klasy szkoáy rzemieĞlniczej. Byá to ostatni etap edukacji Jana Andrysiaka.
Wprawdzie kilkakrotnie po wojnie, w 1945 r., w rubrykach
dotyczących wyksztaácenia wpisywaá „Uniwersytet Ludowy”, aczkolwiek póĨniej zrezygnowaá z tego i konsekwentnie wpisywaá juĪ tylko „szkoáa rzemieĞlnicza”. Najprawdopodobniej wiĊc jego „kariera akademicka” nie miaáa
miejsca.
W styczniu 1915 roku zostaje powoáany do armii carskiej. W tym samym roku rozpoczyna sáuĪbĊ w Legionie Puáawskim, polskiej ochotniczej formacji wojskowej
utworzonej z inicjatywy m.in. Romana Dmowskiego, która
miaáa walczyü u boku wojsk rosyjskich. Jego sáuĪba nie
trwa jednak dáugo. Jeszcze latem 1915 roku zostaje ranny i dostaje siĊ do niemieckiej niewoli. Przebywa w niej
do 1918 roku, po czym w tym samym roku wstĊpuje do
5 puáku piechoty Legionów Polskich. Najprawdopodobniej
byá to jego ostatni przydziaá wojenny. Niestety, praktycznie
nic nie wiemy o ówczesnych poglądach i zapatrywaniach
politycznych Jana Andrysiaka.
W 1919 roku osiedla siĊ w Warszawie, gdzie podejmuje pracĊ w zawodzie Ğlusarza. Znajduje zatrudnienie
w Fabryce Maszyn i Kamieni MáyĔskich „àagiewski
i Hartwig”. Oficjalne biogramy Jana Andrysiaka, a takĪe materiaá Ĩródáowy, do którego dotará autor, milczą
o jego dziaáalnoĞci podczas wojny polsko-bolszewickiej
lat 1919-1921. PomiĊdzy 1922 a 1923 rokiem wstĊpuje do
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, przemianowanej w 1925 roku na Komunistyczną PartiĊ Polski (KPP).
NastĊpnie, w 1926 roku zostaje czáonkiem Stronnictwa
Cháopskiego (SCh), partii reprezentującej program tzw.
lewicy cháopskiej. Zostaje nawet sekretarzem jej Zarządu
Powiatowego w WĊgrowie. DziaáalnoĞü Jana Andrysiaka
w ramach Stronnictwa nie byáa jednak wyrazem jakiejkolwiek zmiany poglądów politycznych (z komunistycznych
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na ludowe). Zostaá on, wraz z grupą innych dziaáaczy,
oddelegowany do SCh przez KPP, w celu przejĊcia kontroli nad partią cháopską. Plan jednak siĊ nie powiódá. JuĪ
w 1927 roku zostaje on wykluczony z szeregów Stronnictwa. Rok póĨniej, wraz z innymi wydalonymi z SCh, zakáada – oczywiĞcie w ramach dziaáalnoĞci w KPP – Zjednoczenie Lewicy Cháopskiej „Samopomoc”, którego wáadz
jest czáonkiem. W 1928 roku bierze aktywny udziaá, jako
kandydat na posáa, w kampanii wyborczej do sejmu. Lista wyborcza, z której startowaá (Wspólnota Cháopów
i Robotników Lewicy) zostaje jednak uniewaĪniona przez
wáadze paĔstwowe. W paĨdzierniku nastĊpnego roku zostaje aresztowany, jak podają jego oficjalne biogramy,
za dziaáalnoĞü komunistyczną. Jego pobyt w wiĊzieniu
nie naleĪy jednak do dáugich. Wychodzi na wolnoĞü juĪ
w lutym 1930 roku. Jest to jedyny pobyt w wiĊzieniu Jana
Andrysiak o którym wiemy. Co ciekawe, Józef Dylkiewicz,
w pierwszych latach po wojnie dziaáacz tczewskiego PPR
(w póĨniejszym okresie dziaáacz spoáeczno-kulturalny),
w swoich wspomnieniach charakteryzuje Andrysiaka m.in.
stwierdzeniem, iĪ byá to: „wieloletni bywalec wiĊzieĔ sanacyjnych”. NaleĪy jednak pamiĊtaü, iĪ obaj panowie poznali
siĊ dopiero po wojnie. MoĪliwe, Īe Józef Dylkiewicz po latach (wspomnienia pochodzą z 1961 r.) znieksztaáciá niektóre fakty, bądĨ moĪe „padá ofiarą” legendy kreowanej przez
samego Andrysiaka w czasie jego pobytu w powiecie tczewskim. Niestety, przy obecnym stanie badaĔ nie jesteĞmy
w stanie stwierdziü tego jednoznacznie. Po wyjĞciu z wiĊzienia Jan Andrysiak dziaáa nadal w KPP, aĪ do jej rozwiązania w 1938 roku. WstĊpuje nastĊpnie, tak jak wielu byáych
czáonków Komunistycznej Partii Polski, do Polskiej Partii
Socjalistycznej (PPS), której szeregi zasila do 1939 roku.
W okresie tym, poza dziaáalnoĞcią polityczną, Andrysiak kontynuuje równieĪ pracĊ zawodową. Od 1919 roku,
jak juĪ wspominaliĞmy, podejmuje on pracĊ w warszawskich fabrykach. W 1925 roku za udziaá w strajku Fabryki
Masowych Wyrobów Blaszanych „Táocznia” zostaje zwolniony z pracy. Przenosi siĊ nastĊpnie do WĊgrowa, gdzie po
uzyskaniu koncesji zajmuje siĊ sprzedaĪą papierosów. Najprawdopodobniej nie byáo to jednak zbyt dochodowe zajĊcie. Po wspomnianym zwolnieniu z wiezienia w 1930 roku
powraca do Warszawy, gdzie ponownie podejmuje prace
w fabrykach. Stan ten trwa do wybuchu wojny.
Nie wiemy, jakie dziaáania podejmowaá Jan Andrysiak we wrzeĞniu 1939 roku. Wojna „zastaáa” go w Warszawie, w której bĊdzie przebywaá aĪ do jej zakoĔczenia.
Podczas okupacji wáącza siĊ w dziaáalnoĞü konspiracyjną,
oczywiĞcie związaną z ruchem komunistycznym. Od początku 1940 roku dziaáa w grupie szkoleniowo-dyskusyjnej
kierowanej przez J. Balcerzaka. Wiosną nastĊpnego roku
wstĊpuje do Stowarzyszenia Przyjacióá ZSRR. W 1942
roku zostaje czáonkiem PPR. Wáącza siĊ równieĪ w prace
Gwardii Ludowej (GL), ramienia zbrojnego partii, które
w 1944 roku zostaáo przemianowane na ArmiĊ Ludową (AL).
W konspiracji uĪywa pseudonimu „Janusz”. W GL peáni kolejno funkcjĊ komendanta dzielnic ĩoliborz (tylko tymczasowego) i Mokotów. O szczegóáach dziaáalnoĞci Andrysiaka
w ramach formacji wojskowych wiemy niewiele. Kazimierz
Dunin Wąsowicz, autor monografii o wojennym ĩoliborzu,
wspomina o jednej akcji z udziaáem „Janusza”. 5 lipca 1943
roku miaá on wraz z Romanem Rycerzem dokonaü egzekucji na osobie, która wydaáa Niemcom rodzinĊ Wolfów,
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ukrywającą w swoim mieszkaniu uciekinierów z getta warszawskiego. Sam Jan Andrysiak niezmiernie rzadko poruszaá sprawy swojej dziaáalnoĞci konspiracyjnej. Podczas
jednej z dyskusji partyjnych w 1948 roku miaá, w odpowiedzi na zarzuty o antysemityzm, stwierdziü, iĪ: „w okresie
okupacji w obronie ĩydów strzelaá do szpiclów”.
Kiedy w 1944 roku wybucha powstanie warszawskie,
wraz z pozostaáymi czáonkami warszawskiego AL, przyáącza siĊ do walk. Jako porucznik Armii Ludowej zostaje dowódcą kompanii na ĩoliborzu. Warto wspomnieü, iĪ walki
o ĩoliborz naleĪaáy do najbardziej zaciĊtych oraz najdáuĪej
trwających. W czasie powstania wspóápracowaá z Józefem
GoáĊbiewskim, który bĊdzie jednym z jego najbliĪszych
wspóápracowników w czasie dziaáalnoĞci na terenie powiatu
tczewskiego. Wspominaá on, iĪ oddziaáy AL biorące udziaá
w walkach byáy bardzo sáabo uzbrojone. Zapewne dotyczyáo to równieĪ ludzi dowodzonych przez por. „Janusza”.
Powstanie zakoĔczyá on w jego ostatnich dniach (ĩoliborz
kapituluje 30 wrzeĞnia 1944 r.), odnosząc ranĊ w gáowĊ.
Niestety, autor nie dotará do informacji o losach Jana
Andrysiaka pomiĊdzy koĔcem walk a wkroczeniem wojsk
polsko-radzieckich do Warszawy (17 stycznia 1945 r.). Po
„wyzwoleniu” stolicy zostaje II sekretarzem PPR dzielnicy ĩoliborz. Po miesiącu, jak sam wspominaá, opuĞciá
WarszawĊ, do której wróci dopiero po paru latach. Zostaje on skierowany do pracy w Komitecie Wojewódzkim
(KW) PPR w Bydgoszczy, gdzie podejmuje pracĊ w referacie organizacyjnym. Do jego zdaĔ naleĪaáo jeĪdĪenie
po powiatach w celu zorganizowania struktur partyjnych
oraz związków zawodowych. W takim charakterze dziaáaá
najpierw w Inowrocáawiu. NastĊpnie zostaá sekretarzem
Komitetu Miejskiego PPR w Grudziądzu. Piastowaá tĊ
funkcjĊ tylko przez 2 tygodnie, po czym zostaá wezwany
do Komitetu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Sam Jan Andrysiak wspominaá, iĪ okolicznoĞci jego odwoáania z Grudziądza byáy doĞü nietypowe. W swojej relacji z tamtych
wydarzeĔ stwierdzaá: „Po dwóch tygodniach przyjechaáem
do Bydgoszczy, poniewaĪ przysáali drugiego sekretarza,
zapomnieli, Īe juĪ jeden przyjechaá”. W Komitecie Wojewódzkim, jak sam wspominaá, zaproponowano mu funkcjĊ
kierownika Wydziaáu Organizacyjnego, której nie przyjąá
powoáując siĊ m.in. na zmĊczenie okupacją. Po tej odmowie KW PPR w Bydgoszczy postanowiáo wysáaü Jana Andrysiaka do Tczewa, gdzie miaá objąü funkcjĊ I sekretarza
Komitetu Powiatowego PPR. Tym samym rozpoczynaá siĊ
kolejny etap jego Īycia.
Jan Andrysiak przyjechaá do Tczewa najprawdopodobniej 21 marca 1945 roku w godzinach wieczornych (okoáo
godz. 2030). Obraz powiatu, który zobaczyá nie napawaá go
zapewne optymizmem. Zniszczenia spowodowane dziaáaniami wojennymi byáy ogromne. Ucierpiaáo bardzo wiele
budynków mieszkalnych w powiecie. Nie pracowaáy praktycznie Īadne zakáady przemysáowe. WiĊkszoĞü z nich byáa
bardzo powaĪnie uszkodzona. Aprowizacja powiatu m.in.
w artykuáy ĪywnoĞciowe byáa w katastrofalnym stanie.
W miastach sklepy i warsztaty rzemieĞlnicze byáy pozamykane. Nie lepiej prezentowaá siĊ równieĪ stan partii. Tworzone w Tczewie od 15 marca 1945 roku struktury PPR (m.in.
przez burmistrza miasta Tadeusza MĊĪyka oraz Mariana
Borysiewicza) sprowadzaáy siĊ tylko do kilku osób, którym
Jan Andrysiak odbieraá prawo tytuáowania siĊ jej czáonkami,
uznając ich wyáącznie za „sympatyków”. Jak po latach sam
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twierdziá: „Kiedy przyjechaáem do Tczewa, byáem rzeczywiĞcie jedynym czáonkiem PPR”.
Praktycznie od razu bierze siĊ do pracy. Organizuje KP
PPR. Jako jego siedzibĊ wybiera budynek poáoĪony przy
ul. Lipowej 5/6 w Tczewie (od 23 marca 1945 r.). Sam
zamieszkuje nieopodal, na pl. Pierackiego 8 (póĨniejszy
pl. WolnoĞci, obecnie pl. Hallera). Rozbudowywane przez niego struktury partii zaczynają siĊ, nie bez problemów, rozrastaü.
Powstają nowe koáa i komitety partyjne, zarówno terenowe jak
i zakáadowe. Pierwsza komórka PPR powstaje juĪ 24 marca
w majątku Górki koáo Tczewa. Liczba czáonków partii
w powiecie wzrasta z ok. 18 czáonków na początku kwietnia
do ok. 470 w grudniu 1945 roku, osiągając w listopadzie 1948
roku (w „przeddzieĔ” powstania PZPR) ok. 2450 czáonków.
W celu poszerzenia szeregów PPR rozpoczĊáo zakrojoną
na duĪą skalĊ akcjĊ propagandową. Organizowano wiece
i masówki, na których bardzo czĊsto przemawia sam Andrysiak. Kolportowano ulotki i prasĊ partyjną. Jej przedstawiciele uzyskali wiĊkszoĞü praktycznie we wszystkich Radach Narodowych w powiecie, od gminnych po powiatową.
Sam Jan Andrysiak w czerwcu 1945 roku obejmuje funkcjĊ
przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej (PRN).
Desygnowane przez KP PPR osoby piastowaáy najwaĪniejsze stanowiska w administracji samorządowej (burmistrzów,
wójtów). Dosyü szybko partia przejĊáa kierownictwo nad
organizującym siĊ ruchem spóádzielczym oraz związkami
zawodowymi. PPR pod przywództwem „Janusza” bardzo
szybko obejmuje swoimi wpáywami kontrolĊ nad wiĊkszoĞcią dziedzin Īycia spoáeczeĔstwa powiatu. Zwykle nie pozostawiając mu Īadnego wyboru. UĪywając do tego metod,
których na pewno nie moĪemy uznaü za demokratyczne.
Poza sprawami organizowania partii Jan Andrysiak angaĪuje siĊ w szeroko pojĊtą odbudowĊ powiatu. Sam po
latach bĊdzie sobie przypisywaá zasáugi związane z otwarciem, w marcu 1945 roku, sklepów i warsztatów tczewskich. Bardzo zaangaĪowaá siĊ w realizacjĊ reformy rolnej
oraz akcji siewnej, organizując sprzĊt oraz ludzi potrzebnych do ich przeprowadzania. Na przykáad na jego osobistą
interwencjĊ, w czerwcu 1945 r., z placu odbudowy mostu
w gminie Morzeszczyn zwolniono 180 osób i 24 furmanki, w celu przeniesienia ich do prac na roli. Byá on takĪe
jednym z zaáoĪycieli struktur powiatowych Związku Samopomocy Cháopskiej. Byáy to gáówne niwy jego dziaáalnoĞci,
aczkolwiek nie jedyne. Kierowane przez niego KP PPR
i PRN wielokrotnie interweniowaáy u wáadz wojewódzkich
w sprawie m.in. katastrofalnego stanu aprowizacji miast
i wsi, a takĪe odbudowy przemysáu itp. Trudno nam z perspektywy czasu oceniaü intencje kierujące zaangaĪowaniem
Janem Andrysiakiem. NaleĪy pamiĊtaü, iĪ caáa ta aktywnoĞü
byáa równieĪ pewnego rodzaju akcją propagandowa. Miaáa
ona na celu pokazanie spoáeczeĔstwu powiatu, iĪ tylko jedna siáa polityczna jest w stanie poprawiü sytuacjĊ ludnoĞci,
w czym zapewne pomagaáo wsparcie wáadz województwa
oraz KW, w stopniu na który nie mogáy liczyü inne lokalne
stronnictwa. Warto równieĪ pamiĊtaü, Īe wszystkie przedsiĊbiorstwa oraz związki i organizacje, w których budowĊ
zaangaĪowali siĊ dziaáacze PPR, miaáy posiadaü okreĞlony
„ksztaát”. Miaáy one w zamyĞle byü zupeánie zaleĪne od Komitetu Powiatowego, co teĪ w latach 1945-1948 sukcesywnie, choü nie bez przeszkód, realizowano.
Sam Jan Andrysiak rządzi w sposób niemal despotyczny.
Z protokoáów i sprawozdaĔ PPR rysuje siĊ obraz czáowieka
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nie znoszącego jakiegokolwiek sprzeciwu. Dotyczy to zarówno spraw wewnątrz partyjnych, jak i „zewnĊtrznych”.
Gdy w listopadzie 1945 r. w powiecie zaczĊáy organizowaü
siĊ struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) z byáym starostą Pawáem Puckiem na czele, Jan Andrysiak staje
siĊ jednym z ich najwiĊkszych przeciwników, zwalczając je
przy kaĪdej sposobnoĞci. To wáaĞnie on byá jednym z odpowiedzialnych za przeprowadzenie na terenie powiatu, uderzającej w PSL, akcji sfaászowania Referendum Ludowego
(30 czerwca 1946 r.) oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego (19 stycznia 1947 r.), w których sam startowaá jako
kandydat na posáa. Organizując przy tym bardzo brutalną
akcjĊ propagandową skierowaną przeciwko ludowcom.
Nie tylko jednak „wróg zewnĊtrzny” nie mógá liczyü na litoĞü Jana Andrysiaka. Doprowadziá on m.in. do odwoáania,
w lipcu 1945 r., z peánionej funkcji I sekretarza Powiatowego Komitetu sojuszniczej PPS Józefa Ziomka, którego
dziaáacze PPR oskarĪali o to, Īe byá on „reakcjonistą, a takĪe
uniemoĪliwiaá wspóápracĊ obu partii. Najprawdopodobniej,
jak siĊ wydaje, niemaáy wpáyw na odsuniĊcie Ziomka miaá
fakt, iĪ krytykowaá on Powiatową RadĊ Narodową, pod
przewodnictwem Andrysiaka.
Wokóá „Janusza” krystalizuje siĊ grupka najbliĪszych
wspóápracowników. NaleĪeli do nich m.in.: Józef GoáĊbiowski (II sekretarz KP PPR, wspóátowarzysz broni z czasów warszawskich), ppor. Franciszek ĩuraszek (w latach
1945-1947 Komendant Powiatowy Milicji Obywatelskiej
w Tczewie), Stanisáaw WodzeĔski (I sekretarz Komitetu
Miejskiego PPR w Tczewie, dziaáacz związkowy), a takĪe okresowo por. Mikoáaj Krawczyk (w latach 1946-1948
szef Powiatowego UrzĊdu BezpieczeĔstwa Publicznego
w Tczewie). ObecnoĞü wĞród „zaufanych” szefów UB i MO
moĪe wskazywaü, iĪ Andrysiak miaá równieĪ pewien wpáyw
na aparat bezpieczeĔstwa. Do pozostaáych wspóápracowników I sekretarza moĪemy zaliczyü m.in.: Feliksa Dąbka
(inspektora szkolnego, przewodniczącego Miejskiej Rady
Narodowej w Tczewie w latach 1945-1949), ppor. Mariana
Wojaka (burmistrza Tczewa od kwietnia do sierpnia 1945
r.), JuliĊ Báaszczakową (dziaáaczkĊ spóádzielczą), Piotra
Gronaua (dziaáacza związkowego).
Bardzo interesujące wydają siĊ opinie o Janie Andrysiaku. W jednej z ciekawszych, autorstwa Józef Dylkiewicza,
scharakteryzowano go w nastĊpujących sáowach: „Pierwszy
jego sekretarz [KP PPR] towarzysz Jan Andrysiak, wypróbowany KPP-owiec, wieloletni bywalec wiĊzieĔ sanacyjnych,
byá Ğlusarzem z zawodu i nie miaá polotu, ani towarzyskiego
>>szlifu<< - ale za to posiadaá wielkie doĞwiadczenie w pracy partyjnej, zdrowy robociarski rozsądek i uksztaátowaną
naleĪycie myĞl polityczną. Gorzej mu száo ze znajomoĞcią
ustaw, nijak nie potrafiá w nie >>wczytaü siĊ<<. BĊdąc jednoczeĞnie przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej natrafiaá czĊsto na jakiĞ prawniczy >>hak<<.
Wtedy chrząkaá w zakáopotaniu i zwracaá siĊ do któregoĞ
z nas: – Niech no tam, który zobaczy, co tam mówi ustawa. Przez czas >>patrzenia<< áapaá oddech, odzyskiwaá
równowagĊ i poparty podpowiedzianym paragrafem, kontynuowaá dalej przedmiotową sprawĊ”. W podobnym tonie
wyraĪaá siĊ o nim Kazimierz Leja (dziaáacz PPR, nauczyciel
ze SwaroĪyna): „miáy, bezpoĞredni, prosty czáowiek, bardzo
swobodnie nawiązujący kontakty z ludĨmi i bardzo prawy.
To byá sekretarz, który byá w urzĊdzie i w chaáupie i na podwórzu”. Tam jednak, gdzie jedni widzieli zalety, inni do-
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strzegali wady. W jednym ze sprawozdaĔ, po kontroli KP
PPR przeprowadzonej przez Komitet Wojewódzki we wrzeĞniu 1946 roku, czytamy m.in., Īe: „tow. Andrysiak nie stoi
na poziomie zadnia, brak zmysáu organizacyjnego, uparty,
do pewnego stopnia sekciarz powoduje brak wspólnoty na
terenie Kom. [Komitetu Powiatowego] z caáym personelem.
A po drugie jego stary wiek nie pozwala podoáaü dwóm kierowniczym stanowiskom jakie zajmuje w partii i jako sekr.
Pow. Kom. i jako przewodniczący Pow. Rady. Wszyscy tow.
są zdania aĪeby daü innego sekretarza, a tow. Andrysiak lepiej zająá siĊ Pow. Radą”. Odwoáanie jednak nie nastąpiáo.
Pozycja Jana Andrysiaka, jako dziaáacza z przedwojennymi
„zasáugami”, wydawaáa siĊ nie do zachwiania. Niedaleka
przyszáoĞü miaáa jednak to zweryfikowaü.
Upadek Jana Andrysiaka byá procesem dáugotrwaáym.
Jego początek mógá wydawaü siĊ niespodziewany. 11 kwietnia 1947 r., prawie 3 miesiące od „zwyciĊskich” wyborów
sejmowych, na posiedzeniu wáadz partii (egzekutywie) informuje on, iĪ ustĊpuje z funkcji I sekretarza KP PPR, powoáując siĊ na „przeciąĪenie pracą”. Táumaczenie to wydaje
siĊ jednak maáo prawdopodobne. Nastąpiáo to najprawdopodobniej na skutek interwencji Komitetu Wojewódzkiego. MoĪe nasuwaü siĊ jednak pytanie: Co spowodowaáo,
iĪ tak nagle straciá on poparcie KW? NaleĪy pamiĊtaü, Īe
pierwsza poáowa 1947 roku byáa jednym z najtrudniejszych
okresów w powojennej historii powiatu tczewskiego. Sroga
zima 1946/1947 zniszczyáa czĊĞü upraw oraz utrudniáa dziaáalnoĞü zakáadów pracy. Szerzyáo siĊ bezrobocie. PowódĨ
z marca spowodowaáa spore zniszczenia w powiecie, w tym
zerwania dopiero co oddanego do uĪytku mostu koáowego
przez WisáĊ w Tczewie. Nie najlepiej wyglądaáa sytuacja
w samej partii. Pomimo duĪego przypáywu nowych czáonków w okresie powyborczym, struktury PPR byáy bardzo
sáabe. Dochodzi równieĪ do starü wewnĊtrznych, pomiĊdzy Franciszkiem ĩuraszkiem a Mikoáajem Krawczykiem.
W tym samym okresie nastĊpuje równieĪ chwilowa utrata
przez partiĊ peánej kontroli nad związkami zawodowymi.
Andrysiak zatrzymaá jednak stanowisko przewodniczącego PRN. Jego sytuacja nie wydaje siĊ jednak beznadziejna. Pomimo, iĪ utraciá stanowisko I sekretarza, to nadal we
wáadzach KP PPR, do których jako czáonek egzekutywy
sam wciąĪ naleĪaá, wiĊkszoĞü stanowili jego zwolennicy.
Komitet Wojewódzki przez parĊ miesiĊcy nie powoáywaá
jego nastĊpcy, wiĊc formalnie partią kierowaá jej II sekretarz Józef GoáĊbiowski, jeden z „zaufanych”. Jan Andrysiak
mógá mieü wówczas nadal duĪy wpáyw na rządzenie KP
PPR. Sytuacja ulegáa zmianie jednak w sierpniu 1947 r. KW
PPR w GdaĔsku wydelegowaá na stanowisko I sekretarza JadwigĊ KoĞciową. Sytuacja staáa siĊ wówczas napiĊta. Dosyü
szybko w opozycji wzglĊdem niej znalazá siĊ Jan Andrysiak
wraz ze swoimi zwolennikami. Trudno nam jednoznacznie
okreĞliü przyczyny powstania tego konfliktu. Choü byáo ich
zapewne wiele, najwaĪniejszym wydaje siĊ byü chĊü uzyskania peánej kontroli nad komitetem. W prawdzie na posiedzeniach partyjnych nie dochodziáo do otwartych káótni
i sporów, aczkolwiek z przebiegu toczonych dyskusji moĪemy wywnioskowaü, iĪ pewnego rodzaju „jednomyĞlnoĞü”
struktur powiatowych PPR przestaáa funkcjonowaü. Pomimo tego prace KP PPR przebiegaáy doĞü sprawnie. Jak miaáo
siĊ okazaü, byáa to tylko cisza przed burzą.
Do swojego rodzaju buntu doszáo w czerwcu 1948
roku. Wykorzystując nieobecnoĞü Jadwigi KoĞciowej
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(byáa wówczas na urlopie po urodzeniu dziecka, zastĊpowaá ją tymczasowy I sekretarz Józef Przemieniecki), Jan
Andrysiak wraz ze swoimi zwolennikami na forum wáadz
KP PPR przeprowadza bardzo brutalny atak na nią. „Buntownicy” zarzucali jej gáównie dąĪenie do rozbicia partii,
a takĪe „wynoszenie inteligentów nad cháopów”. W czasie
dyskusji padaáy równieĪ inne zarzuty, w tym równieĪ antysemickie. Niektóre z nich wydawaáy siĊ nawet Ğmieszne,
jak na przykáad oskarĪenie KoĞciowej o to, Īe wymaga od
przychodzących do niej interesantów, aby ci caáowali ją na
powitanie w rĊkĊ. Atak kontynuowany byá na kolejnych
czerwcowych zebraniach partii, na których jednak byáa juĪ
obecna Jadwiga KoĞciowa, co doprowadziáo do sytuacji,
iĪ podczas obrad byáo dwóch I sekretarzy (obrady prowadziá Przemieniecki). W jej obronĊ wáączyli siĊ burmistrz,
Dionizy Cichocki oraz Feliks Dąbek. Bunt skoĔczyá siĊ tak
samo niespodziewanie jak siĊ rozpocząá. Na posiedzeniu
wáadz KP PPR 25 czerwca 1948 r. Jan Andrysiak i jego
zwolennicy zaczĊli siĊ wycofywaü ze swoich oskarĪeĔ, táumacząc, iĪ po prostu Ĩle ich zrozumiano. Ta nagáa zmiana
byáa najprawdopodobniej spowodowana interwencją Komitetu Wojewódzkiego. Wszystko wróciáo do stanu sprzed
czerwca. Jednak nie na dáugo.
14 paĨdziernika 1948 roku przedstawiciele Komisji Kontroli Partyjnej z KW PPR w GdaĔsku usunĊli Jana Andrysiaka z wáadz partii. Swoją decyzjĊ uzasadniali nastĊpująco:
„Z uwagi na to, Īe tow. Andrysiak powodowany osobistą ambicją, stwarzaá ferment wĞród czáonków Egzekutywy, czym
spowodowaá niezdrowe nastroje w organizacji partyjnej. ĩe
wygórowana ambicja tow. Andrysiaka nie pozwalaáa mu
widzieü wáasnych báĊdów, natomiast czĊstokroü niesáusznie
w sposób demagogiczny oskarĪaá innych czáonków partii”.
Poza nim taki sam los spotkaá niektórych z jego najbliĪszych
wspóápracowników, jak Stanisáaw WodzeĔski i Franciszek
ĩuraszek. Janowi Andrysiakowi pozostaáa wprawdzie jeszcze funkcja przewodniczącego PRN, aczkolwiek bez zaplecza politycznego jego pozycja bardzo osáabáa. Tego ostatniego stanowiska nie utrzymaá jednak dáugo. 17 lutego 1949
roku zostaá z niego odwoáany. Wkrótce potem opuszcza powiat Tczewski i wraca do Warszawy.
Jan Andrysiak juĪ nigdy póĨniej nie odbuduje pozycji,
którą miaá w latach 1945-1948. BĊdzie obejmowaá kolejno
stanowiska o duĪo mniejszym znaczeniu, niĪ te piastowane
w powiecie tczewskim. W 1949 r. zostaje on przewodniczącym Zarządu OkrĊgu Związku Inwalidów Wojennych
RP w Warszawie. NastĊpnie w latach 1950-1951 zostaje
on prezesem Spóádzielni Inwalidów Kioskarzy. W póĨniejszych okresie wraca nawet do aparatu partyjnego, pracując
w Komitecie Dzielnicowym PZPR dzielnicy Ochota. Przechodzi na emeryturĊ w 1958 roku. Umiera w wieku 71 lat
16 lutego 1966 roku, w przeddzieĔ 17. rocznicy záoĪenia
przez niego funkcji przewodniczącego PRN w Tczewie.
W jego nekrologu, opublikowanym w jednej z gazet, czytamy: „Dnia 16.02.1966 roku zmará tow. Jan Andrysiak czá.
PZPR – weteran ruchu robotniczego, b. czá. KPRP, KPP, PPR,
b. dziaáacz Zw. Zawodowego Metalowców i Związku Inwalidów Wojennych. Za caáoksztaát dziaáalnoĞci byá odznaczonym Orderem Sztandaru Pracy II kl., KrzyĪem Partyzanckim, trzykrotnie KrzyĪem Walecznych, Záotym i Srebrnym
KrzyĪem Zasáugi, Medalem X-lecia PRL oraz wieloma
innymi medalami bojowymi i odznakami Związków Zawodowych”.

KMR

OFIAROM LUDOBÓJSTWA

GRZEGORZ WOLIýSKI

Las Bielski w Ğwietle
niektórych dokumentów
z przeáomu XIII i XIV wieku
czĊĞü trzecia (ostatnia)

Podsumowanie i wnioski

W

Ğwietle omówionych (w poprzednich czĊĞciach artykuáu) trzech dokumentów pomorskich z przeáomu XIII i XIV w., spróbujmy
wiĊc odpowiedzieü na trzy proste pytania odnoszące siĊ
do Lasu Bielskiego. To jest 1. dotyczące zasiĊgu lasu.
2. charakterystyki jego naturalnego Ğrodowiska geograficznego oraz 3. jakie przemiany gospodarcze dokonaáy siĊ
w jego obrĊbie.
1. próba dokáadnego wytyczenia zasiĊgu Lasu Bielskiego
w interesującym nas okresie, tj. przeáomu XIII i XIV wieku,
jest opatrzona ryzykiem popeánienia báĊdu. Historyk bowiem,
po pierwsze musi sobie zdawaü sprawĊ, Īe „dotyka” tutaj
bardzo odlegáego okresu – tj. przeáomu XIII i XIV w. Do niemoĪliwoĞci dokáadnego okreĞlenia zasiĊgu Lasu Bielskiego
przyczynia siĊ równieĪ brak w omówionych powyĪej dokumentach (tj. PU 517, 612, 613) wiĊkszej liczby odnoĞników
w postaci np. nazw wsi (przetrwaáych do lat wspóáczesnych),
szlaków lądowych czy wiĊkszej iloĞci cieków wodnych np.
wideá rzek, strumieni czy wiĊkszej iloĞci jezior. Posiákowaü
siĊ wiĊc trzeba innymi Ğredniowiecznymi dokumentami odnoszącymi siĊ do tegoĪ rejonu80, jak równieĪ dokumentami
z nastĊpnych epok. Dlatego zastrzec trzeba, iĪ próba wytyczenia granicy zasiĊgu tegoĪ leĞnego kompleksu, moĪe byü
w wielu miejscach, niestety, tylko przypuszczalna (hipotetyczna).
Spróbujmy wiĊc okreĞliü zasiĊg tegoĪ leĞnego kompleksu. Dokument Przemysáa II z 1294 r. nadawaá opactwu pelpliĔskiemu poáowĊ Lasu Bielskiego, znajdującego siĊ od prawej strony rzeki Janki – która byáa w tym czasie poáudniową
granicą ich dóbr (zob. ryc. I, por. ryc. II). Mamy wiĊc tutaj juĪ
pierwsze odniesienie do okreĞlenia lokalizacji tegoĪ lasu (por.
PU 517 silva totam, ut dictum est, pro dimidio usque ad fluvium
Janam). ZauwaĪyü jednak trzeba, Īe okreĞlona w dokumencie rzeka Janka mogáa byü tylko naturalnym wyznacznikiem
leĞnej donacji uczynionej cystersom przez ksiĊcia Przemysáa
II. W rzeczywistoĞci sam las mógá z zachodniej strony równie
dobrze siĊgaü poza wspomniany powyĪej odcinek rzeki Janki, wykraczaü za nią i siĊgaü dóbr naleĪących do rycerza Gotszalka z Jani. Zdaje siĊ potwierdzaü to fakt, iĪ rycerz ów procesowaá siĊ w 1305 r. z opactwem pelpliĔskim m.in. o granice
w Lesie Bielskim81. Drugim odniesieniem do odtworzenia zasiĊgu tegoĪ lasu mogą byü wyraĪenia z dokumentów Wacáawa II
z 1303 r. (który to nadaá cystersom caáy Las Bielski) takie
jak np. nazwy jezior: Zicen, Dubielno i Lange82. Opierając siĊ
w tym kontekĞcie w znacznej mierze na pracy ksiĊdza R. Fry-
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drychowicza dotyczącej historii opactwa pelpliĔskiego83 owe
jeziora (wymienione w dokumencie Wacáawa II z 1303 r.),
moĪna zlokalizowaü w nastĊpujący sposób. 1. jezioro (Zicen)
Sitno obszerne jezioro znajdujące siĊ i istniejące do dnia dzisiejszego na Piaseckim Polu84.
2. jezioro (Lange) Dáugie zlokalizowane obecnie na polu
uprawnym pomiĊdzy wioskami Bielsk i Majewo czĊĞciowo
zarosáe. 3. jezioro (Dubelno) Dubiel, obecnie obszerne, wyschniĊte jezioro przed wsią Królów Las. Co jest rzeczą charakterystyczną tych trzech jezior? Mianowicie to, Īe znajdują
siĊ one w trójkącie pomiĊdzy trzema obecnymi wioskami
(osadami) tj. Piaseckie Pole – Królów Las – Bielsk – Piaseckie Pole. Ponadto kolejną charakterystyczną cechą tych trzech
jezior jest to, iĪ w dokumencie Wacáawa II z 1303 r. zostaáy
one okreĞlone jako znajdujące siĊ wewnątrz nadanego lasu
(qui intra dictam silvam). Dlatego pewne jest (bo wypáywa
to wprost ze Ĩródáa), Īe w ich otoczeniu rósá las. Dlatego teĪ
mogą one byü (owe jeziora) kolejnym pewnym wyznacznikiem lokalizacji Lasu Bielskiego w omawianym okresie.
NastĊpnym, trzecim juĪ pewnym wyznacznikiem lokalizacji Lasu Bielskiego moĪe byü sama wieĞ Bielsk lokowana okoáo 1650 r.85. PóĨniejsze Ĩródáo, mianowicie Lustracja
dóbr królewskich z 1664 r. pod wsią Bielsk podaje informacjĊ: Ex antiquo las tam bywaá w którym bydáo pasano
z Piaseczna (…) podaje równieĪ, Īe lasu zostaáo tamĪe tylko
2 wáóki (ok. 32, 5 ha)86, byá on wiĊc w poáowie XVII w. juĪ
bardzo maáy.
Czwartym wyznacznikiem zasiĊgu Lasu Bielskiego
(tym razem jego poáudniowego zasiĊgu) moĪe byü, moim
zdaniem, np. nieuwzglĊdnienie w powyĪszych omówionych
w artykule dokumentach duĪego akwenu, którym jest Jezioro Smarzewskie, znajdujące siĊ w doĞü bliskim sąsiedztwie
opisywanego przeze mnie powyĪej terenu, a bĊdącego w tym
okresie (przeáom XIII-XIV w.) prawdopodobnie w dobrach
rodu JaĔskich87. Wynika wiĊc, Īe Las Bielski nie obejmowaá swym zasiĊgiem tegoĪ jeziora, bo byáoby ono na pewno
w dokumentach donacyjnych na rzecz cystersów w jakiĞ
sposób okreĞlone88.
Przechodząc nastĊpnie do poáudniowo-wschodniej strony
przypuszczalnego zasiĊgu Lasu Bielskiego, uwaĪaü moĪna, Īe
mógá on siĊgaü w miejsce póĨniejszych osad takich jak: Wielkie WyrĊby (której proces powstawania ksztaátowaá siĊ od I poáowy XVIII w.) i Maáe WyrĊby powstaáej (okoáo 1775 r.) mogą
sugerowaü to nazwy tych wsi. Natomiast ze wschodniej strony,
byü moĪe, siĊgaá w miejsce osady Gaj znajdującej siĊ nieco
na zachód od wsi JeleĔ89. Przypuszczenie to moĪe wynikaü
z faktu, iĪ w dokumencie Wacáawa II z 1303 r. (PU nr 612) wy-
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mieniony jest jakiĞ gaj (nemora) – czy ów gaj znajdowaá siĊ na
kraĔcu i obrzeĪu tegoĪ bielskiego lasu? Intuicyjnie moĪna by
byáo tak przypuszczaü, choü byábym w kontekĞcie utoĪsamiania tegoĪ wyrazu (nemora) z osadą Gaj ostroĪny, gdyĪ trzeba
by byáo, moim zdaniem, odwoáaü siĊ do póĨniejszych dokumentów (z XVI, XVII, XVIII w.), które mogáyby to miejsce
i póĨniejszą osadĊ w jakiĞ sposób ewentualnie wzmiankowaü90. Niemniej juĪ sama nazwa sąsiedniej wzglĊdem Gaju wsi
JeleĔ moĪe dowodziü tamĪe o bliskoĞci lasu. Od póánocnowschodniej strony Las Bielski, jak twierdziá S. Kujot, siĊgaá pod Piaseczno (nie wiedzieü na jakiej podstawie opará to
stwierdzenie)91. UwaĪam raczej, Īe pod i na teren póĨniejszej
wsi Piaseczno, lokowanej przez KrzyĪaków okoáo 1348 r., las
nie siĊgaá. W kaĪdym bądĨ razie etymologia samej nazwy wsi
Piaseczno (Peeszke, Peze) nie potwierdzaáaby tego. Zresztą
dokument lokacyjny tej wsi, w którym mogáoby byü jakieĞ odniesienie do tegoĪ zagadnienia zaginąá. MyĞlĊ, Īe Las Bielski
mógá skrĊcaü od wspomnianych powyĪej (dzisiejszych) terenów: Gaju koáo Jelenia na „póánocny – zachód i obejmowaü
swoim zasiĊgiem mniej wiĊcej poáowĊ Piaseckich Pól”, zdają
siĊ to potwierdzaü póĨniejsze Ĩródáa92. PamiĊtaü równieĪ naleĪy, Īe nie wszystkie tereny na Pomorzu GdaĔskim na przeáomie XIII/XIV w. pokrywaáa szata leĞna, lecz równieĪ (co
potwierdzają dokumenty) liczne bagna, pola poroĞniĊte krzewami, zagajniki, gaje, jeziora wiĊksze i mniejsze, strumienie,
báota etc93. Choü lasy liĞciaste niewątpliwie stanowiáy wiĊkszoĞü krajobrazu. NastĊpnie Las Bielski, przechodząc przez
wspomniane powyĪej zabagnione tereny Piaseckiego Pola,
mógá siĊgaü na póánocnym – zachodzie poáudniowej granicy
dóbr biskupstwa wáocáawskiego (w którego skáad wchodziáy
m.in. takie wsie jak: DzierĪąĪno i Gogolewo), a nastĊpnie skrĊcaá z powrotem do rzeki Janki94 – czyli granicy cysterskiego
kompleksu ziemskiego.
Na zakoĔczenie niniejszego punktu chciaábym zaznaczyü,
iĪ Las Bielski, w odniesieniu do przeáomu XIII/ XIV w., nie
stanowiá jakiegoĞ wielkiego, jednolitego, nieprzerwanego
rozciągającego siĊ kompleksu leĞnego (jak twierdziá przed
laty S. Kujot)95. Tylko pewien duĪy kompleks leĞny w tym
akurat opisanym powyĪej rejonie. Warto zauwaĪyü, Īe dokumenty wyraĨnie go tytuáują w liczbie pojedynczej jako:
Belskiles, Beelzkiles, Belckiles – Bielski Las. Historycy
(W. àĊga i K. Kasiske) zauwaĪyli równieĪ w sąsiedztwie
Lasu Bielskiego podobne inne leĞne kompleksy. Na przykáad bliĪej niesprecyzowany las nazywany w Ĩródáach jako:
Docholose a identyfikowany w okolicach BaráoĪna, czy sąsiednie dobra ĝwierkocin96 naleĪące w omawianym okresie
do rycerza Wacáawa, czy np. kompleksy leĞne, od których
KrzyĪacy na początku XV w. nazwali nowo lokowane przez
siebie wsie tj. Ekerswald czy Günterswald97 (wspóáczeĞnie
Kierwaád i Gąsiorki).
Podsumowując niniejszy punkt, stwierdziü moĪna, Īe
powyĪsze odnoĞniki páynące ze Ĩródeá dają nam w wielu
miejscach moĪliwoĞü wytyczenia zasiĊgu Lasu Bielskiego. Dotyczy to szczególnie jego zachodniej, poáudniowej
i poáudniowo-wschodniej strony98. WiĊksze trudnoĞci z jego
lokalizacją napotkaü moĪna z jego wschodnim i póánocnowschodnim kraĔcem.
W 2. punkcie zajmiemy siĊ charakterystyką naturalnego
Ğrodowiska geograficznego Lasu Bielskiego w interesującym nas okresie, którą uzyskamy ze wzmianek omówionych
w artykule dokumentów.
Dokument Przemysáa II z 1294 r. nadawaá cystersom
pelpliĔskim Las Bielski znajdujący siĊ od prawej strony
rzeki Janki (fluvium Janam) przy poáudniowej granicy ich
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Ryc. I. Kompleks dóbr pelpliĔskich
wg Romualda Frydrychowicza.
ħródáo: R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei
Pelplin und ihre Bau – und Kunstdenkmäler,
Düsseldorff 1905, Tafel II.

dóbr, mamy wiĊc wymieniony w dokumencie naturalny ciek
wodny. Wynika wiĊc, Īe przez Las Bielski przepáywaáa rzeka Janka (istniejąca zresztą do dziĞ)99.
Ponadto na marginesie dodaü trzeba, iĪ z treĞci tegoĪ
dokumentu wiadomo, Īe w Lesie Bielskim przebywali ksiąĪĊcy áowczy i straĪnicy leĞni (venatores seu silve custodes)
oraz to, Īe ksiąĪĊ Przemysá II (w związku z nadaniem jego
poáowy cystersom) nakazaá im przenieĞü siĊ w inne miejsce
lasu – poza nadany obszar. Wynika wiĊc, Īe dotychczas musieli oni pilnowaü ksiąĪĊcego lasu, zapewne przed wyrĊbem
i kradzieĪą drzewa czy káusownictwem. Lasy pod koniec
XIII w. na Pomorzu GdaĔskim speániaáy bardzo waĪną rolĊ.
Zapewniaáy one bowiem: budulec, poĪywienie, skóry czy
paszĊ dla zwierząt100. ObecnoĞü w Lesie Bielskim owych
venatores i custodes, moĪe dowodziü tego, Īe mamy tutaj
przykáad jego kontrolowania przed jakimkolwiek „dzikim”
jego trzebieniem we wszelakich aspektach.
W 1303 r. konwent pelpliĔski (po 9. latach od poprzedniego nadania w 1294 r.) otrzymaá od króla Wacáawa II nadanie reszty Lasu Bielskiego (jego caáoĞci)101 wraz ze znajdującymi siĊ w jego wnĊtrzu trzema jeziorami; nazwano je:
Sitno, Dubielno i Dáugie102. Znamienne jest to, Īe dokument
ten wzmiankuje w okolicy nadanych jezior (circa dictos lacus) równieĪ równiny i pola (areas et agros). Wynikaü moĪe
wiĊc z tego, Īe bielski kompleks leĞny nie byá juĪ wtedy
(w 1303 r.) peány i zwarty. Niemniej nadanie tych trzech
duĪych jezior103 zapewne dostarczyáo nowym osadnikom
jedzenia w postaci wszelkiego rodzaju sáodkowodnych ryb.
Ponadto z treĞci tegoĪ dokumentu (PU nr 613) dowiaduje-
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my siĊ równieĪ o potwierdzeniu cystersom jakiejĞ równiny,
która znajdowaáa siĊ koáo cysterskich posiadáoĞci ziemskich
przy rzece Jance (aream q u o q u e ville circa Janam fluvium
similiter duximus exprimendam). W tym przypadku wynikaáoby, Īe teren ten zostaá juĪ uprzednio wykarczowany(?).
W dokumencie Wacáawa II, nadającym resztĊ Lasu Bielskiego, wymieniony jest równieĪ w granicach nadania jakiĞ gaj
(nemora)104. NazwĊ tĊ moĪna utoĪsamiü i lokalizowaü, byü
moĪe z terenami obecnej osady o nazwie Gaj – leĪącej nieco
na zachód od wsi JeleĔ. Ponadto warto dodaü z innego Ĩródáa,
mianowicie dokumentu Gotszalka z Jani z 1305 r., Īe wzmiankowane jest równieĪ w obrĊbie Lasu Bielskiego jakieĞ biaáe
bagno (albam paludem), stąd wnioskowaü moĪna równieĪ
o wystĊpujących w jego obszarze zapewne bagien105.
Podsumowując powyĪsze wzmianki Ĩródáowe (dotyczące naturalnego Ğrodowiska geograficznego) moĪna powiedzieü, Īe kompleks Lasu Bielskiego stanowiá doĞü bogate
dobra oraz to, Īe byá on równieĪ róĪnorodny pod wzglĊdem
Ğrodowiska naturalnego: las, gaj, rzeka, obfitoĞü jezior, bagna, polany i pola. Bogactwo jego dóbr (w tym i zapewne
obfitoĞü Īyjącej w nim zwierzyny leĞnej106) moĪe dowodziü równieĪ obecnoĞci w nim wspomnianych áowczych
i straĪników leĞnych. Charakterystyczne jest równieĪ, moim
zdaniem to, Īe z wedáug dokumentu z 1303 r. w okolicy
znajdujących siĊ w lesie jezior wzmiankowane byáy równieĪ
równiny i pola. MoĪe to dowodziü o braku juĪ w tym okresie, jednolitego, zwartego kompleksu leĞnego.
3. Spróbujmy w ostatnim punkcie odpowiedzieü na waĪne
pytanie, mianowicie, jakie przemiany gospodarcze dokonaáy siĊ
w obrĊbie Lasu Bielskiego? W celu odpowiedzi na to pytanie,
trzeba równieĪ wziąü pod uwagĊ póĨniejszą powstaáą sytuacjĊ
cystersów pelpliĔskich, mianowicie konflikt o granice w tym
lesie. W 1294 r. Przemysá II nadaá cysterskiemu konwentowi
z Pelplina póá Lasu Bielskiego, znajdującego siĊ od prawej
strony rzeki Janki przy dotychczasowej poáudniowej granicy
ich dóbr. Ponadto ksiąĪĊ zezwoliá zakonnikom na skolonizowanie nadanej czĊĞci – poáowy Lasu Bielskiego107.

Ryc. II. Wspóáczesny fragment mapy Powiatu
Tczewskiego obrazujący rozmieszczenie
opisywanych w artykule wiosek, osad, rzek, jezior etc.
ħródáo: Mapa turystyczna powiatu tczewskiego w skali
1:10 000, dodatek do „Dziennika Baátyckiego „ z 2006 r.
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Widocznie to ich nie zadowoliáo, skoro po 9. latach w 1303
r. hojny król Czech i Polski, Wacáaw II, nadaá im resztĊ Lasu
Bielskiego (byü moĪe siĊgającego aĪ w okolice Jelenia)108.
Nadanie to potwierdziá zresztą 3 lata póĨniej w 1306 r. (jeszcze
wtedy ksiąĪĊ krakowski), Wáadysáaw àokietek109. Wspomniane
nadanie króla Wacáawa II musiaáo byü obszerne, skoro skáadaáo siĊ w nim nadanie m.in. trzech jezior oraz moĪliwoĞü lokacji
dwóch wsi (villam unam aut duas )110.
Nasuwa siĊ pytanie, czy nadana wczeĞniej w 1294 r. przez
Przemysáa II owa poáowa Lasu Bielskiego byáa juĪ przez
cystersów poddana procesowi karczunku? Biorąc pod uwagĊ wzmianki z dokumentu Wacáawa II z 1303 r. (PU nr 613)
o równinie nad rzeką Janką moĪna by przypuszczaü, Īe karczunek Lasu Bielskiego mógá siĊ juĪ tam bynajmniej rozpocząü111.
Niemniej wiadomo jest, Īe cystersi pelpliĔscy w swoich dobrach znajdujących siĊ od prawej strony rzeki Janki w przeciągu: I i II dziesiĊciolecia XIV w. wsi Īadnej jeszcze tam nie
lokowali112.
Wspomniany, obszerny zakres donacji Wacáawa II
z 1303 r., na które skáadaáo siĊ nadanie caáoĞci Lasu Bielskiego (bez okreĞlenia jego granicy) spowodowaáo, Īe dobra cystersów znacznie siĊ rozrosáy do tego stopnia, Īe zaczĊáy one
„wcinaü siĊ” z zachodniej i poáudniowo-zachodniej strony
w tamtejsze inne dobra ziemskie, to jest rycerskie: Gotszalka z Jani i Stanisáawa Lagasowicza113 oraz z poáudniowowschodniej i póánocno-wschodniej strony w dobra zakonu
krzyĪackiego, dokáadnie komturstwa gniewskiego, które
otrzymaáo w 1305 r. od króla Wacáawa III m.in. obszerne
nadanie dóbr tymawskich (bona Thimov)114. Sytuacja staáa
siĊ w powyĪszych rejonach, dla cystersów jak i wspomnianego rycerstwa, káopotliwa ze wzglĊdu na wzajemne wymieszanie siĊ dóbr ziemskich.
O ile sprawa przebiegu granicy w Lesie Bielskim zostaáa z lokalnym rycerstwem w roku 1305 i 1323115 zaáatwiona pozytywnie na rzecz cystersów, o tyle juĪ z sąsiednimi,
áakomymi na kaĪdą piĊdĨ ziemi KrzyĪakami, tak áatwo juĪ
cystersom nie poszáo. KrzyĪacy bowiem uzyskawszy wspomniane juĪ obszerne nadanie dóbr tymawskich w 1305 r., jak
równieĪ zjednawszy sobie lokalne rycerstwo, m.in. Gotszalka z Jani116 wraz z jego dobrami ziemskimi okoáo 1310 r. wykorzystali równieĪ fakt, iĪ donacyjne dokumenty cystersów
pelpliĔskich z początku XIV w., nie zawieraáy opisu granic
– nadanej caáoĞci Lasu Bielskiego.
W II i III dziesiĊcioleciu XIV w. cystersi pelpliĔscy podjĊli zaawansowaną kolonizacjĊ w swoich poáudniowych dobrach ziemskich (lokacje wsi: Kulice, RzeĪĊcin, Morzeszczyn,
GĊtomie [?])117. Niemniej wiadome jest, iĪ od prawej strony
rzeki Janki nie udaáo im siĊ utrzymaü tamtejszego kompleksu
Lasu Bielskiego w caáoĞci, czĊĞü lasu przejĊli KrzyĪacy wáączając ją z zachodniej strony do komturstwa pokrzywiĔskiego118, a z póánocno-wschodniej strony do komturstwa gniewskiego – zapoczątkowywując tym samym przewlekáy spór
z cystersami o granice w tym lesie. Cystersi natomiast
w utrzymanej swojej czĊĞci Lasu Bielskiego, w której skáad
weszáy m.in. jeziora Sitno, Dáugie i Dubielno, poddali teren
ten karczunkowi oraz skolonizowali rolniczo. W 1338 r. lokowali oni tamĪe wieĞ na prawie cheámiĔskim o nazwie Konigswald (Koenigswald) Królów Las119. Nazwa wsi sugeruje, Īe
a) powstaáa ona na terenach uprzednio porosáych lasem, oraz
b) Īe zostaáa ona przez konwent nazwana na czeĞü wczeĞniejszych nadaĔ królewskich Lasu Bielskiego120.
WieĞ Koenigswald posiadaáa 40 wáók, w tym 4 wáóki
byáy wolne, które nadano zasadĨcy tj. soátysowi, niejakiemu
Mikoáajowi Pistorisowi. MieszkaĔcy zostali zwolnieni przez
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konwent na 9 lat do 1347 r. (MCCCXLVII us), od uiszczania
ĞwiadczeĔ na rzecz klasztoru121. Dáugi okres tzw. wolnizny
(tj. okresu wolnego od wszelkiego rodzaju jakichkolwiek
ĞwiadczeĔ) wiązaü siĊ musiaá zapewne z poniesionymi
kosztami i obciąĪeniami osadników, podczas kolonizowania
tegoĪ obszaru. Po okresie tzw. wolnizny musieli oni z 36
wáók raz na rok w dniu Ğw. Marcina (11 listopada) uiszczaü
zakonnikom Ğwiadczenia w pieniądzu (od kaĪdej 1. wáóki po
11 skojców w monecie cheámiĔskiej) i naturaliach w postaci
12 szefli z czterech rodzajów zbóĪ: owsa, jĊczmienia, Īyta
i pszenicy oraz po 2 kurczaki122. Ponadto mieszkaĔcy mieli
zagwarantowany wolny wypas inwentarza. Warto dodaü, Īe
w tym samym roku (1338) cystersi zaáoĪyli równieĪ karczmĊ w Królów Lesie, z której tamtejszy karczmarz musiaá po
7 latach wolnizny dawaü raz na rok na 11 listopada do opactwa pelpliĔskiego 30 kurczaków(!) plus 1 monetĊ cheámiĔską.
Miaá on za to wolne prawo pobierania drzewa oraz wolny wypas inwentarza123. Dodaü równieĪ trzeba, iĪ dokument lokacyjny nie wspomina nic o oddawaniu naturaliów w postaci ryb
z tamtejszych jezior, moĪna przypuszczaü wiĊc, Īe mieszkaĔcy mogli w peáni ze wspomnianych trzech jezior korzystaü, w tym odáawiaü z nich dla siebie ryby.
Podsumowując niniejszy punkt moĪna powiedzieü, Īe
podstawowe przemiany, jakie dokonaáy siĊ w cysterskim
obrĊbie Lasu Bielskiego, to przede wszystkim 1. karczunek
cysterskiej czĊĞci lasu i 2. szeroko zakrojona kolonizacja na
prawie cheámiĔskim terenów po byáym lesie, zakoĔczona lokacją wsi o nazwie Królów Las (Koenigswald) z doĞü duĪą
powierzchnią áanów (40). Warte odnotowania jest równieĪ
to, Īe krzyĪacka czĊĞü Lasu Bielskiego naleĪąca do komturstwa gniewskiego nie zostaáa przez nich skolonizowana124.
Mogáy siĊ na to záoĪyü czynniki takie jak np. gorsze gleby
i gorszy teren (liczne bagna, podmokáe áąki, zaroĞla itp.).

ZakoĔczenie

Z

analizowane poszczególne czĊĞci dokumentów
nadawczych w artykule (z 1294 r. i 1303 r.) dają
nam moĪliwoĞü ogólnego zobrazowania Lasu Bielskiego na przeáomie XIII i XIV w. Dotyczy to np. specyfiki
jego urozmaiconego Ğrodowiska geograficznego, na które
skáadaáo siĊ, oprócz naturalnego liĞciastego lasu równieĪ
rzeka Janka, jeziora, bagna czy gaj, ale nie tylko. Dokument

Przypisy:
Skróty wystĊpujące w przypisach zostaáy wyjaĞnione w czĊĞci I
artykuáu (zob. „KMR” nr 4/2011, s. 13-14).
80
Na przykáad PU nr 463 czy 632.
81
Dokument dotyczący tej sprawy zachowaá siĊ w oryginale
i przechowywany jest w Archiwum PaĔstwowym w GdaĔsku pod sygn.
942/23. Odpis w PU nr 632. OdnoĞnie rycerza Gotszalka z Jani – zob.
B. ĝliwiĔski, [w:] Sáownik Biograficzny Pomorza NadwiĞlaĔskiego,
t. II, pod red. Z. Nowaka, GdaĔsk 1994, s. 86-87.
82
Por. PU nr 613.
83
R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei…, s. 278
przyp. 6.
84
R. Frydrychowicz okreĞliá w swej pracy (Geschichte der Cistercienserabtei, Tafel II) jeszcze jedno maáe jezioro oddalone o kilka metrów od póánocno-wschodniego brzegu jeziora Sitno na Piaseckim Polu,
mianowicie Jezioro Babskie Babienietz - See. Zob. ryc. I.
85
Zob. np. A. Groth, W czasach Rzeczypospolitej (1466-1772), [w:]
Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku, pod red. B. ĝliwiĔskiego, Pelplin
– Gniew 1998, s. 109. BáĊdnie przyjmowaá S. Kujot, Opactwo…, s. 71,
twierdząc: Bielski las, tak nazwany od wsi Bielska oczywiĞcie prastarej.
WyjaĞniü trzeba, Īe Las Bielski nie nazywaá siĊ od wsi Bielsk (bo powstaáa ona ponad 350 lat po pierwszym poĞwiadczeniu w Ĩródáach Lasu
Bielskiego: Belskiles, Beelzkiles, Belckiles – zob. PU 517, 612 i 613,
tylko wieĞ Bielsk nazwana zostaáa od Lasu Bielskiego. Por. M. Grze-
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z 1303 r. wzmiankuje w jego obrĊbie równieĪ równiny i pola.
Wiemy równieĪ, Īe w Lesie Bielskim przed nadaniem jego
poáowy cystersom w 1294 r., przebywali áowczy ksiąĪĊcy
i straĪnicy leĞni, którzy go nadzorowali i pilnowali.
MoĪemy takĪe dziĊki poszczególnym wzmiankom
páynącym ze Ĩródeá, okreĞliü jego (acz zapewne w wielu
miejscach przypuszczalną) lokalizacjĊ na podstawie chociaĪby wzmianek Ĩródáowych dotyczących jezior – istniejących
do dziĞ i tym samym stanowiących odnoĞnik do jego lokalizacji. – W kontekĞcie tym z pomocą przychodzą nam równieĪ
etymologiczne nazwy tamtejszych niektórych wsi (Królów
Las, Bielsk czy Wielkie i Maáe WyrĊby). Ponadto poszczególne dokumenty nadawcze mogą nam równieĪ uwidaczniaü
pewien wstĊp do procesu kolonizacji gospodarczej w tym rejonie. Mamy w nich bowiem zezwolenia w obrĊbie nadanego
lasu na lokacjĊ wsi (zob. PU nr 517 por. PU nr 612).
Niemniej zauwaĪyü trzeba, Īe nieokreĞlenie granicy
w obszernym nadaniu reszty Lasu Bielskiego przez króla
Wacáawa II w 1303 r., jak równieĪ (wspóáczeĞnie zastanawiające i zagadkowe jednoczeĞnie – przyp. G.W), przymkniĊcie oka na ten fakt samych cystersów pelpliĔskich (por. PU
nr 612, 613, 634 a PU nr 649). – Spowodowaáo w nastĊpstwie tym dáugoletni spór cystersów z zakonem krzyĪackim
(do 1421 r.) o granice w Lesie Bielskim, którego zakonnikom nie daáo siĊ utrzymaü w caáoĞci. Utrzymaną jednak
czĊĞü – poddali kolonizacji, karczując las i lokując tam wieĞ
o nazwie Królów Las. Podobnego procesu nie przeprowadzili natomiast komturowie gniewscy w obrĊbie swojej (zapewne gorszej w sensie gospodarczym) czĊĞci
Lasu Bielskiego, nie podjĊli siĊ tam bowiem lokacji wsi.
– Znacznie póĨniejsze wzmianki Ĩródáowe z początku
XVII w. potwierdzają na wspomnianym obszarze dopiero
wypas bydáa.
Na zakoĔczenie chciaábym zaznaczyü, iĪ zsumowanie
wszystkich wzmianek Ĩródáowych uzyskanych ze skrupulatnej analizy dokumentów dotyczących Lasu Bielskiego
z przeáomu XIII i XIV wieku, wspartych pomocniczymi
– acz póĨniejszymi – wzmiankami Ĩródáowymi, daje nam
naukową moĪliwoĞü przybliĪenia obrazu tegoĪ kompleksu
leĞnego na przeáomie XIII i XIV wieku. Tym samym uwaĪam jednoczeĞnie, Īe badanie historycznego naturalnego
Ğrodowiska geograficznego, stanowi bardzo interesującą
i zarazem potrzebną w wielu aspektach gaáąĨ nauki.

gorz, Osady Pomorza GdaĔskiego w l. 1309-1454, Warszawa – àódĨ
1990, s. 88 i n.
86
Opis królewszczyzn w województwach cheámiĔskim pomorskim
i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, ToruĔ 1938, s. 49. Ex
antiquo – od dawna, z dawna.
87
G. WoliĔski, Jezioro Smarzewskie; rys geograficzno-historyczny
od XIII do XV wieku, opracowanie historyczne z 2008 r. w zbiorach
autora, s. 11.
88
Ibidem, s. 6 i n.
89
Dodaü chciaábym, Īe co prawda znacznie póĨniejsze Ĩródáo,
mianowicie Lustracja wsi JeleĔ z 1624 r., podaje: Pasza [pastwiska]
z pewnej pasze w zaroĞli bielskiej dają (…). Zob. Lustracja województw
Prus Królewskich 1624 z fragmantami lustracji z 1615 roku, wyd.
S. Hoszowski, GdaĔsk 1967, s. 135. Wynika wiĊc, Īe mamy tu do czynienia bynajmniej z terenemi lesistymi o bliskoĞci Lasu Bielskiego
wzglĊdem wsi JeleĔ sugeruje równieĪ nazwa wsi – utoĪsamiana przez
W. àĊgĊ, (Obraz gospodarczy…, s. 50 i n.) ze Ğredniowiecznym áowiskiem jeleni (siü!)
90
ZauwaĪyü bowiem trzeba, iĪ pod áaciĔskim wieloznacznym wyrazem gaj – nemora – rozumie siĊ gaj, jak równieĪ tereny zalesione, lesiste, gaj poáączony z pastwiskami i polanami przeznaczonymi do wypasu
bydáa, lub las nad jeziorem. Niemniej w dokumencie króla Wacáawa II
(PU nr 612) powyĪsze wyraĪenia widnieją oddzielnie: nemora et silvas
tj. gaj i lasy. Wychodzi wiĊc na to, Īe wyraĨnie w dokumencie powyĪ-
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szym chodziáo wiĊc o jakiĞ gaj w liczbie pojedynczej. Zob. Sáownik áaciĔsko-polski, pod red. M. Plezi, t. III, Warszawa 1969, s. 595 por. A. Jougan,
Sáownik koĞcielny áaciĔsko-polski, wyd. IV, Warszawa 1992, s. 443.
91
S. Kujot, Dzieje…, RTNT, R. 22, 1915, s. 1136.
92
Na przykáad lustracje z 1624 i 1664 r., które podają, Īe bydáo
z Piaseczna – w zaroĞlach bielskich pasano. Przemawia to podobnie
jak w przypadku sąsiedniego Jelenia za bliskoĞcią Lasu Bielskiego (lub
dokáadniej terenów lesistych) wzglĊdem Piaseczna, nie pĊdzono by
bowiem bydáa na wypas daleko. Por. póĨniejszą mapĊ F. Schroettera
z 1796-1802 r. Skala 1: 50 000. Sekcje 102 i 103. Na sekcjach tych tereny dzisiejszego Piaseckiego Pola (na póánocny-wschód od Lasu Bielskiego) jawią siĊ jako tereny obficie zabagnione tj. zarosáe áąki, bagna.
Niewykluczone, Īe zabagnienie owe byáo w okresie wczeĞniejszym
tj. XIV w. jeszcze wiĊksze. Zabagnienie owe zdaje siĊ potwierdzaü
równieĪ fakt, Īe KrzyĪacy oprócz Piaseczna terenów na poáudniowyzachód od tej wsi, nie skolonizowali. Dlatego teĪ znacznie póĨniejsze
Ĩródáa, mianowicie wspomniane Lustracje dóbr królewskich z 1624
i 1664 r. wzmiankują dopiero o wypasie na wyĪej opisywanych terenach
bydáa. Por. przyp. 89.
93
W. àĊga, Obraz gospodarczy…, s. 50 tamĪe odesáanie do Ĩródeá.
94
K. Bruski, Ziemie…, s. 69; R. Frydrychowicz, Geschichte der
Cistercienserabtei…, Tafel II.
95
S. Kujot, Dzieje…, RTNT, R. 22, 1915, s. 1136.
96
W. àĊga, Obraz gospodarczy…, s. 51-52 i 55.
97
K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk…, s. 117, przyp. 80.
98
PowyĪej, s. 13.
99
Zob. I czĊĞü artykuáu [w:] „KMR” nr 4/2011, s. 13 i n., oraz
tudzieĪ ryc. I i II.
100
W. àĊga, op. cit., s. 57.
101
PU nr 612 i 613.
102
Zob. II czĊĞü artykuáu [w:] „KMR” nr 1/2012, s. 12-14.
103
W obrĊbie nadanym mogáo byü oczywiĞcie wiĊcej pomniejszych
jezior, które ze wzglĊdu na swą maáą powierzchniĊ w ogóle nie zostaáy
wzmiankowane w dokumencie.
104
PU nr 612.
105
Zob. PU nr 632.
106
Zapewne: jeleni, saren, dzików, niedĨwiedzi, wodnego ptactwa
– opierając siĊ w tym kontekĞcie na pracy W. àĊgi, Obraz gospodarczy…, s. 58.
107
PU 517 por. S. Kujot, Opactwo…, s. 71; SGKP, t. IV, Warszawa
1883, s. 692.
108
PowyĪej, passim.
109
PU, nr 649 (…) conventui ibidem silvam nostram dictam Belske integram absque omni diminuciane. Por. K. Bruski, Ziemie…, s. 81
i 178.
110
PU 612.
111
PowyĪej, s. 16.
112
Cystersi pelpliĔscy przeprowadzili w tym czasie (w 1302 r.)
m.in. lokacjĊ Nowej Cerkwi. Zob. K. Bruski, Ziemie…, s. 115.
113
Zob. PU nr 632 oraz Preussisches Urkundenbuch (dalej cyt.
PrU), hrsg. M. Hein, E. Maschke, Bd. II, Königsberg 1932, nr 402.
114
PU nr 634.
115
PU nr 634; PrU, Bd. III, nr 402.
116
K. Bruski, B. ĝliwiĔski, Z dziejów rycerstwa w wiekach Ğrednich
(XIII – XIV wiek), [w:] Kociewie II, pod red. D. Baczkowskiej, GdaĔsk
1992, s. 72, s. 77-78.
117
K. Bruski, Ziemie…, op .cit., s. 136 i passim.
118
K. Bruski, op. cit., s. 178 i 179. por. K. Kasiske, Das deutsche
Siedelwerk…, s. 97 przyp. 303. Trzeba dodaü w sprawie tegoĪ sporu, iĪ
w 1342 r. wielki mistrz zakonu krzyĪackiego Ludolf König spotkaá siĊ
z ówczesnym opatem pelpliĔskim Eberhardem w celu ustalenia granic
w spornej czĊĞci Lasu Bielskiego. Ostateczne uregulowanie granicy
nie usatysfakcjonowaáo jednak cystersów i w dalszym ciągu zgáaszali
oni swoje roszczenia do krzyĪackiej czĊĞci Lasu Bielskiego. PowyĪszy
ukáad potwierdziá w 1375 r. kolejny wielki mistrz zakonu krzyĪackiego
Winrych von Kniprode. Warto dodaü, Īe spór o Las Bielski znalazá swój
finaá dopiero w 1421 r., kiedy to cystersi otrzymali od wielkiego mistrza
Michaáa Küchmeister wieĞ Pomyje, tym samym ostatecznie rezygnując
z „krzyĪackiej czĊĞci Lasu Bielskiego”.
119
Zob. PrU, hrsg. M. Hein, Bd. III, Königsberg 1944, nr 210.
120
ZauwaĪyü bowiem trzeba, Īe nadania na rzecz cystersów z 1294
i 1306 r. pochodziáy od póĨniejszych królów Przemysáa II koronowanego w 1295 r. i Wáadysáawa àokietka koronowanego w 1320 r. Natomiast
nadanie z 1303 r. pochodziáo bezpoĞrednio od króla Wacáawa II, stąd
zapewne konwent pelpliĔski (pielĊgnujący swą tradycjĊ i przeszáoĞü),
nazwaá nową wieĞ na czeĞü wspomnianych królów.
121
PrU, Bd. III, nr 210, por. R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei…, s. 278 i n.
122
PrU, Bd. III nr 210.
123
PrU, Bd. III, nr 211. Przyznaü trzeba niewątpliwie, iĪ lokacja wsi
byáa w dalszej perspektywie niezwykle lukratywnym przedsiĊwziĊciem
dla opactwa pelpliĔskiego. Klasztor bowiem w swoich dobrach lokowaá
w XIV w. na prawie cheámiĔskim 7 wsi czynszowych.
124
Zob. s. 16, przyp. 92.
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an Bernard Szlaga, syn Jana i Heleny z domu Ħciesiēskiej, urodziđ siú jako najmđodszy z szeħciorga rodzeēstwa 24 maja 1940 roku w Gdyni. Ochrzczony
zostađ 2 czerwca 1940 roku przez ksiúdza Pawđa Lubiēskiego w koħciele paraﬁalnym Chrystusa Króla w Gdyni
Mađym Kacku.
W latach 1947-1953 uczúszczađ do Szkođy Podstawowej nr 13 w Gdyni. Po jej ukoēczeniu rozpoczæđ
naukú w szkole ħredniej, najpierw w Collegium Leoninum
w Wejherowie (1953-1955), a nastúpnie w Collegium
Marianum w Pelplinie (1955-1957).
W 1957 roku Jan Szlaga zdađ w Pelplinie maturú
prywatnæ, za któræ uzyskađ Nagrodú Rektora Wyľszego
Seminarium Duchownego. Dwa lata póļniej, juľ jako
alumn Wyľszego Seminarium Duchownego w Pelplinie,
po ukoēczeniu XI klasy w Korespondencyjnym Liceum
Ogólnoksztađcæcym w Gdaēsku („Topolówka”), zdađ maturú paēstwowæ.
Po ukoēczeniu studiów w WSD w Pelplinie 2 czerwca 1963 roku przyjæđ ħwiúcenia kapđaēskie z ræk biskupa
Kazimierza Józefa Kowalskiego i pracowađ jako wikariusz
w Đúgu i Jabđonowie Pomorskim.
1 paļdziernika 1965 roku rozpoczæđ studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, gdzie w 1968 roku uzyskađ tytuđ magistra
teologii oraz stopieē licencjata teologii w zakresie nauk
biblijnych. W 1970 roku uzyskađ stopieē doktora teologii w zakresie nauk biblijnych. Promotorem obydwu prac,
wyróľnionych nagrodæ rektora KUL, byđ ks. prof. Feliks
Gryglewicz. Rok wczeħniej, 1 wrzeħnia 1969, na wniosek ks. prof. Stanisđawa Đacha, zaczæđ asystenckie studia
przygotowawcze i zostađ zaangaľowany na stanowisku
redaktora merytoryczno-leksykograﬁcznego w redakcji
Encyklopedii Katolickiej, wydawanej przez KUL, a 1 paļdziernika 1970 roku, pozostajæc w redakcji EK, zaczæđ
prowadziè zajúcia dydaktyczne, zaangaľowany na stanowisku asystenta na Wydziale Teologicznym KUL, gdzie
przeszedđ kolejno wszystkie stopnie angaľu naukowego
– od asystenta, przez starszego asystenta, do adiunkta.
W roku akademickim 1972/73 odbyđ studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, na
podstawie których uzyskađ stopieē licencjata nauk biblijnych. W roku 1976 roku habilitowađ siú na Wydziale Teologicznym KUL na podstawie rozprawy Nowoħè
przymierza Chrystusowego wedđug Listu do Hebrajczyków.
W 1979 roku zostađ powođany na stanowisko docenta
i kierownika Katedry Egzegezy Ksiæg Narracyjnych Nowego Testamentu. W 1983 roku uzyskađ tytuđ profesora
nadzwyczajnego. Wczeħniej, w roku 1977, zostađ mianowany profesorem egzegezy NT (kwestie wybrane) w Wyľszym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
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JAN BERNARD SZLAGA
Od roku 1971 naleľy do Towarzystwa Naukowego
KUL, od roku 1983 jako czđonek czynny.
Na KUL-u peđniđ teľ róľne funkcje administracyjne. Byđ
wicedyrektorem Konwiktu Ksiúľy Studentów KUL (197583), nastúpnie od 1983 roku dyrektorem tegoľ Konwiktu.
W latach 1979-81 byđ prodziekanem Wydziađu Teologicznego, a w 1981-84 jego dziekanem. W 1984 roku zostađ
wybrany po raz pierwszy prorektorem KUL (ponownie wybrany w 1986). Równieľ w 1984 roku zostađ mianowany
kapelanem honorowym Jego Ħwiætobliwoħci.
W dniu 26 maja 1988 roku zostađ prekonizowany na
biskupa tytularnego maskulitaēskiego i pomocniczego cheđmiēskiego. Bullú nominacyjnæ podpisađ papieľ Jan Paweđ II
dnia 13 czerwca 1988 roku, sama zaħ nominacja zostađa ogđoszona przez Radio Watykaēskie 11 czerwca 1988
roku; biskupami konsekratorami byli: kardynađ Józef Glemp
– prymas Polski, arcybiskup Francesco Colasuonno – nuncjusz apostolski do spraw specjalnych poruczeē oraz biskup
Marian Przykucki – ordynariusz cheđmiēski. Na zawođanie
biskupie wybrađ hasđo Parare vias Domini (Przygotowaè drogi Panu), sđowa z Benedictus o ħw. Janie Chrzcicielu.
Po przyjúciu sakry biskupiej Jan Bernard Szlaga ograniczyđ zajúcia dydaktyczne na KUL-u, natomiast rozszerzyđ
zakres swoich wykđadów w Wyľszym Seminarium Duchownym w Pelplinie (wstúp do Ewangelii, Nowy Testament, júzyk đaciēski, seminarium magisterskie). Pozostađ
teľ nadal wspóđpracownikiem redakcji Encyklopedii Katolickiej, odpowiedzialnym gđównie za dziađ archeologii biblijnej (do roku 1996). W roku akademickim 1991/92
podjæđ, jako profesor zwyczajny, wykđady monograﬁczne
z symboliki biblijnej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdaēskiego. Wspóđpraca ta trwađa 10
lat. Prowadziđ teľ okolicznoħciowe zajúcia i wykđady na
Uniwersytecie Kardynađa Stefana Wyszyēskiego w Warszawie, Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocđawiu,
Poznaniu, Biađymstoku i Katowicach. Pracú dydaktycznæ
na KUL-u zakoēczyđ 30 wrzeħnia 1995 roku, czyli po 25
latach.
Jako wikariusz generalny w diecezji cheđmiēskiej
miađ pod nadzorem sprawy nauki katolickiej i katechizacji. Przewodniczyđ Radzie Programowej Wydawnictwa
Diecezjalnego i wielu komisjom diecezjalnym. Kierowađ
diecezjalnymi zespođami II Polskiego Synodu Plenarnego.
W ramach Konferencji Episkopatu Polski byđ czđonkiem
Komisji Duszpasterstwa Rodzin, Komisji Duszpasterstwa
Akademickiego, Komisji do spraw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Komisji do spraw Ekumenizmu.
W Adwencie roku 1992 gđosiđ rekolekcje ksiúľom biskupom zebranym na Jasnej Górze. W roku 1995 zostađ czđonkiem Komisji do spraw Liturgii. Po reorganizacji struktur Konferencji Episkopatu Polski zostađ 2 maja
1996 roku wybrany na przewodniczæcego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Byđ takľe czđonkiem
Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, a takľe (od 1997) czđonkiem w pracach Komisji do
Spraw Dialogu pomiúdzy Konferencjæ Episkopatu Polski
a Polskæ Radæ Ekumenicznæ.
19 marca 1992 roku Jan Bernard Szlaga zostađ prekonizowany na pierwszego biskupa diecezjalnego pelpliēskiego. Nominacja ta zostađa ogđoszona 25 marca 1992
roku. Rzædy w nowo powstađej diecezji pelpliēskiej Biskup
objæđ 29 marca 1992 roku. Uroczysty ingres do bazyliki
katedralnej w Pelplinie odbyđ siú 24 maja 1992 roku.
Jako biskup diecezjalny przeprowadziđ reformú administracyjnæ diecezji w ramach dekanatów, ustanowiđ
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nowe paraﬁe, bđogosđawiđ i poħwiúcađ nowe koħciođy,
utworzyđ kapituđú kartuskæ i koronowskæ. Zwođađ I Synod
Diecezji Pelpliēskiej. Zwođađ i przeprowadziđ diecezjalny
Kongres Eucharystyczny (1993 i 2005), diecezjalny
Kongres Trzeļwoħci (1994) i diecezjalny Kongres Róľaēcowy (1998). Powođađ do istnienia Katolickæ Rozgđoħniú Diecezji Pelpliēskiej Radio Gđos. Zainicjowađ proces
beatyﬁkacyjny kapđanów múczenników okresu II wojny
ħwiatowej.
Dbađoħè o stan materialny koħciođa diecezjalnego wyraľa siú przede wszystkim w trosce o bazylikú katedralnæ. Pod patronatem Biskupa przeprowadzono renowacjú
wnútrza bazyliki i kruľganków, cađkowicie odnowiono
strefú ođtarzowæ. Wszystkie te dziađania wysoko oceniđa
Kapituđa Konserwatorów Wojewódzkich, którzy w roku
2004 jednomyħlnie przyznali ks. biskupowi Janowi Bernardowi Szladze tytuđ Conservator Ecclesiae.
W Pelplinie wznowiđ tradycjú dni skupienia kapđanów pelpliēskich. Bioræc pod uwagú realnæ sytuacjú i wszystkie moľliwe okolicznoħci, po przedstawieniu sprawy Ojcu Ħwiútemu,
odstæpiđ od aﬁliacji Wyľszego Seminarium Duchownego do
Wydziađu Teologicznego Uniwersytetu Lateraēskiego, poszerzajæc wspóđpracú z Wydziađem Teologii KUL-u, a nastúpnie
z Wydziađem Teologicznym UMK w Toruniu. Powođađ Kolegia Teologiczne do ksztađcenia katechetów. Erygowađ dom dla
ksiúľy emerytów im. biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego
w Pelplinie (1996). W 1998 roku pođæczyđ Wydawnictwo
Diecezjalne i Wydawnictwo Wyľszego Seminarium Duchownego „Bernardinum”, w wyniku czego powstađa nowa oﬁcyna – Wydawnictwo Diecezji Pelpliēskiej „Bernardinum”.
Powođađ do istnienia Uniwersytety Ludowe w Chojnicach,
Starogardzie, Karolewie. Utworzyđ w diecezji licea katolickie w Tczewie, Lúborku, Chojnicach, Kartuzach i Ħwieciu.
W Pelplinie z wielkim rozmachem rozpoczæđ odbudowú
Collegium Marianum. W 1988 roku przywrócono diecezji cheđmiēskiej tytuđ wđasnoħci Collegium Marianum,
a 16 wrzeħnia 1993 roku wojewoda gdaēski, Maciej Pđaľyēski, przekazađ biskupowi diecezjalnemu Janowi Bernardowi Szladze klucze do Collegium Marianum. Zgodnie
z decyzjæ biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi
w roku 2000 szkođa zaczúđa funkcjonowaè ponownie.
Chlubne tradycje Collegium Marianum sæ obecnie kontynuowane.
Biskup Jan Bernard Szlaga ustanowiđ Medal za Zasđugi
dla Diecezji Pelpliēskiej, przyznawany osobom ħwieckim
za wkđad w duszpasterstwo, kulturú i naukú diecezji pelpliēskiej.
Z Gdyni do Tczewa przeniósđ tamtejsze studium teologiczne i ustanowiđ je Instytutem Teologicznym Diecezji Pelpliēskiej, podtrzymujæc umowú dydaktyczno-administracyjnæ z ATK (nastúpnie UKSW) w Warszawie.
W 1997 roku ogđosiđ patronkæ Instytutu ħw. Jadwigú
Królowæ. W Gorzúdzieju ustanowiđ sanktuarium Ħwiútego Wojciecha. Dla fary chojnickiej Ħciúcia Ħwiútego Jana
Chrzciciela uzyskađ tytuđ bazyliki mniejszej. Po uhonorowaniu koronami papieskimi obrazów Matki Boľej powođađ
do istnienia Diecezjalne Sanktuarium Matki Boľej Pocieszenia w Lubiszewie (1997). W Chojnicach, w 1997
roku powođađ do istnienia Diecezjalne Sanktuarium Matki
Boľej Fatimskiej.
W 1993, 1998 oraz w 2005 roku, wraz z wszystkimi
polskimi biskupami diecezjalnymi, skđadađ wizytú ad limina
Apostolorum w Rzymie.
W listopadzie 1995 roku goħciđ w bazylice katedralnej w Pelplinie, a nastúpnie w swojej rezydencji, Lecha
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JAN BERNARD SZLAGA
Wađúsú, prezydenta RP. Na zaproszenie Ksiúdza Biskupa
w czerwcu 1998 roku, po raz pierwszy w Pelplinie, odbyđo siú 295. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu
Polski.
W1998 roku rozpoczæđ w diecezji pelpliēskiej przygotowania do wizyty Ojca Ħwiútego w Pelplinie. Na zaproszenie Ksiúdza Biskupa Ojciec Ħwiúty przybyđ do Pelplina
6 czerwca 1999 roku.
Biskup Jan Bernard Szlaga jest autorem wielu publikacji: ksiæľek, recenzji, wywiadów, artykuđów, felietonów,
opracowaē encyklopedycznych i innych. Byđ teľ redaktorem wielu prac zbiorowych, w tym zwđaszcza Wstúpu
ogólnego do Pisma Ħwiútego (Poznaē, 1986), w którym
zawarđ m.in. wđasne opracowanie hermeneutyki biblijnej.
Byđ recenzentem blisko 300 prac magisterskich, w tym
150 napisanych pod jego przewodnictwem, wypromowađ
czterech wđasnych doktorów, a piútnastu innym napisađ
recenzje doktorskie; siedem razy jako recenzent uczestniczyđ w przewodach habilitacyjnych.
Dnia 9 lutego 1996 roku otrzymađ nagrodú Media
ksiæľce, przyznanæ za zbiór wywiadów na tematy religijne,
gđównie biblijne, jakie przeprowadziđa red. Marzena Burczycka-Woļniak i zawarđa w zbiorze Reportaľu stamtæd nie
búdzie (Poznaē, 1995). Nagrodú przyznađy trzy redakcje:
Radio Plus, Dziennik Bađtycki i Telewizja Gdaēsk. W 2005
roku ukazađ siú kolejny zbiór rozmów zatytuđowany Na
poczætku byđa miđoħè, tej samej autorki.
Opublikowađ wiele listów pasterskich. Obok publikowanych artykuđów naukowych, rozwinæđ dziađalnoħè pisarskæ w ramach mađych form publicystycznych – artykuđów
i felietonów, zamieszczonych gđównie w Pielgrzymie, Inspiracjach oraz Mszy ħwiútej. Ukazađy siú cztery tomy jego
reﬂeksji biblijno-liturgicznych Przy stole sđowa Boľego, búdæcych zapisem konferencji wygđoszonych na falach Rozgđoħni Diecezji Pelpliēskiej Radia Gđos. W ramach cyklu
Biblioteka Pielgrzyma, wydawnictwo wydađo Powtórkú z Biblii, zbiór artykuđów dotyczæcych problemów zwiæzanych
z Pismem Ħwiútym, opublikowanych wczeħniej na đamach
Pielgrzyma. Uwaľany jest za jednego z najwybitniejszych
biblistów w Koħciele.
Biskup Pelpliēski, ks. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga
jest honorowym obywatelem Chojnic, Tucholi, Zblewa,
Tczewa, Koħcierzyny, Pelplina, Starogardu, Đeby, Gdyni
i Brus.
15 maja 2009 roku, w Skórczu Prezydent RP Lech
Kaczyēski odznaczyđ Ksiúdza Biskupa Krzyľem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiægniúcia
duszpasterskie i naukowe.
Ksiædz biskup diecezjalny prof. dr hab. Jan Bernard
Szlaga zmarđ 25 kwietnia 2012 roku w szpitalu w Starogardzie Gdaēskim.
Wyprowadzenie zwđok z domu biskupiego do bazyliki katedralnej nastæpiđo 27 kwietnia o godz. 17.00
pod przewodnictwem arcybiskupa Sđawoja Leszka Gđódzia, metropolity gdaēskiego. Homiliú wygđosiđ biskup
wđocđawski Wiesđaw Mering.
Uroczystoħci pogrzebowe odbyđy siú 28 kwietnia
2012 roku o godz. 10.00. Mszy ħwiútej pogrzebowej
przewodniczyđ arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz
apostolski w Polsce. Homiliú wygđosiđ arcybiskup Henryk Muszyēski, prymas Polski – senior.
Pierwszego biskupa pelpliēskiego pochowano w bazylice katedralnej w Pelplinie.
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STANISãAW SIERKO

W poszukiwaniu
prababci

P

rababcia Zofia zginĊáa w pierwszych dniach wrzeĞnia 1939 roku. Wojna. ZginĊáa gdzieĞ miĊdzy Subkowami a ĝwieciem. MoĪliwe, Īe zginĊáa w okolicach Skórcza. Dzisiaj prawnuczki szukają grobu swojej
prababci.
Hania i Wiola Lamek, máode Kociewianki, pragną rozwiązaü wojenną tajemnicĊ. Nikt nie wie bowiem, gdzie spoczywa ich prababcia. W poszukiwaniach czynnie wspiera je
babcia Józefa Sobol, córka zabitej Zofii. Poszukiwania doprowadziáy je do Skórcza. Pani Józefa Sobol przybyáa do
UrzĊdu Miasta Skórcz wraz z wnuczkami, aby opowiedzieü
historiĊ Ğmierci swojej mamy.

Kociewscy górale
Pani Józefa miaáa w chwili wybuchu wojny 9 lat. Sporo
jednak pamiĊta z tamtych tragicznych dni, z tamtych nieludzko okrutnych lat. Opowiada o tamtych dniach bardzo
dynamicznie, jakby ponownie to wszystko przeĪywaáa.
– Przed wojną mieszkaliĞmy w górach. Tata, Ludwik
miaá restauracjĊ na Bukowinie, a mama, Zofia, prowadziáa
sklep. Tam urodziáam siĊ i wychowaáam. Górale, to twardzi
ludzie. Jednak przedwojenne czasy wcale nie byáy takie lekkie, jak to siĊ teraz czĊsto opowiada. Nawet twardzi górale
musieli porzucaü góry i wĊdrowaü w Ğwiat za chlebem. Tak
jak to Ğpiewamy w popularnej piosence – opowiada pani Józefa. – Moi rodzice mieli szeĞcioro dzieci. Sporo, prawda?
Tata wyczytaá w gazecie, Īe na Pomorzu moĪna kupiü gospodarstwa z zabudowaniami. Zmobilizowaá sąsiadów i podjĊli
ryzyko opuszczenia gór. AĪ 13 rodzin przybyáo tu, na Pomo-

Babcia Józefa z wnuczkami
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OFIAROM WOJNY
kaü. Dokąd? Do Warszawy. Nasza caáa rodzina takĪe uciekaáa w popáochu. Na konnym wozie. Z toboáami spakowanymi
w poĞpiechu. UciekaliĞmy drogami peánymi podobnych do
nas uciekinierów. UciekliĞmy dosyü daleko nie atakowani przez hitlerowców. Nie spotkaliĞmy teĪ naszego wojska.
Wszystko wyglądaáo bezpiecznie. Byáo jesiennie ciepáo.
Drzewa juĪ powoli záociáy swoje liĞcie. JechaliĞmy wzdáuĪ
brzegu lasu. Nagle wyprysnĊli z tego lasu nasi uáani. Na
koniach. Byáo ich okoáo trzydziestu. ĝlicznie wyglądali. Jak
malowani. Jeszcze mam ich przed oczami – pani Józefa
przymyka oczy i uĞmiecha siĊ do wspomnieĔ.

ĝmiercionoĞny aeroplan
Alojzy Kosecki uwaĪnie ogląda przedwojenne
fotografie przywiezione przez JózefĊ Sobol

rze. To byáo w 1937 roku. MiejscowoĞü, do której przybyli
nazywaáa siĊ bardzo áadnie, Subkowy. Domki teĪ byáy áadne
i funkcjonalne. Nazywano je „poniatówkami”. PamiĊtam,
Īe tata zapáaciá za caáe gospodarstwo 2,5 tysiąca záotych.
W Subkowach przyjĊto nas bardzo Īyczliwie. OsobiĞcie powitaá górali sam Pan Wójt. Nie pamiĊtam, niestety, juĪ jego
nazwiska. W Subkowach mieszkaáo nam siĊ bardzo dobrze.
Byáam máoda, wiĊc pewnie wtedy wszystko dla mnie byáo
piĊkne.

Ucieczka przed wojną
– DoroĞli jednak ciągle mówili o groĪącej nam wojnie.
To siĊ czuáo – pewnym gáosem twierdzi pani Józefa. – Gdy
miaáam iĞü do szkoáy, pierwszego wrzeĞnia to gruchnĊáa wiadomoĞci, Īe w Tczewie hitlerowcy bombardują most. ZaczĊáa
siĊ wojna. Pomimo tego, Īe spodziewano siĊ napaĞci hitlerowców, to jednak wybucháa panika. Wszyscy zaczĊli ucie-

ĝwiadectwo szkolne Józefy Sobol
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– Za uáanami nadfrunąá aeroplan z czarnymi krzyĪami na skrzydáach. MówiĊ aeroplan, bo wtedy nie mówiáo
siĊ samolot. On byá jakby zwiadowcą. Za nim nadleciaáy
bombowce i zaczĊáy zrzucaü straszne bomby. W Ğrodek uáanów. W nas wszystkich teĪ. Ziemia aĪ drĪaáa od wybuchów.
Tumany kurzu okryáy wszystko wokoáo. Nic nie byáo widaü,
tylko sáychaü byáo krzyki i wycia – obrazowo wspomina
pani Józefa tamte wydarzenia z 1939 roku. – Jak opadá kurz
to ukazaá siĊ straszliwy widok. Wokoáo peáno pozabijanych
ludzi. Obok mnie leĪaá uáan, któremu oderwaáo caáą nogĊ.
Strasznie cierpiaá. Krzyczaá do swego kolegi uáana, báagaá
go. Jeszcze sáyszĊ jego máody, piĊkny gáos „dobij mnie, dobij”. Podszedá do mnie mój tata. Miaá pokrwawione caáe
rĊce. Przytuliá mnie mocno i szepnąá „mamusiĊ zabiáo”.
PodciągnĊliĞmy mamusiĊ na skraj lasu i przykryliĞmy mamusi ciaáo gaáązkami. Aeroplan znowu nadleciaá. ZaczĊliĞmy uciekaü skrajem lasu. Bez koni. Bez toboáków. Bez
mamusi.

PomóĪmy odnaleĨü prababciĊ
– UciekaliĞmy tak przez caáe cztery dni aĪ wpadliĞmy na
gestapo. Kazali nam wracaü do domu. Nie byáo sensu z nimi
dyskutowaü. WróciliĞmy – mówi pani Józefa. – Nasz dom
w Subkowach juĪ byá zajĊty przez Niemców. Wszystko nam
zabrali. Wszystko – pani Józefa na chwilĊ przerywa wspomnienia. Przymyka oczy jakby odtwarzaáa pod powiekami
minione obrazy. – JakoĞ po wojnie nie szukaliĞmy grobu
mojej mamy. AĪ do teraz. Moje wnuczki chcą odnaleĨü grób
swojej prababci. Nie wiemy jednak, gdzie to wszystko siĊ
staáo. Nikt nie wie. Mój brat mówi, Īe to byáo pod lasem
niedaleko Skórcza. Przyjechaáam wiĊc tutaj z wnuczkami.
MoĪe w Skórczu coĞ wiedzą o ofiarach pierwszych dni wojny. Moja mamusia miaáa na imiĊ Zofia. Dowiedziaáam siĊ,
Īe w tym samym miejscu i dniu zginąá takĪe Wáadek Lenart,
mieszkaniec Subków. To wszystko, co wiem. To wszystko.
DziĊkujĊ panu sekretarzowi miasta Skórcz za to, Īe tak
Īyczliwie nas tutaj przyjąá i wysáuchaá. DziĊkujĊ takĪe panu
Alojzemu Koseckiemu, Īe obiecuje pomóc nam w poszukiwaniach. Bardzo liczymy, Īe znajdą siĊ osoby pamiĊtające
tamte straszne dni i tragiczne wydarzenia i pomogą nam
odnaleĨü miejsce spoczynku mojej mamusi. Moje wnuczki
tak bardzo chcą záoĪyü kwiaty na grobie swojej prababci.
Kochane wnuczki.
– Prosimy wszystkich, którzy cokolwiek wiedzą o opisanych przez panią JózefĊ wydarzeniach, aby skontaktowali
siĊ z nami w dowolny sposób – apeluje Janusz Kosecki, sekretarz UrzĊdu Miejskiego w Skórczu.
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Pelplin – katedra widziana
z Ogrodów Biskupich

WnĊtrze Katedry

Nowe – Gotycka fara
pw. Ğw. Mateusza Apostoáa

Nowe - Pozostaáe skrzydáo zamku krzyĪackiego

ĝwiecie – Stara fara (XIV-XV w.)

ĝwiecie – Zamek
krzyĪacki (XIV w.)

JACEK CHEREK

Sesja historyczna w Opaleniu

J

uĪ po raz trzeci pod koniec marca br. odbyáa siĊ sesja popularnonaukowa w Domu Kultury w Opaleniu.
Sesje takie mają na celu przybliĪenie miejscowym
mieszkaĔcom historii wsi i regionu, który zamieszkują. Spotkanie swoją obecnoĞcią zaszczycili m.in.: Maria Taraszkiewicz-GurzyĔska (burmistrz miasta i gminy Gniew), Walentyna Czapska (przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie),
Marek Barnik, Irena Grabowska, Andrzej Solecki, Piotr
MroziĔski (radni gminy Gniew), Jerzy Cisewski (radny
powiatu tczewskiego), Kazimierz Ickiewicz (radny miasta
Tczew), Andrzej Cejer (soátys Opalenia), Jan Albrecht (soátys JaĨwiska), Jan Ejankowski (znany historyk i regionalista) oraz Karolina Zander (przedstawicielka Nieformalnej
Grupy „Máodzi Aktywni” z Opalenia).
Spotkanie poprowadziá Marek Kordowski, nauczyciel
historii i autor ksiąĪki o Opaleniu. W krótkim wprowadzeniu
wspomniaá nadaniu Zespoáowi Szkóá w Opaleniu imienia
Józefa CzyĪewskiego. Zwróciá teĪ uwagĊ na fakt, Īe jedna
z ulic w Opaleniu nosi jego imiĊ.
NastĊpnie dr Michaá Kargul, prezes Oddziaáu Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie,
zaprezentowaá V numer „Tek Kociewskich”, który kaĪdy
uczestnik sesji otrzymaá w prezencie. Publikacja ta jest rocznikiem wydawanym przez Oddziaá Kociewski ZKP w Tczewie od 2007 roku. Wszystkie roczniki „Tek Kociewskich”
są dostĊpne na stronie Kociewskiej Biblioteki Internetowej,
które moĪna pobraü za darmo.
Jan Kulas przedstawiá Īyciorys oraz dziaáalnoĞü Józefa
CzyĪewskiego – wybitnego dziaáacza patriotycznego, który
urodziá w Widlicach niedaleko Opalenia. Najbardziej owocną czĊĞü swojego Īycia spĊdziá w GdaĔsku, gdzie sprawdziá

siĊ jako wáaĞciciel prĊĪnego zakáadu poligraficznego. Byá
redaktorem i wydawcą dwóch gazet: „Kuriera GdaĔskiego”
oraz „Tygodnika GdaĔskiego”, a takĪe wspóázaáoĪycielem
„Gazety GdaĔskiej”. Wszystkie te czasopisma przyczyniáy
siĊ do krzewienia polskoĞci na Pomorzu.
Krzysztof Korda opowiedziaá o ciekawym epizodzie,
jakim w historii tutejszej ziemi po zakoĔczeniu I wojny
Ğwiatowej byáa Republika Gniewska. Twór ten ówczeĞnie
byá najmniejszym paĔstwem w Polsce. Stolicą republiki
byáo miasto Gniew. Jak kaĪde paĔstwo republika miaáa
swoje wáadze. Na jej czele staá Franciszek Czarnowski
– delegat polskiego rządu przy Landracie kwidzyĔskim.
WáadzĊ ustawodawczą peániáa Powiatowa Rada Ludowa,
której prezesem byá ks. Antoni Wolszlegier. Nad porządkiem i bezpieczeĔstwem mieszkaĔców republiki czuwaáa
StraĪ Ludowa pod dowództwem porucznika Jana Gáowackiego.
Po wygáoszonych referatach miaáa miejsce krótka dyskusja, w której gáos zabrali Jan Ejankowski, Jan Kulas, Krzysztof Korda i Andrzej Solecki. Jan Ejankowski podkreĞliá osobowoĞü Józefa CzyĪewskiego, która wywaráa wielki wpáyw
na osoby, które siĊ z nim zetknĊáy. Jako przykáad podaá Augustyna Frankowskiego, który spotkaá Józefa CzyĪewskiego
w GdaĔsku, gdzie uczyá siĊ koszykarstwa. W wyniku tego
spotkania Augustyn Frankowski zaáoĪyá czytelniĊ publiczną
w miejscowoĞci Nowe nad Wisáą, gdzie byáy prowadzone
m.in. tajne kursy jĊzyka polskiego.
Sesja zostaáa ubogacona wystĊpem máodzieĪy opaleĔskiej. Organizatorem sesji byli: Kociewski Oddziaá Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie i Zespóá Szkóá im.
Józefa CzyĪewskiego w Opaleniu.

WystĊp máodzieĪy szkolnej
fot. Jacek Cherek

Michaá Kargul prezentuje V Zeszyt „Tek Kociewskich”
fot. Jacek Cherek
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UROKI KOCIEWIA

MACIEJ OLSZEWSKI

„Cudze chwalicie…”
czĊĞü druga (ostatnia)

D

roga powrotna do Tczewa biegnie przez cysterską
„maáą ojczyznĊ” ksiĊdza Pasierba. Chyba kaĪdy
z nas byá kiedyĞ w Pelplinie. I chyba nikt z Kociewiaków nie traktuje w sposób podróĪniczo-krajoznawczy tego uroczego, klerykalnego miasteczka. Jest to bodaj
najdobitniejszy przykáad maksymy tytuáującej ten artykuá.
Pelplin to bowiem skondensowana do granic wytrzymaáoĞci
turystyczna piguáka.
Pelplin. Stolica diecezji. Tu zdarzyáo siĊ literalnie
wszystko, co byáo waĪne w moim Īyciu. Jedna ulica prowadzi
z dworca na rynek, druga z rynku, obok katedry, do Starogardu GdaĔskiego, z tym, Īe za mostem rozgaáĊzia siĊ w kierunku cmentarza nad rzeką. Tu bĊdĊ chyba mieszkaá do Ğmierci.
ĩe takie maáe miasteczko? Po tylu podróĪach wiadomo juĪ
mniej wiĊcej, Īe Ğwiat moĪe byü jedną rzeką, jednym koĞcioáem, jedną ulicą, drzewem za oknem, odrobiną ksiąĪek, páyt
i – last but not least – kilku dobrymi ludĨmi – pisaá w „GaáĊziach i liĞciach” ks. Janusz St. Pasierb, kapáan, uczony, poeta, który trwale związaá siĊ z Pelplinem. Po takiej promocji
nie trzeba wiĊcej miasteczka reklamowaü, ale czy wiadomo,
co ks. Pasierba tak zachwyciáo? W koĔcu kaĪdy w Pelplinie
byá, ale czy kaĪdy go zna?
Dwa pierwsze skojarzenia – katedra i Biblia Gutenberga.
Ta pierwsza wybudowana na bagnistym terenie przez zakon
Cystersów na przeáomie XIII i XIV wieku, potĊĪna, monumentalna, z bogatymi zdobieniami i ornamentami, druga
– jedyna w Polsce, jakĪe unikalna ksiĊga.
W prawej nawie bazyliki figurĊ Ğw. àukasza okalają
rzeĨby anioáków. Podczas montaĪu caáoĞci fundatorzy nie
wypáacili artyĞcie tylu pieniĊdzy za oátarz, ile Īądaá, jeden
anioáek wiĊc… jest áysy! W zamian za záoĞliwoĞü pracodawcy rzeĨbiarz usunąá rajskie blond loczki. Inaczej zachowaá
siĊ poszkodowany w podobny sposób wykonawca áawek,
vis a vis owego karykaturalnego oátarza. Nie otrzymawszy
zapáaty, wyrzeĨbiá swoją podobiznĊ na jednym z siedzeĔ.
Zrobiá to jednak na tyle záoĞliwie i baáwochwalczo, Īe twarz
ta umieszczona jest od spodu – by ją ujrzeü, naleĪy klĊknąü.
W katedrze pelpliĔskiej widaü nie tylko ĞwiĊci mają swe
konterfekty, które siĊ czci!
W Muzeum Diecezjalnym, prócz Ğredniowiecznego wyposaĪenia kilku toruĔskich i pomorskich koĞcioáów, ton záota
i zbiorów papieskich, jest jedyny w Polsce egzemplarz Biblii
Gutenberga. O tyle cenny, Īe w oryginalnej, XV-wiecznej
oprawie. Nie kaĪdy wie, Īe na 48 stronie znajduje siĊ plama
tuszu, obnaĪająca technikĊ Ğredniowiecznego druku, Īe Biblii
brakuje stron z Apokalipsą, i… Īe wystawiony w Muzeum egzemplarz to kopia! Oryginaá leĪy w muzealnych katakumbach,
zapewne zabezpieczony jeszcze staranniej niĪ duplikat; chroniony przed zniszczeniem i kradzieĪą, konserwowany regularnie, jest eksponowany tylko w najwaĪniejszych momentach.
Takich i podobnych ciekawostek w Pelplinie mnóstwo.
Prócz typowo sakralnych zabytków, skądinąd niezwykle cen-
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nych, warto miasto odwiedziü we wrzeĞniu, podczas Jarmarku
Cysterskiego, na którym funkcjonuje fantastyczny pchli targ
– raj dla áowców staroci, unikatów i kolekcjonerów wszelkiej maĞci bibelotów! Czynne są takĪe wówczas, niedostĊpne
przez resztĊ roku, Ogrody Biskupie, malownicze i ujmujące.
W Pelplinie przed oknami miaáem caáy park, potĊĪny jak
symfonia i tak piĊkny w swojej nieregularnoĞci, zagmatwaniu i pewnym zaniedbaniu, Īe trudno siĊ byáo oderwaü od
spoglądania w okno. Przed moimi oknami rosáy, wraz z dzikim bzem, potĊĪne jaĞminy – wspomina ks. Pasierb. Uczony
kapáan zostaá pochowany w swojej „maáej ojczyĨnie”. Jeszcze za Īycia upatrzyá sobie w Pelplinie ogromny kamieĔ,
który miaá spocząü na jego mogile. Zwyká wówczas mawiaü
Tylko mnie nie nakryjcie tą straszną betonowo-lastrykową
páytą, Īebym siĊ nie wstydziá zmartwychwstawaü. Gdzie ów
grób z gáazem narzutowym siĊ znajduje? Ciekawy turysta
niech sam odnajdzie.
Nie koniec to jednak turystycznego szlaku wstĊgą kociewską. Odbijając z powrotem na poáudnie, na pogranicze
województwa Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, odwiedzimy Nowe, szeĞciotysiĊczne miasteczko nad Wisáą.
Choü miasto niewielkie, jest niezwykle urokliwe. UĞwiadczyü jego czaru moĪna juĪ nad ranem, gdy nad Wisáą oglądaną z poziomu historycznej dzielnicy Garbuzy, praosady
dzisiejszego miasta, rozpoĞciera siĊ senna mgáa, okalająca
oba brzegi wraz z dzikimi, równymi áąkami.
Po podziale dzielnicowym Pomorze odzyskiwaü zaczĊáo
swą autonomiĊ i w 2 poáowie XII wieku zaáoĪono tu nowy
gród. Wiek póĨniej KrzyĪacy, zajmując miasto, zbudowali
warowniĊ, peániącą onegdaj waĪną funkcjĊ w nadwiĞlaĔskim systemie zamków. Twierdza powstaáa na fundamentach
zniszczonego zamku polskiego, miaáa cztery wieĪe, otoczona
byáa waáem i fosą. Do dziĞ dnia ocalaáo tylko jedno jej skrzydáo, peániące na przestrzeni wieków funkcjĊ kaplicy ewangelickiej, remizy straĪackiej oraz magazynu. Obecnie mieĞci
siĊ tam Centrum Kultury „Zamek”, zawierające w swych
goĞcinnych wnĊtrzach muzeum historyczne, bibliotekĊ,
a takĪe organizujące szereg imprez, nie tylko o charakterze
historycznym czy regionalnym. Warto zwiedziü czĊĞü muzealną z przewodnikiem, który opowiada o historii tak grodu, jak i twierdzy z prawdziwym zapaáem, zaangaĪowaniem
i ogromną ciekawoĞcią, przytaczając mnóstwo szczegóáów
i mniej znanych faktów z dziejów Nowego.
ObecnoĞü rycerzy Zakonu krzyĪackiego pozostawiáa nie
tylko Ğlad w postaci zamkowego skrzydáa. To takĪe gotycki
koĞcióá farny pw. Ğw. Mateusza Apostoáa, najstarszy i najcenniejszy zabytek miasta, jednoczeĞnie jeden z najwiĊkszych
koĞcioáów na caáym Pomorzu, z prezbiterium z 1366 roku
i Ğredniowiecznym, gwiaĨdzistym sklepieniem. We wnĊtrzu
znajduje siĊ takĪe zabytkowa, kamienna kropielnica ozdobiona szeĞcioma wyciosanymi Īebrami oraz kuta mosiĊĪna
misa gotycka, ozdobiona sceną Zwiastowania.
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KrzyĪ i informacja w miejscu dawnego
cmentarza Īoánierzy francuskich
Fragment mapy – Wandkarte des Kreises Pr. Stargard orfennach
den neuesten Hilfsquellen von Paul Baron Legnitz i. Schl. Edgar
Schultz Verlag in Pr. Stargard. – ze zbiorów autora

Wszystkie fot. Krzysztof Kowalkowski

Budynki w KrĊpce

„Biaáy Most” – wiadukt kolejowy w KrĊpce
KrzyĪ w KrĊpce
w miejscu pochowania
niemieckich Īoánierzy
Widok na WdĊ koáo
KrĊpki i sáupy
– pozostaáoĞci
po drewnianym moĞcie
na „drodze poáomskiej”

LeĞniczówka w KĊpce

MARTA BRONK

Regionalnie
– po swojamó
Biesiada kociewska „Wiwat Kociewie”

W

styczniu kaĪdego roku z zaciekawieniem przekáadamy kolejne kartki kalendarza w poszukiwaniu wolnych od pracy dni. Przypáyw radoĞci ogarnia nas, kiedy odkrywamy stronĊ zatytuáowaną
– maj. Powszechnie uwielbiany za przysáowiowy dáugi
weekend, wiosenny miesiąc moĪe byü idealną alternatywą
do aktywnego odpoczynku i okazją do tak zwanego naáadowania baterii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mniejszych i dorosáych smĊtowiaków Zofia Kirszenstein
– wójt gminy oraz Gminny OĞrodek Kultury, Sportu i Rekreacji im. Stanisáawa Muchy w SmĊtowie Granicznym
po raz kolejny zaproponowali peáen atrakcji program imprez plenerowych z cyklu Dni SmĊtowa.

Zespóá „Rodzina” ze Zblewa

Kapela kociewska „Burczybas”

Chór „Záota JesieĔ”

Wszystkie fot. Marta Bronk

1 maj, godzina 14:00 – swojskie rozpoczĊcie majówki.
Autorskim pomysáem Zofii Kirszenstein oraz wymienionego
oĞrodka kultury byáo zorganizowanie biesiady kociewskiej,
która w swoim przesáaniu miaáa zasiaü w przybyáych ziarenko tradycji regionu. Pomimo ĞwiadomoĞci pochodzenia,
w amoku codziennych spraw i obowiązków zapominamy
o wartoĞciach polskiego folkloru. W efekcie tego, zamiast
korzystaü z piĊkna, które jest tuĪ obok, wyjeĪdĪamy w poszukiwaniu nieznanego. Biesiada „Wiwat Kociewie” przeáamaáa
lody pomiĊdzy nowoczesnym Ğwiatem technologii, a tradycją
zakorzenioną w regionaliĨmie. Moc przygotowanych atrakcji bazowaáa na bogactwie obyczajów ziemi kociewskiej,
a niesamowitą atmosferĊ zapewniáy liczne prezentacje artystyczne. WĞród wystĊpujących znaleĨli siĊ: kapela kociewska
„Burczybas”, ludowy zespóá pieĞni i taĔca „Psiotrowe Dziewuchy”, grupa wokalna „Rodzina” oraz Chór Záota JesieĔ.
Z tej okazji zaproszono takĪe Koáa GospodyĔ Wiejskich
z caáego powiatu starogardzkiego, które dziĊki wspaniaáym
prezentacjom przemieniáy scenĊ KuĨni – Centrum Kultury Kociewskiej Lalkowy w prawdziwą karczmĊ ludową.
Szczególne podziĊkowania naleĪą siĊ Paniom z KGW z gminy SmĊtowo za barwne i kolorowe przedstawienia. Kankan
w wykonaniu paĔ zapewne na dáugo pozostanie w pamiĊci widowni. MáodzieĪ mogáa rozwinąü swój talent plastyczno-manualny uczestnicząc w warsztatach garncarskich. Wszystkie
powstaáe podczas warsztatów prace, wykonawcy otrzymali
na pamiątkĊ. Kilka godzin wczeĞniej w Ğwietlicy wiejskiej
w Starej Jani zapanowaáa czarodziejska aura. Dzieci z caáego
terenu gminy SmĊtowo skorzystaáy z zaproszenia Pani Wójt
i wziĊáy udziaá w magicznym pokazie iluzjonistycznym. Jakub Walkowiak doskonaáy iluzjonista swoje „czarodziejskie
sztuczki” zaprezentowaá takĪe w kuĨni, sprawiając tym samym wiele radoĞci zgromadzonej publicznoĞci.
Organizatorzy „Wiwat Kociewie” mają nadziejĊ zapoczątkowaü nową tradycjĊ spotkaĔ z cyklu biesiad kociewskich. Chcąc zachĊciü mieszkaĔców gminy do udziaáu
w majowej uroczystoĞci wynajĊto autokar, dziĊki czemu
kaĪdy caákowicie bezpáatnie mógá dotrzeü do serca kultury
kociewskiej. GoĞcie posileni sáodkoĞciami oraz tradycyjną
pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym biesiadowali
wesoáo, tak jak na prawdziwych Kociewiaków przystaáo.
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Wyjątkową pozycjĊ na mapie naszego zwiedzania Nowego stanowi pofranciszkaĔski koĞcióá pw. Ğw. Maksymiliana Kolbe. Jego dzieje są tak burzliwe, Īe aĪ nieprawdopodobne! A jednak: w XIII wieku usytuowany byá tam klasztor
franciszkanów, których zastąpili dwieĞcie lat póĨniej bernardyni przybyli z Saksonii. Klasztor nie przetrwaá, pozostaá
natomiast XIV-wieczny koĞcióá, zbudowany w miejscu poprzedniego, zniszczonego przez KrzyĪaków. W wieku XVI
przejĊli go ewangelicy, w XVII powrócili tam bernardyni,
zaĞ pod koniec wieku XIX koĞcióá spáonąá. Nowy, neogotycki, postawiony na fundamentach poprzedniego, oddano do
uĪytku w roku 1900. Nie wszystko tam jednak jest wspóáczesne: pod wydáuĪonym prezbiterium znajduje siĊ krypta z 1311 roku! To caákowita mieszanka wyznaĔ i stylów,
niszczona, odbudowywana, zamykana i przejmowana przez
coraz to nowych wáodarzy.
BĊdąc w Nowem, usadawiamy siĊ wygodnie w doskonaáej bazie wypadowej do odwiedzenia okolicznych miejscowoĞci. Przed nami bowiem trzecie co do wielkoĞci miasto
regionu, ĝwiecie. To, Īe miasto niewielkie (niecaáe 26 tys.
mieszkaĔców) nie oznacza bynajmniej, Īe ubogie w cieszące oko osobliwoĞci.
Jedno z najstarszych miast zarówno Polski, jak i regionu
(wzmiankowane na równi z Tczewem w 1198 roku), peániáo
onegdaj funkcjĊ rezydencji ksiĊcia ĝwiĊtopeáka Pomorskiego. DziĊki temu po dziĞ dzieĔ stąpaü moĪemy po gotyckim,
XIV-wiecznym zamku. Nie jest to taka znów zwyczajna
forteca – charakterystyczna wieĪa twierdzy jest odchylona
o 106 centymetrów od pionu. Jest dziĊki temu najwyĪszym
tego typu obiektem w kraju. Na dodatek moĪna siĊ naĔ
wdrapaü po krĊtych, ciasnych, gĊsto uáoĪonych z czerwonej
cegáy schodach. Widok ze szczytu – imponujący!
Najbardziej charakterystyczną i bodaj najpiĊkniejszą
budowlą widzianą z góry jest Stara Fara. KoĞcióá sam wygląda jak zamek, a wáaĞciwie – niczym posĊpne grodzisko.
Ząb czasu nadgryzá ĞwiątyniĊ-warowniĊ tak, iĪ przypomina
dziĞ opuszczoną, mroczną twierdzĊ ksiĊcia-wampira. Jest
tak dlatego, Īe historyczne Stare Miasto, na którym Fara siĊ
znajduje, to od stuleci opustoszaáe przedmieĞcie. NaraĪone
na podtopienia, spoczywające w widáach Wisáy i Wdy, prĊdko staáo siĊ lokalizacją maáo atrakcyjną. W porzucony teren
nie inwestowano, zaniedbano wiĊc takĪe estetykĊ koĞcioáa.
Imponującej wielkoĞci ĞwiątyniĊ budowano zresztą przez
okoáo sto lat, przez co áączy ona w sobie kilka stylów architektonicznych: od gotyku po barok. Taka mieszanka budowlanych trendów nadaáa wyrazisty, charakterystyczny, chmurno-wĊglowy sznyt konstrukcji i strukturze Fary. Jej wnĊtrze,
onegdaj bogate, dziĞ skromnie chyli czoáo do wiernych zza
krat, otwieranych wyáącznie na msze.
Wracając do lokalizacji boĪego przybytku: jeĞli Stare
Miasto nie stanowi juĪ od dawna centrum miasta, to gdzie
go szukaü? OtóĪ zarówno Rynek, jak i ĝródmieĞcie, zlokalizowane dziĞ są w historycznej dzielnicy Nowy ĝwiat.
Wybudowana w XIX wieku prĊdko zdobyáa popularnoĞü.
Patrzy tam na nas dumną, niemal zamkową wieĪą, jasny
i majestatyczny ratusz z 1879 roku. Wtórują mu mieszczaĔskie kamieniczki, jego rówieĞnice, ponad którymi wznosi
swe dwie, czterdziestoszeĞciometrowe, strzeliste wieĪe centralny koĞcióá poluteraĔski pw. Ğw. Andrzeja Boboli.
Jednak prawdziwą peráą w koronie ĝwiecia jest niewątpliwie pobernardyĔski klasztor z koĞcioáem Niepokalanego PoczĊcia NMP. Zbudowana na przeáomie XVII i XVIII
wieku rokokowa Ğwiątynia nie ma sobie równych na caáym
Kociewiu. Trudno teĪ znaleĨü jej konkurencjĊ w regionach

26

sąsiednich. Misterne ornamenty, polichromie wykonane
z rozmachem, záocenia, malunki i obrazy wkomponowane
zostaáy w niewielką, przytulną przestrzeĔ koĞcioáa z atencją,
czcią i wysublimowanym gustem. Do powalającego uroku
tak wnĊtrza, jak i bryáy kompleksu prowadzi równie piĊkna
wieĪa bramna datowana na 1800 rok.
Atrakcją miasta są takĪe cyklicznie organizowane imprezy kulturalne: MiĊdzynarodowy Festiwal Orkiestr DĊtych,
Nocne ĝpiewanie na Zamku, Dni Kultury ĝredniowiecznej
oraz Turniej Rycerski, wkomponowany w tradycje kaĪdego
chyba miasta zamkowego. Po co wiĊc tuáaü siĊ po Ğwiecie,
skoro mamy nasze, kociewskie ĝwiecie?
Tczew leĪy na póánocno-wschodnim kraĔcu Kociewia.
Po przekątnej idącej maksymalnie w dóá, tuĪ przy poáudniowej granicy regionu, leĪą dwie miejscowoĞci, które odwiedzimy na finisz wojaĪu: Gruczno i Chrystkowo. Na zachód
od nich rozciągają siĊ juĪ Bory Tucholskie, na wschód Ziemia CheámiĔska, na poáudnie zaĞ – Kujawy. PomiĊdzy te
zacne krainy wdará siĊ „kociewski fyrtel”. W poáowie drogi zrobimy sobie przystanek. Po to, by odwiedziü Skórcz,
Osiek i TleĔ.
Wszystkie piĊü miejscowoĞci mają nam co innego do zaoferowania. O ile Skórcz wielu zabytków nie posiada (interesujący gotycki koĞcióá pw. Wszystkich ĝwiĊtych z XIV w.),
o tyle pobliski Osiek aĪ kipi od miejsc wartych uwagi. Przede
wszystkim nigdzie w regionie nie spotkamy takiego skupiska
oryginalnych, zabytkowych, w dodatku zamieszkaáych i tĊtniących Īyciem chat kociewskich. Ich szkieletowa konstrukcja i charakterystyczne podcienie malują bajkowy, áagodny
Ğwiat, jakim jest nasza zielona kraina. Nad domostwami góruje neogotycki koĞcióá pw. Ğw. Rocha. Nie on jednak stanowi clou miejscowoĞci. OtóĪ nad Jeziorem KaáĊbie znajdują
siĊ fragmenty murów krzyĪackiego zamku. Osiek naleĪaá
do tych miejscowoĞci, w której Zakon umiejscowiá swą warownie. Niestety, pozostaáe rudymenty przypominają jedynie
miniony urok i ĞwietnoĞü grodu. Kamienno-ceglany zamek
zbudowany zostaá w drugiej poáowie XIV wieku. Przebudowywany, niszczony, odbudowywany, mocno nadwerĊĪony
podczas Potopu szwedzkiego, zostaá ostatecznie rozebrany
pod koniec XVIII wieku. Kamienie i cegáy z rozbiórki wykorzystano przy budowie koszar i máynów w Starogardzie. Nie
jest nam dane podziwiaü dziĞ jego ĞwietnoĞci – pozostaáy,
niewysoki odcinek zarasta trawą, krzewami i mchem.
Z samego serca Kociewia ruszamy wiĊc dalej, na jego
kraniec. Mijamy po drodze prawdziwie rasowy kurort. Kaszubi mają Sopot, Zachodni Pomorzanie ĝwinoujĞcie i Koáobrzeg, a Górale – Zakopane. ĝmiaáo do tej listy moĪna dopisaü TleĔ, niewielkie miasteczko poáoĪone na pograniczu
Kociewia i Borów Tucholskich. Speánia ono wszelkie warunki do tego, by nazwaü je Kurortem przez duĪe K; oĞrodkiem wypoczynkowym z prawdziwego zdarzenia.
Jest tam i deptak, i molo, i plaĪa, i jezioro o przejrzystoĞci
górskiego krysztaáu, a takĪe mnóstwo lasów (a w nich chmary komarów, co teĪ jest przywarą kurortów) i báoga cisza
– idealne warunki do wypoczynku. Zarówno czynnego, jak
i biernego: miáoĞnicy kąpieli sáonecznych z pewnoĞcią siĊ
nie zawiodą, zaĞ kajakarze, páywacy i Īeglarze mają w Tleniu nie tylko pierwszorzĊdne warunki do korzystania z wody,
ale takĪe doskonale zorganizowane zaplecze wypoĪyczalni
rowerków wodnych czy áódek. JeĞli by tego byáo maáo, TleĔ
przygotowaá takĪe atrakcje dla piechurów: prócz malowniczo poáoĪonych ĞcieĪek spacerowych, zorganizowano póá
tuzina tras dla miáoĞników nordic walkingu – kaĪda o innym
poziomie trudnoĞci. SprzĊt moĪna wypoĪyczyü, a szlaki
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UROKI KOCIEWIA
przemierzaü indywidualnie bądĨ grupowo, z instruktoremprzewodnikiem.
Niewątpliwą zaletą miasteczka jest jego poáoĪenie,
umoĪliwiające Ğwietny dojazd. Samochody mogą bezpiecznie staü na bezpáatnych parkingach; jest teĪ TleĔ poáoĪony
przy trasie kolejowej – osoby niezmotoryzowane bez problemu dotrą pociągiem na upragniony, wakacyjny odpoczynek. A wypoczywaü jest gdzie. TleĔ oferuje imponującą
bazą noclegową, na kaĪdą kieszeĔ i wymagania. Jest wiĊc
z jednej strony luksusowy hotel, w którym nawet najwybredniejsze gusta zostaną zaspokojone, a z drugiej – dwa
pola namiotowe; jedno przy samej plaĪy, oferujące dostĊp
do prądu i pryszniców, drugie – w samym kurorcie, takĪe
zelektryfikowane. MoĪna na nich robiü namiot, albo postawiü przyczepĊ kempingową. PoĞrodku plasują siĊ domki,
które moĪna wynająü. Tych w Tleniu gro – od najprostszych,
a co za tym idzie, najtaĔszych, po nieco droĪsze apartamenty.
W ofercie są takĪe pensjonaty i kwatery prywatne, które
mieszkaĔcy chĊtnie i niedrogo wynajmują wczasowiczom.
WzdáuĪ deptaku ciągną siĊ sklepy, knajpki, bary i restauracje, w których moĪna posiliü siĊ smacznym posiákiem.
Znajdują siĊ tam takĪe kramy z pamiątkami, watą cukrową
i zabawkami dla dzieci. Jego zwieĔczenie stanowi zielony
plac ozdobiony kilkumetrowymi rzeĨbami. To skwer im.
Alfonsa Hoffmanna, inicjatora rewitalizacji miejscowoĞci
i stworzenia z Tlenia kurortu. To jemu zawdziĊczamy urok
wsi nad jeziorem Mukrz i rzekami Wdą i Prusiną. Przede
wszystkim jednak wdziĊk i piĊkno emanują od nienaruszonego stanu przyrody – czáowiek nie podporządkowaá jej sobie, lecz wkomponowaá siĊ w naturalny bieg natury. TleĔ
otacza Wdecki Park Krajobrazowy, zapewniający czyste,
ĞwieĪe powietrze, tworząc zeĔ Zielone Páuca Kociewia.
W wakacje wiĊc – do-TleĔmy siĊ!
Dwa ostatnie przystanki podróĪy leĪą na kraĔcu Kociewia. Zarówno w Grucznie, jak i w Chrystkowie nie natrafimy na ruiny czy fragmenty przeszáoĞci bezpowrotnie
minionej. Czekają nas bowiem w peáni zachowane obiekty.
W pierwszej z miejscowoĞci zwiedziü moĪemy oryginalny,
zabytkowy máyn wodny z 1888 roku. Po 110 latach pracy
silników, najpierw napĊdzanych wodą, póĨniej elektrycznych, zakoĔczyá swoją pracĊ i odszedá na zasáuĪoną emeryturĊ. DziĞ jest siedzibą Towarzystwa Przyjacióá Dolnej Wisáy oraz muzeum. TuryĞci mogą zwiedziü wnĊtrze máyna, co
jest naprawdĊ fascynującą, Īywą lekcją historii.
Kilka kilometrów dalej na poáudnie, w Chrystkowie stoi
drewniany, pomennonicki dom podcieniowy z 1770 roku.
Zabytek unikalny, powalający na kolana zarówno swą wielkoĞcią, jak i charakterem – to jeden z ostatnich, a juĪ z caáą
pewnoĞcią najlepiej zachowanych obiektów Ğwiadczących
o obecnoĞci na Kociewiu w dobie reformacji osadników
holenderskich. Dom kryty strzechą jest obecnie skansenem.
Gromadzi w swych goĞcinnych wnĊtrzach eksponaty związane z codziennym Īyciem rybaków i rolników. ChĊtnych
do odwiedzenia chrystkowej chaty zachĊcam do przyjazdu
w dniu obecnoĞci pana przewodnika – opowiada o domu
i historii z prawdziwym zaangaĪowaniem, entuzjazmem
i zamiáowaniem! Wycieczka zyskuje wówczas podwójnie.
Choü szlak kociewski dobiegá koĔca, to jednak za Chrystkowem i Grucznem atrakcji turystycznych bezlik – nieodlegáe
Cheámno z przepiĊknym, renesansowym ratuszem, malownicze Koronowo z cysterskim opactwem, Tuchola wraz z trzema tysiącami km2 borów sosnowych, wreszcie Bydgoszcz,
najwiĊksze miasto Kujaw, stolica województwa… Ale to juĪ
tematy na opowieĞci przy innym ogniu, w inną noc…
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

KrĊpki
wieĞ o 400-letniej
historii

K

rĊpki to wieĞ w soáectwie Ocypel w gminie Lubichowo w powiecie starogardzkim. PoáoĪona w Borach Tucholskich 1,5 km na poáudnie od asfaltowej
drogi áączącej Lubichowo z Ocyplem. Trzeba jednak zaznaczyü, Īe droga ta powstaáa dopiero w II poáowie XX wieku.
WczeĞniej droga z Ocypla do Lubichowa wiodáa w Ocyplu
dzisiejszą ul. Lubichowską do leĞniczówki Krempka, nastĊpnie przechodziáa przez wiadukt (tzw. Biaáy Most) nad
torami kolejowymi i przed Wdą áączyáa siĊ z „drogą poáomską”. Po przejĞciu drewnianym mostem na drugi brzeg Wdy
wiodáa wzdáuĪ torów kolejowych po ich póánocnej stronie.
Na wysokoĞci leĞniczówki Brzózki pod torami kolejowymi
przechodziáa na ich poáudniową stronĊ, aby nastĊpnie juĪ
w Lubichowie przed stacją kolejową przejĞü na póánocną
stronĊ torów, dając koáo stacji kolejowej w Lubichowie początek dzisiejszej ulicy Dworcowej. Z leĞniczówki KrĊpka
niezaleĪnie od drogi do Ocypla prowadzi druga droga na
poáudnie dochodząc do szosy Ocypel – Wda. Droga ta nazywana byáa przez starszych mieszkaĔców Ocypla „drogą
majową”, trudno powiedzieü dlaczego. Ciekawostką jest
fakt, Īe wĞród sosnowego lasu przy tej drodze roĞnie stara
samotna lipa1.
Nazwa wsi KrĊpki jest to jedyna nazwa w Polsce. Są
jednak wsie o nazwie KrĊpa, KrĊpica, KrĊpice, KrĊpiec,
KrĊpiny2. Pierwotnie wieĞ nazywaáa siĊ Krampka. Józef Milewski pisze, Īe dawni mieszkaĔcy wywodzili nazwĊ od sáowa krĊpy, skurcze, skrĊty, jakie robi przepáywająca tu obok
Wda. Jednak, jak dalej twierdzi, pierwotna nazwa brzmiaáa
Krampka, zapewne od sáowa kram (buda), postawionego
przez smolarza-wĊglarza, który w GdaĔsku smoáowaá kadáuby okrĊtów3. W innej swej pracy Milewski nazwĊ wsi wywodzi od rzeczki Krampki. Pisze teĪ, Īe w 1765 roku wieĞ
nazywano Huta Nowa4. Inaczej sáowa KrĊpa lub Krempa
táumaczy Samuel Linde, który pisze: KrĊpa, Krempa, gatunek klamry, narzĊdzie do krĊpowania, Gall. Crampe, crampon; die Krampe. Zamoyski wziąá Maximiliana z woyskiem
swoim w krĊpy. (BáaĪ. Tá. A z b. w niewolą)5. MoĪe wiĊc nazwa wsi pochodziü od uĪytego narzĊdzia lub teĪ od jakiegoĞ
wydarzenia historycznego, podczas którego w miejscu tym
wziĊto w niewolĊ grupĊ Īoánierzy. TakĪe w jĊzyku niemieckim sáowo die Krampe oznacza klamrĊ, skobel. Natomiast
jeszcze inne pochodzenie nazwy wsi znajdujemy w ksiąĪce
„Nazwy miejscowe Polski”, w której czytamy: KrĊpki wieĞ
woj. GdaĔskie Gm. Lubichowo, 12 km na pán – zach od Skórcza: Krempka, w Krempce 1770 PMT VII; Krampken 17961802 Mp Schröt. XV, Krämpken – KrĊpki 1879 KĊtN 33,
KrĊpki niem. Krampken 1883 SG IV 671. (…) Nazwa wsi od
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ap. KrĊpa, „sucha wyniosáoĞü na bagnie” z sufiksem – ka,
lub ponowiona z nazwy potoku, KrĊpka, niem. Krampka (dopáyw Wdy)6. Nazwa Krampka funkcjonuje w mowie potocznej jeszcze do dziĞ i wielu mieszkaĔców Ocypla i KrĊpek
tak wáaĞnie nazywa tĊ wieĞ. Trzeba tu jednak napisaü, Īe
nazwa KrĊpki obowiązywaáa, jako oficjalna na pewno juĪ
w 1921 roku, gdyĪ w takiej wáaĞnie formie wymienia ją spis
powszechny7. WieĞ i leĞniczówka w czasach zaboru nosiáy
nazwĊ Krampken8.
Trudno jednoznacznie powiedzieü kiedy powstaáa osada.
Józef Górnowicz powoáując siĊ na Der Landräthliche Kreis
Stargard In Westpreussich B. Stadie pisze, Īe osada istniaáa w 1609 roku9. Podobną informacjĊ znajdujemy w pracy
E. Bahra, który pisze: Krampken, poáoĪone na poáudniowy
zachód od Neumühle nad maáym dopáywem Czarnej Wody,
wymienione juĪ w 1609 r. w przywileju niĪej poáoĪonej nad
Czarną Wodą karczmy Wda10. Milewski dodaje, Īe byáo to
dobro dzierĪawne, wspominane w dokumencie karczemnym
Wdy z 1609 r. W 1765 r. istniaáa tu huta szkáa, a osiedle nosiáo nazwĊ Huta Nowa11. WieĞ Krempka, zwaną inaczej Huta
Nowa wymienia wizytacja diecezjalna parafii Lubichowo,
przeprowadzona w 1765 roku12.
W 1770 roku KrĊpka jest wymieniana jako pustkowie
w starostwie Borzechowskim13. Na przeáomie 1772/73 roku
wymieniane jest pustkowie Krampka zajmujące obszar
1 wáóki czynszowej (ok. 16,4 ha)14. Na tej jednej wáóce gospodaruje dzierĪawca Franciszek Cichocki. Ponadto mieszkają tu dwie kolejne rodziny dzierĪawców i 5 rodzin zagrodników (kätner), áącznie 34 mieszkaĔców15.
W 1780 roku osada KrĊpka naleĪaáa do starostwa borzechowskiego w powiecie tczewskim, której wáaĞcicielem
byá nobili Franciszek Ciechocki16. OkreĞlenie nobili dotyczy
osoby dobrze urodzonej, szlacheckiego rodu, wáaĞciciela
wsi lub jej czĊĞci. Potwierdza to informacjĊ Milewskiego
mówiącą, Īe juĪ w pierwszej poáowie XIX wieku Krempki byáy folwarkiem przynaleĪnym do von Cichockiego17.
W KrĊpce mieszkaáo 13 katolików, z czego 10 komunikowanych oraz 4 akatolików18. Wymieniani tu akatolicy to
prawdopodobnie niemieccy ewangelicy, których napáyw na
teren Pomorza sukcesywnie wzrastaá. Byü moĪe wĞród nich
byáa rodzina Pac. Jak czytamy w ksiĊdze Ğlubów, w dnia 8
czerwca 1797 roku związek maáĪeĔski w Zblewie zawarli
mieszkaĔcy Krampki – katolik Stefan ĩabiĔski i protestantka Barbara Pacówna. Kolejny Ğlub mieszkaĔców Krampki
odbyá siĊ 5 grudnia 1801 roku. Wówczas to związek maáĪeĔski zawarli Mateusz ĩabiĔski i Barbara Pecowa. Byü moĪe
Barbara Pecowa byáa matką Barbary Pacówny, zaĞ Mateusz
ojcem wspomnianego tu Stefana. Kolejne Ğluby odbywaáy
siĊ co roku, 15 sierpnia 1802 roku pomiĊdzy Janem Brykowskim z Markocina i mieszkanką osady Krampka Julianą
Tredorówną, a 16 sierpnia 1803 roku pomiĊdzy Michaáem
Makowskim ze wsi Maryska (?) i mieszkanką Krampki
nobili Dorotą Cichoszczanką. Kolejny Ğlub w tej rodzinie
odbyá siĊ 4 lutego 1805 roku, kiedy to nobili Franciszek Cichocki zawará związek z Marianną WĊsierską19. Na mapie
Schroettera z lat 1796-1806 pokazana jest osada Krampken
poáoĪona 1/6 mili na zachód od drogi prowadzącej ze ĝliwic przez Poáom (Pollum) w kierunku Lubichowa. Pisząc
o wspomnianej tu mapie Schroettera warto opisaü zawarte
w niej informacje. Pierwszą istotną informacją jest ówczesny
ukáad komunikacyjny. Gáówną drogą w tej okolicy byá dukt
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ze ĝliwic przechodzący przez nieistniejącą dziĞ osadĊ Poáom (Pollum), który nastĊpnie zostawiaá Ocypel (Occippel),
KrĊpki (Krampken) po póánocnej stronie, przechodziá przez
Kaliska Bietowskie, Szteklin, KoteĪe i koĔczyá siĊ w Starogardzie20. Droga ta na mapie z 1933 roku jest opisana jako
„Droga Poáomska”, choü stanowi wówczas juĪ zwykáy leĞny
dukt21. Nazwa ta przetrwaáa kolejne lata i figuruje jeszcze na
mapach z 1983 r. wydawanych przez Urząd Geodezji22.
Lata 1807-1813 zapisaáy siĊ waĪnymi wydarzeniami spowodowanymi wyzwoleniem kraju przez wojska napoleoĔskie
i idące z nimi wojska polskie. Wojska polskie przechodziáy
takĪe przez opisywane tu tereny. Wda stanowiáa w styczniu
1807 roku liniĊ rozdzielającą wojska pruskie od polskich.
Brak jednak szczegóáowych informacji dotyczących losów
KrĊpki i jej mieszkaĔców w czasie wojen napoleoĔskich,
ale okolice te byáy na pewno miejscem przemarszu wojsk
napoleoĔskich, a moĪe takĪe potyczek. Wda (Czarna Woda)
stanowiáa w styczniu 1807 roku liniĊ frontową na odcinku
pomiĊdzy Mokrym, Wojtalem i ĝwieciem pomiĊdzy nacierającymi wojskami Napoleona i broniącymi siĊ wojskami
pruskimi. Wiadomo teĪ, Īe w styczniu 1807 roku 30 kawalerzystów pod rozkazami páka Dziewanowskiego zaskoczyáo 60 kawalerzystów pruskich w Borzechowie i prawie bez
oporu wziĊáo do niewoli 15 jeĔców23. Na temat pobytu wojsk
napoleoĔskich w okolicy KrĊpki pozostaáo podanie ludowe,
o którym tak pisaá w 1922 roku ks. Frydrychowicz: Napis
francuski na starym murze w Krampce. Wioska Krampka lub
KrĊpki leĪy nad Czarną Wodą w powiecie starogardzkim na
póánoc od Ocypla. Tam widaü resztki starego muru, na którym jest francuski napis wyryty, pochodzący z czasów wojen
napoleoĔskich a opiewający, Īe gdyby Francuzi jeszcze raz
mieli dotąd przybyü, to tutejsi mieszkaĔcy nie potrzebowaliby siĊ niczego od nich obawiaü, bo ich tak bardzo dobrze
przyjĊli. To teĪ podczas ostatniej wojny Ğwiatowej ludzie sobie
to tu chĊtnie przypominali. Opowiedziaá J. W. z Lubichowa,
uczeĔ z IV klasy24. Wspomniana tu ostatnia wojna Ğwiatowa
to I Wojna ĝwiatowa (1914-1918). Trudno powiedzieü z jakim wydarzeniem byá związany pobyt wojsk francuskich
w tej okolicy. Czy byáy to walki z wojskami pruskimi w 1807
roku, czy teĪ w okolicy odbyáa siĊ jeszcze jedna bitwa, o której brak informacji, ale w jej efekcie zginĊli napoleoĔscy Īoánierze. Nie wiadomo teĪ kiedy ewentualnie ta bitwa mogáaby
siĊ odbyü, czy w 1807 roku, czy teĪ w czasie odwrotu wojsk
napoleoĔskich w 1813 roku. Wiadomo, Īe w 1812 roku przez
okoliczne tereny ciągnĊáy wojska napoleoĔskie na MoskwĊ.
Zapewne tą samą drogą niedobitki armii napoleoĔskiej wracaáy w 1813 roku z Moskwy, gdyĪ trakt gáówny ze wschodu
na zachód prowadziá przez TucholĊ, ĝliwice Osiek do Nowego i Kwidzyna. Byáa teĪ tzw. droga królewska prowadząca
przez TucholĊ, Bysáaw do ĝwiecia. To wáaĞnie Napoleon,
prowadząc na MoskwĊ swe wojska, kazaá wyciąü nową krótszą drogĊ przez las pomiĊdzy Tucholą a Osiem. CzĊĞü drogi,
przez BrdĊ w okolicy Plaskosza i WdĊ koáo Tlenia, kazaá wybrukowaü, bo inaczej armaty by w piasku grzĊzáy25. Byáy teĪ
inne mniejsze szlaki, a jeden z nich prowadziá zapewne przez
tzw. „DrogĊ Poáomską” na co wskazywaü mogą wspomniane
powyĪej francuskie groby w okolicy wsi KrĊpki. Jeszcze do
dziĞ we Wdzie w okolicy KrĊpek tkwią pozostaáoĞci drewnianych sáupów, które byáy podporami ostatniego drewnianego
mostu stojącego jeszcze w latach 50. XX w. Kolejne podanie
moĪe wyjaĞniaü okres, w którym zginĊli Īoánierze francuscy.
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Ks. Frydrychowicz tak zapisaá to podanie wydane w 1922
roku: Na wyprawie przeciw Rosji ciągnąá Napoleon takĪe
przez Pomorze. W Tucholi podzieliá wojska na dwa oddziaáy. Jeden szedá przez Osie do Nowego, a drugi przez Skórcz.
W tej okolicy jest strumyk Poáum, áączący dwa jeziora: Ocypel i Dáugie. U nas w Zelgoszczy zachowaáo siĊ podanie
ludowe, Īe Napoleon przez ten strumyk prowadziá ten drugi oddziaá. Opowiedziaá B.C. z Zelgoszczy, uczeĔ V klasy26.
Tu naleĪy jedynie dodaü, Īe cmentarz zostaáy zniwelowany
w latach 60-70 na polecenie ówczesnych lokalnych wáadz,
a w jego miejsce posadzono las. DziĊki mieszkaĔcom KrĊpki
udaáo siĊ zlokalizowaü stary cmentarz, a p. Maciej àobocki,
interesujący siĊ tematem, postawiá w tym miejscu krzyĪ metalowy z informacyjną tabliczką.
Pisząc o przeáomie wieku XVIII i XIX naleĪy przypomnieü, Īe ówczesne Bory Tucholskie nie byáy tak bardzo
zasiedlone jak dziĞ, a ich obszar byá znacznie wiĊkszy.
W dalszym ciągu byáo w nich bardzo wiele wszelkiego rodzaju zwierzyny. DuĪy problem stanowiáy wówczas wilki,
które np. w latach 1788-1789 zabiáy na Pomorzu 104 konie,
24 woáy, 7 krów, 4 cielĊta i 176 owiec. Ta uciąĪliwoĞü spowodowaáa, Īe wilki zabijano na wszelkie sposoby, kopiąc
wilcze doáy, polując na nie czy teĪ wykáadając truciznĊ. Jak
wielka byáa iloĞü wilków obrazuje fakt, Īe tylko w latach
1816-1823 w ten sposób na Pomorzu zabito 1200 wilków27.
W 1815 roku na terytorium caáych Prus wprowadzono nowy podziaá administracyjny, dzieląc je na dziesiĊü
prowincji, a te na rejencje. Prusy Zachodnie podzielono
wówczas na dwie rejencje: gdaĔską i kwidzyĔską, a powiat starogardzki znalazá siĊ w rejencji gdaĔskiej. W 1817
roku dokonano takĪe nowego podziaáu administracji leĞnej
tworząc nowe rewiry, których powierzchnia wynosiáa od 11,5 mili kwadratowej. Tu naleĪy wyjaĞniü, Īe chodziáo tu
zapewne o milĊ pruską, która równaáa siĊ 7532,48 m, tak
wiĊc obszar rewiru wynosiá od 56 do 85 km kw. Rewiry
przydzielono do utworzonych w miejsce objazdów Inspekcji
LeĞnych (Forstinspektionen). Jak pisze Johannes Mühlradt
do Inspekcji Drewniaczek naleĪaáy Drewniaczek i Wirty28.
WyjaĞniü trzeba, Īe wspomniany tu Johannes Mühlradt, to
ewangelicki pastor z Páociczna w dzisiejszej gminie Kaliska. Pisząc o ewangelikach naleĪy tu dodaü, Īe w 1833 roku
otrzymali oni swój zbór wybudowany w Borzechowie29.
W 1848 roku we wsi KrĊpka (Krempka) mieszkaáo 30
katolików30. W pierwszej poáowie XIX wieku Krempki
byáy folwarkiem naleĪącym do von Cichockiego, a potem
do Rogowskiego, który byá Īonaty z córką Cichockiego.
Syn Rogowskiego oĪeniá siĊ z Matyldą Wysocką z Ocypla.
W II poáowie XIX wieku KrĊpki zostaáy rozparcelowane31.
W 1867 roku we wsi Krampka mieszkaáo 82 katolików32.
Schematyzm nie podaje iloĞci ewangelików. Nie wymieniono odrĊbnie leĞniczówki. WiĊcej informacji znajdujemy
w Topographisc-statistisches hadbuch für den Regierungsbezirk z 1869 roku. KsiĊga ta podaje, Īe osada Kramken byáa
majątkiem dzierĪawy wieczystej (Erbpahtsgut). Jej obszar
wynosiá 321,73 morgi. Byáo to 5 gospodarstw gburskich
(bäuerliche) i 7 zagrodników (Käthnerbestitzungen). W osadzie w 13 zabudowaniach mieszkaáy razem 94 osoby, z czego 90 katolików i 4 ewangelików33.
Trudno powiedzieü, kiedy powstaáo leĞnictwo KrĊpki.
Nie wymienia leĞniczówki w KrĊpce wspomniana ksiĊga
z 1869 roku, choü wymienia leĞniczówkĊ Broska jako nale-
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Īącą do NadleĞnictwa Wirty34. Jak pisze Johannes Mühlradt,
pod koniec XIX wieku w Borach Tucholskich utworzono
nowe nadleĞnictwa i leĞnictwa. W 1880 roku powstaáo m.in.
nadleĞnictwo Lubichowo (Deutscheide), do którego naleĪaá
tzw. obwód ochronny (Schutzbezirken) Krampken, dziĞ leĞniczówka KrĊpka35. Jak juĪ wczeĞniej napisano, brak takiego zapisu w ksiĊdze gruntowej z 1880 r. MoĪe nadleĞnictwo
w Lubichowie powstaáo po wydaniu spisu lub teĪ spis nie
uwzglĊdniá zmian w organizacji nadleĞnictwa. Wiadomo,
Īe nadleĞnictwo w Lubichowie na pewno powstaáo i istnieje do dziĞ. Tak wiĊc leĞnictwo KrĊpka musiaáo powstaü ok.
1880 roku. TakĪe Johannes Mühlradt w swojej ksiąĪce Die
Tuchler heide in Wort und Bild pisze, Īe pod koniec XIX
wieku w Borach Tucholskich utworzono nowe nadleĞnictwa. W 1880 roku powstaáo m.in. nadleĞnictwo Lubichowo
(Deutschheide), do którego naleĪaáy tzw. obwody ochronne (Schutzbezirken) – Lassek, Hammer, Krampken, Broska,
Neumühl, dziĞ leĞniczówki Bojanowo, Wdecki Máyn, KrĊpka, Brzózki i zabudowania Máynki naleĪące do NadleĞnictwa
Lubichowo. Natomiast osada Poáom (Pollum) wymieniana
jest jako leĞniczówka naleĪąca do NadleĞnictwa Osieczna
(Hagenort)36.
Pod koniec XIX wieku w KrĊpkach mieszkaá NierybiĔski, byü moĪe pochodzący z nieistniejącego dziĞ Nierybna
w gminie Kaliska. Wiadomo, Īe tu mieszkaá w 1881 roku,
lecz nie wiodáo mu siĊ, gdyĪ starogardzki sąd okrĊgowy
ogáosiá, Īe 23 kwietnia odbĊdzie siĊ sprzedaĪ jego wáasnoĞci
(11 mórg)37. Prawdopodobnie chodziáo tu o morgi pruskie
(1 morga = 2553,21 m kw.), co by oznaczaáo, Īe gospodarstwo to miaáo tylko 2,8 ha.
W 1904 roku we wsi Krampken mieszkaáo 169 katolików, natomiast w leĞniczówce Krampken mieszkali prawdopodobnie wyáącznie ewangelicy, lecz brak informacji co
do ich liczby38. W 1905 r. w KrĊpce mieszkaáy 153 osoby39.
W 1906 roku Krampken jest wymieniana jako wieĞ oraz
siedziba leĞniczówki40. W latach 1906-1908 wybudowano
liniĊ kolejową Szlachta – Skórcz, której otwarcie nastąpiáo
20 sierpnia 1908 roku41. Jej trasa przebiegaáa na zachód od
wsi KrĊpka i zapewne mieszkaĔcy byli zatrudnieni przy budowie kolei. Pierwszy uroczysty przejazd pociągu nastąpiá
w dniu 1 wrzeĞnia 1908 roku42. W ten sposób poáączono liniĊ
kolejową Bydgoszcz – GdaĔsk z linią kolejową áączącą PiáĊ
(przez Chojnice) z Tczewem. W trakcie prac postawiono
wiele mostów i wiaduktów. Na uwagĊ zasáugują takĪe dwa
Īelbetowe wiadukty drogowe wybudowane latach 19051907 w trakcie budowy linii kolejowej w okolicy Ocypla. Są
one jako jedne z nielicznych zachowanych do dziĞ wczesnych
mostów Īelbetowych zbudowanych na Pomorzu. Pierwszy
z nich znajduje siĊ w okolicy KrĊpki na odcinku pomiĊdzy
Ocyplem a Lubichowem, drugi zaĞ na zachód od Ocypla
w kierunku Osiecznej, pomiĊdzy jeziorami Ocypel i Ocypelek. Mosty te są reprezentatywne dla mostów Īelbetowych
wznoszonych w początkach XX w. na liniach kolejowych
ĝląska, Wielkopolski i Pomorza przez firmĊ br. Huber z Wrocáawia, która obok mostów wznosiáa takĪe liczne konstrukcje
Īelbetowe (m.in. wieĪe wĊglowe i zbiorniki wĊgla, zbiorniki
wody, wieĪe ciĞnieĔ43.
WieĞ podczas spisu powszechnego przeprowadzonego 30 wrzeĞnia 1921 roku miaáa 22 budynki mieszkalne,
w których mieszkaáy 152 osoby, 74 mĊĪczyzn i 78 kobiet.
Wszyscy zadeklarowali narodowoĞü polską i wiarĊ katolic-
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ką. NiezaleĪnie od wsi dokonano spisu w leĞnictwie KrĊpki,
które administracyjnie naleĪaáo do nadleĞnictwa Lubichowo.
Mieszkaáy tu 2 osoby (mĊĪczyzna i kobieta), Polacy, katolicy44. Pisząc o leĞnictwie w latach miĊdzywojennych warto tu
kilka zdaĔ napisaü o nadleĞnictwie Lubichowo, do którego
leĞniczówka KrĊpki naleĪaáa.
W 1928 roku wedáug schematyzmu diecezji cheámiĔskiej z 1928 roku we wsi KrĊpka (Krampka) mieszkaáo
193 katolików, a w leĞniczówce KrĊpka 4 katolików45.
W 1933 roku nadleĞniczym byá Leon Kostka, a leĞniczymi w leĞnictwach podlegáych nadleĞnictwu w Lubichowie
byli Henryk Kaczkowski, Franciszek Guz, Józef TalaĞka,
Anastazy Graban oraz peániący obowiązki leĞniczego Brunon Kryn i podleĞniczy Marcin PochopieĔ46. Niestety, nie
udaáo siĊ ustaliü kto gdzie pracowaá i którym leĞnictwem
kierowaá.
Jak w wielu wsiach, tak i tu miaá miejsce nieszczĊĞliwy
wypadek. Przy koszeniu trawy poraniá siĊ nijaki Józef Máodzianowski. Mając w kieszeni nóĪ stoáowy, schyliá siĊ gwaátownie w skutek czego tak powaĪnie siĊ zraniá, Īe nie dáugo
póĨniej wyzionąá ducha47.
Ostatnimi przedwojennymi leĞniczymi w KrĊpce byli
Wondka i Klamra, którzy w pierwszych dniach wrzeĞnia zostali wywiezieni z KrĊpki. Pozostaá máodszy brat Wondki,
który zajmowaá siĊ gospodarstwem. W 1942 roku do pracy na gospodarstwie poszedá máody Stanisáaw Guz, który
pracowaá tu do jesieni. W tym samym roku leĞnictwo objąá Niemiec Taube, który przejąá takĪe caáe gospodarstwo.
W marcu 1943 roku Stanisáaw Guz ponownie podjąá pracĊ
w leĞniczówce, gdzie zostaá skierowany przez Arbeitsamt
i pracowaá tu do lipca 1943 roku48.
Brak informacji o KrĊpce z okresu okupacji. Wiadomo, Īe wywáaszczony zostaá wáaĞciciel 10 ha gospodarstwa
Marian Poáom49. Jak pisze Maciej àobocki, dnia 18 lutego
1945 roku, podczas nalotu lotniczego koáo KrĊpki, polegáo
28 Īoánierzy armii czerwonej, w tym 5 jeĔców Wehrmachtu. ĩoánierze radzieccy zostali pochowani w Ocyplu, skąd
w 1948 roku zostali ekshumowani. ĩoánierze niemieccy zostali ekshumowani w 2004 roku50. W miejscu pierwotnego
pochówku pan Maciej àobocki postawiá krzyĪ i zawiesiá tablicĊ informacyjną.
Jak wspomina pani Krystyna Rogowska, córka Jana
Orzáowskiego, po II wojnie Ğwiatowej leĞniczym byá pan
Peron. Po nim w dniu 1 wrzeĞnia 1955 roku leĞniczym
w KrĊpce zostaá urodzony w Lubichowie Jan Józef Orzáowski. Do KrĊpki przyszedá z LeĞniczówki Grzybowski Máyn
w NadleĞnictwie Wawrzynowo. Orzáowski byá leĞniczym
w KrĊpce do emerytury, na którą przeszedá 30 maja 1971
roku. Nowym leĞniczym zostaá jego syn Tadeusz Orzáowski,
który leĞnictwo objąá 1 czerwca 1971 roku i na stanowisku
leĞniczego pracuje do chwili obecnej51.
Józef Milewski opisując w 1985 roku okolice Lubichowa i Ocypla tak pisaá o KrĊpkach: Osiedle ĞródleĞne, dziĞ
wyludnione, gdyĪ w siedmiu zabudowaniach mieszka tylko
13 ludzi. Inni z braku dochodowych zajĊü wyprowadzili siĊ
do miast52.
Wedáug stanu na dzieĔ 31.12.2011 roku w KrĊpkach
mieszka 22 staáych mieszkaĔców. Jest jednak wiele osób
posiadających w KrĊpce swoje domy, w których mieszkają
jedynie czasowo, gáównie w okresie lata i w związku z powyĪszym nie są we wsi zameldowani53.
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OLIMPIA GOãDYS

Dzieje nazwy miasta Nowe nad Wisáą1

O

pracowanie dziejów nazwy miasta Nowe (woj. kujawsko-pomorskie) w literaturze pozostawia jeszcze wiele otwartych pytaĔ. Nie są znane ani nazwa
grodu, ani teĪ znaczenie dzisiejszej nazwy miasta. Wedáug
etymologów pierwotna sáowiaĔska nazwa mogáa zawieraü
przymiotnik nowe w znaczeniu nowy gród lub miasto, na
co wskazuje niemiecka forma Neuenburg (neue = nowy,
Burg = gród, zamek)2. Zdaniem historyków i archeologów
nazwa Nowe moĪe odnosiü siĊ do nowego grodu, który
przejąá funkcjĊ starego3. WstĊpne badania archeologiczne
przeprowadzone w poáudniowej czĊĞci miasta (Garbuzy)
w 2001 roku wskazują rzeczywiĞcie na moĪliwoĞü istnienia
tam grodu w drugiej poáowie 12 wieku4. Wyniki tych badaĔ
moĪna powiązaü z historyczną wzmianką o grodzie z 1185
roku. Wzmianka ta jednak nie ma Īadnego potwierdzenia
w Ĩródáach5. Z powodu braku Ĩródeá pisanych do drugiej
poáowy 13 wieku i szerszych badaĔ archeologicznych, na
dzieĔ dzisiejszy pewną informacją pozostaje zaledwie lokalizacja grodu na Garbuzach6. Wszelkie próby wytáumaczenia nazwy Nowe poprzez szukanie powiązaĔ ze starszym
grodem są jedynie niepewnym przypuszczeniem, zwáaszcza
Īe historyczne nazwy Nowego odnoszą siĊ, z jednym specyficznym wyjątkiem (wzmianka w Kronice Dusburga z 1266
roku – patrz poniĪej), do miasta. Dlatego teĪ nie moĪna wykluczyü, Īe powstanie nazwy Nowe wiąĪe siĊ z bardziej zaawansowanym rozwojem miejscowoĞci, związanym nie tyle
z powstaniem nowego grodu, ile juĪ z zaáoĪeniem miasta.
Liczne luki w historii Nowego doprowadziáy do powstania wielu domysáów. MiĊdzy innymi doĞü popularne staáo
siĊ twierdzenie, Īe nazwa Nowe zostaáa nadana w przciwieĔstwie do Starego Grodu nad Wierzycą (Starogard GdaĔski)7.
Twierdzenie to jednak opiera siĊ na zbyt mechanicznym áączeniu przeciwstawnych pojĊü stary – nowy. NajczĊĞciej pojawiający siĊ argument, Īe gród w Nowem byá máodszy od
istniejącego od 8 do 13 wieku Starogardu (póĨniej zwanego
teĪ Starigrod), jest zbyt ogólny8. Choü w 13 wieku Nowe
i Starogard naleĪaáy do ksiĊstwa Ğwieckiego, to pomiĊdzy
Starogardem i Nowem nie istniaáy Īadne typowe dla filii
związki koĞcielno-prawne9. Jednakowy patronat Ğw. Mateusza w starogardzkim koĞciele i nowskiej farze nie moĪe byü
traktowany tutaj jako dowód, gdyĪ koĞcióá w Starogardzie
do 1308 roku byá pod wezwaniem NMP, nadanym jeszcze
przez Zakon KrzyĪacki10. RównieĪ w nazwie Nowe brakuje
bezpoĞredniego powiązania ze Starogardem. Przypuszczalna nazwa poáudniowo-wschodniego grodu nie miaáa sufixu
~grod lub ~gard. PóĨniejsze, licznie powstaáe grody wokóá
Starogardu nie zawieraáy teĪ prefixu nowe ~ np.: Lubiszewo,
RaciąĪ, Tczew itd. RównieĪ jedna z ostatnich teorii D. Piaska (2000), w której jako starszy poprzednik brany jest pod
uwagĊ gród w KoĔczynach, jest na dzieĔ dzisiejszy jedynie
interesującym przypuszczeniem. Ze strategicznego punktu
widzenia bardziej prawdopodobne wydają siĊ byü powią-
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zania Nowego ze ĝwieciem. Oba grody sáuĪyáy bowiem
ochronie granic ksiĊstwa pomorskiego przeciwko Prusom
i Polakom.
Pierwsze Ĩródáowe wzmianki o Nowem są doĞü póĨne,
gdyĪ pochodzą dopiero z drugiej poáowy 13 wieku. Niestety,
w literaturze zdarzają siĊ przykáady nieprawidáowej interpretacji materiaáu Ĩródáowego. Wedáug K. Rymuta najstarszym zapisem nazwy Nowe jest Numburgensem diocesim
z 124311. Jest to jednak báĊdna teoria juĪ chociaĪby z tego
powodu, Īe Nowe nigdy nie byáo diecezją. Nazwa ta odnosi
siĊ do niemieckiej miejscowoĞci Naumburg-Saale w Sachsen-Anhalt. E. Jakus-Dąbrowska z kolei niewáaĞciwie zinterpretowaáa elbląski dokument Przemysáawa Ottokara z 17
Stycznia 1255 (= PrUB I.1, S. 227/228, Nr. 305), w którym
król Czech Przemysá Ottokar II potwierdza zakonowi KrzyĪackiemu jego przywileje z roku 125112. WĞród Ğwiadków
wymieniony jest tam na czwartym miejscu szlachcic Witego
de Noua domo. Zdaniem autorki áaciĔska forma Noua domo
odnosi siĊ do niemieckiej nazwy Neuenburg. Jednak Noua
domo to nie Neuenburg [z Nowego Grodu], lecz Neuhaus
[z Nowego Domu]. Witego jest imieniem pochodzącym
z Czech, co sugerują teĪ imiona wiĊkszoĞci wymienionych
tam Ğwiadków. Chodzi tu wiĊc o miejscowoĞü z terenów
Czech lub ĝląska. Kolejna nazwa w Kronice Ziemi Pruskiej
[Chronicon Terrae Prussiae] z 1266 r. takĪe nie moĪe zostaü uznana za najstarszą. Peter von Dusburg wspomniaá
tu wprawdzie po raz pierwszy, w związku z militarnymi
zajĞciami w styczniu i czerwcu 1266 roku, dwa razy gród
ksiĊcia Mszczuja II nad Wisáą o niemieckiej nazwie Nuwenburgk13. Jednak jest to niemiecka nazwa miasta bĊdąca
w uĪyciu za Īycia kronikarza. Dusburg zakoĔczyá pracĊ nad
kroniką w 1326 roku14.
Stąd przed rokiem 1266 nie istnieją Īadne Ĩródáowe
informacje o grodzie i tym samym o jego nazwie. Najstarszą historyczną nazwą jest wiĊc Nuenburch. Znajduje siĊ
ona w dwóch elbląskich dokumentach z 1276 roku15, które w literaturze, jak do tej pory, nie byáy wzmiankowane.
W dokumentach tych wymieniony jest po raz pierwszy
(byáy) mieszkaniec Nowego: Heinrich von Nuenburch civis
de Lubeke. UĪycie nazwy Nowe w nazwisku Ğwiadczy o juĪ
dáuĪszym istnieniu miasta i o jego doĞü duĪym znaczeniu.
Ponadto fakt, Īe Heinrich opuĞciá Nowe i staá siĊ mieszkaĔcem Lubeki, moĪe wskazywaü na udziaá Nowego w kontaktach handlowych Hanzy, zdominowanych wówczas przez
LubekĊ. Heinrich wybraá dla siebie odlegáą LubekĊ, gdyĪ
GdaĔsk w tym okresie nie odgrywaá jeszcze tak duĪej roli.
SáowiaĔska forma pojawia siĊ w Ĩródáach nieco póĨniej,
bo w 1277 roku: „in castellatura de Nove. PoniewaĪ caáy
dokument jest po áacinie, mamy tu do czynienia z áaciĔską
pisownią nazwy miasta, gdzie v lub u naleĪaáoby wymawiaü
jako w: 1283 Noue, 1290 wielokrotnie Nove, 1294 Noue.
Najprawdopodobniej nazwa ta zostaáa wprowadzona przez
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kancelariĊ ksiĊcia pomorskiego Mszczuja II (Mestwin II).
Polityka tego ostatniego suwerennego wáadcy Pomorza
(1266-1294), jak sugeruje Kriedte, miaáa nacjonalistyczny
charakter, czego wyrazem mogáo byü takĪe uĪycie sáowiaĔskiej nazwy miasta. Wówczas ziemie Pomorza Wschodniego
byáy przedmiotem zainteresowania Margrabiów Brandenburskich, Zakonu KrzyĪackiego oraz Korony Polskiej. Celem
Mszczuja II byáo zjednoczenie Pomorza Wschodniego oraz
zachowanie autonomii. Mimo to nazwy niemieckie obowiązywaáy nadal w ogólnym jĊzyku urzĊdowym, czego przykáadem mogą byü biskupie dokumenty z 1282: Nuenborg,
odmiany Neuenburch i Nuenborch. Postaü zlatynizowana
novum castrum pojawiáa siĊ po raz pierwszy w 1292 roku16.
Jak potwierdza materiaá Ĩródáowy, wraz ze Ğmiercią Mszczuja II, do początków 14 wieku, zaniká caákowicie zwyczaj
uĪywania nazw sáowiaĔskich. Proces ten zostaá zintensyfikowany w wyniku zajĊcia Pomorza przez Zakon KrzyĪacki.
W Ĩródáach wystĊpują wiĊc nastĊpujące formy niemieckie:
1301 Nuenborg i Nuwenborg, 1302 Nuwenburc, 1307 Nuenborch oraz Nuenburg, (Tutaj takĪe „per nostram terram
Neienburgensem“ i „datum in Nuwenburg“). Wojewoda
pomorski Piotr ĝwiĊca (Peter von Neuenburg), który za panowania króla czeskiego Wacáawa II w 1301 roku otrzymaá
Nowe jako lenno, zwyká do sprzedania miasta KrzyĪakom
w 1313 roku uĪywaü jedynie nazw niemieckich: 1302
i 1304 Nuwenburc, 1305 Nuenburch, w napisie na pieczĊci
z 1306 widnieje de Neunburch. W 1310 roku moĪna natknąü
siĊ na formĊ de Niegenborch i w 1313 roku na Nuwenborch.
W dokumentach zakonu związanych z nabyciem miasta uĪyta jest nazwa „Nuenburgensi dominio”. W dalszym okresie
panowania KrzyĪaków pojawiaáy siĊ warianty Newburg lub
Nuwenburg, itd.17. W przywileju Zakonu z 1350 roku widnieje „die Stadt zur Newenburgk“. Forma polsko-niemiecka
w gdaĔskim dokumencie sądowym króla Wáadysáawa àokietka I (okres panowania 1295-1310) przeciwko Piotrowi
ĝwiĊcy z 1306 roku to Nowinburk. RównieĪ ta spolonizowana forma potwierdza wyáącznoĞü nazw niemieckich i tym
samym przewagĊ niemieckich mieszkaĔców.
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Nowe dictum Newenburgk, czyli miasto Nowe zwane Neuenburg.19 To podwójne uĪycie nazwy miasta Ğwiadczyáo o tym,
Īe niemieckie nazewnictwo miaáo nadal duĪe znaczenie, ale
teĪ ponowne pojawienie siĊ starej sáowiaĔskiej nazwy ukazywaáo nową sytuacjĊ polityczną. Szczególnie po Unii Lubleskiej z 1569 r., wraz ze zniesieniem autonomii Prus Królewskich, zaznaczyá siĊ silnie polski wpáyw na tym terenie.
Nie tylko zwiĊkszaáa siĊ liczba polskich mieszkaĔców, rosáo
znaczenie polskiego kleru, niemiecka szlachta ulegaáa polonizacji, ale teĪ od 1638 roku ksiĊgi áawnicze byáy prowadzone
w jĊzyku áaciĔskim i polskim. Te zmiany ilustruje dokument
z wizytacji koĞcioáa Ğw. Mateusza Apostoáa i Ewangelisty
w Nowem z 1764 roku. Po áacinie widnieje tam dokáadnie
odwrotnie niĪ w poprzednich stuleciach: Neoburgum vulgo
Nove, czyli: Neuenburg zwane powszechnie Nowe20. W tym
czasie zanika teĪ caákowicie niemiecka nazwa miasta.
W póĨniejszym okresie, naprzemienne uĪycie polskich
i niemieckich nazw wyznaczaáy zmiany na scenie politycznej. I tak podczas przynaleĪnoĞci do Królestwa Prus
i póĨniej do Cesarstwa Niemieckiego (1772-1920) oficjalna nazwa miasta brzmiaáa Neuenburg lub Neuenburg
in Westpreußen. Po wáączeniu Pomorza GdaĔskiego do
Polski w 1920 roku ponownie pojawiáa siĊ nazwa Nowe.
Podczas faszystowskiej okupacji od 1939 obowiązywaáa
nazwa Neuenburg. Po 1945 roku na staáe powróciáo Nowe.
Dzieje nazwy miasta Nowe są wiĊc uczącym i bogatym
w fakty przykáadem, ukazującym na przestrzeni wieków
spoáeczno-polityczne stosunki na Pomorzu Wschodnim. Ich
analiza umoĪliwia takĪe gáĊbsze spojrzenie na historiĊ samego miasta.
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Przypisy
1
Tekst powstaá na podstawie prac wstĊpnych Pana Arndt(a) Müller(a), Frankfurt. Panu Markowi ĝliwie, Zentrum Kultury Zamek w Nowem, dziĊkujĊ za udzielenie wielu cennych wskazówek.
2
Rymut, s. 507; Rospond, s. 250.
3
Wedáug Kujota starszym poprzednikim grodu w Nowem mogáy
byü Sartowice, (s. 972); wedáug Piaska – KoĔczyce, s. 162. WiĊkszoĞü
opowiada siĊ za grodem w Starogardzie GdaĔskim.
4
Janowski, s. 7, (paginacja autorki).
5
KoĞciĔski przytacza tu zapiski ks. kanonika Majowskiego w ksiĊgach koĞcielnych z 1733 roku. Majowski powoáuje siĊ z kolei na za-
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ginione przywileje, bĊdące niegdyĞ w posiadaniu Bractwa Rolników.
KoĞciĔski s. 4, przypis 2 i 3.
6
Piasek negując teoriĊ Wegnera, jakoby gród kasztelaĔski w Nowem istniaá pierwotnie na miejscu zamku krzyĪackiego, wskazuje Garbuzy, jako miejsce jego lokalizacji, s. 163.
7
Frydrychowicz, t. VII, s. 215; Milewski, s. 4-5; Rymut, s. 507;
Rospond, s. 250.
8
Artykuá w wikipedii. http://pl.wikipedia.org/wiki/Starogard_
Gda%C5%84ski (stan z 06.12.2011), równieĪ Gall, s. 139-140.
9
Wegner, cz. 1, s. 86, przypis 1, s. 96.
10
DziekujĊ Ks. Proboszczowi Józefowi Talkowskiemu w Nowem
za wskazówkĊ dotyczącą patronatu w koĞciele w Starogardzie Gd.
11
Rymut, s. 207.
12
Goáąbek, Stefan (Kociewie. Warszawa 1984, s. 120) i Rymut,
Kazimierz (Nazwy miast Polski, Wrocáaw 1987, wyd. 2, s. 162), cytując
Noua domo jako historyczną nazwĊ Nowego z 1255 roku opierali siĊ
na artykule Nowe Ewy Jakus-Dąbrowskiej (op. cit. s. 158-159, 160).
13
Dusburg, s. 246 (rozdziaá 128) i 248 (rozdziaá 129).

14
Ten zwyczaj jĊzykowy byá praktykowany powszechnie w Ĩródáach pisanych od 1294 roku.
15
PoniĪej tabelaryczne zestawienie historycznych nazw miasta na
podstawie materiaáu Ĩródáowego.
16
Prawdopodobnie pierwsza (wymieniona w kronice) áaciĔska
nazwa pojawiáa siĊ w związku z powstaniem klasztoru Franciszkanów
w Nowem w 1282 roku. Annalista Thorunensis in Scriptores rerum
Prussicarum, tom III, s. 469 wedáug http://books.google.de/books?id=
-4AOAAAAYAAJ&printsec=frontocover#v=onepage&q&f=false (stan
z 06.12.2011). Patrz takĪe: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/219 (stan z 06.12.2011).
17
Liczne przykáady w: Das große Ämterbuch des Deutschen Ordens,
hrsg. von Walther Ziesemer. Danzig 1921. Neudruck Wiesbaden 1968.
18
Prussia scholastica, s. 148.
19
1528 Januar 25 Piotrkowia (Piotrków Trybunalski). W Archiwum PaĔstwowym w Bydgoszczy, ksiĊga Akt miasta Nowe, sygnatura
5, (dawna 332).
20
KoĞciĔski, s. 4

Formy nazw Neuenburg i Nowe w dokumentach od XIII do XVI wieku
Data i miejsce
wystawienia
dokumentu

Streszczenie

ħródáo, strona
i numer1

Nazwa
w oryginale

Wybrane fragmenty
oryginaáu

Táumaczenie
na polski
ĝwiadkami wystawienia tego dokumentu są: …, Witego
von Neuhaus, ...

1255 Januar
(styczeĔ)
17 Elbing (Elbląg)

Ten dokument nie ma związku PrUB I.1, S. 227z Nowem
228 (227)[305]2

Noua domo

Huius rei testes sunt: …
Witego de Noua domo, ...
(WĞród Ğwiadków na 4-tym
miejscu).

1276 März
(marzec)
29 Elbing
(Elbląg)

Sambor II daruje Zakonowi PUB S. 237-238
KrzyĪackiemu ziemiĊ gniewską (238) [278]
(Mewe)

Nuenburch

Henricus de Nuenburch, ci- WĞród Ğwiadków:
Heinrich von Neuvis de Lubeke
enburg, mieszkaniec
Lubeki

1276 März
(marzec)
29 Elbing
(Elbląg)

Sambor II obiecuje Zakono- PUB S. 238-239
wi KrzyĪackiemu zwolnienie (239) [279]
z zobowiązaĔ wobec klasztoru
w Oliwie/ GdaĔsk-Oliwa

Nuenburch

Henricus de Nuenburch, ci- WĞród Ğwiadków:
Heinrich von Neuvis de Lubeke
enburg, mieszkaniec
Lubeki

1277 Juni (czerwiec) 19 Danzig
(GdaĔsk)

Mszczuj II potwierdza biskupo- PUB S. 245-246
wi wáocáawskiemu Albierzowi (245) [288]
(Alberus) zwolnienie od ksiąĪĊcych obciąĪeĔ wszystkich jego
wsi na Pomorzu.

Nove

in castellatura de Nove

W kasztelanii Nove

1282 Mai (maj)
18 Militsch
(Milicz/Dolnosląskie))

Biskup Philipp von Fermo, PUB S. 292-294
papieski legat, potwierdza (292) [336]
ugodĊ pomiĊdzy Mszczujem
II i Zakonem KrzyĪackim
w Prusach o odstąpieniu ziemi
gniewskiej

Nuenborg

in ducatum Swecensem
et Nuenborg et Tymowe.
W dwóch dalszych oryginaáach widnieją: Nuenburch
i Nuenborch

W ksiĊstwie Ğwieckim i w Nowem
i w Tymawie (gmina
Gniew).

1282 Mai (maj)
18 Militsch
(Milicz/DolnoĞląskie)

Mszczuj II odstĊpuje Zakonowi PUB S. 294-298
KrzyĪackiemu ziemiĊ gniew- (295) [337]
ską.

Nuenborg

in ducatum Swezensem et W ksiĊstwie Ğwieckim i w Nowem
Nuenborg et Tymowe
i w Tymawie (gmina
Gniew).

1282 Oktober
(paĨdziernik)
5 Neuenburg
(Nowe)

Mszczuj II daje wáocáaw- PUB S. 302
skiemu
biskupowi
Albie- [343]
rzowi wsie Brod i Gogolevo
(w okolicach Gniewa) jako lenno wolne od obciąĪeĔ

Noue3

Actum et datum in Noue Wy n e g o c j o w a n e
Odpis w Archiwum Kapi- i datowane w Notuáy Wáocáawskiej zawiera wem
Nove.

1283 März (marzec) 5 Danzig
(GdaĔsk)

Mszczuj II daruje klasztorowi PUB S. 313-315
w Oliwie 16 wsi jako odszko- (313) [*354]4
dowanie za odstąpienie ziemi
gniewskiej.

Nove

jak
równieĪ
vindelicet Swetze, Nove et …
ĝwiecie,
Nowe
Timawa
i Tymawa (Tymawa,
gmina Gniew)

1290 März (marzec) 26 Danzig
(GdaĔsk)

Mszczuj II daje braciom Zywan PUB S. 414-415
i Pribislaw wieĞ Kopitkowo (na (415) [463]
póá.-zach. od Nowego) jako
lenno

Nove

ad montem versus Nove
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Andre Clerico de Nove;
mansum in Nove; castellanus de Nove; actum et datum in Nove

ok. 1290 bez
daty, Neuenburg (Nowe)

Mszczuj II daje Andrzejowi PUB S. 423-424
Clericusowi (Andreas Cle- (424) [475]
ricus) z Nowego jeden áan
w mieĞcie jako lenno.

Nove

1301 Juni
28 Brünn (Brno)

Wacáaw II przekazuje
Pio- PUB S. 529-530
trowi, synowi Palatyna ĝwiĊ- (529)[595]
cy, wáadzĊ i miasto Nowe
w lenno.

Nuenburg, Nu- civitatem nostram Nuen- nasze miasto Nowe
wenburg
burg; w odpisie w foliaáach
z początku 15 w.: Nuwenburg5

1302 Juni (czerwiec)
7 Neuenburg
(Nowe)

ĝwiĊca, Palatyn Pomorza, PUB S. 537-538
przekazuje Walterowi Grzeli (537)[604]
(Walther Grelle) w dziedziczenie urząd sĊdziego miej-skiego
(Stadtrichteramt zu Erblehen)
w Nowem.

Nuwenburc

in civitate nostra Nuwen- w naszym mieĞcie
Nowe
burc

1304 August
(sierpien)
4 Danzig
(GdaĔsk)

ĝwiĊca, Palatyn oraz Bogusza PUB S. 553-554
(Bogussa), sĊdzia caáego Po- (554) [628a]
morza, und Woyslaw, kasztelan
pucki, sporządzają dokument,
w którym zostaje potwierdzone,
Īe opat Conrad von Lond (Ląd)
wygraá w wyniku postĊpowania
sądowego przeciwko Henrykowi Pincowiczowi (Heinrich
Pincovicz) majątek Káodowa
(Kladau).

Nuwenburc

Petro filii Swence dicto de ( p o Ğ w i a d c z o n e )
przez Piotra, syna
Nuwenburc
ĝwiĊcy,
zwanego
„z Nowego”

1305 Juli
(lipiec) 19 Prag
(Praga)

Wacáaw III potwierdza zakono- PUB S. 561-562
wi KrzyĪackiemu, zakupioną od (561) [637]
Piotra z Nowego wieĞ („villa”)
Starogard (na wschód od miasta
Starogard)

Numburk

fidelis noster dilectus Pe- nasz wierny i ceniony Piotr z Nowego
trus de Numburk

1305 Juli
(lipiec) 19 Prag
(Praga)

Wacáaw III przekazuje Piotrowi PUB S. 562
z Nowego wsie Serock (Schi- [638]
rotzken), RaciąĪ (Reetz) i Stobno jako lenno.

Numburk

fideli nostro dilecto Petro naszemu wiernemu
i cenionemu Piotrode Numburk
wi z Nowego

1305 August
(sierpien)
10 Dirschau
(Tczew)

Piotr z Nowego, namiestnik PUB S. 564-565
Pomorza, potwierdza sprzedaĪ (564) [641]
jednej parceli budowlanej klasztorowi w Oliwe.

Nuenburch

Petrus de Nuenburch, Capi- Piotr z Nowego,
namiestnik (Wacáataneus terre Pomoranie
wa III) ziemi pomorskiej

1305 August
(sierpien)
10 Dirschau
(Tczew)

Piotr z Nowego, namiestnik Po- PUB S. 565- 566
morza, potwierdza, Īe klasztor (565) [642]
w Oliwie otrzymaá jedną máynarską parcelĊ budowlaną.

Nuwenburch

Petrus de Nuwenburch, Ca- Piotr z Nowego, namiestnik (Wacáawa
pitaneus terre Pomoranie
III) ziemi pomorskiej

1306 Dezember (grudzieĔ)
17 Danzig
(GdaĔsk)

Orzeczenie sądu polubownego PUB S. 572-574
w sprawie króla Wáadysáawa (573) [650]
àokietka przeciwko Piotrowi
ĝwiĊcy

Nowinburk

Petrum de Nowinburk

1306 bez daty
i miejsca

ĝwiĊca, Palatyn Pomorski PUB S. 574-575
i jego syn Piotr z Nowego sprze- (574) [651]
dają Zakonowi KrzyĪackiemu
za 40 marek majątek Rywaád
w okolicach Starogardu (Niradowe = Riewalde)

Nuwenburc

Petrus de Nuwenburc; Piotr z Nowego; Piew napisie otokowym: czĊü Piotra, [Grafa]
S(igillum). Petri [comitis Nowego.
de] Nuenburch

1307 Juli
(lipiec) 21 Neuenburg

Piotr z Nowego przekazuje wieĞ PUB S. 579-580
Fronza (na póá.-zach. od Nowe- (579, 580)[657]
go) Henrykowi von Luminitz
(Heinrich von Luminitz) jako
lenno.

Nuenburg/Nu- nos comes Petrus de Nuenwenburg
burg; per nostram terram
Neienburgensem; civis in
Nuwenburg; datum in Nuwenburg

KMR

Andrzejowi
Clericusowi z Nowego;
jeden áan w Nowem;
Kasztelan
Nowego; wynegocjowane
i datowane w Nowem.

Piotra z Nowego

my
graf
Piotr
z Nowego; dla naszej
noweskiej
ziemi;
MieszkaĔcy
(mieszczanie?)
w Nowem; datowane
w Nowem
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1310 Juni (czerwiec) 12 Stolp
(Sáupsk)

Markgraf branderburski Walde- PUB S. 602-604
mar sprzedaá Zakonowi Krzy- [685]
Īackiemu gród GdaĔsk, Tczew
i ĝwiecie z wyposaĪeniem
w okreĞlonych granicach za
10 000 marek w srebrze

tylko dla historycznej informacji

1310 September
(wrzesieĔ) 9
KrĊpcowo/pow.
Pyrzyce/ Zach.Pom (Krempzow)

Margrabiowie brandenburscy, PUB S. 606-607
Waldemar i Johann, przekazują (607) [690]
miastu Sáupsk (Stolp) pewien
obszar miasta i okreĞlają miejskie opáaty. Detbern i Johann
z Tczewa otrzymują urząd soátysa.

Niegenborch

1313 Juni (czerwiec)
7 Marienburg
(Malbork)

Piotr, Jasko i Wawrzyniec (Pe- PrUB II S. 60-61
ter, Jesko und Lorenz), grafowie (60) [94]
z Nowego, oddają Zakonowi
KrzyĪackiemu wáadzĊ w Nowem za 1200 srebrnych marek,
5 wsi i dalsze areaáy w okolicach ich grodu w Tucholi.

Nuenburgensi; super Nuenburgensi doNuenburch
minio; bona in Nuenburch
W odpisach z 15 w.: Nuenborg i Nuenburgna przedstawieniu napieczetnym: orzeá,
w napisie otokowym: S(igillum). Petri de Neunburch

1313 Juni (czerwiec)
7 Marienburg
(Malbork)

Drugi egzemplarz powyĪszego PrUB II S. 61-62
dokumentu, wystawiony przez (61) [95]
Karola z Trewiru (Karl Bessart
von Trier), Wielkiego Mistrza
Zakonu KrzyĪackiego.

Nuenburgensi

super dominio Nuenbur- O nowskiej ziemi
gensi

1313 Juni (czerwiec)
8 Marienburg
(Malbork)

Trzej bracia dają w zastaw Za- PrUB II S. 62
konowi KrzyĪackiemu caáy ich [96]
majątek otrzymany jako lenno.

Newenburch

nos Petrus, Yesko, Lauren- my, Piotr, Jasko
cius comites de Newen- i Wawrzyniec, grafowie Nowego
burch

1313 Juni 29
Mewe (Gniew)

Wielki Mistrz Karol z Trie- PrUB II S. 63-64
ru przekazuje 3 braciom (64) [98]
5 wsi w Tucholi.

Nuenburgensi

pro dominio Nuenburgensi

[1313] Juni 30
Mewe (Gniew)

Trzej bracia kwitują 1000 marek PrUB II S.
za sprzedaĪ Nowego.
64[99]

Nuenburgensis super vendicione Nuenbur- za sprzedaĪ ziemi
nowskiej
gensis

1313 Oktober
(paĨdziernik) 9
Stolp (Sáupsk)

Margraf brandenburski Walde- PUB S. 616-618
mar wystawia dokument o gra- (618) [702]
nicy pomiĊdzy ziemią sáupską
a sprzedanym Zakonowi KrzyĪackiemu obszarem Pomorza.

Nuwenborch

1336 September
(wrzesieĔ) 15
Thorn (ToruĔ)

Konwent
Franciszkaów PrUB III, S. 57w Nowem obiecuje Zakono- 58 (58) [79]
wi KrzyĪackiemu klasztor tak
umocniü, Īeby miasto nie byáo
zagroĪone.

Novi Castri- frater Gerhardus Guardia- Bracia Gerhard, Gu,Nuwenburg
nus Novi Castri;... oppidum ardian w Nowem; ...
miasto Nowe PomoPomeranie Nuwenburg
rze [Wschodnie]

1350 Januar
(styczeĔ) 7
Marienburg/
Malbork

Przywilej Zakonu KrzyĪackiego PrUB IV, S. 473dla Nowego na prawie cheámiĔ- 475 (473), [Nr.
skim.
528]

Newenburgk

1528
Januar
25 Piotrkowia
(Piotrków Trybunalski)

Król Zygmunt I potwierdza
swojemu miastu Nowe przywileje wedáug wczeĞniejszego
dokumentu.

P o c z ą t k o w o Nowe, Newenw Staatsarchiv burgk
Danzig, Repositur 332 A/ Depositum = dziĞ
Archiwum PaĔstwowe w Bydgoszczy, Kopia
tekstu Ĩródáowego u Wegnera I.2,
S. 104-110 (105)

1
PrUB I = Preußisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung. Band I. Die Bildung des Ordensstaates. Erster Theil. Königsberg 1882. [Urkunden 1140-1257]
PrUB II = Preußisches Urkundenbuch. Zweiter Band (1309-1335). Neudruck
der Ausgabe von 1939. Aalen 1962
PrUB III = Preußisches Urkundenbuch. Dritter Band (1335-1341). Königsberg 1944. Nachdruck Marburg/Lahn 1975
PrUB IV = Preußisches Urkundenbuch. Vierter Band (1346-1351). Marburg
1960
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Petrus de Niegenborch

ĝwiadek:
z Nowego

Piotr

O nowskiej ziemi; majątek w Nowem; PieczĊü Piotra
z Nowego.

Za nowską ziemiĊ

Petrus, Jesco et Laurentius WĞród Ğwiadków:
germani dicti de Nuwen- Piotr, Jesko i Lorenc,
Bracia zwani z Noborch
wego

die Stadt zur Newenburgk

oppidum Nowe dictum Newenburgk ... in terra Pomeraniae et districtu Dirschauiensi situm

miasto
Nowe,
zwane Neuenburg
...poáoĪone
na
ziemi
pomorskiej
w okregu Tczewskim.

PUB = Pommerellisches Urkundenbuch. Danzig 1881-1916. Nachdruck Aalen
1969 [1153-1315] (Pomorze GdaĔskie)
W nawiasach kwadratowych [...] numer dokumentu w kodeksie
2
Patrz tekst s. 1 i 2.
3
u=v
4
* = dokument jest sfaászowany
5
= Staatsarchiv Königsberg foliaá A 99 fo. 44, Nr 50 (Allgemeines Privilegienbuch des D. O.)
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Zbrodnie na Kociewiakach
nie tylko w Polsce

D

o napisania tego artykuáu przymierzaáem siĊ wielokrotnie, ale zawsze byáo coĞ waĪniejszego do napisania. Solenne postanowienie podjąáem latem, gdy
kolejny raz, tym razem z Īoną, znowu stanąáem nad grobami
pomordowanych Polaków w SzpĊgawsku. I znowu nic. Kolejny temat odwróciá moją uwagĊ od tak waĪnej dla mojej
rodziny sprawy. Tym razem, nie bĊdąc tego Ğwiadom, zmobilizowaá mnie do pisania pan Ryszard Szwoch, a dokáadnie
jego artykuá „Czy pamiĊtamy o ofiarach zbrodni hitlerowskich” zamieszczony w KMR 3 (74) z 2011 roku.
Stutthof, SzpĊgawsk i PiaĞnica są gáównymi miejscami, gdzie zamordowano i pochowano tysiące Polaków,
a w SzpĊgawsku gáównie tych z Kociewia. Jest na Pomorzu wiele innych pomniejszych miejsc, gdzie zamordowano
i pochowano dziesiątki Kociewiaków podczas „Krwawej
jesieni pomorskiej” w 1939 roku i w kolejnych latach tragicznej okupacji. Byáy jednak sytuacje, gdy aresztowanych
w pierwszym okresie okupacji mieszkaĔców Kociewia nie
mordowano na miejscu, a wywoĪono ich czasem do obozów poáoĪonych w bardzo odlegáych miejscach, do Dachau,
czy Oranienburga. Nie potrafiĊ wyjaĞniü „logiki” dziaáania
okupanta w takim postĊpowaniu, ale miaáo ono miejsce
w przypadku moich przodków, mojego dziadka Józefa Kowalkowskiego i jego starszego brata Bonifacego. Obaj byli
nauczycielami, a przed przejĞciem na emeryturĊ kierownikami kociewskich szkóá – Bonifacy w Mirotkach koáo
Skórcza, a Józef w KrĊgu pod Starogardem. Biografie obu
nauczycieli byáy prezentowane przy róĪnych okazjach. Biografia Józefa byáa przedstawiona w mojej ksiąĪce „Historia
wsi i parafii Krąg” oraz w Roczniku Muzeum Ziemi Kociewskiej RYDWAN nr 6 (2011 r.), a biografia Bonifacego

Józef Serwacy
Kowalkowski
(ok. 1936 r.)
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byáa zaprezentowana m.in. w moich ksiąĪkach „Z dziejów
wsi i parafii BaráoĪno” i „Z dziejów gminy Kaliska”. Dlatego informacje o obu Kowalkowskich zostaną przedstawione
jedynie w bardzo wielkim skrócie.
Józef Serwacy Kowalkowski urodziá siĊ 13 maja 1880
roku w GorĊczynie w powiecie kartuskim jako najmáodszy
syn nauczyciela Edmunda i Pauliny domu Meier. Nauczycielem byá takĪe dziadek Józefa, Ignacy Andrzej Kowalkowski, urodzony 27 lipca 1811 roku w Miáobądzu (pow. tczewski), który od 1836 roku pracowaá w Chmielnie i tam w 1880
roku zmará. W tym samym roku w dniu 18 czerwca, w wieku niespeána 41 lat, zmará ojciec Józefa – Edmund. Pozostaá
wiĊc Józef wraz czwórką starszego rodzeĔstwa – Antonim,
Jackiem, Bonifacym i Edmundem Janem na wychowaniu
matki. Józef Serwacy Kowalkowski w 1900 roku ukoĔczyá
Seminarium Nauczycielskie w Grudziądzu i 19 kwietnia
tego roku podjąá pracĊ jako nauczyciel w Pączewie, wsi oddalonej o okoáo 5 km od Skórcza. W dniu 17 stycznia 1903
roku Józef zawará związek maáĪeĔski z Heleną Alaburda
ur. 17 maja 1880 roku w Poáchowie koáo Pucka – córką nauczyciela Franciszka Alaburdy i Pauliny Hubrich. Z Pączewa
Józef Kowalkowski zostaá przeniesiony w 1912 roku do szkoáy w Rombarku i pracowaá w niej do 1921 roku. W związku
z likwidacją szkoáy w Rombarku na skutek staáego zmniejszania liczby uczących siĊ tam dzieci, Józef zostaá przeniesiony do wsi Krąg koáo Starogardu GdaĔskiego. Tu pracowaá jako nauczyciel i kierownik szkoáy od wrzeĞnia 1921
do 29 lutego 1936 roku, kiedy to przeszedá na emeryturĊ.
Po 36 latach pracy nauczycielskiej, w wieku 56 lat, zostaá
przeniesiony w stan spoczynku i wyprowadziá siĊ do Starogardu na ul. Gimnazjalną 8. NastĊpnie przeprowadziá siĊ

Józef Kowalkowski z rodziną przed budynkiem szkoáy w KrĊgu (ok. 1928 r.)
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PAMIõCI BLISKICH
Bonifacy Wojciech urodziá siĊ 15 czerwca 1871 roku w GorĊczynie. Bonifacy, tak
jak ojciec i dziadek, zostaá nauczycielem.
Pierwszą pracĊ rozpocząá 16 maja 1893 roku
w szkole w Borzechowie. Dnia 21 paĨdziernika 1899 roku w Zblewie zawará związek
maáĪeĔski z Rozalią Grochowską, urodzoną
5 marca 1876 roku, córką Teodora i Angeliki z domu Mierzwickiej. Z Borzechowa
zostaá przeniesiony w 1901 roku do szkoáy
w Dąbrowie, a stamtąd w 1911 roku do szkoáy
w Piecach, gdzie pracowaá do 1916 roku.
W dniu 1 kwietnia tego roku zostaá przeniesiony do Mirotek koáo Skórcza, gdzie nastĊpnie w 1920 roku objąá posadĊ kierownika
szkoáy, a rok póĨniej, 27 sierpnia przeszedá
pozytywną weryfikacjĊ nauczycieli zatrudnionych przez Prusaków. Bonifacy byá kierownikiem szkoáy
w Mirotkach
Pismo z Muzeum w Sachsenhausen dot. informacji
do
1931
o Józefie Kowalkowskim
roku, kiedy
to przeszedá
na ul. Lubichowską 29, dziĞ Lubichowska 11. Nie pozostaá na emeryturĊ. Z Mirotek wyjednak biernym emerytem i w maju 1936 roku zostaá wój- prowadziá siĊ do Czerska.
tem niezawodowym Gminy Starogard. Urząd ten piastowaá W akcie zgonu wypisanym
do wybuchu II wojny Ğwiatowej. Po wkroczeniu Niemców w obozie jako adres w Czerdo Starogardu zostaá aresztowany. Jak wspomina jego cór- sku podawana jest ulica Wilka elĪbietanka s. Lucentia Niemcy przyszli z Īądaniem, aby helmstrasse 4. Tu w 1939 roku
zdaá wójtostwo. Zabraá klucze i wyszedá z nimi i nigdy juĪ Bonifacy zostaá aresztowany
nie wróciá. Byáo to prawdopodobnie 11 wrzeĞnia 1939 r., ale przez Niemców. Nie są znane
dokáadna data jest dziĞ nieznana. NastĊpnie zostaá wywiezio- miejsca jego pobytu od tego Bonifacy Kowalkowski
ny (prawdopodobnie) do obozu w Skórczu, gdzie wówczas czasu. Wiadomo, Īe ostatnim
przywoĪono nauczycieli. Nie wiadomo, w jakim obozie byá miejscem jego wiĊzienia byá obóz koncentracyjny Sachsenprzetrzymywany do koĔca 1939 i w pierwszych miesiącach hausen-Oranienburg, gdzie zostaá zamordowany 1 maja 1940
1940 roku. Wiadomo jednak, Īe w dniu 20 kwietnia 1940 roku. Jego prochy spoczywają w Czersku.
Nie wiadomo, ilu Pomorzan zginĊáo w Oranienburgu
roku zostaá wpisany na listĊ wiĊĨniów obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen – Oranienburgu z nr 023237. Tam i innych oboteĪ zostaá zamordowany 25 maja 1940 roku. Páyta nagrob- zach koncentrapoza
na poĞwiĊcona jego pamiĊci znajduje siĊ na cmentarzu przy cyjnych
Stutul. 3 Maja w GdaĔsku na grobie jego Īony, Heleny, zmaráej obozem
w GdaĔsku 29 wrzeĞnia 1951 roku. TakĪe w koĞciele pod thof. Nie zetknąwezw. Ğw. Katarzyny w Starogardzie jego nazwisko jest wy- áem siĊ nigdzie
z opracowaniami
mienione poĞród ofiar II wojny Ğwiatowej.
na temat liczby
wiĊĨniów Pomorzan w obozie
w Oranienburgu,
ale sądząc tylko
z tych dwóch
p r z y k á a d ó w,
mojego dziadka
i jego starszego
brata, musiaáo ich
byü wielu. MoĪe
ktoĞ kiedyĞ tym
tematem siĊ zajmie? Na pewno
jest to konieczne.
1

Bonifacy Kowalkowski wraz z nauczycielkami
(Mirotki)
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Zawiadomienie z obozu w Sachsenhausen
o Ğmierci Bonifacego Kowalkowskiego
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JAN EJANKOWSKI

46 lat muzeum w Piasecznie

czĊĞü pierwsza

6 marca 2012 roku minöäo 46 lat dziaäalnoĈci piaseckiej placówki muzealnej,
która walnie przyczyniäa siö do promowania nie tylko Kociewia, lecz takĔe wspaniaäego dorobku wsi póänocnej Polski.
OkolicznoĞci powstania Izby PamiĊci
w szkole w Piasecznie

Z

dniem 1 wrzeĞnia 1961 roku zostaáem kierownikiem
Szkoáy Podstawowej w Piasecznie. Przekonaáem
siĊ, Īe wieĞ jest znana nie tylko na ziemi gniewskiej.
WczeĞniej przeczytaáem interesujący artykuá Andrzeja Bukowskiego z 1938 roku pt. „Na Kociewiu w Piasecznie
powstaáo pierwsze polskie Kóáko Rolnicze”1. ZaczerpniĊte
z artykuáu wiadomoĞci staáy siĊ inspiracją do zainteresowania uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszkaĔców Piaseczna i okolic z wybitną osobą, jaką byá Juliusz Kraziewicz,
który 99 lat temu w Piasecznie zaáoĪyá pierwsze na ziemiach polskich wáoĞciaĔskie Towarzystwo Rolnicze (Kóáko Rolnicze). PoniewaĪ 1 paĨdziernika 1962 roku miejscowe Kóáko Rolnicze miaáo obchodziü 100-lecie chlubnej
dziaáalnoĞci, postanowiáem zainteresowaü tym faktem wáadze powiatowe w Tczewie, by nadaü stuleciu rangĊ ogólnopolską. Powstaá wówczas w Tczewie Komitet Obchodów 100-letniej rocznicy Kóáka Rolniczego w Piasecznie.
Zostaáem czáonkiem prezydium. Ustalono, Īe uroczystoĞci krajowe w Piasecznie odbĊdą siĊ 1 paĨdziernika 1962
roku z udziaáem delegacji Kóáek Rolniczych ze wszystkich
województw. Opracowano szczegóáowy program. Odbyáa
siĊ wizja lokalna w Piasecznie… W ostatniej chwili wáadze wojewódzkie odwoáaáy wszystko. Przypuszczam, iĪ
przyczyną tej smutnej dla nas decyzji byáy bliskie kontakty
Kraziewicza z duchowieĔstwem i fakt, Īe Piaseczno jest
miejscem kultu maryjnego2.
Zamiast wielkich obchodów odbyáo siĊ poáączone posiedzenie Miejskiej i Gromadzkiej Rady Narodowej w Gniewie w dniu 2 paĨdziernika 1962 roku poĞwiĊcone m.in. 100.
rocznicy powstania Kóáka Rolniczego Piasecznie3.
Tymczasem Piaseczno godnie uczciáo tĊ wspaniaáą
rocznicĊ. Uczniowie szkoáy przygotowali wystawĊ starych
zdjĊü otrzymanych od rodziców, sąsiadów, tematycznie
związanych z piaseckim Kóákiem Rolniczym, m.in. zdjĊcie
domu, w którym Kóáko Rolnicze powstaáo, awers i rewers
historycznego kóákowego sztandaru z 1937 roku (sztandar
w czasie wojny zaginąá), zdjĊcie ostatniego zarządu przed
wrzeĞniem 1939 roku i inne.
MáodzieĪ z miejscowej Szkoáy Przysposobienia Rolniczego przygotowaáa – jak za czasów Kraziewicza – wystawĊ
páodów rolnych z wáasnych poletek4. CaáoĞü zamkniĊto uroczystą akademią z udziaáem najstarszych czáonków Kóáka
Rolniczego, np. 80-letniego p. Chmieleckiego – weterana
piaseckiego Kóáka Rolniczego, czáonka od 1901 roku5.
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NastĊpnym etapem drogi do Izby PamiĊci w Piasecznie byáo utworzenie w klasie, gdzie odbywaáy siĊ lekcje
historii, tzw. „kącika historii” z krótkim rysem dziejów
Piaseczna, szkoáy, Īyciorysami mieszkaĔców Piaseczna
pomordowanych w 1939 roku: ks. Augustyna Bukolta,
Ksawerego Pozorskiego, braci Zygfryda i Kazimierza MachaliĔskich6.
Potem odbyáa siĊ wielka uroczystoĞü odsáoniĊcia obelisku z pamiątkową marmurową tablicą ku czci pomordowanych (nazwiska wyĪej wymieniono) poáączona z przyrzeczeniem harcerskim i apelem polegáych. Dziaáo siĊ to
w niedzielĊ 9 maja 1965 roku w Piasecznie. Obecne byáy
rodziny pomordowanych7.
Uczniowie zachĊcani przez nauczycieli w dalszym ciągu penetrowali Piaseczno i okolice. Zbierali stare fotografie,
gazety, Ğpiewniki, ksiąĪki, dokumenty itp. Z kaĪdym miesiącem stawaliĞmy siĊ bogatsi o kolejne eksponaty. DziĊki ĪyczliwoĞci miejscowego PaĔstwowego Gospodarstwa
Rolnego szkoáa w Piasecznie otrzymaáa piĊü oszklonych
wiszących gablot. Zebrany cenny materiaá Ĩródáowy zostaá
podzielony na trzy grupy tematyczne:
– dzieje Piaseczna do 1939 roku,
– okupacja,
– Piaseczno po 1945 roku.
I tak doszáo do otwarcia w dniu 5 marca 1966 roku
pierwszej na ziemi gniewskiej Izby PamiĊci w szkole
w Piasecznie8.
W uroczystoĞci uczestniczyá ówczesny inspektor szkolny w Tczewie, Waldemar Rubczewski.

Izba PamiĊci Piaseczna i jej zbiory

W

gablotach eksponowano odnaleziony przez
máodzieĪ na wieĪy miejscowego koĞcioáa sztandar PowstaĔców i Wojaków z 1927-1928 roku,
odpis aktu erekcyjnego sztandaru, zdjĊcia przedstawiające
wkroczenie wojsk gen. Józefa Hallera w styczniu 1920 roku
do Piaseczna, lewa i prawa strona sztandaru Kóáka Rolniczego w Piasecznie z 1937 roku. Byáo teĪ zdjĊcie wszystkich czáonków piaseckiego Kóáka Rolniczego ze sztandarem przed wyruszeniem do koĞcioáa na akt jego poĞwiĊcenia
(1.10.1937). Ciekawe okazaáy siĊ fotosy ilustrujące rozwój
ruchu artystycznego w Piasecznie w latach 1920-1939, wystawy kursów szycia itp. W gablotach ilustrujących okres
okupacji eksponowano zdjĊcia wraz z Īyciorysami osób pomordowanych, polegáych polskich Īoánierzy: Jana Brzóski,
Stanisáawa Jaworskiego, ĩeglarskiego, Kisickiego, sylwetkĊ
miejscowego oprawcy, SS-mana Erika Schwartza. Pod tym
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OD IZBY PO MUZEUM

W tym domu w latach 1970-1977 dziaáaáo Spoáeczne
Muzeum Regionalne w Piasecznie

zdjĊciem máodzieĪ umieĞciáa wykonany przez siebie napis:
„Tego hitlerowcom nigdy nie wybaczymy!”.
W gablocie Piaseczno po 1945 roku umieszczono pierwsze pismo kierownika szkoáy Józefa Ogonowskiego zawiadamiające inspektorat szkolny w Tczewie, Īe z dniem
7 maja 1945 roku polska szkoáa w Piasecznie wznowiáa dziaáalnoĞü. Byá odpis pierwszego aktu nadania ziemi Julianowi
Lorbieckiemu, informacja o czynach spoáecznych w latach
1957-1959: elektryfikacja Piaseckiego Pola, budowa drogi
Piaseczno – Piaseckie Pole w latach 1960-1963. W tej gablocie eksponowano historiĊ Kóáka Rolniczego w Piasecznie,
pamiątkowe zdjĊcia z odsáoniĊcia obeliska ku czci pomordowanych, zdjĊcia z Īycia szkoáy itp.
W Izbie PamiĊci Piaseczna organizowano spotkania
m.in.: z byáą uczestniczką strajku szkolnego w 1906/07
– Salomeą Herold z domu Szwarc (26.10.1966). Inne z redaktorem Polskiego Radia i Telewizji w GdaĔsku – Józefem
Matynią (3.11.1966), który w kronice szkolnej napisaá: „Historia ta (Piaseczna – przyp. autora) nosi teĪ w sobie cenny
áadunek patriotyzmu i moĪe w duĪym stopniu sáuĪyü pracy
w patriotycznym wychowaniu máodzieĪy. Warto by ten materiaá wydaü w specjalnej publikacji”9.
9 marca 1970 roku szkoáĊ w Piasecznie odwiedziá zespóá
redaktorów „Dziennika Baátyckiego”, dziennikarze zbierali
materiaáy na temat pracy piaseckiej szkoáy w tutejszym Ğrodowisku. Interesowaáa ich realizacja edukacji regionalnej,
jak teĪ rozwój Izby PamiĊci10.

Uczniowie szkoáy w Piasecznie przedstawiają
widowisko poĞwiĊcone sylwetce J. Kraziewicza

40

Zbieranie przez uczniów eksponatów trwaáo nadal. Wierzyáem, Īe w niedalekiej przyszáoĞci uda siĊ nam – nauczycielom otworzyü skromne muzeum.
DziĊki ĪyczliwoĞci wielu ludzi, m.in. Romualda Wentowskiego, naszego ziomka, który odpowiadaá w powiecie za kulturĊ, Ğp. Romana Landowskiego, poety i pisarza
– wówczas kierownika Powiatowej Poradni Metodycznej,
wáadze gminy w Gniewie wydzierĪawiáy od Antoniego Watkowskiego czĊĞü budynku po byáej poczcie w Piasecznie
(2 izby plus korytarz) z przeznaczeniem na spoáeczne muzeum regionalne. WyposaĪenie wnĊtrz w stojące i wiszące
gabloty i stojaki, wieszaki i póáki zafundowaá nam Roman
Landowski (jego poradnia). On osobiĞcie wspieraá mnie, by
to muzeum w Piasecznie powstaáo11. Wielki osobisty wkáad
w zorganizowanie piaseckiego muzeum wnieĞli miejscowi
nauczyciele: Helena MachaliĔska, Joanna DuszyĔska, Maria Halmann, Ludwika Radziszewska, Daniela Kristowska,
Mirosáawa Przesáawska i wyĪej podpisany.
Ze szczególnym zaangaĪowaniem organizatorów szukano pamiątek po Juliuszu Kraziewiczu i osób z nim w owym
czasie wspóápracujących.
I tak doszáo do powstania Spoáecznego Muzeum Regionalnego w Piasecznie.
UroczystoĞü z udziaáem wáadz powiatowych i wojewódzkich, przedstawicielami prasy, radia i telewizji, uczniów,
nauczycieli, rodziców i mieszkaĔców Piaseczna i okolicy
odbyáa siĊ 9 maja 1970 roku13. Biorący udziaá w otwarciu
muzeum goĞcie mieli moĪliwoĞü obejrzenia wyrobów z kamieni sprzed paru tysiĊcy lat (toporki i figurki kamienne),
cenne zbiory z dziaáalnoĞci miejscowego kóáka rolniczego,
strajku szkolnego. Eksponowano stare lampy, koáowrotki,
wagi, odwaĪniki, naczynia kuchenne i narzĊdzia pracy. Na
czoáowym miejscu umieszczono tablicĊ – Dzieje Piaseczna
od lat najdawniejszych po dzieĔ dzisiejszy14.
Od początku dziaáalnoĞci piaseckiego muzeum zwiedzający wpisują siĊ do ksiĊgi pamiątkowej (są trzy peáne wpisów ksiĊgi). A oto niektóre wpisy: „Sáowa uznania i podziwu dla wáasnej ziemi. Czerwiec 1975 r. Barbara Kudrowicz
„Gáos Pracy”.
„WejĞü i wyjĞü – aby po dwóch godzinach zapoznaü siĊ
ze zbiorami, które zajmują raptem dwie izby to nie sztuka,
jeĞli jest siĊ w piaseckim muzeum, mgr Stefan Goáąbek”.
„Jestem szczĊĞliwa, Īe mogáam pokazaü moim dzieciom
pamiątki związane z ziemią, w okolicy której wychowywali
siĊ ich rodzice 1971 r. Wanda Szulc-Wyrzyska”15.
Nasze marzenia siĊgaáy dalej. PamiĊtaáem, Īe my
Īyjący w Piasecznie, mamy dáug wdziĊcznoĞci wobec ostatniego prezesa Kóáka Rolniczego – Jana Kowalskiego (zamordowanego przez Niemców jesienią
1939 r.), który w 1937 roku zaapelowaá do rolników
Pomorza w sprawie wybudowania w 1942 roku (80lecie piaseckiego kóáka rolniczego) Domu Ludowego
im. J. Kraziewicza w Piasecznie16. Sądziáem, Īe testament musi byü zrealizowany. 13 stycznia 1975 roku
powoáano w Piasecznie Komitet Budowy ĝwietlicy
Wiejskiej w skáadzie: Hildegarda Makowska, Zbigniew Pestka, Jan Przesáawski i Jan Ejankowski. Latem rozpoczĊto budowĊ parterowego budynku wraz
z piwnicą z udziaáem mieszkaĔców Piaseczna17. Postanowiáem to wykorzystaü.
DziĊki naszym staraniom Kóákiem Rolniczym
i muzeum w Piasecznie zainteresowaáy siĊ wáadze Kóáek Rolniczych GdaĔsku i Warszawie. 26
listopada 1976 roku przybyáa do Piaseczna Komi-
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GoĞcie uczestniczący w obchodach 100-lecia
Kóáka Rolniczego w Piasecznie

sja Historyczna Krajowego Związku Kóáek Rolniczych.
GoĞcie zwiedzili nasze muzeum. Stwierdzili, iĪ jest ono
na takie wielkie zbiory za maáe i coĞ z tym trzeba zrobiü.
Obejrzeli plac budowy Ğwietlicy. Wieczorem uczestniczyli
w sesji historycznej w sali FAMY w Gniewie. Wygáosiáem
referat o dziaáalnoĞci Juliusza Kraziewicza i jego wspaniaáego dzieáa, jakim są Kóáka Rolnicze. Wspomniaáem
o testamencie Jana Kowalskiego z 1937 roku. Opracowaáem
inscenizacjĊ historyczną pt.: „Juliusz Kraziewicz obroĔca
ludu wiejskiego”, którą máodzieĪ ze Szkoáy Podstawowej
w Piasecznie przedstawiáa goĞciom.
I wtedy zapadáa historyczna decyzja, Īe na bazie budowanej Ğwietlicy powstanie piĊtrowy budynek jako OĞrodek
Tradycji Kóáek Rolniczych w Piasecznie wedáug nowego
projektu18.
Moje osobiste marzenia zaczĊáy siĊ speániaü.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze

Przypisy:
1

2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

12

13
14

15
16

17

18

„Kociewie” nr 4 z paĨdziernika 1938 roku – dodatek regionalny
„GoĔca Pomorskiego”.
J. Ejankowski, Refleksje nad wáasnym Īyciem, tom I 1929-1996, rkp.
Zaproszenie J. Ejankowskiego na ww. sesjĊ (w zbiorach autora).
Kronika Szkoáy Podstawowej w Piasecznie, rok szkolny 1962/63.
TamĪe, wpis 1.10.1962 i dwa pamiątkowe zdjĊcia.
Z. Bielewicz, Na czeĞü XX-lecia, „Nasza WieĞ” z dn. 12.03.1964.
Godáo „Regionalista” (J. Ejankowski), Z moich doĞwiadczeĔ nad
ksztaátowaniem obywatelskich patriotycznych uczuü i postaw máodzieĪy (z pamiĊtnika wychowawcy) Piaseczno 1972, s. 13-14.
J. Ejankowski, Wspominaü z wdziĊcznoĞcią, „Nowiny Gniewskie”
nr 4, 2006.
Wpis 3.11.1966 – Kronika Szkoáy Podstawowej w Piasecznie.
R. Bochman, Najsáawniejsza z tczewskich wiosek, „Dziennik Baátycki” – Rejsy nr 69 z dn. 22/23.03.1970.
R. Landowski, 35 lat dla Tczewa i regionu, Kociewski Kantor Edytorski Tczew, Wydawnictwo „Bernardinum” Pelplin 2004, s. 28, 47.
A. L. Duma, Dokumentowanie historii, „Poln”, nr 37 z dn. 13 IX
1987 r.
Jaxa, WieĞ wierna tradycji, „Nasza WieĞ” nr 22 z dn. 31 V 1975 r.
J. Ejankowski, Aspekty wychowawcze na lekcjach historii, „WiadomoĞci Historyczne”, nr 6 1974 r., s. 285-289;
KsiĊga Pamiątkowa Muzeum -w Piasecznie t. I.
Krawawa Kociewska JesieĔ 1939 roku na ziemi gniewskiej pod red.
J. Ejankowskiego i A. Samulewskiej, Gniew 2011, s. 58-59.
J. Ejankowski, Wspominaü z wdziĊcznoĞcią „Nowiny Gniewskie”,
nr 4, 2006 s. 14.
Naukowa sesja historyczna Centralnego Związku Kóáek Rolniczych, Gniew dn. 26 XI 1976 r. KsiĊga Pamiątkowa ze zdjĊciami
w zbiorach MHPRL oddziaá w Piasecznie.
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Tekst ten zawiera opowieĈè Pana Feliksa Stawikowskiego (rocznik 1931) z DzierĔñĔna na temat
czasów przedwojennych i okupacji hitlerowskiej na
terenie jego rodzinnej wsi. PoniĔsza opowieĈè zostaäa
przedstawiona w prawie niezmienionej formie – tak
jak jñ usäyszaäem.

P

amiĊtam nieco czasy sprzed II wojny Ğwiatowej – pierwszy rok chodziáem do szkoáy polskiej
w DzierĪąĪnie, tam gdzie byáa stara plebania. Rysik w szkole byá za Niemca, przed wojną oáówek. Polska
nauczycielka mieszkaáa tu, gdzie dziĞ Orzechowscy, byáa
panną – 33 lata. Byáa pod krawatem, wáosy po mĊsku, okulary. W szkole uczyáa tylko ona – od 1 klasy do 4. W jednej sali byáy dwie klasy. DuĪo byáo cháopców i dziewcząt,
którzy koĔczyli 7 klas i nic wiĊcej – 4 lata do jednej klasy
chodzili. PrzyjeĪdĪaá schulinspektor Jan Kalkowski, wtedy musiaá byü porządek. Uczono klasy 1 z 2 i 3 z 4. Orzechowska zginĊáa podczas okupacji w Lesie SzpĊgawskim.
PamiĊtam, gdy dawno ktoĞ przyjeĪdĪaá do DzierĪąĪna, stoáowaá siĊ w starym domu, obecnie juĪ nieistniejącym, koáo kasztana. W dawniejszych czasach jadaá tam teĪ
ksiądz Jan JaĪdĪejewski.
Przed wojną, do 1939 roku, parafią w DzierĪąĪnie
zarządzaá ksiądz Zapaáowski. Byá 18 czy 19 lat tutaj.
W czasie okupacji gestapo zabraáo go do Gniewu, zabrali teĪ
nauczycielkĊ Orzechowską. Ją zatrzymali, a ksiĊdza puĞcili
pieszo, chociaĪ byá czáowiekiem sparaliĪowanym. NieĪyjący juĪ Kazik Oráowski miaá go przetransportowaü na ramie
od roweru – tak mówili niektórzy ludzie. KoĞcióá byá wiĊc
zamkniĊty, a msze Zapaáowski odprawiaá w piwnicy, poniĪej salki katechetycznej. Po wyzwoleniu dáugo nie Īyá, bo
zmará w grudniu 1945 roku. Mój brat – Leon – byá przyjĊty
do pierwszej komunii wáaĞnie w piwnicy. W czasie wojny
trochĊ zepsuty byá oátarz i áawki. Jak Zapaáowski zmará to
przyjeĪdĪali ksiĊĪa z Piaseczna – np. ksiądz Karlik. Wtedy
przyszedá ksiądz Stachowski z Borów Tucholskich i byá
w DzierĪąĪnie 3 lata. Jego gospodarz nazywaá siĊ SkarĪyĔski. Po nim przyszedá ksiądz GrzĊbka, zaĞ jeszcze po nim
ChoĞcioáowicz – w 1957. TeĪ nie byá dáugo. Wtedy byá
ksiądz Wróblewski. Byá tu chyba 8 lat, potem byá sparaliĪowany i zmará w szpitalu (w 1969, w lipcu – miaá wtedy
imieniny – Apolinary). W tym roku przyszedá ksiądz Jan
JaĪdĪejewski. I teraz jest ksiądz z Nowej Cerkwi – Wachowski. Od 1 sierpnia 1969 roku msze odprawiaá ksiądz
JaĪdĪejewski. Ciekawostką związaną z ksiĊdzem Janem
jest fakt, Īe przez caáy czas pobytu w DzierĪąĪnie miaá
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motor „JawĊ”. Ksiądz Gniewek jest tu teĪ pochowany,
on byá w Królów Lesie, a potem poszedá do Walichnów,
gdzie byá 30 lat, odszedá na emeryturĊ i na koĔcu mieszkaá
w RzeĪĊcinie. Gdy ksiądz Jan wyjeĪdĪaá do Niemiec, to
on odprawiaá tu msze. Po Ğmierci zostaá zabrany do Walichnów, ale pochowano go (moĪe na Īyczenie) i siostrĊ
w DzierĪąĪnie.
Znam duĪo z opowiadaĔ ojca, albo starszych ludzi, ale
generalnie ludzie w moim wieku we wsi niewiele wiedzą
o jej przeszáoĞci. Przed I wojną Ğwiatową byáa szkoáa niemiecka w DzierĪąĪnie. Jednak religii uczono w koĞciele
po polsku. Mój ojciec, gdy zdawaá egzamin na szewca
w Grudziądzu, to wszystkich odpowiedzi musiaá udzielaü po niemiecku. GdzieĞ w domu jest ksiąĪka czeladnika. Mój ojciec jest pochowany w DzierĪąĪnie – umará
w paĨdzierniku 1971 roku; matka zaĞ w 1957 r. Mój dziadek zmará przed nadejĞciem frontu w styczniu 1945 r. Zaopatrywaá go niemiecki ksiądz Hammerschmidt, pochodzący z Nowej Cerkwi.
Rodziny zasiedziaáe w DzierĪąĪnie z dawien dawna to:
Orzechowscy, Liss, Grabowscy.
Mój ojciec urodziá siĊ w DzierĪąĪnie, a dziadek pochodziá z Nowej Cerkwi, ale miaá rodzinĊ w Dziaádowie. Mój
ojciec ukoĔczyá szkoáĊ niemiecką i 6 lat wojska niemieckiego. Urodziá siĊ w 1891 r.
Dziadka Īona byáa z domu Mokwa. Jej brat to Jan,
a syn to Stach. Ojca kuzyn – Jan Mokwa – dostaá zawaáu podczas okupacji. Mokwa byáa siostrą Neclów, którzy
mieli karczmĊ. Tam byá napis po niemiecku, który dáugo
przetrwaá.
Poza karczmami byáa teĪ (nie pamiĊtam tego osobiĞcie) tzw. Sucha Buda – niedaleko niej mieszkaá mój wujek Bronek. Byáo tam miĊso, którym handlowaá i jeĨdziá
z nim. Mój ojciec prowadziá zakáad szewski do 1939 r.,
byá zarejestrowany. W czasie wojny rejestrowali go Niemcy i teĪ pracowaá. Byáy przydziaáy materiaáów, prowadziá nawet ksiąĪkĊ, gdzie notowaá pobieranie materiaáów,
która jest zapisana po niemiecku. Kupowaá w Tczewie
u Niemca Cylki. Do 1969 r. byá szewcem. Ja miaáem dyspensĊ na 1 rok, nie chcieli mnie od razu na szewca. Miaá
byü tam zakáad paĔstwowy. Miaá 74 lata, 3 lata opáacaá
i 3 lata korzystaá z emerytury. Produkowaá i naprawiaá
buty. PobieraliĞmy cholewki i robiliĞmy buty, które oddawaliĞmy do spóádzielni w Starogardzie. Robiá to mój brat,
bo byáem w wojsku. Jest jeszcze jedna ksiąĪka związana
z szewstwem.
Nie sáyszaáem, aby w DzierĪąĪnie mieszkali ĩydzi, ale
w Nowej Cerkwi prawdopodobnie i w Gniewie na pewno. Majątek w Morzeszczynie posiadaá Niemiec. Poczta
byáa polska w 1938-1939 r. Niemiec nazywaá siĊ Rerich,
a teĞcie nosili nazwisko Herzberg. To byli Rosjanie, ale pochodzenia niemieckiego. Oni są w Morzeszczynie w lasku
pochowani; wczeĞniej tam byá pomnik. Wydaje siĊ, iĪ byli
ewangelikami. W czasie przechodzenia frontu wschodniego, Rerich ucieká do Niemiec. Byá on wojskowym, jeĨdziá
w mundurze na biaáym koniu. Przy grobach byáy prawdopodobnie áaĔcuchy i kamienie. Rodzina Rerichów mieszkaáa tam, gdzie póĨniej byá bar Janka.
Wedáug legendy kulawy ksiądz miaá chrzciü Turka
w tutejszym koĞciele. UpamiĊtniono to na malunkami na
suficie, które stworzyá NowaczyĔski z Kongresówki; chodziá boso, miaá poszarpane nogawki, przychodziá do moje-
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go dziadka. Prawdopodobnie ten malarz namalowaá tego
ksiĊdza i Turka.
W 1945 r. mój brat skoĔczyá 18 lat, ja miaáem 14. Brat
ukrywaá siĊ. U góry w domu w 1939 r. mieszkaá Johanson
(miaá 7 dzieci). Byá Niemcem, a Īona Estonką. Gdy szedá
front uciekli za Borkowo, ale front siĊ odwlóká i wrócili do
wsi. Za kilka dni front nadszedá. Byáo we wsi duĪo uciekinierów, np. z Gniewu (kobiety, starcy i dzieci), którzy
ukrywali siĊ w piwnicach. Ten Johanson rodzinĊ przyprowadziá do naszej piwnicy w niedzielĊ. Rosjanie podpalili
stodoáĊ z bydáem. Byáy worki z piaskiem i przeciwpoĪarowa pompka rĊczna. Bydáo i konie ryczaáy. W nocy
(z niedzieli na poniedziaáek) o 4 rano Johanson rodzinĊ zapakowaá i wyruszyá w konia. TrochĊ siĊ uspokoiáo na parĊ
dni, bo Niemcy siĊ umocnili i strzelali od strony Brodów
z moĨdzierzy. Jechaá on do GdaĔska do portu. Po paru
dniach wkroczyli Rosjanie. Jak wkroczyli ci pierwsi to nie
byáo Ĩle. Brat umiaá trochĊ po rosyjsku. Z góry przyszáo
2-3 Rosjan do piwnicy. Pukali kolbą i woáali wáaĞciciela do wyjĞcia. Jak otworzyá drzwi pytali „Są Germany”?
„Nie ma Germanów”. Obeszli wszystko, áóĪka, szafy szukając Niemców. Oni zaĞ uciekając, rozkrĊcali tam broĔ;
uciekinierzy páakali.
Wkrótce chyba jechaáy czoági, bo byá haáas, potem
przeszáa piechota, wtedy kuchnia zajechaáa. Ustawili
w pokoju w oknie rkm w kierunku Morzeszczyna. ĩoánierze jedli, matka obiecaáa im cebulĊ. Dali teĪ do jedzenia
grochówkĊ, a byliĞmy gáodni, bo prawie 14 dni nic gotowanego nie jedliĞmy. Ognia nie wolno byáo paliü, bo jak
byá dym, to samoloty ostrzeliwaáy. Przyprowadzili potem
rannych Rosjan. Ojciec znaá rosyjski i z jednym z nich rozmawiaá, Īe wyjechaá do Rosji z rodzicami i gdy zamkniĊto granice nie mogli wróciü i musieli tam zostaü. To byá
Czech z pochodzenia. Inny ranny dostaá czymĞ palącym,
byli grubo ubrani w watowane kurtki. W piwnicy go poáoĪyli na deski. Mówiá on po polsku: „O BoĪe, O BoĪe”.
Kazali mu byü cicho, bo w telefonie nic nie byáo sáychaü.
Po chwili zawoáaá, Īe che piü. Póá-Ukrainiec Kaczorowski
wyprowadziá go na zewnątrz, miaá przyjechaü samochód,
ale nie wiadomo co siĊ staáo.
Co do stosunku Rosjan do cywilów to trochĊ z tymi kobietami byáo nie tak. Ale ogólnie dobrze, dali jedzenie jak
ktoĞ chciaá dla dzieci. Rosjanie lubili baraninĊ w grochówce, duĪo kapusty i chleb. I pili herbatĊ – czaj. Nie byáo tak
Ĩle. Jak ktoĞ podpadá to i Īycie straciá.
Z rąk Rosjan zginąá KobyliĔski, który mieszkaá tam
gdzie dziĞ rodzina Górskich. On nigdzie nie uchodziá.
Prawdopodobnie Niemcy podpalili domy, a on zacząá
uciekaü. Na podwórku, gdzie mieszka dziĞ Hildebrandt,
tam zostaá zabity. Mówili, Īe to German ucieka. Jedna kobieta zostaáa zamordowana przez Rosjan, ale o tym siĊ nie
wspomina, bo byáa upoĞledzona; nazywaáa siĊ Szakowska
Lena.
To niewielka czöĈè wspomnieþ Pana Feliksa, które warte sñ utrwalenia. KaĔdñ z przytoczonych historii z powodzeniem moĔna by
rozszerzyè. Niestety, pamiöè ludzka jest zawodna, a Ĉwiadków minionych wydarzeþ coraz mniej. Dlatego relacje osób starszych nabierajñ niezwykäej wartoĈci i naleĔy je ocaliè
od zapomnienia.
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JeĪewska gehenna
Mieszkaþcy gminy JeĔewo zamordowani przez Niemców i Sowietów w czasie drugiej wojny Ĉwiatowej (1939-1945) i po jej zakoþczeniu (1945-1946) – Ēródäa, geneza przebiegu zbrodni, wykaz imienny.

D

nia 15 paĨdziernika 2011 roku w JeĪewie, na miejscowym cmentarzu parafialnym odsáoniĊto tablice
pamiątkowe poĞwiĊcone 138 mieszkaĔcom gminy
JeĪewo, którzy zginĊli w wyniku eksterminacji niemieckiej
– 73 osoby i sowieckiej – 65 osób.
Na początku XXI wieku, w związku z gromadzeniem
materiaáu do monografii historycznej gminy JeĪewo, zetknąáem siĊ z dokumentacją zbrodni niemieckich i sowieckich
w czasie II wojny Ğwiatowej przechowywaną w bydgoskim
IPN. Obraz i rozmiar eksterminacji ukazaáy gáównie materiaáy sądowe „w sprawie o uznanie za zmaráego”. Z caáego powiatu Ğwieckiego byáo to ok. 1300 spraw sądowych.
Rzeczowo i zwiĊĨle urzĊdnicy sądowi przedstawiali losy
poszczególnych osób. Oto kilka zapisów z akt sądowych:
„Stefan Kowalczyk ur. 18.08.1899 r., zamieszkaáy
w miejscowoĞci Biaáe, 12.10.1939 r. zabrany przez Niemców do ĝwiecia, przetrzymywany w zakáadzie psychiatrycznym. 18.11.1939 r. wywieziony w nieznane (prawdopodobnie Grupa). Uznany za zmaráego.
Klemens SeleĪyĔski, ur. 6.01.1891 r., zamieszkaáy
w Czersku ĝwieckim od 1935 r., leĞniczy, 31.10.1939 r.
zabrany z domu przez Niemców, wywieziony do ĝwiecia,
8.11.1939 r. rozstrzelany (Grupa), osierociá 7 dzieci. Uznany
za zmaráego.
Jan Zaremba ur. 4.04.1904 r., zamieszkaáy w Biaáym, nauczyciel, kierownik szkoáy, 21.10.1939 r. zostaá aresztowany przez Niemców, przetrzymywany w zakáadzie psychiatrycznym w ĝwieciu, 24.10.1939 r., Īona Maria widziaáa siĊ
z mĊĪem w wiĊzieniu, tego samego dnia wywieziony w nieznane (Grupa?). Uznany za zmaráego.
Witold KrzyĪanowski ur. 27.05.1898 r., zamieszkaáy
w Taszewku od 1926 r., 30.10.1939 r. zabrany z domu przez
Niemców, przewieziony do ĝwiecia i wiĊziony w szpitalu
psychiatrycznym, 8.11.1939 r. wywieziony do Grupy. Uznany za zmaráego.”
Zbrodnie niemieckie udokumentowane byáy w ponad 40
aktach sądowych.
Dokumentacja zbrodni sowieckich w aktach sądowych
byáa podobna:
„Jan KielczyĔski ur. 28.08.1893 r., zamieszkaáy w Laskowicach Dworzec od 1920 r., kolejarz-towarowy PKP,
27.02.1945 r. aresztowany przez Rosjan, zmará 6.05.1945 r.
w áagrze Nowostrojka na Uralu. Uznany za zmaráego.
Franciszek Borucki ur. 17.09.1903 r., zamieszkaáy w JeĪewie, 2.03.1945 r. zabrany przez Rosjan, wywieziony do
ZSRR (Kopiejsk), zmará w szpitalu pod koniec maja 1945 r.
Uznany za zmaráego.
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Konrad NastróĪny ur. 9.07.1905 r., zamieszkaáy w JeĪewie,
pod koniec lutego 1945 r. wywieziony przez Rosjan w nieznanym kierunku, byá pewnie w Kopiejsku. Nie wróciá do Polski.
Uznany za zmaráego”. Okazaáo siĊ, Īe zbrodnia sowiecka zostaáa udokumentowana dla okoáo 40 osób z gminy JeĪewo.
Tragizm zabitych i bolesne cierpienie ich rodzin i najbliĪszych staáy siĊ gáównym motywem, by upamiĊtniü Ich
i na staáe wpisaü losy mieszkaĔców gminy JeĪewo z czasów
II wojny Ğwiatowej do zbiorowej pamiĊci spoáecznoĞci gminy JeĪewo.
PoniĪsze rozwaĪania mają przybliĪyü problematykĊ eksterminacji ludnoĞci gminy JeĪewo w czasie II wojny Ğwiatowej. Są próbą iloĞciowego rozwiązania tego problemu, mają
byü takĪe przyczynkiem do dalszych badaĔ tej kwestii.
II wojna Ğwiatowa, która trwaáa od 1.09.1939 do
7.05.1945 r. przyniosáa narodowi polskiemu ogromne straty biologiczne. Wedáug znawców przedmiotu naród polski
straciá ponad 6 milionów obywateli, z czego ok. 2,9 miliona
stanowili polscy ĩydzi. Okoáo 644 000 obywateli polskich
straciáo Īycie w wyniku bezpoĞrednich dziaáaĔ wojennych.
àącznie 5 384 000 obywateli zginĊáo podczas egzekucji
i pacyfikacji, w obozach koncentracyjnych, wiĊzieniach,
obozach pracy. Szacuje siĊ, Īe ze strony Sowietów Īycie
straciáo ponad 500 000 Polaków.
Wedáug moich obliczeĔ straty biologiczne gminy JeĪewo
liczą ponad 250 osób: okoáo 30 osób polegáo we wrzeĞniu
1939 r. (Īoánierze, ludnoĞü cywilna), ponad 40 mieszkaĔców
zginĊáo podczas walk wyzwoleĔczych, w lutym 1945 r., ponad 40 mĊĪczyzn straciáo Īycie w walkach w niemieckim
Wehrmachcie, pozostaáe ok. 140 osób zginĊáo wskutek eksterminacji hitlerowskiej i sowieckiej.
Eksterminacja to polityka zagáady ukierunkowana na
wyniszczenie okreĞlonych grup ludnoĞci.
Hitlerowcy politykĊ zagáady realizowali poprzez masowe i indywidualne egzekucje, wywóz ludzi do obozów koncentracyjnych, obozów pracy, przesiedlanie, pacyfikowanie,
restrykcyjne przepisy prawne, które w razie záamania ich
przez Polaków stanowiáy podstawĊ ferowania drakoĔskich
wyroków wydawanych przez niemieckie sądy. MieszkaĔcy gminy JeĪewo w czasie okupacji hitlerowskiej podlegali wspomnianym formom eksterminacji, ze zdecydowaną
przewagą rozstrzeliwaĔ.
Polityka zagáady ze strony Sowietów na terenie gminy
JeĪewo pojawiáa siĊ po wyzwoleniu (17.02.1945 r.) i przyjĊáa charakter masowych aresztowaĔ, a nastĊpnie wywozu
ludnoĞci w gáąb ZSRR, gdzie duĪa liczba mieszkaĔców
zmaráa wskutek ciĊĪkiej pracy, gáodu, chorób zakaĨnych.
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Kluczową sprawą dla ustalenia imiennego wykazu strat
ludzkich w wyniku eksterminacji mieszkaĔców gminy JeĪewo byáo oparcie siĊ o nastĊpujące Ĩródáa:
- ankiety dotyczące zbrodni popeánionych przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1945 na terenie województwa bydgoskiego, powiat Ğwiecki, syg. IPN By.
26/47-49, IPN By. 26/66;
- wyciągi z akt zgonów z ksiąg USC, syg. IPN By. 36/31
- wyciągi z akt „Uznany za zmaráego”, syg. IPN By.
35/26;
- materiaáy archiwalne Sądu Grodzkiego w ĝwieciu
w sprawie o uznanie za zmaráego, syg. IPN By. 19/1-806;
- materiaáy archiwalne Sądu Powiatowego w ĝwieciu
w sprawie o uznanie za zmaráego, syg. IPN By.20/1-259;
- wyciągi z akt Sondergericht Bromberg, syg. IPN By.
44/7;
- akta dotyczące deportacji do ZSRR w 1945 r., syg. IPN
By. 28/4-5;
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ksiĊgi zgonów w USC w JeĪewie z lat 1900- 2000;
ksiĊgi zgonów parafii rzymskokatolickiej w JeĪewie z lat
1752-1970;
- Romanowski Józef, „Okupacja hitlerowska w gminie JeĪewo 1939-1945”, Laskowice 1979 r., maszynopis;
- JastrzĊbski Wáodzimierz, „W dalekim obcym kraju”,
Bydgoszcz 1990 r.
W ustaleniu liczby imiennej ofiar eksterminacji pomogáy
równieĪ relacje mieszkaĔców gminy JeĪewo, które gromadziáem od 1988 r. po dzieĔ dzisiejszy. W okresie sierpieĔ
2010 – kwiecieĔ 2011 r. mieszkaĔcy zgáaszali swoje uwagi
i uzupeánienia do przedstawionej publicznie listy ofiar.
W oparciu o przedstawioną bazĊ Ĩródáową udaáo siĊ
ustaliü, Īe w wyniku eksterminacji z rąk hitlerowców w latach 1939-1945 zginĊáo 73 mieszkaĔców gminy JeĪewo.
Zgodnie z wytycznymi wáadz niemieckich Pomorze
GdaĔskie z gminą JeĪewo miaáo staü siĊ integralną czĊĞcią
III Rzeszy Niemieckiej. W tym celu naleĪaáo podciąü narodowe korzenie polskiego spoáeczeĔstwa poprzez wyeliminowanie warstwy przywódczej, to jest inteligencji i tych wszystkich
Polaków, którzy do wybuchu wojny nie kryli swych patriotycznych postaw. RealizacjĊ zbrodniczych celów przyjĊáa jesienią
1939 r. niemiecka organizacja samoobrony „Selbstschutz”,
w skáad której weszli miejscowi Niemcy. Na terenie gminy
JeĪewo miejscowi Selbstschutzanie przyczynili siĊ do Ğmierci wielu Polaków. Jednym z pierwszych byá Jan Gackowski
z Krąplewic ur. 14.07.1908 r. Miejscowi Niemcy K. Wodzak
i E. Vogt aresztowali go w paĨdzierniku 1939 r., a nastĊpnie
odprowadzili do pobliskiego lasu w Belnie, gdzie dokonali egzekucji przez rozstrzelanie.
Inni Niemcy (czáonkowie Selbstschutzu) przeprowadzali
aresztowania wĞród Polaków, których odstawiali do wiĊzienia (ludnoĞü z caáego powiatu Ğwieckiego przetrzymywano
w wiĊzieniu przy ul. Sądowej oraz w budynkach szpitala
psychiatrycznego). Osoby te nastĊpnie byáy rozstrzeliwane
w egzekucjach zbiorowych na terenie Mniszka, Górnej Grupy, Fordonu, czy teĪ w nieznanych miejscach. W ten sposób
w okresie jesieni 1939 r. zginĊáo 48 mieszkaĔców gminy
JeĪewo. WĞród ofiar przewaĪali rolnicy (17 osób), rzemieĞlnicy (3 osoby), nauczyciele, kierownicy szkóá (3 osoby),
robotnicy (4 osoby), kolejarze (2 osoby), leĞnicy (1 osoba),
osoby bez zawodu (18 osób).
Po rozwiązaniu Selbstschutzu (26.11.1939 r.) dalszą
akcjĊ likwidacji „elementu przywódczego” realizowaáa
niemiecka policja i róĪne jej formacje. Na terenie gminy
JeĪewo kolejny wzmoĪony okres terroru przypadá na lata
1943-1944. W poáowie 1943 r. Niemcy aresztowali Juliana
Majewskiego (ur. 29.10.1913 r.), a w roku nastĊpnym jego
brata, Tomasza (ur. 11.03.1907 r.), obaj mieszkali w Czersku
ĝwieckim. ĝlad po Nich zaginąá. Mieszkaniec Taszewa – Alfons Grzonkowski (ur. 30.10.1906 r.) zostaá aresztowany,
a nastĊpnie skazany przez sąd specjalny na 2,5 roku wiĊzienia za sáuchanie zagranicznych stacji radiowych. UwiĊziono
go w Pile, skąd nigdy nie wróciá.
13 i 14 grudnia 1944 r. gestapo aresztowaáo FranciszkĊ
(ur. 9.05.1904 r.) i Anastazego (ur. 13.12.1900 r.) Hoffmann
– mieszkaĔców JeĪewa, przed wojną aktywnych dziaáaczy
polskich organizacji rolniczych. Oboje zostali zabrani do
ĝwiecia, skąd po kilku dniach wywieziono ich do lasu i rozstrzelano (prawdopodobnie w okolicach Terespola Pomorskiego).
Jan Witkowski (ur. 1905 r.) zamieszkaáy w Nowych Krąplewicach zostaá aresztowany przez Niemców w 1944 r.,
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wywieziony do GdaĔska i wyrokiem sądu skazany na Ğmierü.
Wyrok wykonano 18.04.1944 r.
Przez caáy okres okupacji trwaáo wywoĪenie miejscowych
Polaków do obozów i wiĊzieĔ hitlerowskich. W tych miejscach odosobnienia zginĊáo 16 osób: w obozach koncentracyjnych (Stutthof, Sachsenhausen, Dachau i w filiach) – 13 osób,
na robotach – 3 osoby.
JeĪeli chodzi o ofiary z rąk sowieckich to na podstawie
dostĊpnych Ĩródeá udaáo siĊ ustaliü liczbĊ 64 osób z gminy
JeĪewo, które straciáy Īycie w wyniku deportacji do ZSRR
w 1945 r.
BezpoĞrednio po wyzwoleniu na teren gminy JeĪewo wkroczyáy oddziaáy NKWD, które poszukiwaáy domniemanych
wrogów ZSRR oraz osób sprzyjających Niemcom. Rosjanom
towarzyszyá miejscowy Polak – przedstawiciel tymczasowej
Milicji Obywatelskiej. Zatrzymania mieszkaĔców trwaáy od
16 lutego do początku marca 1945 r. àącznie w caáej gminie
aresztowano 196 osób, w tym 50 kobiet i 146 mĊĪczyzn. Zatrzymani to przede wszystkim rolnicy, kolejarze, rzemieĞlnicy, pracownicy nadleĞnictwa, gospodynie domowe. Pojmani
w JeĪewie i okolicznych miejscowoĞciach zostali sformowani
w pieszą kolumnĊ i pod eskortą Īoánierzy radzieckich ruszyli
do ĝwiecia. NastĊpnie ze ĝwiecia kierowano ich do punktów
zbiorczych w Ciechanowie lub Dziaádowie, a takĪe do stacji
kolejowej Iáowo.
W trakcie marszu czĊĞü zatrzymanych straciáa Īycie.
W Grudziądzu zmarli: Bernard Gawron z PiĊümorgów, Michaá
Kocik i Jan Mindykowski – obaj z Nowych Krąplewic, Florian
Michaáek z JeĪewa i Konrad RosiĔski z Laskowic. W Ciechanowie zmarli: Bernard Formela i Franciszek Krauze – obaj
z Laskowic, Franciszek Lewandowski z Nowych Krąplewic.
W Dziaádowie zmarli: àucja Kosecka, Franciszek Zióákowski
– oboje z JeĪewa, Piotr Schroeder z Laskowic, Joanna SowiĔska z PiĊümorgów, Leon ĝwierczyĔski z Nowych Krąplewic.
W marcu i kwietniu 1945 r. deportowanych wywieziono
w gáąb ZSRR. PodróĪy w trudnych warunkach nie wytrzymaáy dwie osoby: Zofia Stefan z Czerska ĝwieckiego i Jadwiga
Wojciechowska z Biaáego.
WiĊkszoĞü deportowanych trafiáa do obozów pracy (áagry): Roza, Kopiejsk, Miass, Záatoust usytuowanych wokóá
CzelabiĔska. CzĊĞü aresztowanych znalazáa siĊ w Charkowie
i Bieáoriecku koáo Ufy i w áagrze Nowa Strojka. Warunki
w obozach byáy bardzo záe. WiĊĨniów dziesiątkowaáa ciĊĪka

praca, choroby – gáównie tyfus, dyzenteria oraz inne choroby zakaĨne. WyĪywienie byáo niewystarczające. W ciągu kilkumiesiĊcznego pobytu w ZSRR zmaráo 42 mieszkaĔców gminy JeĪewo.
W wyniku interwencji wáadz polskich (6.07.1945 r.)
wáadze sowieckie zgodziáy siĊ na powrót do ojczyzny wywiezionych. Powroty trwaáy od sierpnia 1945 r. do czerwca
1946 r. SpoĞród mieszkaĔców gminy JeĪewo 3 osoby nie
wytrzymaáy trudów podróĪy: Monika Borucka z JeĪewa,
Józef Buklewski z PiĊümorgów i Jakub Sampáawski z Nowych Krąplewic.
Jadwiga Kuziemska zamieszkaáa w Ciemnikach wróciáa w rodzinne strony, lecz w wyniku trudów podróĪy
i choroby wkrótce zmaráa.
ListĊ ofiar sowieckich zamyka Jan Sodolski – komendant Posterunku Policji PaĔstwowej w JeĪewie w latach
1937-1939, który zostaá rozstrzelany przez Rosjan w Twerze w 1940 r. Jest on jedyną udokumentowaną ofiarą tzw.
„zbrodni katyĔskiej” z gminy JeĪewo.
KoĔcząc powyĪsze rozwaĪania, dotyczące eksterminacji mieszkaĔców gminy JeĪewo w czasie II wojny Ğwiatowej i bezpoĞrednio po jej zakoĔczeniu, naleĪy stwierdziü, iĪ Ğmierü 138 osób to w ponad 700-letniej historii tej
spoáecznoĞci najtragiczniejszy i najokrutniejszy fragment
dziejów. Po raz pierwszy totalna wojna uderzyáa tak mocno w ludnoĞü cywilną, której straty przewyĪszyáy straty
walczących Īoánierzy (w gminie JeĪewo jako Īoánierze
zginĊáo okoáo 60 osób).
Ustalona liczba zamordowanych nie jest ostateczna.
Pomimo prowadzonych badaĔ nie udaáo siĊ zidentyfikowaü mieszkaĔca Biaáego – ofiarĊ niemieckiego okupanta. Wedáug Józefa Romanowskiego byá on parobkiem
o imieniu Franciszek. NaleĪy mieü nadziejĊ, iĪ dalsze
badania tej kwestii pozwolą uĞciĞliü fakty i zidentyfikowaü ewentualne dalsze ofiary, chodĨ w związku z upáywającym czasem od dokonanej zbrodni bĊdzie to coraz
trudniejsze.
UpamiĊtnienie 138 mieszkaĔców gminy JeĪewo zamordowanych przez okupantów jest wyrazem szacunku
wobec nich za to, Īe oddali Īycie za PolskĊ, jest takĪe
wyrazem troski o pamiĊü zbiorową spoáecznoĞci gminy
JeĪewo, by wydarzenia sprzed okoáo 70 lat trwaáy w ĞwiadomoĞci, przede wszystkim máodego pokolenia.

Nowa lista mieszkaĔców gminy JeĪewo – ofiar niemieckiego okupanta rozstrzelanych
w egzekucjach indywidualnych i zbiorowych, zabitych z wyroków sądów specjalnych,
aresztowanych i zaginionych bez wieĞci, zabitych i zmaráych w obozach koncentracyjnych,
obozach pracy i wiĊzieniach (1939–1945)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ArczyĔski Aleksander z Czerska ĝwieckiego, 59 l.
Betka Alfons z Nowych Krąplewic, 25 l.
Betka Ignacy z Nowych Krąplewic, 17 l.
Bielaszewski Alfons z Dubielna, 33 l.
Binkowski Tadeusz z Dubielna
Braun Teofil ze Skrzynek, 63 l.
Chojnacki Antoni
Fiaáek Antoni z Borców, 44 l.
Gabrychowski Konstanty z Laskowic, 37 l.
Gackowski Jan z Nowych Krąplewic, 31 l.
Grzonkowski Alfons z Taszewa, 37 l.
Gzella Bernard z Dubielna, 24 l.
Gzella Franciszek z Dubielna, 27 l.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hendrych Jan z Belna, 49 l.
Hoffmann Anastazy z JeĪewa, 44 l.
Hoffmann Franciszka z JeĪewa, 40 l.
Janeczko Bogumiá z Osáowa, 6 m.
KĊpczyk Anna z Piskarek, 58 l.
KĊsik Józef z Buczka, 48 l.
KochaĔski Edmund z Lipna, 17 l.
Konkol Maksymilian z Taszewskiego Pola, 32 l.
Kotwica Józef z Taszewa, 50 l.
Kowalczyk Stefan z Biaáego, 40 l.
Krause Jan z Buczka, 43 l.
Kruczkowski Edward z Ciemnik, 25 l.
Krupa Teodor
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Krupa Wáadysáaw
KruszczyĔski Kazimierz z Lipienek, 27 l.
KrzyĪanowski Witold z Taszewka, 41 l.
Kufel Jan z Biaáego, 34 l.
KusiĔski Jan z Nowych Krąplewic, 35 l.
Lewandowski Jan z Taszewka, 59 l.
Linda Leon z JeĪewa 74 l.
LubiĔski Wacáaw z Laskowic, 28 l.
Majewski Julian z Czerska ĝwieckiego, 30 l.
Majewski Tomasz z Czerska ĝwieckiego, 36 l.
Manikowski Maksymilian z Taszewskiego Pola,
45 l.
Marchewka Jan z Dubielna, 45 l.
Mirowski Jan z Dubielna
Mazurek Jan z Laskowic, 46 l.
Murawski Albin z Czerska ĝwieckiego
Oliwa Stanisáaw z Dubielna, 21 l.
Olszewski Leon z JeĪewa, 37 l.
Ostafin Józef z Osáowa, 59 l.
Piątkowski Franciszek z Laskowic, 21 l.
Piejko Stanisáaw z Dubielna
PszczoliĔski Maksymilian z Laskowic , 33 l.
Reinert Józef z Taszewka, 37 l.
Rombalski Franciszek z PiĊümorgów, 30 l.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Rozenkiewicz Maksymilian z Nowych Krąplewic
Rychlicki Wiktor Leon z Biaáego, 50 l.
RyĔski Jan
SkierzyĔski Mieczysáaw
Sukiennik Jan z Dubielna, 50 l.
SzczĊsny Jan z Biaáego
Szczygieá Franciszek z Osáowa, 17 l.
SzeleziĔski Klemens z Czerska ĝwieckiego, 48 l.
Szypulski Marcin z Dubielna, 63 l.
ĝwiĊcicka Katarzyna z Osáowa
ĝledĨ Stanisáawa z Osáowa
ĝpica Franciszek z Osáowa, 25 l.
ĝwierczyĔski Józef z JeĪewa, 43 l.
UrbaĔski Alfons z Laskowic, 31 l.
Witkowski Jan z Nowych Krąplewic, 39 l.
Wojciechowski Konrad z Buczka, 21 l.
Wojciechowski Zygmunt
Wolny Adam z Osáowa, 50 l.
ZaraĞ Stanisáaw z Laskowic, 48 l.
Zaremba Jan z Biaáego, 35 l.
Zawadzki Franciszek z Biaáego, 20 l.
Zbrzeski Stefan z Dubielna, 21 l.
Zióákowski Bernard z Biaáego, 34 l.
Ziuziakowski Aleksander z Czerska ĝwieckiego

Nowa lista mieszkaĔców gminy JeĪewo – ofiar sowieckiego totalitaryzmu,
którzy zginĊli w áagrach na terenie Związku Radzieckiego (1945–1946)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Andrearczyk Alojzy z Lipienek, 40 l.
Baron Antoni z Laskowic, 57 l.
Borucki Franciszek z JeĪewa, 42 l.
Borucka Monika z JeĪewa, 48 l.
BaraĔska Franciszka z JeĪewa
Buklewski Józef z PiĊümorgów, 35 l.
Ciechowski Feliks z Dąbrowy, 46 l.
Czapara Szczepan z Laskowic, 47 l.
Deka Maksymilian z Nowych Krąplewic, 40 l.
Drobniak Wáadysáawa z Osáowa, 22 l.
Drost Jan z Dubielna, 50 l.
Dudkowski Walenty z JeĪewa, 51 l.
Dys Józef z Taszewa
Fornela Bernard z Laskowic, 53 l.
Gawron Bernard z PiĊümorgów, 44 l.
Grajewska Klara z Ciemnik
Henig Wiktoria z Osáowa, 23 l.
Hoffmann Julian z JeĪewa, 54 l.
Hoffmann Ludwika z JeĪewa, 18 l.
Jarzemski Wáadysáaw z Belna 40 l.
Kabat Magdalena z PiĊümorgów, 34 l.
KĊdzierska Klara z Ciemnik, 32 l.
KieáczyĔski Jan z Laskowic, 50 l.
Kocik Michaá z Nowych Krąplewic, 43 l.
Konieczka Stanisáaw z JeĪewa, 17 l.
Kierzkowski Bernard z Laskowic, 50 l.
Kosecka àucja z JeĪewa, 42 l.
Koseda Teresa z JeĪewa, 21 l.
KrzemiĔski Antoni z JeĪewa, 39 l.
Kufel Nikodem z Laskowic, 44 l.
Krauza Franciszek z Laskowic
Kuzimska Jadwiga z Ciemnik
Kwiatkowska Cecylia z PiĊümorgów, 21 l.

34. LemaĔczyk Jan z Taszewa, 38 l.
35. Lewandowski Franciszek z Nowych Krąplewic,
53 l.
36. Michaáek Florian z JeĪewa, 61 l.
37. Mindykowski Jan z Nowych Krąplewic, 39 l.
38. NastróĪny Konrad z JeĪewa, 40 l.
39. Nowak Wincenty z Nowych Krąplewic, 42 l.
40. Piechocki Franciszek z Lipienek, 50 l.
41. Piechocki Wacáaw z JeĪewa, 19 l.
42. Poüwiardowska Anastazja z JeĪewa
43. Rejmus Maksymilian z Dubielna, 47 l.
44. RosiĔski Konrad z Laskowic, 41 l.
45. Rynkowska Klara z Nowych Krąplewic, 18 l.
46. Sampáawski Jakub z Nowych Krąplewic, 45 l.
47. Schroder Piotr z Laskowic, 54 l.
48. Schwarz Bolesáaw z JeĪewa, 43 l.
49. SowiĔska Joanna z PiĊümorgów, 22 l.
50. Stefan Zofia z Czerska ĝwieckiego, 21 l.
51. Strelau Jan z PiĊümorgów, 40 l.
52. SumiĔski Franciszek z JeĪewa
53. Szamlewski Bolesáaw z PiĊümorgów, 43 l.
54. ĝwierczyĔski Leon z Nowych Krąplewic, 37 l.
55. Tobolski Paweá z Nowych Krąplewic, 42 l.
56. Tretkowski Pankracy z Dubielna, 54 l.
57. TrepczyĔski Wáadysáaw z Laskowic, 35 l.
58. Wojciechowska Jadwiga z Biaáego, 42 l.
59. ZarĊba Gertruda
60. ZawadziĔski Maksymilian z Borców, 46 l.
61. ZieliĔski Jan z Nowych Krąplewic
62. Zióákowski Bronisáaw z Piskarek, 42 l.
63. Zióákowski Franciszek z JeĪewa, 53 l.
64. Fiaáek Agnieszka z Borców
65. Sodolski Jan z JeĪewa, 40 l. (Twer, 1940 r.)
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HUBER POBãOCKI

Nasz psiyrwszy dziaĔ na swoim

¶

od áoĔskygo roku, kiedy to wzialim zes ZoĞko Ğlub, wyprawjilim weselisko ji bylim wyjechane wew podróĪ
poĞlubna, mninyáo szeĞü mniesiancy. Przez tan czas
wiele sie dziaáo. Wpsiyrwi gospodarze dómku, wew chtórnym pomniyszkiwelim, wypowiedzieli nóm kwatyra. Czasy
byli takie, Īe zes mniyszkaniami byáo knap. Sóme chcieli,
Īeby jejich dwa syny sie poĪanili ji zes synowymi zamieszkeli u nich. ZoĞka byáa przy nadziei. Na poczóntku czyrwca
ukoĔczyáa sztudyrowanie na wydziale Pedagogiczno-Instruktorskim wew PaĔstwowej WyĪszej Szkole Muzycznej wew
Sopocie. àod tera byáa magistram sztuki muzycznej. Nas
obadwóch cióngnyáo, jak wszistkich máodych ĪóĔkosiów, na
swoje. Tym swoim mieli byü cokwartalne przecióngania sie
zes ruchomym ambulansem dentystycznym zes wiochy do
wiochy. Tego czyrwcowygo dnia wstelim wczas. DziaĔ zapowiadaá sie goróncy, burzowy. Na bana tachelim caáki nasz
dobytek spakowany wew psindle. Wew GdaĔsku-Oliwie bana
byáa eszcze caáka pusta. Kokosilim sie wew nórtach przedziaáu wagonu drugi klasy ji kimelim. Jim bliĪy Bygdoszczy tym
coraz wiancy pasaĪyrów sie do przedziaáu wkarawaniáo. Byli
to przewaĪnie cháopki zes Kociewia, chtórne wieĨli swoje
towary zes wiochów do duĪych miastów na ta miara do Bygdoszczy, Īeby tamój na jarmarkach je przehandlowaü. àod
áoĔskygo roku niy jano wew naszy familiji zaszli zmiany, ale
ji wew Polsce walnie sie zmieniáo. CiemnianĪóne cháopy ji
miastowe robotniki zbuntoweli sie przeciwko wáadzy ludowy.
DroĪyzna wew miastach, musowe dostawy dla paĔstwa, naáoĪone na cháopstwo, doprowadzili do wydarzeĔ PoznaĔskiego
Czerwca. Niy pomageli rozwieszone na sáupach wew miastach ji wsiach hasáa: Caáy naród buduje swoja stolica. Niech
Īyje sojusz robotniczo-cháopski. Miasto wsi – wieĞ miastu.
Po kraju czuü daáo faksy na ta miara: Związek Radziecki bierze áod nas wszistkie wybudowane wew naszych stoczniach
statki, a my jamu, wew zamian za to, dajim wangel, faryna,
zboĪa! Na czele PZPR stanóá Wáadysáaw Gomuáka, ale ji ón
niy zniósá áobowiónzkowych dostawów dla paĔstwa. Cháopy
za marne dytki áodstawieli do skupu: tuczniki, zboĪa, mlyko.
Dopsiyru wew 1972 r. Ed¬ward Gierek zniósá ta dwudziestowieczna paĔszczyzna. Polski cháop, niy wew ciamnie bity, na
wáasna ranka handlowaá tym co wyprodukowaá, Īeby pómnimo zakazów, lepsi zarobjiü. Tedy kobiyty wieĨli na jarmarki,
na wolny handel: masáo, Ğmniytana, jajka, gysi, guáy, kaczki,
kury, a nawet trusie. Wszistko to co zebreli takĪe zes pola,
ogrodu abo sadu.
Zes báogi dodrzemki zbudziá nas corazki to wiankszy
wkoáo harmider. Zes zgrozo zmiarkowaá Īam,Īe kele naszych
psindlów stojó: kipki fol sieczki zes jajkami, kubeáek zes
glómzo, butelki, po czysty wyborowy, zes mlykam ji Ğmnyitano, kistki zes brzadem, a dycht nadamno kipka, wew chtórny
przykryty deczko, siedziaá kurónek. Spod deczki wystwaá áepek, a szyjka kranciáa sie na wszistkie strony.Dzióbkam dziobaá co popadáo. Na nieszczaĔĞcie dla mnie, kele niego, stojaá
mnieszek fol mónki. Chdy ja spaáom, a pasaĪyrki rajcoweli,
przez dziurka zes mnieszka sypaáa sie na moje buksy walna
kupka mónki. Jak Īam to zmniarkowaá, to Īem sie fest zjadowjiá. Naczóáóm mónka áoptrzepywaü ranko. Ale jedna
cháopka mi poredziáa Īeby áoprzestaü, bo mónka corazki to
glambi weĪre sie wew sztof. Póki je snadko lepsi buksy wy-
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trzepaü przez áokno wagonu Pand luftu zdmuchnie mónka ji
buksy baĔdo jak nowe. Toü jano jak to zrobziü zapytaá Ĩam?
Na to ta druga, áod kurónka rzekáa: Īebym poszed zes swojó
do wychodka, tamoj zebuá buksy, a óna po wypucowaniu jich
áodhala mnie zes wychodka ozutygo do przedziaáu. Tak tyĪ
zrobjilim. Przez szpara wew dzwiyrzach podaáóm ZoĞce ufyfrane mónko buksy, a sóm zaketowaáóm sie áod Ğrodka na
fest. Niy dyrowaáo dáugo jak daáo czuü dziewczancy gáosik:
Otworzyü,ja musza aa!Po chwsiáce daáo uĪ czuü hardy gáos:
wyáaĨ pan, bo sryta musi wejĞü za potrzebó. Na to ja mu redziáóm Īeby poszli do sómsiedniygo wagonu, bo ja móm zatwardnienie. Byáóm corazki bardzi niymniyrny,czamu tak
dáugo dyruje ZoĞce to pucowanie moich buksów? GawaĔda
przez zaketowane dzwiyrze áod wychodka dyrowaáaby dáuĪy
ale znówki chtoĞ szarpnóá za klamka ji zarazki po tam zgrzytnóá wew zamku klucz ji dzwiyrze roztworzyli sie na oĞcieĪ.
Przede mnó stanóá konduktor ji rzeká: obywatelu obujta buksy
ji okaĪta biljet do kotroli! Ja jamu na to áodrzekáóm, Īe biljĊty
móm wew buksach, a te pucuje zes mónki Īóna wew przedziale obok. Tedy jidzim do przedziaáu rozkazaá. A za szerzenie zgorszenia áobyczajowego wew miejscu publicznym bandzie áobywatel páaciá sztrafa. WĞród pasaĪyrów, chtórne
stojeli na korytarzu wagonu daáo czuü: patrzta to chyba jaki
zboczeniec. Niby cháop a na bunkach ma babskie,wew bestre
kwsiatki, majtki. Wew przedziale wszistkie pasarĪyry rzechoteli, jano kurónek, sprawca termedyji, ledwie tchnie. àostatni
raz przed ĞciaĔciam áepka, wysok, pod posowo przedziaáu,
ciaĔko zapsiaá ku-ku-ri-ku! Moja ZoĞka knychaáa ji wycieraáa
sznoptuycham ázy zes Ğlypsiów. àamióncym sie gáosam flystrowaáa: jak wystawjiáóm za áokno buksy, to tamój daáo taki
fest wiater,Īe nogawki wypeánili sie luftam, jak balóny’ ji áodfsiurnyli precz. Wew rancach áosteli sie jano: gyrtel ji szlófki
áod buksów. WspóápasaĪyry szpasoweli na nasz temat. Ukokosiáóm sie na swojim miejscu wew nórcie przedziaáu. ZoĞka
daáa mnie swoja paczka, co jó sobie sama usztrykowaáa. Rankawami áobindowaáóm sie wew pasie a reszto przykryáóm
nieszczansne majtki jaĪ do kolanów. Przypomniaá Īam só, jak
to zes wieczora, przy pakowaniu, ZoĞka redziáa bym obuá na
sie wszistkie trzy pary jej ich majtków, chtórne sobie áoĔskygo roku przywiezáa zes Szwajcarii. Tak baĔdzie lekciejszy
psindel do dĨwigania, a na tobie ji tak nicht jich niy áobaczy,
gadaáa. Óna sama uĨ niy mogáa na sie jich obuü, bo brzuch byá
uĪ za dyki. Toü wejta terazki konduktor naczóá spsisywaü protokóá. Na caáki gáos psiytaá sie, tak Īe wszistkie pasaĪyry wew
przedziale mogli czuü ji eszcze pu wagonu. Jimnie ji nazwisko? Adres pómniyszkania? àodrzekáóm, Īe niy móm, bo
wczora wymeldowaáóm sie áod dotychczasowych gospodarzy. A chdzie to byáo psiytaá dali: wew Oliwie rzekáóm zgodnie zes prawdó. Zjadowjiá sie ji gadaá: wy jano nie szpasujta
só zes wáadzy ludowy. Wew Oliwie, wew byksie, da jano
szprotki ji to wew Pewexie. Chwadko poprawjiáóm Oliwa na
GdaĔsk-Oliwa. Toü chdzie baĔdzieta terazki pomniyszkiwaü,
cióngnóá dali swoje przesáuchanie. Odrzekáóm, Īe zes swójim
ruchomym ambulansam dentystycznym banda sie przecióngaá, co trzy mniesiónce, zes wiochy do wiochy na Kociewiu,
Kujawach ji Kaszubach. Dobrze sobie kómbinujeta, ale my ji
tak was namierzym ji sztrafa zapáacita, jak amen wew paciyrzu. Redza zarazki zapáaciü, bandzie tani, bez procentów za
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zwáoka. Toü niy móm Īadnych dytków. Moje papsiyry, wysze,
fotki Ğlubne, na chtóraych sómy áodebrane fotokistkó ji dytki
co je miaáóm wew tylny taszy buksów áodfsiurnyli precz przez
áokno. Wszistkie te tu pasaĪyry mogó to potwierdziü. Jó, jó,
jó... daáo czuü chóralny gáos. Wasze wysztafsiyrowanie, psiyta dali, wyĪsze, akademickie odrzekáóm jamu. Po mnie pan
wáadza przepytywaá moja. Przy psiytaniu o wiek byá beszczefranty, co mnie zjadowjiáo. MoglibyĞta byü matkó dla waszygo cháopa skomentowaá szeĞcioletnia róĪnica wieku pómniandzy nóma. Nic wóm do tego, niy bóĔdĨta taki frechowny
áodpaliáóm jamu. Wysztafsiyrowanie psiyta sie dali moi. Ta
jamu odpowiada: wyĪsze, akademickie. Te zeznania, jak podsáuchana wew konfesjonale spowiedĨ, wywoáeli u wspóápasaĪyrów rzechot. Na ta mniara jedna sonsiadka do drugi flystrowaáa na ucho: takie wysztasiyrowane ludzie, a takie gáupsie.
Buksy trzepsio przez áokno Īgajóncy bany. Na korytarzu wagonu corazki to inksze pasaĪyry, zes sómsiednich przedziaáów zaglóndajó do naszygo, Īeby áobaczyü te dziwadáa. Spodzieweli sie ujrzeü zboczeĔca. Zawiedziony pasaĪyr rzeká na
caáki gáos: co to za zboczeniec, chtórnygo baba je wew cióĪy?
Inkszy zawoáaá do swoich kamratów: lepsi jidzim dali graü
wew baĞka, tu niy da nic wjidaü. Konduktor stojaá kele dzwiyrzów ji niy spuszczaá zes nas Ğlypsiów. Pómniandzy stacjami
Terespol, a Pruszczam Pomorskim, daáo wjidaü przez áokno,
hyn dalek: budowle,mury ji tórmy áobrónne Cheámna. Tamój,
do leĪóncygo kele miasta CzarĪa jechelim. Wiocha powstaáa
wew Ğredniowieczu za panowania KrzyĪaków. Cheámno je
psiankne ji mnianuje sie polskim Carcassonne. Po przyjeĨdzie
do Bygdoszczy konduktor przekazaá nas, gapowiczów, wew
rance sokisty. Tan, zes gewero na puklu, kazaá nóm jiĞü za
sóbó na wacha. Terazki mój niykómpletny strój przycióngnóá
znówki Ğlypsia gapsiów. àod przodĨku byáóm zakryty Zosinó
jaczko,ale áod tyáu daáo wjidaü moje bunki wew bestrych
majtkach. Tak szlim kele caáki bany, a pasaĪyry zes wszistkich wagonów zes nas só szpasoweli. Sokista podszed do tylyfónu co wisiaá na Ğcianie wachy wew drewniany kistce.
Podnies pupa áod tylyfónu, pokranciá korbko ji zameldowaá

zawiadowcy stacji, Īe zaszperowaá para szabrowników, co
jecheli bez biljetów, a jedan zes nich je nawet bez buksów.
Tan, wejta sieje zgorszenie wew mniejscu publicznym! Po
chwsiáce do wachy wáaz zawiadowca stacji. Przeczytaá protokóá ji zapsiytaá: co zes wómy zrobziü? Poprosiáóm o moĪliwoĞü zatylyfónowania do kierowniczki Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej, chtórny podlegeli Ruchome
Ambulanse Dentystyczne wew Bygdoszczy. àopsisaáóm co
nóm sie przytrafsiáo. Rzekáóm tyĪ Īe ZoĞka chyba poróni po
tych porannych termedyjach. Tedy áona jano sie rozeĞmiaáa ji
rzekáa: przyĞla po was karetka pogotowia zes Wojewódzki
Kolumny Transportu Samochodowego, co was odwiezie do
lekarzówki wew CzarĪu. Trzymajta sie! Wnetki pod wacha
zajechaáa karytka pogotowjia. Przyjecheli kierowca ji lykarz.
Tan fachowo, jak na tamte czasy, apartnie podszukaá moja
brzemienna Īóna. Wpsiyrwi záapaá jo za nadgarstek ji zmierzyá puls. Potam przyáoĪyá do brzucha drewniana trómbka, co
sie mnianowaáa stetoskopem, zajrzaá do dziurków áod grulka,
a na áostaciek kazaá sobie pokazaü janzyk. PomyĞlaáóm sobie,
Īe to musi byü wysoki klasy szpecjalista ginekolog-poáoĪnik
skoro tak akuratnie podszukuje brzemienna. Dodaá, Īe w razie czego moĪym pojechaü pod Ğpsital wew Cheámnie, chdzie
na oddziale ginekologiczno-poáoĪniczym szefuje jego kamrat
zes studiów, terazki wzianty, znany wew caáki áokolicy dochtór.O jego zdolnoĞciach ji fachowoĞci Ğwiadczy fakt, Īe uĪ
wew trzy lata po sztudyrowaniu wew Akademii Medyczny,
buduje sobie dóm kele Ğpsitala! Odrzekáóm na to, Īe jak Īam
byá u niego áostatnio wranczaáóm jamu koperta áod dentysty
Huberta, Īeby, jak uĪ nadejdzie Zosi godzina, a ja jó przywieza do Ğpsitala, ón áobzorguje apartna zala ji áopsieka dla leĪóncy wew poáogu. Na to dochtór zes pogotowia pochwaliá
mnie: toü wejta kolega taki máody, a uĪ zna zasady bezpáatnego korzystania zes leczenia wew spoáeczny sáuĪbie zdrowia.
Jó odpaliáóm jamu. Toü przez sztyry lata sztudyrowania byáóm wew ZMP ji przyswójiáom sobie dialektyka marksistowsko-leninowska. Po dáugszy rajzie przytarabanilim sie do lekarzówki wew CzarĪu. Bylim na swoim!!!

ObjaĞnienia:
Pomimo kilkakrotnego sprawdzania w Biurze Rzeczy Znalezionych w Bydgoszczy nie odzyskaáem moich spodni, ani zawartoĞci w postaci biletów
kolejowych, dowodów osobistych, zdjĊü, pieniĊdzy.
SOK: StraĪ Ochrony Kolei. Sokista czáonek straĪy.
Nowe spodnie, do zachowanej marynarki, uszyá mi przez noc, ale juĪ z gorszego materiaáu miejscowy krawiec.
Sáawny, wziĊty w caáej okolicy ginekolog-poáoĪnik, który przyjąá kopertĊ, za lepsze potraktowanie i szczególną opiekĊ, lekarską po porodzie,
w ogóle siĊ przy Īonie nie pojawiá. Ani w dniu porodu, ani w poáogu. ĩona, z braku miejsca, zaczĊáa rodziü na korytarzu szpitala. Dopiero w ostatniej
chwili trafiáa na salĊ porodową.

Sáówka kociewskie uĪyte chronologicznie w tekĞcie
áóĔskygo - przeszáego
knap - trudnoĞci, brak, cháopiec
sztudyrowanie - studiowanie
Īonkosie - maáĪonkowie
bana - dworzec, pociąg
psindle - nieforemne pakunki
nórty - kąty, naroĪniki
tachelim - dĨwigaliĞmy
kimelim - drzemaliĞmy
na ta miara - na przykáad
przehandlowaü - sprzedaü
musowe - obowiązkowe
dytki - pieniądze
zmiarkowaá Īam - zauwaĪyáem
kipki - koszyki wyplatane z trzciny
fol - peáne
kubeáek - wiaderko
kistki - skrzynki
brzad - owoc
dycht - caákiem
deczka - serwetka
kurónek - kogucik
mieszek - woreczek
fol - peáen
fest zjadowjiá - mocno siĊ zezáoĞciá
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naczóáóm – zacząáem
glambji - gáĊbiej
weĪre - wciĞnie siĊ
sztof - materiaá
snadko - páytko, powierzchownie
buksy - spodnie
odhaáa - odniesie, odprowadzi
ubrechtane - pobrudzone, poplamione
dyrowaáo - trwaáo
hardy - wzburzony
sryta - podlotek
niemniyrny - niespokojny
obujta - ubierzcie, zaáóĪcie
sztrafa - kara, mandat
daáo czuü - byáo sáychaü
bunki - poĞladki
bestre - kolorowe
termedyje - káopoty, awantury
ledwie tchnie - ledwo dyszy, zipie
flystrowaü - szeptaü
luft - powietrze
gyrtel - pasek
szpasoweái - Īartowali
jaczka - sweter

usztrykowaáa - zrobiáa na drutach
áobindowaáóm siĊ - przewiązaáem siĊ
obuü - ubraü, zaáoĪyü
szpas - Īart
byksa - puszka
przeüióngaá - przeprowadzaá
áodebrane - sfotografowane
fotokistkó - aparatem fotograficznym
papsiyry - dokumenty
wyszy - zaĞwiadczenia
tasza - kieszeĔ
faksy - Īarty
wysztafsiyrowanie - wyksztaácenie
flystrowaü na ucho - szeptaü
Īgajóncy - pĊdzący
baĞka - popularna na Pomorzu gra
w karty
tórmy - wieĪe
sokista - czáonek StraĪy Ochrony
Kolei
gewera - karabin
pukel - plecy
pupa áod tylyfónu - sáuchawka telefoniczna

zaszperowaá - aresztowaá
wacha - areszt tymczasowy, straĪnica
termedyje - przeprawy, przygody
dycht apartnie - szczególnie, nietypowo
podszukaü - zbadaü
grulek - nos
kamrat - przyjaciel, kolega
kele - obok, koáo, w pobliĪu
dyka - gruba
zala - sala szpitalna
rajza - podróĪ
sztrózak - siennik
dubeltowe - podwójne
wyro - áoĪe
petrólka - lampa naftowa
baka - policzek
gyry - nogi
szpryca - strzykawka
rychtyh - prawdziwie
wykalkowany - wybielony wapnem
przytarabaniü sia - z trudem dotrzeü
do celu
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Józef M. Zióákowski, Maágorzata Olczak, Z Forsterami i Cookiem na
kraniec Ğwiata, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z.o. Pelplin 2011, form.
148x205, s. 128, il. opr. miĊkka.

Krwawa Kociewska JesieĔ 1939 na ziemi gniewskiej, pod red. Jana
Ejankowskiego, Alicji Samulewskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Gniew 2011, form. 165x235, s. 128, il. opr. miĊkka.

Zarys historii rodu Forsterów, który wybraá Tczew na
miejsce swojego osiedlenia na przeáomie XVII i XVIII wieku. Rodu znamienitego, wyksztaáconego i obytego w Ğwiecie. Czáonkowie rodziny Forsterów wielokrotnie piastowali
wysokie stanowiska urzĊdnicze w Tczewie i okolicznych
miastach. Gáównymi bohaterami ksiąĪki są wybitni naukowcy, podróĪnicy i odkrywcy – Jan Reinhold Forster i jego syn
Jerzy Adam, którzy w 1772 roku wyruszyli wraz z kapitanem
Jamesem Cookiem w jego drugą podróĪ dookoáa Ğwiata.

KsiąĪka dotyczy wydarzeĔ, które miaáy miejsce na terenie gminy Gniew w okresie od wybuchu wojny 1 wrzeĞnia
do koĔca grudnia 1939 roku. Dramatyczne czasy i ich bohaterów ukazuje w sposób naukowy, nie pozbawiony jednak
silnego áadunku emocjonalnego. Prezentowane informacje,
mogą byü przyczynkiem do dalszych, samodzielnych badaĔ
nad historią regionu, do czego zachĊca sam autor.
Publikacja jest podsumowaniem wieloletniej dziaáalnoĞci badawczo-popularyzatorskiej, prowadzonej przez autora.

Ks. Jakub Fankidejski, Utracone koĞcioáy i kaplice w dzisiejszej diecezji cheámiĔskiej podáug urzĊdowych akt koĞcielnych, Gdynia 2011, form.
145x205, s. 370, opr. twarda.

Ks. Jakub Fankidejski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji cheámiĔskiej podáug urzĊdowych akt koĞcielnych i miejscowych podaĔ,
Gdynia 2011, form. 145x205, s. 272, opr. twarda.

Przegląd miejsc ĞwiĊtych i koĞcioáów, które zostaáy zrujnowane bądĨ przejĊte ok. XVII wieku przez innowierców (najczĊĞciej luteran). UwspóáczeĞniona pisownia. Wydanie opatrzono
komentarzami uáatwiającymi zrozumienie niektórych treĞci,
a obcojĊzyczne fragmenty przetáumaczono na jĊzyk polski.

Opis miejsc i obrazów sáynących w Polsce gáównie XVII
wieku jako cudowne. UwspóáczeĞniona pisownia. Wydanie
opatrzono komentarzami uáatwiającymi zrozumienie niektórych treĞci, a obcojĊzyczne fragmenty przetáumaczono na
jĊzyk polski.

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. XI)
• Szkoãa w Kopytkowie
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

• Zaãoga Nany

Marka Kordowskiego

Reginy Kotãowskiej

Krzysztofa Kowalkowskiego

• Alfons Wyczyýski, redaktor, polityk, wiõzieý Berezy Kartuskiej

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

Jakuba Borkowicza

• Juliusz Kraziewicz – pionier polskich kóãek rolniczych
Kazimierza Ickiewicza

Fot. Józef M. Zióákowski

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

