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Od redakcji

Kto pami ta , kto chcia , kto uwa a , e warto, wi towa  dziesi tego lutego wiatowy Dzie  Kociewia. Poprosi-
em Stefana Gali skiego o informacj  o tej wi tecznej promocji naszego regionu.

Wed ug tej informacji z okazji wiatowego Dnia Kociewia ukaza y si  audycje i artyku y mi dzy innymi w:
• TVP Gda sk – Panorama,
• Radiu Gda sk – serwisy,
• Radiu Plus – audycja,
• Radiu G os – audycja,
• Dzienniku Ba tyckim (tu zamieszczono w pi tkowych wydaniach kociewskich plakat informuj cy o wi cie,

zawieraj cy zaproszenie do wi towania),
• Wie ciach z Kociewia,
• Biuletynie „Kociewie Czeka na Ciebie”,
• Portalu internetowym Stolica Kociewia – Ryszard Brzycki zamie ci  wywiad z Marsza kiem Woj. Pomorskie-

go, Biskupem Pelpli skim Ryszardem Kasyn , S awomirem Siezieniewskim z TVP Gda sk, Tomaszem Gali skim
z Radio Gda sk, Krzysztofem Skib , Joann  Czaudern -Szreter z Mi dzynarodowych Targów Gda skich.

wi towano te  na portalu Onet.pl. i na wi kszo ci stron internetowych samorz dów i organizacji  kociewskich, 
a tak e na ogólnopolskich stronach internetowych, m.in:

www.gazetawroclawska.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
www.gazetakrakowska.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
www.kurierlubelski.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
www.dziennikzachodni.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
poznajpolske.onet.pl/.../kociewie-nieznany-region-wielkie-atrakcje,1...,
www.polskatimes.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
wiadomosci.onet.pl/.../kociewiacy-obchodza-swoj-swiatowy-dzien,1,
www.dzienniklodzki.pl/tag/swiatowy-dzien-kociewia.html,
www.gloswielkopolski.pl/tag/miedzynarodowy-dzien-kociewia.html.

Z okazji wiatowego Dnia Kociewia mo na by o odwiedzi  bezp atnie Muzeum Ziemi Kociewskiej i Galeri  „A” 
w Starogardzie Gda skim, Fabryk  Sztuk i Muzeum Wis y w Tczewie, Zamek w Gniewie oraz wystaw  patriotyczn
w wieciu.

G ównymi inicjatorami przedsi wzi cia byli: Stowarzyszenie „Kultura Kociewia” – Stefan Gali ski, LOT Kocie-
wie – Piotr Ko czewski, w akcji uczestniczy y równie  liczne o rodki kultury i samorz dy Kociewia. 

To dobry pomys  na promocj  naszego regionu. Licz c nak ady gazet i wej cia na strony internetowe mi dzy
8 a 11 lutego, mo na oszacowa  skromnie tych, którzy dwie cie szóste, jak to napisali pomys odawcy, urodziny Kocie-
wia wi towali na rzesz  grubo ponad 100-tysi czn . Ma o czy du o. Nie wiem, ale niechby ka da akcja promocyjna 
mia a tylu pasywnych i aktywnych uczestników.

Nie od dzisiaj wiadomo, e Towarzystwo Przyjació  Dolnej Wis y skutecznie propaguje to, co jest zwi zane
z histori , zwyczajami i tradycj  regionaln  Powi la, Ziemi Che mi skiej, Ziemi Grudzi dzkiej, Kujaw i Kociewia, 
s siadów zza miedzy, a miedz  bywa tu Wis a.

W a nie ukaza a si  wznowiona prawie po stu latach „Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego u o ona
z prac konkursowych Marii Reszelskiej, Stanis awy Mittmann i Stefanii Królikowskiej”, któr  opracowali i wydali 
Jaros aw Dumanowski i Maciej J. Mazurkiewicz, Towarzystwo Przyjació  Dolnej Wis y, Centrum Bada  nad Histo-
ri  i Kultur  Wy ywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego i Urz d Miejski w Grudzi dzu.

Ksi ka ta ukaza a si  jako dodatek do „Gazety Grudzi dzkiej” Wiktora Kulerskiego w roku 1915.
Czy skromna (cho  zacnie teraz wydana) ksi ka kucharska, wydana sto lat temu w Grudzi dzu, mo e nam 

opowiedzie  co  wi cej oprócz tego, co jedli mieszka cy Ziemi Che mi skiej, Pomorza i zaboru pruskiego, zapytano 
we wst pie. Odpowiadam, tak, du o wi cej, tak e dlatego, e powa nie potraktowali swoj  prac  ci, którzy ksi k
opracowali i wydali. Gratuluj  wydawcom i sponsorom, a czytelników zach cam do smakowitej lektury. 

Andrzej Grzyb
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 Drzycim, 20 pa dziernika 2012 r.
Na pograniczu gmin Je ewo i Drzycim, mi dzy Kr ple-

wicami i Gródkiem, w lesie tu  przy szosie zosta a odkryta 
zbiorowa mogi a. Spoczywaj  w niej 44 cia a Polaków: osób 
cywilnych, w tym kobiet i dzieci, oraz polskich o nierzy, 
którzy zgin li podczas bombardowania 3 wrze nia 1939 
roku. 20 pa dziernika w Gródku ko o wiecia odby  si  uro-
czysty pogrzeb ekshumowanych ofiar.

 Tczew, 13-15 listopada 2012 r.
Jak co roku odby  si  ju  V Kociewski Konkurs Literac-

ki im. Romana Landowskiego. 
Czytaj wi cej na str. 19-21

13 stycznia 2013 r.
XXI Fina  Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy by

wyj tkowy – wolontariusze (160 osób) zebrali rekordow
sum  ponad 76 tysi cy z otych. Zebrana suma by a jak do-
t d najwy sza. Tczewianie okazali wielk yczliwo  i ch
niesienia pomocy bli nim.

30 stycznia 2013 r.
Uroczyste obchody Dnia Tczewa.
Czytaj wi cej na str. 37-39

 Sm towo Graniczne, 10 listopada 2012 r.
Z pozyskanych rodów unijnych Urz d Marsza kowski

i Zarz d Dróg Wojewódzkich zrealizowali budow  obwodnicy. 
U atwi ona ycie nie tylko mieszka com, ale te  i podró nym.

wiecie, 4 grudnia 2012 r.
Na Zamku Krzy ackim mia  miejsce wernisa  nieco-

dziennej wystawy Roberta Ku mirowskiego pod nazw
„Przebudzenie”. Niecodziennej, bo z o onej z rzeczy „nie-
chcianych”, na które sk ada y si : po amane meble, zepsu-
te ela ka, itp., baterie, butelki, sztuczne kwiaty – s owem
wszystko, co ju  nie nadaje si  do u ytku.

 Skarszewy, 5 grudnia 2012 r.
Ju  siódmy raz wi ty Miko aj zawita  do Skarszew, by 

ka dego obdarowa  podarunkiem… Ekipa wyruszy a w towa-
rzystwie nie ynek, elfów i reniferów ulicami miasta i gminy. 
Odwiedzi a szko y i przedszkola w Skarszewach, Boles awo-
wie, Wi ckowach, Demlinie i wietlic  w Obozinie.

 Gniew, 25 stycznia 2013 r
Na dziedzi cu zamkowym zorganizowana zosta a Gmin-

na Gala Wolontariatu. Nagrodzono i wyró niono za dzia al-
no  prospo eczn  tych, którzy anga uj  si  w dzia ania spo-
eczne i bezinteresownie pomagaj  innym.

Wolontariuszem Roku 2012 zosta a Maria Kamrowska, 
przewodnicz ca Ko a Gospody  Wiejskich w Gogolewie.

 Zblewo, 7 lutego 2013 r.
Po raz siódmy mia a miejsce Gala „Kociewskiego Pióra”, 

tym razem odby a si  w Borzechowie w Restauracji K2.
Czytaj wi cej na str. 40-41

Wydarzy o si  na Kociewiu...
 Gniew, 10 lutego 2013 r.

CNN Travel na swoim portalu internetowym opubliko-
wa o artyku  o wspó czesnych turniejach rycerskich.

Obok Nowej Zelandii, Australii, Francji, Kolorado czy 
Kaliforni (USA) znalaz  si  tak e Gniew jako miejsce, do 
którego warto przyjecha , by obejrze redniowieczne po-
tyczki rycerzy. Aren  organizowanych ju  od ponad 20 lat 
turniejów rycerskich jest zamek gniewski.

 Starogard, 11 lutego 2013 r.
W starogardzkim przedszkolu „Bajeczka” odby  si  IX 

fina  Konkursu Recytatorskiego „Mówimy po kociewsku”.  
Dzieci znakomicie sobie radzi y z gwar .

Patronat nad konkursem obj  senator Andrzej Grzyb 
i prezydent Starogardu Gd. Edmund Stachowicz.

 P czewo, 9 marca 2013 r.
W hali sportowo-widowiskowej w P czewie odby o si

uroczyste podsumowanie i zako czenie projektu: Organiza-
cja wydarzenia kulturalnego „Przegl d Twórczo ci Kó  Go-
spody  Wiejskich” oraz zakup strojów kociewskich dla Kó
Gospody  Wiejskich z Bar o na, P czewa, Wielkiego Bu-
kowca, Mirotek i Czarnegolasu (patrz fot. II str. ok adki).

 Przysiersk, 23 marca 2013 r.
W Kujawsko-Pomorskim O rodku Doradztwa Rolniczego 

odby  si  Jarmark Wielkanocny. Celem Jarmarku by o przybli-
enie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturowego zwi za-

nego z Wielkanoc , a tak e promocja produktów regionalnych 
i tradycyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Ponadto
• Rok 1807. Na Pomorzu trwa wojna francusko-pru-

ska. W sk ad wojsk napoleo skich wchodz  równie  pol-
skie legiony, którymi dowodzi gen. Jan Henryk D browski.
23 lutego armia stoczy zwyci sk  bitw  o Tczew. Wcze niej,
10 lutego podpu kownik Józef Hurting zdaje raport D brow-
skiemu, e wysy a „patrol ku Gociewiu”. Ten fragment li-
stu, wys anego z Nowego nad Wis , jest pierwszym histo-
rycznym zapisem nazwy regionu KOCIEWIE. 

Na pami tk  tego wydarzenia, 10 lutego, obchodzimy 
WIATOWY DZIE  KOCIEWIA.

• 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rz -
du Narodowego rozpocz o si  Powstanie Styczniowe, naj-
wi kszy w XIX w. polski zryw narodowy. Poch on o ono 
kilkadziesi t tysi cy ofiar i w ogromnym stopniu wp yn o
na d enia niepodleg o ciowe nast pnych pokole .

W drugiej po owie lat 50. XIX w., po kl sce Rosji w wojnie 
krymskiej, na nowo rozbudzi y si  nadzieje Polaków na od-
zyskanie niepodleg o ci. Na obszarach nale cych dawniej do 
Rzeczpospolitej rozpocz to organizowanie stowarzysze  spi-
skowych, których uczestnicy podj li przygotowania do walki.

• W tym roku mija 150 rocznica wybuchu Powstania 
Styczniowego, z tego te  wzgl du niemal w ka dym mie cie
i gminie uroczy cie obchodzono ten dzie .
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
c z   t r z y n a s t a 

Subkowy w czasie wojny i okupacji

Dnia 1 wrze nia 1939 roku o wicie wojska niemieckie 
napad y na Polsk . Na skutek olbrzymiej przewagi 
wroga, opór na Pomorzu trwa  tylko kilka dni i ziemia 

kociewska zosta a opanowana przez okupanta hitlerowskiego.
Dla wielu mieszka ców Subków 1 wrze nia rozpo-

cz a si  gehenna w drówki w g b kraju. Chc c unikn
kontaktu z nieprzyjacielskimi oddzia ami, wraz z licznymi 
grupami uchod ców z ca ego Pomorza, chcieli dotrze  po-
przez nieznane szlaki komunikacyjne do jak najbardziej od-
dalonych i bezpiecznych zak tków Polski. Tym zamiarom 
na przeszkodzie stan y post py wojsk niemieckich, które 
uniemo liwia y kontynuowanie dalszej w drówki. W trze-
cim dniu wojny w Osiu zgin li Rozalia Lenart i Stanis aw
Skowro ski. Jednak pozostali powrócili do swych domów. 
Po przybyciu do Subków w trakcie ich kilku lub kilkuna-
stodniowej nieobecno ci zasz y radykalne zmiany. Wraz 
z opuszczeniem Pomorza przez ostatnich polskich o nierzy, 
ca kowicie zmieni a si  rzeczywisto ycia codziennego 
ówczesnych mieszka ców.

Niestety, w kampanii wrze niowej odnotowano pierw-
sze bolesne straty zadane przez hitlerowskich naje d ców. 
W toku og uszaj cych wybuchów artyleryjskich i salw ka-
rabinowych gin li mieszka cy gminy Subkowy. Pod dat
5 wrze nia 1939 roku znajdujemy Czes awa Opczy skiego
i Bronis awa Sikorskiego z Subków. Pierwszy z nich zgin
w okolicach Skar yska-Kamiennej, a drugi w Przechowie 
pod wieciem. Józef Makson z Radostowa zgin  23 wrze-
nia 1939 roku w miejscowo ci Piaski. Okoliczno ci mier-

ci wielu o nierzy nie s  znane. ycie w obronie Ojczyzny 
oddali m.in. Stanis aw G siorski oraz Stanis aw Szlachta 
z Subków, a tak e Brunon Pob ocki z Wa mierka. To oni 
otwieraj  list  pierwszych ofiar wojny.

Chocia  we wrze niu 1939 roku na ró nych obszarach 
Polski trwa y jeszcze walki, to ju  w nadwi la skich miej-
scowo ciach swe rzady sprawowali Niemcy. By a to zapo-
wied  d ugiej i mrocznej nocy okupacyjnego terroru. W Sub-
kowach rozpocz a si  ona 2 wrze nia 1939 roku.

Okres okupacji najkrótszy, ale najbardziej tragiczny 
w dziejach Pomorza, charakteryzowa  si  gwa town  ger-
manizacj  miejscowej ludno ci. Naprawd  trudno znale
miasta czy te  wsie, w których hitlerowcy nie daliby si  we 
znaki mieszka com polskiej narodowo ci, nie zam czyli
ich na mier , nie bili i nie katowali. Cz stokro  zabierano 
ludzi z domów na podstawie z góry ustalonych list, przygo-
towanych tu  przed wybuchem wojny. Las Szp gawski to 
masowe miejsce ka ni, gdzie spoczywaj  doczesne szcz tki
kilku tysi cy zas u onych dla regionu Pomorzan, w tym tak-
e mieszka ców parafii subkowskiej.

Zasadniczym elementem hitlerowskiej polityki ger-
manizacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 
by a eksterminacja. Przez poj cie eksterminacji nale y
rozumie  wszelk  dzia alno  zmierzaj c  do bezpo red-
niej likwidacji inteligencji i warstw kierowniczych naro-
du polskiego na Pomorzu. Chodzi o tu g ównie o ducho-
wie stwo, nauczycieli, lekarzy, urz dników, aktywistów 
ró nych organizacji spo ecznych i politycznych, w tym 
szczególnie cz onków Zwi zku Zachodniego. Zag adzie
podlegali ci wszyscy, którzy mogli stworzy  jakiekolwiek 
niebezpiecze stwo dla Niemców.

Eksterminacji podlega o przede wszystkim ducho-
wie stwo. Kiedy rozpocz  si  konflikt zbrojny proboszcz 
ks. Alfons Schulz przebywa  na terenie parafii subkow-
skiej, a  do momentu aresztowania go przez Niemców, 
co nast pi o we wrze niu 1939 roku. Po kilku tygodniach 
powróci  do Subków i w dalszym ci gu pe ni  pos u-
g  duszpastersk  do chwili jego ponownego uwi zienia
29 lutego 1940 roku. Przebywa  w obozie koncentracyjnym 
w Stutthofie, gdzie otrzyma  numer obozowy 1021. Odmó-
wi  przyj cia na niemieck  list  narodowo ciow  ze wzgl du
na brzmienie jego nazwiska. Wspólnie z innymi kap anami
dzieli  trudy pobytu. Ci ka, wyniszczaj ca organizm, ka-
tor nicza praca oraz brak wy ywienia mia y wp yw na wy-
soki poziom zachorowalno ci wi niów. Warunki obozo-
we nie pozwala y na zastosowanie odpowiednich lekarstw 
i rodków medycznych. Zachowa y si  wspomnienia m.in. 
ks. Gajdusa, który powiedzia : „Trzeba dzi  znowu od-
nie  do biegunówki dwóch kolegów. Jednym z nich jest 
ks. kanonik Jan Ryglewicz, proboszcz z Lipna, drugim 
senator Rzeczypospolitej ks. Alfons Schulz, proboszcz 
z Subków, obaj staruszkowie”. Gdy „zachorowa  i znalaz
si  w rewirze obozowym, kapo kaza  mu si  rozebra  i na-
pe niwszy zimn  wod  wann  zmusi  ks. Schulza do wej-
cia do niej. Kiedy kap an po o y  si  w wannie, oprawca 

wówczas zanurzy  g ow  ksi dza w wod  i przytrzymywa
j  tak za pomoc  szczotki ry owej na kiju na szyi ks. sena-
tora a  do chwili utopienia”. Sta o si  to 25 czerwca 1940 
roku. Pochowano go na cmentarzu wi niów politycznych 
w Gda sku na Zaspie.

Po wojnie doczesne szcz tki ks. Alfonsa Schulza ekhu-
mowano 21 marca 1946 roku i pochowano na cmentarzu pa-
rafialnym w Subkowach obok ko cio a.

W obozie koncentracyjnym Stutthof zgin li równie  so -
tys Subków Wincenty Krzy anowski, który zmar  3 marca 
1940 roku. W tym samym czasie straci ycie celnik z Go-
rz dzieja Leon upkowski. Poza tym w ród ofiar s : rolnik 
z Wa mierza Wawrzyniec Nowak, z Wielog owy Alfons 
Sarach oraz z Gorz dzieja Stanis aw Przygodzki. Historyk, 
Józef Milewski, wymieni  jeszcze Miko aja Antoniewicza, 
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Franciszka Kami skiego i W adys awa Skibby. W obozie 
koncentracyjnym w O wi cimiu zgin  1 maja 1942 roku se-
kretarz gminy Subkowy Wac aw Chojnacki. W nieznanych 
z nazwy obozach koncentracyjnych zmarli Leon Cylman 
z Gorz dzieja oraz Leon Murawski z Subków.

W pa dzierniku i listopadzie 1939 roku wielu mieszka -
ców gminy Subkowy zgin o w Lesie Szp gawskim. Oto 
nazwiska: wikariusz parafii Subkowy ks. Bronis aw Bur-
czyk, kuratus kuracji w Gorz dzieju ks. Zygmunt Hunds-
dorf, Stanis aw Ga czy ski – robotnik z Subków, Franci-
szek Kowalski – rolnik z Radostowa, Kazimierz Majewski 
– robotnik z Brzu c, Edmund Marsza ek – rolnik z Wielkiej 
S o cy, Zofia Marsza ek z Wielkiej S o cy, Jan Muraw-
ski – rolnik z Subków, Albert Nath – robotnik z Narków, 
Jan Ornas – rolnik z Wielkiej S o cy, Alojzy Schwarzwald 
– kupiec  z Subków, Feliks Staniszewski – rolnik z Ma ej
S o cy. W pa dzierniku 1939 roku w tczewskich koszarach 
Niemcy zamordowali robotnika z Gorz dzieja Jana Cyran-
kowskiego oraz kolejarza z Subków Ignacego Zieli skiego.
W czerwcu 1941 roku w lesie rajkowskim zgin  robotnik 
z Subków Franciszek Werner. Kilka miesi cy pó niej stra-
ci ycie rolnik z Subków Jan Mieszczy ski. Sta o si  to 
w marcu 1942 roku. Le niczy z Bukowca Józef Zio ek zgi-
n  w Brzu cach 11 grudnia 1942 roku.

W adze okupacyjne wszcz y akcj  systematycznego 
niemczenia ludno ci polskiej od strony formalno-prawnej, 
polegaj cej na nadawaniu jej obcego, bo niemieckiego oby-
watelstwa pa stwowego. Akcja ta nie przynios a zamierzo-
nych rezultatów, pomimo e zastosowano wobec opornych 
terror i wyra ny przymus. Tym sposobem zmuszono wiele 
tysi cy Polaków do wpisania si  do III grupy Niemieckiej 
Listy Narodowo ciowej. M czyzn narodowo ci polskiej 
przynale nych do tej grupy wcielano do Wehrmachtu i wy-
sy ano na front. Z tego powodu w wielu rodzinach docho-
dzi o do osobistych tragedii. Jak wygl da  przymus wpisu 
na niemieck  list ? Na podstawie ustnej relacji jednego 
z mieszka ców Subków przedstawi  powy szy opis Szy-
mon Stangel w artykule „Gorz dziej od powrotu do Macie-
rzy w 1920 roku do wyzwolenia w marcu 1945 roku”. Oto 
cytat: „…w roku 1941 niemieccy w a ciciele maj tków

ziemskich, na polecenie w adz, typowali ludzi maj cych
da  si  zapisa  na list . W rok pó niej, jak podaje, rozpo-
cz li naciska  i wywiera  presj , po to, by wszyscy bez 
wyj tku zapisywali si  na list , co by o przymusowe. Fakt 
niepodpisania listy by  jednoznaczny ze znalezieniem si
tam, gdzie si  nie by o”. Brakuje dok adnych danych, ile 
ostatecznie osób w powiecie tczewskim podpisa o volks-
list . Dysponujemy jedynie wykazem, który pojawi  si
w ksi ce Józefa Milewskiego „Kociewie w latach okupa-
cji hitlerowskiej” i dotyczy  on gminy Subkowy. Stwier-
dzono, e „wspomniane deklaracje wierno ci… podpisa o
3919 osób cznie z dzie mi do lat 14, to jest oko o 95 pro-
cent ogó u mieszka ców”.

Ostoj  to samo ci narodowej ludno ci polskiej by  j zyk
ojczysty. Ograniczenie praw do ojczystej mowy oznacza o
unicestwienie jednego z pierwiastków ludzkiej egzysten-
cji, którym karmiono od urodzenia ka de polskie dziecko. 
W okresie okupacji szko a jako instytucja pa stwowa po-
nownie sta a si  ku ni  polityki germanizacyjnej. Jednak 
gwa towne i forsowne wpajanie obcego j zyka napotyka o
na wiele trudno ci, poniewa  dzieci i m odzie  poza szko
s ysza a tylko mow  ojczyst . Odpowiednia postawa i przy-
k ad rodziców by y gwarancj  utrzymania polsko ci. Subko-
wy posiada y wieloklasow  szko  kierowan  przez dyrek-
tora Bruno Bottchera. W okresie pó niejszym na prze omie
lat 1941/1942 uruchomiono na terenie gminy Subkowy dwie 
kolejne szko y. J zyk polski zosta  wyparty ze wszystkich 
urz dów i ycia publicznego.

W Subkowach cz  uczniów uzupe nia a wykszta cenie
na poziomie szko y powszechnej w ramach tajnych komple-
tów prowadzonych przez polskich nauczycieli.

W czasie okupacji w adze niemieckie od samego pocz t-
ku d y y do ca kowitego usuni cia ksi y ze szkó . Nauk
religii powierzali jedynie nauczycielom wieckim. Po roku 
1941 przedmiot ten ca kowicie ze szkó  usuni to. Naucza-
nie religii ogranicza o si  jedynie do nauki przygotowawczej 
w przypadku spowiedzi i komunii wi tej. W kwietniu 1940 
roku bp Karl Maria Splett wprowadzi  nauczanie religii wy-

cznie w j zyku niemieckim.
W adze niemieckie bardzo silnie podkre la y konieczno

szybkiego zniemczenia Pomorza. Ze szczególn  ostro ci
i bezwzgl dno ci  przyst piono zatem do likwidacji j zyka
polskiego z ycia religijnego. Zakazy dotyczy y publicznych 
kaza  i nabo e stw, nieco pó niej tak e i spowiedzi.

Jednolite uregulowanie sprawy j zyka na terenie ko-
cielnym nast pi o po nominacji biskupa Spletta na admi-

nistratora diecezji che mi skiej. Pod naciskiem Forstera 
biskup Splett 5 stycznia 1940 roku zakaza  pos ugiwania
si  j zykiem polskim nowo mianowanym administratorom 
i wikariuszom, dotyczy o to tak e proboszcza subkowskie-
go ks. Brunona Szylickiego. Komisarz biskupi Paul Preuss 
12 lipca 1942 roku wyda  dla wiernych powiatu tczew-
skiego zakaz u ywania polskich ksi ek do nabo e stw
i piewników. piewy musia y odbywa  si  tylko w j zyku
niemieckim.

Polityka germanizacyjna okupanta hitlerowskiego 
mia a wymiar szeroki i nie ogranicza a si  do pojedynczej 
jednostki. W jej zasi gu znale li si  wszyscy Polacy, po-
niewa  zd a a do celu ró norodnymi drogami: poprzez 
administracj  pa stwow , wojsko, szko y, instytucje ycia
gospodarczego, spo ecznego i kulturalnego, a tak e przez 
instytucj  Ko cio a.

Ksi dz Alfons Schulz
Fot. ze zbiorów KKE
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Po aresztowaniu kap anów parafii subkowskiej ksi dza
Alfonsa Schulza i ksi dza Bronis awa Burczyka oraz kura-
tusa gorz dziejskiego ksi dza Zygmunta Hundsdorfa, po-
wy sze placówki duszpasterskie nie by y obsadzone. Pod 
koniec pa dziernika 1939 roku ówczesny dziekan ks. pra at
Pawe  Czaplewski skierowa  do Subków ksi dza Brunona 
Szylickiego. W styczniu 1940 roku biskup Splett potwier-
dzi  nominacj . Ksi dz Szylicki odprawia  tak e msz w. 
w Gorz dzieju, która przypada a na ka d  co trzeci  nie-
dziel .

Sprawy maj tkowe ju  od pocz tku okupacji hitlerow-
skiej sta y si  punktem zainteresowania w adz niemiec-
kich. D enie do opanowania kapita u „ziem wcielonych” 
do Rzeszy musia o spowodowa  okre lone posuni cia
w polityce gospodarczej, ze szczególnym wykorzystaniem 
ich do celów wojennych. Centralne zarz dzenia dotycz -
ce konfiskaty nast pi y na przestrzeni lat 1939-1940. Ju
w pa dzierniku 1939 roku Hitler upowa ni  Himmlera do 
konfiskaty polskiej w asno ci ziemskiej. Wskutek wybu-
chu II wojny wiatowej powstrzymano proces wyw aszcze-
nia dwóch najwi kszych maj tków w Subkowach, a mia-
nowicie gospodarstw rolnych Oehlemannów i Roloffów. 
Zaniechano rozbudowy tak zwanej „osady Poniatowskie-
go”. Zamkni to mleczarni  Bruhin i mleko przetwarzano 
w spó dzielni w Tczewie.

Akcja niszczenia rozpocz a si  ju  w pierwszych
dniach po wkroczeniu oddzia ów niemieckich. Mia o to ci-
s y zwi zek z ogóln  polityk  hitlerowsk  – walki z polsko-
ci . Niszczono wi c napisy, emblematy, sztandary i obrazy 

wskazuj ce na polski ich charakter. Najwi kszej szkody pod 
tym wzgl dem zazna  jednak cmentarz. Co prawda cmen-
tarze na Pomorzu wy czono z dzia alno ci konfiskacyjnej, 
to zarz dzenie biskupa Spletta z maja 1940 roku dotyczy o
tak e usuni cia pomników nagrobkowych i tablic z napisa-
mi polskimi. Najpierw informowano parafian o obowi zu-
j cych zarz dzeniach i wówczas ka dy zainteresowany we 
w asnym zakresie usuwa  napisy. W przypadku odmowy 
i niewykonania powy szego polecenia, upomniano imiennie, 
gro c jednocze nie zniszczeniem nagrobków. Je eli chodzi 
o metody usuwania napisów, to by y one ró ne, najcz ciej
zamazywano i zalepiano je cementem lub te  wyjmowano 
tablice, by po wojnie za o y  z powrotem. Niemcy, walcz c
z polsko ci , nie oszcz dzili równie  krzy y i przydro nych
kapliczek.

„Podstaw  prawn ” do przeprowadzenia konfiskaty 
archiwów i bibliotek parafialnych by  okólnik Himmlera 
z 16 grudnia 1939 roku podaj cy wytyczne w sprawie post -
powania przy rekwirowaniu dzie  sztuki, archiwów i ksi -
ek. W okresie wojny kap anów zobowi zano do oddania 

wszystkich ksi g metrykalnych, obejmuj cych lata do 1900 
roku. Nast pnie przetransportowano je do Gda ska, gdzie 
Gausippenant gromadzi  wszystkie wspomniane dokumenty 
pochodz ce z ró nych powiatów. Przed zako czeniem woj-
ny budynek w Gda sku, w którym przechowywano ksi gi
metrykalne zosta  zbombardowany. Ocala e dokumenty wy-
wieziono do Kirchenbucher Stelle w Berlinie Zachodnim, 
Monachium i Regensburgu. W 2002 roku nastapi a rewindy-
kacja ksi g archiwalnych i przewieziono je do Polski.

Akcja niszczenia i grabie y maj tku wynika a z ogólnej 
polityki narodowo ciowej i politycznej w adz hitlerowskich. 
Przejawem jej realizacji by a likwidacja wszelkich elementów 
przypominaj cych polsk  kultur  oraz wszystkiego, co prze-

mawia o za polsko ci . Konfiskata maj tku, a przede wszyst-
kim dzwonów ko cielnych to te  jeden z czynników zaspoka-
jaj cych potrzeby niemieckiego przemys u zbrojeniowego.

Kierownictwo i koordynacja dzia alno ci placówek 
niemieckiej s u by zdrowia podlega y urz dom zdrowia 
Gesundheitsämter. Powsta y one we wrze niu 1939 roku 
w Starogardzie, Tczewie i w Gniewie. Sprawowa y nadzór 
nad szpitalami oraz wiejskimi o rodkami zdrowia, jak utwo-
rzony w 1941 roku w Subkowach.

Po pi ciu d ugich latach okupacji hitlerowskiej sytu-
acja militarna III Rzeszy zmieni a si  diametralnie. Klesz-
cze frontów zachodniego i wschodniego coraz bardziej 
zacie nia y pier cie  okr enia wokó  rdzennych ziem nie-
mieckich. Wojska alianckie stopniowo wyzwala y obszary 
pa stw okupowanych, w tym równie  Polski. Latem 1944 
roku natarcie wojsk radzieckich zosta o zatrzymane na linii 
Wis y, ale ju  kilka miesi cy pó niej pod wp ywem ofen-
sywy styczniowej niemiecki Wehrmacht ostatecznie opu ci
pozosta e po acie polskiej ziemi z Pomorzem w cznie. Mo-
ment wyzwolenia Subków nast pi  8 marca 1945 roku.

W walkach o wyzwolenie gminy Subkowy mier  po-
nios o 23 o nierzy radzieckich. W 1948 roku dokonano 
ekshumacji zw ok i przeniesiono je na cmentarz do Tczewa, 
gdzie spoczywaj  w ród 548 swych towarzyszy, którzy po-
legli na terenie powiatu tczewskiego.

W trakcie odwrotu oddzia ów niemieckich z Pomorza 
nast pi a przymusowa ewakuacja miejscowej ludno ci.
Gehenna w drówki odbywa a si  w atmosferze niesprzyja-
j cych czynników pogodowych w obliczu ci kiej i ostrej 
zimy. Warunki strefy przyfrontowej jeszcze bardziej wzma-
ga y fal  licznych i nieuniknionych zagro e . W takich oko-
liczno ciach ponoszono dotkliwe straty i wówczas gin li
ludzie. W czasie bombardowania lotniczego w Subkowach 
5 marca 1945 roku pociski miertelnie rani y mistrza rze -
nickiego Bernarda Palkowskiego oraz ucznia rze nickiego
Zygmunta Malinowskiego. Trzy  dni pó niej mier  ponio-
s a w wyniku dzia a  wojennych Stanis awa Sikorska. Nie-
co wcze niej w zak adzie pracy w Tczewie w trakcie ataku 
lotniczego zgin  mieszkaniec Narków Konrad Szczepa -
ski. W Czarlinie 8 marca 1945 roku zabito trzyosobow
rodzin  Malinowskich. Krwawe niwo mierci zbiera o
swe pok osie tak e po wyzwoleniu Subków spod okupacji 
hitlerowskiej, gdy  ziemia kry a w swym wn trzu szereg 
niewybuchów i niewypa ów. Jeszcze wielokrotnie s yszano
ich eksplozje.

Okres powojenny

Umilk y odg osy walk, a wraz z up ywem czasu li-
nia frontu coraz bardziej odsuwa a si  na zachód. 
Po powrocie do swych rodzinnych domów przed 

mieszka cami rozpo ciera  si  obraz zniszcze . Na terenie 
gminy Subkowy zanotowano liczb  105 uszkodzonych za-
gród (budynków mieszkalnych i gospodarczych). Wysoko
poniesionych szkód okre lano w wymiarze 1 527 500 z o-
tych przedwojennych. Ponadto zniszczeniu uleg o 5 procent 
powierzchni u ytków rolnych.

W XX wieku dwukrotnie witano jutrzenk  wolno ci, ale 
ka d  z nich w odmiennych okoliczno ciach. Wkraczaj -
cym na Pomorze w 1920 roku oddzia om „B kitnej Armii” 
gen. Józefa Hallera towarzyszy  uroczysty nastrój oraz spon-
taniczno  radosnych prze y  miejscowej ludno ci. wier



7KMR

Z PRZESZ O CI REGIONU

wieku pó niej nikt nie wita  swych wyzwolicieli, poniewa
dopiero po wyzwoleniu do swych domowych pieleszy po-
wracali przymusowo ewakuowani mieszka cy. Przed nimi 
rozpo ciera  si  krajobraz po bitwie i to oni pierwsi przyst -
pili do odbudowy ze zniszcze  wojennych budynków miesz-
kalnych i instytucji publicznych. Byli twórcami pierwszych 
struktur w adzy administracyjnej i samorz dowej.

Równomiernie z powo ywaniem organów samorz do-
wych i porz dku publicznego zwrócono uwag  na orga-
nizacj  pracy szkó . Szkolnictwo podlega o nowej admi-
nistracji, tzn. Kuratorium Gda skiego Okr gu Szkolnego 
z siedzib  w Sopocie. Po wyzwoleniu prac  rozpocz to
w bardzo trudnych warunkach. Spowodowane to by o
stratami kadrowymi w ród nauczycieli. Do pracy niejed-
nokrotnie zatrudniano osoby nie maj ce kwalifikacji peda-
gogicznych. Poniesiono tak e olbrzymie szkody material-
ne, poniewa  brakowa o podstawowego sprz tu, pomocy 
naukowych i podr czników.

Rzeczywisto  pierwszych lat powojennych to krajobraz 
zniszcze , które nale a o przeobrazi  w miejsce t tni ce y-
ciem. Pustka w strukturach w adz terenowych nie sprzyja a
rozwi zywaniu pi trz cych si  wokó  trudno ci, poniewa
w zale no ci od ich skali, ka dy cz owiek móg  wykona
w zakresie swoich skromnych mo liwo ci tylko niewielk
cz stk  zaplanowanych czynno ci. Dlatego t  pustk  nale a-
o wype ni  osobami kompetentnymi, znaj cymi miejscow

problematyk  zagadnie  spo ecznych. Urz dnicy gminni, 
jako przedstawiciele pierwszej instancji w adzy administra-
cyjnej, musieli zapewni  odpowiednie warunki materialnej 
egzystencji mieszka ców, jak i te  rozruch i dzia alno  in-
stytucji publicznych. Jednym z g ównych czynników przej-
cia na tory pokojowego wspó istnienia ca ego spo ecze -

stwa, pomimo panuj cego chaosu zwi zanego z wzajemn
rywalizacj  ró norodnych ugrupowa  i partii politycznych 
o w adz  w kraju, by o zapewnienie bezpiecze stwa i ochro-
na mienia publicznego.

Funkcjonowanie struktur w adzy dostosowano do ów-
czesnych przepisów i ustaw. Do roku 1950 na czele gmin 
wiejskich stali wójtowie. Na mocy ustawy z 20 marca 1950 
roku o terenowych organach w adzy pa stwowej zlikwido-
wano stanowisko wójta i jednocze nie wprowadzono uk ad
bardziej scentralizowany opieraj cy si  na prezydiach rad 
narodowych wszystkich szczebli. W Subkoawch funkcjono-
wa a Gromadzka Rada Narodowa.

Wprowadzenie ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku 
spowodowa o ponowne utworzenie gmin i zmiany ustawo-
dawstwa w zakresie dzia alno ci rad narodowych. Zatem 
rol  wiod c  w strukturach terenowych organów w adzy
pe nili naczelnicy oraz rady narodowe. Jednak e zachowano 
odr bno  stanowisk pomi dzy naczelnikiem, a przewodni-
cz cym gminnej rady narodowej.

W wyniku przemian ustrojowych dzie  27 maja 1990 
roku przeszed  ju  do wspó czesnej historii Polski. Generalnie 
pierwsze wolne wybory samorz dowe up yn y pod znakiem 
aktywno ci i skuteczno ci komitetów obywatelskich. Na cze-
le gmin wiejskich, tak e i w Subkowach, stan li wójtowie.

„W kulturze polskiej, w naszej historii przebija  idea
szlachetno ci i t  szlachetno  wida  w utworach literackich, 
muzyce i w malarstwie”. Zatem kultura to zbiór unikalnych 
elementów, gdzie jednym z jej twórców by  cz owiek. Ka d
jej yciodajn  cz stk  wzgl dem warto ci intelektualnych 
i duchowych pobierano i przekazywano sobie nawzajem. 

Aby tak si  sta o, musia y powsta  odpowiednie instytucje 
propaguj ce kultur . W Subkowach bibliotek  powo ano
w 1949 roku. Dzia alno  powy szej placówki by a zale na
nie tylko od posiadanej bazy lokalowej. Najwa niejsz  rol
pe nili jednak pracownicy. Dzi ki ich inicjatywie i zaanga-
owaniu biblioteka t tni a ustawicznym rytmem ycia.

Miejscowi duszpasterze w okresie powojennym zapew-
niali nieustann  opiek  duszpastersk , a rozwój ycia reli-
gijnego wi za  si  nieroz cznie z wydarzeniami w kraju. 
W tym czasie przez wiele lat Ko ció  w Polsce walczy  o za-
chowanie chrze cija skiego charakteru narodu. Dlatego ob-
raz polskiej religijno ci jest z o ony i obfituje w kontrasty.

Z tradycj  si gaj c  okresu mi dzywojennego do tej 
pory aktywn  dzia alno  prowadzi Ochotnicza Stra  Po-
arna, któr  w czono w 1999 roku do krajowego Systemu 

Ratowniczo-Ga niczego.
Prze om wieków to ci g a rozbudowa i rozwój infrastruk-

tury technicznej. W 1990 roku oddano do u ytku nowy bu-
dynek Urz du Gminy, dwa lata pó niej nast pi o uroczyste 
otwarcie O rodka Zdrowia z udzia em wiceministra zdrowia 
Wojciecha Ku mierkiewicza. Obchody wojewódzkie wi -
ta Ludowego w Subkowach 14 maja 1995 roku po czono
z uroczysto ci  wmurowania kamienia w gielnego pod budo-
w  nowej szko y z udzia em wiceprezesa PSL Les awa Pod-
ka skiego i wojewody gda skiego Macieja P a y skiego.

W 1996 roku zacz a funkcjonowa  Fundacja „U miech
Dziecka”, której g ównym celem jest pozyskanie rodków, 
m.in. przyczyni a si  do powstania szko y w Subkowach. 
W grudniu 1995 roku zorganizowano pierwszy koncert fun-
dacji z udzia em Piotra Szczepanika.

Budowa sali widowiskowo-sportowej i oczyszczalni 
cieków trwa a dwa lata i zako czy a si  w listopadzie 1997 

roku.
Przy parafii rzymskokatolickiej w Subkowach powsta

oddzia  Akcji Katolickiej, który zajmuje si  dzia alno ci
charytatywn  oraz szerzeniem kultury chrze cija skiej.
W grudniu 1998 roku odby  si  I Tydzie  Kultury Chrze ci-
ja skiej.

Po o enie gminy Subkowy na obszarze intensywne-
go rozwoju rolnictwa, sprzyjaj ce warunki naturalne i do-
tychczasowe tradycje powoduj , e podstawow  funkcj
gminy jest rolnictwo. Nie wykorzystano jeszcze walorów 
turystycznych ziemi subkowskiej, które sprzyjaj  wyciecz-
kom pieszym i rowerowym, zw aszcza e warto zobaczy
gotycki ko ció  pw. w. Stanis awa Biskupa i M czennika
w Subkowach, wie  Gorz dziej z sanktuarium w. Wojcie-
cha, przepompowni  wody wraz z zespo em luz wa owych
w Rybakach oraz kilka zespo ów dworsko-parkowych.

Ponad siedem wieków historii min o bezpowrotnie, 
ale dla Subków s  one bogate w wa ne wydarzenia. Ka da
epoka wycisn a swe pi tno w architektonicznej przestrze-
ni i na mieszka cach osady, którzy w codziennym trudzie 
budowali jej wielko . Ludzka aktywno  pracy twórczej 
i spo ecznej zosta a zawarta na stronach kilkunastu artku-
ów. W ten sposób ujawniono tylko cz stk  tajemnic prze-

sz o ci. Jednak zosta  osi gni ty ju  pewien okre lony cel. 
Kolejny etap to ci g a praca, która ma na celu rozszerzy
wiedz  o historii tak zacnej niegdy  i obecnie osady domi-
nuj cej w ród innych. Nale y pami ta  tak e i o tym, e
Subkowy nie doczeka y si  jeszcze pe nego opracowania 
monograficznego.
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Jadwiga Ko  bardzo szybko odnajduje si  w realiach 
tworz cej si  tzw. „Polski Ludowej”. Ju  na prze omie
lipca i sierpnia 1944 roku wraz z m em wst puje do 

PPR, zostaj c jednocze nie sekretarzem Komitetu Gminnego 
tej e partii w Che mie, którego to gremium mia a by  tak e
organizatork . W tym samym czasie, jak sama wspomina a,
otrzyma a równie  zadanie wyszukania kandydatów na sta-
nowiska w tamtejszym Zarz dzie Gminy. Jesieni  1944 roku 
zostaje ponadto Pe nomocnikiem Rz du do spraw Reformy 
Rolnej (za dzia alno  na tym odcinku zostaje odznaczona 
w 1945 roku Br zowym Krzy em Zas ugi). Jej praca by a naj-
prawdopodobniej wysoko oceniana przez zwierzchnie w adze
partyjne, gdy  ju  oko o stycznia 1945 roku obejmuje stano-
wisko I sekretarz KP PPR w Che mie. Wchodzi równie , jak 
sama wspomina a, w sk ad tamtejszego Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej (PRN). Zastanawiaj ca mo e wydawa
si  tak b yskawiczna kariera osoby, która jeszcze pó  roku 
wcze niej nie by a nawet cz onkini  Polskiej Partii Robotni-
czej, ani te  najprawdopodobniej aktywn  dzia aczk  ruchu 
komunistycznego. Zapewne by o to zwi zane przede wszyst-
kim z jej dzia alno ci  z okresu lat trzydziestych oraz pobytu 
w Zwi zku Radzieckim, a w szczególno ci z jej do wiadcze-
niem w pracy agitacyjnej, czym z pewno ci  górowa a nad 
wieloma osobami z o wiele d u szym sta em partyjnym.

W pierwszych miesi cach rz dów Jadwigi Ko  PPR 
w powiecie che mskim zanotowa o du y nap yw cz onków. 
Je eli jeszcze w lutym 1945 roku, jak pisze w jednej ze swo-
ich prac Eugeniusz Mys owski, w jej szeregach znajdowa o si
520 osób, to ju  w maju tego samego roku liczy y one 1000 
osób. W nast pnych miesi cach liczba cz onków PPR w po-
wiecie che mskim drastycznie spad a (np. w lipcu 1945 r. 
wynosi a ona 231), by a to jednak tendencja panuj ca w ca-
ym ówczesnym województwie lubelskim, zwi zana z dzia-
alno ci  podziemia niepodleg o ciowego oraz prowadzon

przez w adze centralne partii akcj  „czyszczenia” jej szere-
gów. Komuni ci powoli zacz li odbudow  swoich struktur 
(w grudniu 1945 r. PPR w powiecie che mskim mia o mie
355 cz onków). Jadwiga Ko  nie traci a jednak zaufania swo-
ich prze o onych. W grudniu 1945 roku zosta a nawet delegat-
k  na I Zjazd Polskiej Partii Robotniczej w Warszawie. Przez 
nast pne miesi ce podleg e jej struktury PPR skupia y si  na 
walce z nowym wrogiem, d cym do przemian demokratycz-
nych w kraju PSL. Nie znamy dok adnego przebiegu batalii 
z ludowcami w powiecie che mskim, aczkolwiek bez w tpie-
nia mo emy stwierdzi , i  u yto w niej, tak jak w ca ym kraju, 
szeroko poj tego aparatu represji. Z pewno ci  osobisty udzia
w tym Jadwigi Ko  jako I sekretarz by  niema y. 

Po spacyfikowaniu PSL w 1947 roku che mscy komu-
ni ci mogli skupi  si  na utrwalaniu swojej w adzy w po-
wiecie. Jednak Jadwiga Ko , która sama rozpocz a ten 
proces w 1944 roku, nie mia a ju  kierowa  jego ostatnim 
etapem. Z polecenia w adz partyjnych w sierpniu 1947 
roku opu ci a Che m i województwo lubelskie, aby obj
stanowisko I sekretarza KP PPR w Tczewie. Mo e nasuwa
si  pytanie: Co spowodowa o, i  tak zas u ona dzia acz-
ka zosta a odwo ana ze stanowiska? Sama Jadwiga Ko
wyja nia a t  sytuacj  w nast puj cych s owach: „Z Che -
ma Lubelskiego na skutek band i wielokrotnych wyroków, 
które by y na mnie wydawane zosta am przes ana przez KC 
PPR (Wydzia  Personalny) do KW PPR w Gda sku. KW 
PPR w Gda sku skierowa  mnie do Tczewa”. Niestety, na 
obecnym etapie bada  nie jeste my w stanie zweryfikowa
prawdziwo ci jej relacji. Niewykluczone jednak, i  mia o
to zwi zek z bli ej nieustalonymi „grami” politycznymi 
na onie Komitetu Wojewódzkiego (KW) PPR w Lublinie. 
Nale y wspomnie , i  mniej wi cej w tym samym czasie 
Bazyli Ho od, dotychczasowy I sekretarz KP PPR w Pu a-
wach, zosta  oddelegowany do KW PPR w Gda sku, gdzie 
obj  stanowisko kierownika Wydzia u Organizacyjnego. 
Mo liwe, i  nie pozostawa o to bez wp ywu dla samych 
przenosin Jadwigi Ko .

Nowa I sekretarz przybywa do Tczewa najprawdopo-
dobniej w drugiej po owie sierpnia 1947 roku. Sytuacja 
w powiecie, jak  zasta a, nie mog a napawa  jej optymi-
zmem. Rok 1947 by  jednym z najtrudniejszych okresów 
w powojennej historii ziemi tczewskiej. Bardzo sroga zima 
1946/1947 oraz kataklizm powodzi, która nawiedzi a powiat 
tczewski w marcu (na skutek której kra znios a most dro-
gowy przez Wis  w Tczewie) spowodowa y bardzo trudn
sytuacj  gospodarcz . Chroniczne by y problemy w aprowi-
zacji powiatu w artyku y pierwszej potrzeby. Jeszcze w pa -
dzierniku 1947 roku odnotowywano k opoty z zapewnieniem 
ludno ci dostaw wystarczaj cych ilo ci chleba na kartki. 
O katastrofalnym stanie gospodarki powiatu mo e wiadczy
fakt, i , jak wskazywa a sama Jadwiga Ko , wspomniane 
pieczywo by o wypiekane ze st ch ej m ki nie nadaj cej si
do spo ycia, co mia o powodowa  bóle o dkowe u spo y-
waj cych go osób. Nierozwi zanym nadal problemem by o
wci  obecne bezrobocie. 

Nie lepiej wygl da a sytuacja na onie samej partii. Od 
ust pienia w kwietniu 1947 roku dotychczasowego I se-
kretarza KP PPR w Tczewie Jana Andrysiaka (w zwi zku
z coraz bardziej pogarszaj c  si  sytuacj  gospodarczo-po-
lityczn  powiatu) stanowisko to nie by o obsadzane. For-

MARCIN K ODZI SKI

Jadwiga Ko
zapomniana sekretarz

c z   d r u g a  (ostatnia)
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malnie kierownictwo nad parti  obj  II sekretarz Józef Go-
biowski, o którym w jednym z raportów pokontrolnych 

KW PPR w Gda sku, pochodz cym z wrze nia 1946 roku, 
pisano: „tow. Go biowski jest do  dobry, wielu tow. jest 
zdania, a eby on zosta  pierwszym sekretarzem”. Kwiet-
niowe zmiany nie wp yn y jednak na popraw  sytuacji. 
Tczewscy komuni ci nadal tracili wp ywy w zwi zkach
zawodowych oraz w spó dzielczo ci. Coraz wi cej nieza-
le no ci uzyskiwa y Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 
i Stronnictwo Ludowe (SL), które to stronnictwa PPR sta-
ra  si  nieustanie, nie bez sukcesów, sprowadzi  do roli 
wy cznie bezwolnych ugrupowa  satelickich. Tczewskich 
komunistów mogli martwi  szczególnie socjali ci, których 
stosunek do nich uznawano wówczas wr cz jako wrogi. 
Problem stanowi y równie  same szeregi PPR, które po-
mimo i  by y coraz liczniejsze, nadal wykazywa y s abo
organizacyjn . Wszystkie te trudno ci powodowa y, i  Ko-
mitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Tczewie 
(nadal jeszcze najwa niejszy o rodek decyzyjny w powie-
cie) powoli traci  swoje wp ywy. Sam Józef Go biowski
nie by  w stanie zaradzi  tej sytuacji. By  on de facto, jak 
si  wydaje, wy cznie figurantem. Ogromny wp yw na lo-
kalne struktury PPR posiada  nadal Jan Andrysiak, piastu-
j cy wówczas stanowisko przewodnicz cego tczewskiej 
PRN. We w adzach KP (egzekutywie) wi kszo  stanowili 
jego zaufani wspó pracownicy, do których zalicza  si  rów-
nie  i Józef Go biowski. Ta swojego rodzaju frakcja An-
drysiaka zapewne oczekiwa a na nominacj  na I sekretarza 
Go biowskiego, b d  innego z „miejscowych” dzia aczy
(prawdopodobnie Stefana Leitgebera). Najprawdopodob-
niej wi c sporym zaskoczeniem dla nich by o wydelego-
wanie przez w adze wojewódzkie partii Jadwigi Ko  na 
to stanowisko. 

Niestety, nie jeste my w stanie ustali  dok adnej daty 
obj cia przez ni  tej funkcji. Pierwsza wzmianka, która 
wskazuje na pe nienie przez ni  obowi zków I sekretarz 
pochodzi z 28 sierpnia 1947 roku, kiedy to mia a wzi
udzia  we wspólnej naradzie tczewskich aktywistów PPR 
i PPS. Wiemy jednak, i  samo powo anie jej na to stanowi-
sko nie oby o si  bez protestów. Ju  na pocz tku wrze nia
1947 roku Piotr Gronau, jeden z czo owych dzia aczy zwi z-
ków zawodowych, na forum egzekutywy partyjnej oficjalnie 
przeciwstawi  si  uchwale o wyborze Jadwigi Ko , uzna-
j c e: „nie odby a si  formalnie”. Spraw  zako czy a sama 
zainteresowana, która stwierdzeniem: „my jako towarzysze, 
maj c zaufanie do w adz swoich z tego powodu nie mo emy
mie adnych zastrze e ”, da a jasno do zrozumienia, i  jej 
nominacja jest niepodwa aln  decyzj  KW PPR w Gda sku.
Wi cej protestów co do trybu wyboru Jadwigi Ko  nie by o.
Nale y jednak wspomnie , i  ma o prawdopodobnym wyda-
je si  by  to, e protest Piotra Gronaua, jednego z bliskich 
wspó pracowników Jana Andrysiaka, by  jego prywatn  ini-
cjatyw . Zapewne ów sprzeciw by  jedn  z pierwszych prób 
ataku frakcji by ego I sekretarza na now  przewodnicz c
partii. Dla samej Jadwigi Ko  zdarzenie to powinno by
sygna em, i  b dzie musia a ona liczy  si  z siln  opozycj
na onie samego Komitetu.

Pomimo pierwszych tar  wewn trznych praktycznie od 
razu w czy a si  w prace maj ce na celu pod wigni cie
organizacji partyjnej. Sytuacja jednak coraz bardziej si
komplikowa a. We wrze niu 1947 roku kierownictwom 
powiatowym PPS i SL uda o si  na forum Mi dzypartyjnej

Komisji Porozumiewawczej przeg osowa  rezolucj  do za-
rz du wojewódzkiego Zwi zku Samopomocy Ch opskiej,
w której partie te wnioskuj  o uniewa nienie odbytych pod 
dyktando PPR wyborów do w adz terenowych tej e spó -
dzielni, jako przeprowadzonych w sposób niedemokratycz-
ny. Tczewskich komunistów przed tym niema ym proble-
mem uratowa o KW ich stronnictwa, które jednoznacznie 
uzna o, e adne nieprawid owo ci nie mia y miejsca. Nie 
ko czy o to jednak sprawy spó dzielczo ci. Kwestia od-
zyskania kontroli nad Zwi zkiem Samopomocy Ch op-
skiej sta a si  jedn  z g ównych niw dzia alno ci Jadwigi 
Ko . Nie wahaj c si  przy tym u ywania rodków walki 
politycznej, które bardzo odbiega y od powszechnie uzna-
wanych za demokratyczne. Na przyk ad w grudniu 1947 
roku, w czasie wyborów do Rady Nadzorczej Powiatowe-
go Zwi zku Samopomocy Ch opskiej, postulowa a ona, i
w trzyosobowej radzie musz  znale  si  dwaj przedsta-
wiciele PPR, stwierdzaj c przy tym: „gdyby zamiar ten 
nie uda  si  nale y próbowa  uniewa ni  wybory”. Po-
nadto porucznicy Miko aj Krawczyk (w latach 1946-1948 
Szef Powiatowego Urz du Bezpiecze stwa Publicznego 
w Tczewie) i Kazimierz Brzozowski (w latach 1947-1950 
Komendant Powiatowy MO w Tczewie) zobowi zali
si  nie dopu ci  do przyjazdu na g osowanie samochodu 
z cz onkami spó dzielni nale cymi do PPS. 

Wraz z wysi kami nad obj ciem kontroli nad Samopo-
moc  Jadwiga Ko  zintensyfikowa a dzia ania maj ce na 
celu zwi kszenie wp ywów PPR na wsi. W tym celu miano 
prowadzi  akcj  agitacyjn  na szerok  skal , a tak e zwi k-
szy  nabór do partii na terenach wiejskich (w drugiej po-
owie 1947 r. oceniano, i  ch opi stanowi  tylko ok. 22% 

cz onków partii). Warto wspomnie , i  jednym z „frontów” 
walki o wp ywy na wsi by a neutralizacja resztek samo-
dzielno ci Stronnictwa Ludowego. Kierowana przez ni  eg-
zekutywa KP PPR kilkakrotnie wnioskowa a do Komitetu 
Wojewódzkiego o wp yni cie na w adze wojewódzkie SL 
w sprawie wymiany ca ego tczewskiego Zarz du Powiato-
wego ludowców, oczywi cie sugeruj c jednocze nie nowych 
kandydatów do tego gremium, którzy bardziej odpowia-
daliby komunistom. Jednak wszystkie rezolucje tego typu 
pozosta y bez efektu. Nale y doda , e podobn  „polityk
kadrow ” próbowano stosowa  wobec PPS, d c m.in. do 
odwo ania z funkcji starosty jednego z liderów tego ugrupo-
wania, Jana Krassowskiego (równie  bezskuteczne). 

Warto wspomnie , i  Jadwiga Ko  czyni a równie
starania w zwi kszeniu udzia u PPR w zwi zkach zawodo-
wych. To jednak doprowadzi o do otwartego konfliktu ze 
Stanis awem Wodze skim, jednym z najbardziej zaufanych 
wspó pracowników Jana Andrysiaka, pe ni cym wówczas 
funkcj  Sekretarza Powiatowej Rady Zwi zków Zawodo-
wych. Ponadto praktycznie wszyscy cz onkowie w adz KP 
PPR w Tczewie dzia aj cy na odcinku ruchu zwi zkowego
nale eli do frakcji by ego I sekretarza, co w du ej mierze 
wi za o jej r ce w kwestii pracy na tym odcinku.

Poza dzia alno ci  stricte polityczn  Jadwiga Ko ,
jako kieruj ca najwa niejszym o rodkiem decyzyjnym 
w powiecie, zajmowa a si  równie  sprawami zwi zanymi
z funkcjonowaniem ziemi tczewskiej. Du o czasu po wi -
ca a kwestiom gospodarczym. Zaj a si  m.in. wspomnia-
n  ju  spraw  wypieku chleba na kartki ze st ch ej m ki.
Trudno jednak jej interwencj  uzna  za udan . Przedsta-
wiciel Wydzia u Aprowizacji i Handlu w Gda sku  obie-
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ca  wprawdzie przys a  m k  lepszej jako ci, aczkolwiek 
w celu wymieszania jej ze st ch , gdy  jak mia  stwierdzi :
„wtedy b dzie w porz dku”. Co ciekawe sama propozy-
cja nie spotka a si  z jej dezaprobat . Nawet wys a a w tej 
sprawie za alenie do Wydzia u Organizacyjnego KW PPR 
w Gda sku. Jego powodem by  jednak fakt, i  nie przys ano
„lepszej” m ki do mieszania. Jak stwierdza a sama Jadwi-
ga Ko : „Obecnie adnej m ki nie chce przes a  [Wydzia
Aprowizacji i Handlu – M.K.], a tej m ki nie chc  przyj
piekarze do wypieku a zak ady pracy domagaj  si  spo-
ecznej kontroli i ukarania winnych zgnojenia tak poka nej

ilo ci m ki”. Ko ciowa anga owa a si  równie  w wiele 
innych przedsi wzi . By a m.in. jedn  z inicjatorek ruchu 
wspó zawodnictwa pracy na wsi. 

Nale y jednak wspomnie , i  w realizacji podejmowa-
nych przez siebie przedsi wzi  Jadwiga Ko  by a w du o
trudniejszej sytuacji ni  jej poprzednik na tym stanowisku. 
Nie czy a ona, tak jak Jan Andrysiak, fotelu I sekretarza 
KP PPR z funkcj  Przewodnicz cego PRN. Zapewne nie 
ma ym problemem dla niej by  równie  fakt, i  nie posia-
da a ona w powiecie tczewskim praktycznie adnego za-
plecza politycznego. Nie wykrystalizowa a si  wokó  niej 
grupa bliskich wspó pracowników. Co prawda kilkakrot-
nie na forum w adz partyjnych wspierali j  Feliks D bek
(Przewodnicz cy Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie 
w latach 1945-1949) oraz Dionizy Cichocki (burmistrz 
Tczewa w latach 1947-1949), to raczej nie mo emy mó-
wi  o powstaniu jakiego  sta ego sojuszu politycznego. 
Najwi kszym jednak problemem Jadwigi Ko , jak si  wy-
daje, by a bardzo silna opozycja wzgl dem niej w egzeku-
tywie, jak równie  w samych szeregach lokalnych struktur 
PPR. Sama frakcja Jana Andrysiaka, pomimo i  posiada a
niekwestionowan  wi kszo  w Komitecie Powiatowym, 
nie decydowa a si  jednak na bezpo redni atak na Jadwi-
g  Ko . Najprawdopodobniej obawiano si  reakcji KW 
PPR w Gda sku. Panowa o wi c co  w rodzaju pozornego 
pokoju. Jednak przebieg dyskusji prowadzonych na forum 
KP PPR pokazywa  pozycj  I sekretarza du o s absz  ni
za czasów Jana Andrysiaka. Nie dochodzi o wprawdzie do 
obstrukcji obrad, jednak nie wszystkie uchwa y by y przyj-
mowane z tak atwo ci , jak mia o to miejsce za rz dów
jej poprzednika. Sama Jadwiga Ko  nie by a w stanie 
przeciwdzia a  takiemu stanowi rzeczy. Jedyn  szans  na 
podniesienie swojej pozycji dla niej by o, jak si  wydaje, 
zwi kszenie wp ywów oraz kontroli w szeregach lokalnych 
struktur PPR. Wi za oby si  to jednak z szeroko zakrojon
akcj  agitacyjn  w do ach partyjnych, a tak e z neutraliza-
cj  frakcji Jana Andrysiaka. Z poparciem KW PPR w Gda -
sku by o to mo liwe. Nale y jednak wspomnie , i  Jadwiga 
Ko  w tym czasie nie nale a a do najbardziej aktywnych 
dzia aczy. W odró nieniu od swojego poprzenika nie stara-
a si  osobi cie kontrolowa  ka dego aspektu funkcjono-

wania partii. Nie nale a a ona, w przeciwie stwie do Jana 
Andrysiaka, do niezliczonej ilo ci przeró nych komitetów, 
rad i zwi zków. Rzadko równie  bra a udzia  w pracach 
terenowych, ograniczaj c si  prawie wy cznie do du ych
wieców. Niewykluczone, e ju  wówczas uwidacznia a ona 
cechy, które kilka lat pó niej zauwa  jej prze o eni. Na 
przyk ad w jednej z jej charakterystyk, pochodz cej z 1953 
roku (z okresu pracy w szkolnictwie partyjnym), czytamy: 
„Lubi kierowa  lud mi, sama jednak niewiele do pracy si
przyk ada, lubi si  wyr cza  pracownikami. […] Od pra-

cy terenowej raczej stara si  uchyla ”. Na styl rz dzenia
Jadwigi Ko  wp yw zapewne mia  równie  jej stan. Naj-
prawdopodobniej od wrze nia 1947 roku by a ona w ci y
(chocia  niewykluczone, i  ju  przyje d aj c do Tczewa, 
w sierpniu 1947 roku, spodziewa a si  drugiego dziecka). 
Wkrótce jej stan mia  sta  si  dla jej przeciwników okazj
do ataku. 

Jadwiga Ko  urodzi a drugie dziecko (niestety, nie je-
ste my w stanie okre li  ani jego imienia, ani nawet p ci)
na prze omie kwietnia i maja 1948 roku. Na czas jej urlo-
pu macierzy skiego KW PPR w Gda sku przys a o Józefa 
Przemienieckiego, który formalnie piastowa  stanowisko 
tymczasowego I sekretarza. Ocena zasta ej przez niego sy-
tuacji nie by a dla miejscowych dzia aczy pozytywna. Na 
jednym z majowych plenów Komitetu Powiatowego opi-
suj c stan powiatu mia  stwierdzi : „sytuacja jest bardzo 
z a i z o to nale y przypisa  naszym Towarzyszom, którzy 
opu cili si  w pracy partyjnej”. Prawdopodobnie w tym sa-
mym czasie pojawi y si  równie  zastrze enia w adz wo-
jewódzkich partii co do pracy KP PPR w Tczewie. Pomi-
mo e krytyka ta dotyczy a ca ego Komitetu, frakcja Jana 
Andrysiaka uzna a ten moment za odpowiedni na przepro-
wadzenie bezpo redniego ataku na osob  Jadwigi Ko .
Przypuszczalnie grupa by ego I sekretarza stwierdzi a, e
zastrze enia KW oznaczaj  utrat  przez ni  poparcia w adz
wojewódzkich partii. Nie jeste my w stanie okre li , kiedy 
dok adnie rozpocz  si  ten swojego rodzaju „bunt” prze-
ciwko Ko ciowej. Zak adamy, e grupa Jana Andrysiaka 
pierwsze dzia ania rozpocz a jeszcze w maju 1948 roku, 
wykorzystuj c tym samym jej nieobecno  spowodowan
urodzeniem dziecka.  G ówny etap walki o w adz  nad KP 
PPR mia  miejsce jednak w czerwcu tego samego roku. 
Wtedy to na ró nego rodzaju gremiach partyjnych rozpo-
cz to bezpardonowe ataki na ni .

G ównymi „oskar ycielami” Ko ciowej zostali Jan 
Andrysiak i Franciszek uraszek (Komendant Powiato-
wy MO w Tczewie w latach 1945-1947, podporucznik). 
Zasadniczym zarzutem, który jej stawiano, by o rzekome 
doprowadzenie do podzia u aktywu PPR na robotników 
i inteligentów, których nazywano „aktywem z Paderew-
skiego” (nazwa ta najprawdopodobniej pochodzi od ad-
resu zamieszkania Jadwigi Ko  (ul. Paderewskiego 7 
w Tczewie). Wed ug jej przeciwników mia a ona fawory-
zowa  osoby lepiej wykszta cone. Oskar ano j  przy tym, 
e odbywa si  to szczególnie kosztem ch opów, których, 

jak wskazywa  Franciszek uraszek, mia a traktowa
„bardzo ozi ble”, a tak e nieodpowiednio przyjmowa
ich, gdy przychodzili do Komitetu Powiatowego. Nale y
wspomnie , i  w tym kontek cie pojawia  si  jeden z naj-
bardziej absurdalnych zarzutów, jakim by o oskar enie jej 
o wymaganie od interesantów ca owania jej w r k . W ród
licznych g osów krytyki pojawia y si  równie  i te dotycz -
ce organizacji pracy w KP PPR. Jadwidze Ko  zarzucano 
dyktatorskie sposoby kierowania parti , a tak e to, i le
rozdziela obowi zki pomi dzy dzia aczy. Jan Andrysiak 
mia  nawet scharakteryzowa  jej rz dy stwierdzeniem: 
„kaza a zamkn  pysk”. Sama osoba by ego I sekretarza 
KP PPR równie  sta a si  pretekstem do ataków na Jadwi-
g  Ko . Jego zwolennicy oskar ali j  o ataki na swojego 
poprzednika. Co ciekawe, w ród bardzo wielu zarzutów 
pojawia y si  równie  te, dotycz ce jej pochodzenia. Jak 
wspomina  Dionizy Cichocki, od pierwszych dni swo-
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ich rz dów Jadwiga Ko  mia a spotka  si  ze zdaniami: 
„przysz a baba, ydówka, aby nami rz dzi ”. Ówczesny 
burmistrz Tczewa mia  ponadto stwierdzi , e: „po mie cie
kr y y pog oski, e tow. Ko ciowa jest ydówk ”. W atak 
ten, jak wskazuje jedno ze róde , móg  w czy  si  rów-
nie  sam Jan Andrysiak, który mia  na forum partyjnym 
otwarcie pyta  o pochodzenie swojej nast pczyni, czemu 
jednak pó niej zaprzecza .

Sama Jadwiga Ko  by a najprawdopodobniej zaskoczo-
na skal  krytyki swojej osoby, jak równie  jej brutalno ci
i bezwzgl dno ci . Mia a nawet stwierdzi  na forum par-
tyjnym, i  wola a prac  w okresie nielegalno ci, do 1939 
roku, ni  w chwili obecnej, któr  to wypowied  jej przeciw-
nicy wykorzystywali jako zarzut przeciwko niej. Odrzuca-
a prawie wszystkie oskar enia pod swoim adresem. Kate-

gorycznie zaprzecza a istnieniu na terenie powiatu dwóch 
aktywów oraz faworyzowaniu inteligentów, uznaj c je za: 
„bezczelne, wierutne k amstwo”. Odrzuca a równie  zarzuty 
dotycz ce z ego traktowania ch opów, w tym tak e sposobu 
przyjmowania interesantów. Twierdzi a ona, i : „towarzy-
sze uraszek, Kaczanowski i Andrysiak wiadomie je dzili
po terenie i namawiali ch opów, e to inteligentka i trzeba 
j  ca owa  w r k ”. Nie zgadza a si  tak e z oskar eniami
o swoje rzekome dyktatorskie rz dy w partii, uznaj c je za 
„demagogiczne chwyty”. Przyzna a si  jedynie do zarzu-
canego jej niewykorzystania ca ego aktywu PPR w pracy 
partyjnej. Warto wspomnie , i  uznawa a ona ponadto, e
jednym z powodów ataków na ni  jest jej p e . Jak sama 
wówczas stwierdza a: „chocia  obecnie du o mówi si
o równouprawnieniu kobiet, to na terenie naszego powia-
tu istnieje prze wiadczenie, >>baba nami rz dzi  nie b -
dzie<<”. Co ciekawe, ju  trzy miesi ce wcze niej w swojej 
ankiecie personalnej wskazywa a: „Pragn abym wycofa
si  z pracy aparatu partyjnego, gdy  jako kobieta napotykam 
cz sto na brak zrozumienia w ród partyjniaków na szczeblu 
powiatu nie mog  pracowa ”.

Nale y wspomnie , i  w tej swojego rodzaju batalii 
Jadwiga Ko  nie by a osamotniona. Od samego pocz tku
„buntu” w jej obron  w czyli si  Feliks D bek i Dionizy 
Cichocki, którzy w burzliwych czerwcowych dyskusjach 
starali si  odpiera  argumenty forsowane przez frakcj  Jana 
Andrysiaka. Sprzyja  Jadwidze Ko  zdawa  si  równie
tymczasowy I sekretarz KP PPR w Tczewie Józef Przemie-
niecki.

Konflikt w tczewskich strukturach Polskiej Partii Ro-
botniczej nie móg  uj  uwadze wojewódzkich w adz te-
go  stronnictwa. Ju  na zebraniu w adz Komitetu Powia-
towego w Tczewie, które odby o si  18 czerwca 1948 roku, 
obecni byli dwaj przedstawiciele KW PPR w Gda sku,
P. Nowak (kierownik Wydzia u Personalnego KW) i Sta-
nis aw Brodzi ski (II sekretarz tego  gremium). Pomimo 
i  delegaci Komitetu Wojewódzkiego nie opowiedzie-
li si  formalnie po adnej ze stron, to postawione przez 
nich wnioski (wskazywano w nich m.in. na: uprzedzenie 
tczewskich dzia aczy do sekretarz z zewn trz, a tak e brak 
samokrytyki u jej przeciwników), jak równie  przebieg sa-
mego zebrania, nale y uzna  za wyraz poparcia dla Jadwi-
gi Ko , która nawet o wiadczy a na nim ch  rezygnacji 
z pracy w Komitecie je eli jej oskar yciele nie wycofaj
swoich zarzutów. Wprawdzie uznawano, i  jest niezb dna
„radykalna” zmiana stylu jej pracy, aczkolwiek ani s o-
wem nie wspominano o potrzebie zmiany na stanowisku 

I sekretarza KP PPR w Tczewie. Dla „buntowników” mu-
sia o sta  si  jasne, i  forsowane przez nich racje nie uzy-
ska y poparcia w KW.

Ta swojego rodzaju interwencja w adz wojewódzkich 
okaza a si  skuteczna. Ju  na kolejnym posiedzeniu egzeku-
tywy KP PPR w Tczewie, odbytym 25 czerwca 1948 roku, 
obie strony zacz y wycofywa  si  ze stawianych sobie na-
wzajem zarzutów, twierdz c przy tym, i  zaistnia a sytuacja 
by a wynikiem nieporozumie  oraz b dów w dotychczaso-
wych protoko ach. W nast pnych miesi cach nie dochodzi 
ju  do otwartych konfliktów pomi dzy Jadwig  Ko  a Ja-
nem Andrysiakiem i jego zwolennikami. Jednak pomimo i
I sekretarz wysz a z czerwcowej batalii zwyci sko, to czas 
jej rz dów nad PPR w powiecie tczewskim nie mia  trwa
d ugo. Piastowane przez siebie stanowisko traci w drugiej 
po owie wrze nia 1948 roku (pomi dzy 21 a 30 wrze nia).
Jej nast pc  na fotelu I sekretarza KP PPR w Tczewie zosta ,
przys any przez Komitet Wojewódzki partii, Wac aw Bana .
Najprawdopodobniej zmiana ta by a zwi zana z maj cym
si  odby  w grudniu tego  roku tzw. „zjednoczeniem” PPR 
i PPS w PZPR. Sama Jadwiga Ko  pozostaje nadal cz on-
kini  egzekutywy i Komitetu Powiatowego, z zasiadania 
w których rezygnuje 14 pa dziernika

1948 roku (tego samego dnia z tych e gremiów zostali 
usuni ci m.in. Jan Andrysiak, Stanis aw Wodze ski i Fran-
ciszek uraszek). Decyzja ta podyktowana by a jej spodzie-
wanym odej ciem do dyspozycji KW PPR. Przypuszczal-
nie pozostaje na terenie powiatu tczewskiego co najmniej 
do ko ca listopada 1948 roku, po czym wyje d a wraz 
z m em i dwójk  dzieci (jej dziecko urodzone w Tczewie 
umiera najprawdopodobniej pomi dzy 1949 a 1952 rokiem, 
w 1951 roku rodzi ona syna Zbigniewa) do Gda ska.

Po opuszczeniu ziemi tczewskiej jej kariera polityczna 
nie zwolni a. Najprawdopodobniej jeszcze w grudniu 1948 
roku obj a ona stanowisko kierowniczki Wojewódzkiej 
Szko y Partyjnej (pó niej Mi dzywojewódzkiej Szko y Par-
tyjnej) w Gda sku, co bez w tpienia mo emy rozpatrywa
w kategoriach awansu. Za swoja dzia alno  w aparacie 
PZPR zostaje nawet odznaczona w 1954 roku Krzy em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. W szkolnictwie par-
tyjnym pracuje do 1956 roku. Nast pnie w styczniu 1957 
roku zostaje przeniesiona przez KW PZPR w Gda sku do 
Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej (WKKP), gdzie 
obejmuje stanowisko wiceprzewodnicz cej. Jej kariera 
w aparacie partyjnym ko czy si  do  niespodziewanie. We 
wrze niu 1962 roku zostaje ona, na wniosek Centralnej Ko-
misji Kontroli Partyjnej w Warszawie, pozbawiona funkcji 
wiceprzewodnicz cej WKKP w Gda sku. Bezpo redni
przyczyn  odwo ania Jadwigi Ko  z tego stanowiska, jak 
wskazywano w jednym z pism, by o: „zachowanie niezgod-
ne z etyk  partyjn  w czasie jej pobytu na urlopie w Bu garii
w sierpniu br. [1962 r. – M.K.]” (oskar ono j  o handlowanie 
towarami przywiezionymi z Polski). Jeszcze w tym samym 
roku podejmuje prac  w charakterze kierowniczki Sekcji 
Socjalnej Przedsi biorstwa Robót Czerpalnych Podwodnych 
w Gda sku. Jej kariera zawodowa nie trwa jednak d ugo.
W drugiej po owie lat sze dziesi tych schorowana przecho-
dzi na rent . Umiera w 1969 roku w wieku zaledwie 55 lat. 
Jak wspomina  jej syn Ryszard: „po pogrzebie matki telefo-
nowano do mojego mieszkania i wyra ano rado , u ywaj c
mi dzy innymi takich wyra e , jak >>dobrze, e ydówk
szlag trafi <<”.
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Na po udniowych kra cach powiatu tczewskiego znaj-
duje si  wie  Bielsk, a w niej ukryty w starym parku 
polski dworek. Jego w a cicielk  jest panna Piernic-

ka, dworek jest nie zamieszka y od lat… Pewnego razu zna-
laz szy si  w Bielsku w zimowy, s oneczny, acz mro ny dzie
– po raz kolejny przyci gn  mnie on do siebie. Tylko, e ów 
dworski kompleks okala  p ot, ale… z lewej strony ogrodzenia 
znajdowa a si  taka dziura w p ocie, przez któr  „ka dy” ze 
wsi prze azi . I ja przez ni  przelaz em, tym samym znalaz szy
si  w dworskim parku. By o tam przepi knie!... Otoczy  mnie 
wr cz ba niowy obraz. Ujrza em d ugie, prostok tnie zamar-
z e stawy ogrodowe, zaniedbane labirynty ywop otu. Kroki 
moje by y z pocz tku niepewne, a nu  jaki  wilczur wybie-
gnie. Niemniej krok za krokiem coraz mielej zag bia em si
w jego tajemnicze wn trze, brocz c w nie nych zaspach, to 
znów przechodzi em w wy sze jego partie, to znów w ni -
sze, oddzielone od siebie kr tymi lipowymi alejkami. W tym 
wszystkim otacza a mnie moc przeró nych rodzajów drzew 
oraz krzewów pokrytych szadzi . Rosochatych kasztanów, 
strzelistych w niebo sosen i wierków, sypi cych swe igliwie 
modrzewi, zmarz ych leszczyn, masywnych d bów oraz zielo-
nych, pachn cych ja owców… To znów natrafia em na jakie
puste, p askie miejsca, mo e po ogrodowych altanach? – albo 
po budynkach jakich . I tak oprowadza  mnie ów stary park 
swymi kr tymi alejkami, które nie ucz szczane miejscami ju
zarasta y. Znalaz szy si  w ko cu na jednym z niewielkich pa-
górków, z którego roztacza a si  niejako ca a jego panorama,  
przystan em na krótko. W my lach przebiega  mi „obraz” 
– niczym z przesz o ci. Jak to niegdy  dworskie panny w pi k-
nych bia ych sukniach si  po nim przechadza y z parasolkami 
w swych d oniach, po ród jego bujnej zieloni – pe nej pie-
waj cych ptaków, m czyzn siedz cych przed dworem popi-
jaj cych nalewki, i w ogóle, kiedy t tni o tam ycie. Kiedy to 
by o?... Wychodz c z parku stwierdzi em, e nape ni  mnie on 
swoim niezwyk ym pi knem przyrody, osadzonej w surowej 
zimowej scenerii, ale równie  i refleksj , jak bogate mamy na-
sze nordowe dziedzictwo.

A co o bielskim dworku panny Piernickiej mówi  nam 
historyczne ród a? Otó  lustracja dóbr królewskich z 1664 
roku podaje nam taki oto zmierzch y przekaz. „Z dawien 
dawna las tam bywa  w którym byd o pasano z Piaseczna1

[…]. Potem ksi  jegomo  Radziwi  kanclerz Wielkiego 
Ksi stwa Litewskiego2 nada  to miejsce s udze swemu Ja-
nowi Szwarcowi, który tam rozkopawszy grunta wie  loko-
wa  na powierzchni 40 w ók w których 2 w óki zosta y lasu 
a 38 na upraw ”3. Nast pnie lustrator przeprowadzaj cy spis 
stwierdzi  „w tej wsi [tj. Bielsku] zastali my w a cicielk  jej 
mo  pani  Zofi  Ann  Kostk  z Wiesio owskich on  pod-
komorzego che mskiego4, która jednak na ten czas prawa 
swego  [do Bielska] nie dowiod a, jednak w okolicy przed 
naszym przybyciem, prawo swoje ustanowi a, a tymczasem 
jako my t  wie  zastali opisujemy. Dwór o dwóch izbach: po-
kój i komnata, szafy kosztowne w niej. Obok dworu budynek 

z izbami tak e zadbany, jednak naprawy dachu potrzebuj cy”.
Nast pnie pisarz odnotowa  „mielcuch [ tj. browar] w którym 
piwo robi  tylko dla siebie…, piekarni  w podwórzu, stodo
o dwóch klepiskach, a obok niej – z jednej strony owczarni
a z drugiej wolarni , a tak e jakie  opuszczone budynki, któ-
re poprawy i przykrycia z wierzchu potrzebowa y. Gburów5

– jak stwierdzi  – adnych nie bywa o w tej wsi, z tego wzgl -
du, e to wie  co dopiero nowo powsta a, obecnie – te  ich nie 
ma, tylko ogrodników6 jest we wsi trzech, którzy uiszczaj c
na rok czynsz ze swej cha upy wynosz cy 2 floreny, a z za-
sianych 2 morgów ziemi – po 3 floreny”(sic!). Dodaj c m.in., 
[…] „ e we wsi tej uradzaj by  dotychczas s aby i ledwie na 
coroczne wy ywienie starcza o wraz z zasiewakmi”7.

Ponad 100 lat pó nej w 1765 roku podczas przeprowa-
dzania kolejnej (ostatniej) lustracji, rewizor odwiedzaj cy
Bielsk, odnotowa  […] „ e wioska ta nale a a do ja nie wiel-
mo nego jego mo ci pana Rexina genera a lejtnanta wojsk 
koronnych nadana mu przez najja niejszego króla jego mo-
ci Augusta III Sasa w Warszawie dnia 10.12.1760 r.”. Po-

nadto dowiadujemy si  od wydawcy wspomnianej lustracji, 
profesora Dygda y, e przed 1760 rokiem Bielsk posiada
Franciszek Wejher (maj cy swe dobra ziemskie w okolicach 
Cz uchowa – przyp. G.W.), natomiast po jego zgonie wspo-
mniana wie  zosta a nadana 22.09.1759 roku genera owi
majorowi wojsk koronnych Franciszkowi Rexinowi, który 
to 1.10.1759 roku uzyska  od króla Augusta III pozwole-
nie na cesj  tej królewszczyzny dla swego m odszego brata 
Micha a Rexina – genera a lejtnanta8. Oficjalnie nadanie tej 
królewszczyzny gen. M. Rexinowi (przez króla Augusta III) 
nast pi o w Warszawie dnia 10.12.1760 roku. 

Rewizor przeprowadzaj cy lustracj  stwierdzi , e
w Bielsku s  nast puj ce budynki. […] „Dworek pod da-
chówk  – dobry, ale stodo y owczarnia i szopy z e”. Bu-
dynków wiejskich naliczy  9 – jak stwierdzi  – „starych 
w których to mieszka cy nie p acili czynszu, tylko mieszka-
li za prac  w folwarku bielskim”. Nast pnie wypisano do-
chód wsi, który poda  jej dzier awca niejaki Andrzej Parpat. 
Otó  […] „ yta zasia  móg  folwark 4 aszty od ka dego
asztu odprowadzaj c podatek w wysoko ci stu z otych pru-

skich (z pr.) co dawa o razem 400 z pr. Wszelkie natomiast 
jarzyny mia  folwark dla siebie – na w asny u ytek, zwol-
nione od podatku. Owiec folwark móg  hodowa  a  400, ale 
od ka dej owcy musia  odprowadza  podatek w wysoko-
ci 18 groszy”. Suma podatku od bielskich owiec wynosi a

wi c wed ug lustracji 240 z pr. Nast pnie pisarz odnotowa
karczm  we wsi, z której „za wyszynk piwa karczmarz p a-
ci  (zapewne rocznie) 120 z pr. podatku”9. „Z tego jednak 
wzgl du, e we wsi – jak stwierdzi  – budynki by y stare 
i potrzebuj ce naprawy, wi c z cznej sumy dochodów wsi 
Bielsk tj. 760 z pr. na ich odremontowanie z podatku po-
tr cono 100 z pr.”10. Tak wi c przedstawia si  ten ciekawy 
obraz sprzed wieków, który mo emy odtworzy  z zachowa-
nych róde , m.in. lustracyjnych.

GRZEGORZ WOLI SKI

Dworek panny Piernickiej
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Przypisy:
1  Las Bielski. 
2 Chodzi tu o Albrychta S. Radziwi a (1593-1656) kanclerza wielkiego 

litewskiego od 1623 r. oraz starost  m.in. gniewskiego z lat: 1621-
1656. Na temat tego  magnata patrz: G. Woli ski, Cudowne uzdrowie-
nie [w:] „Kociewski Magazyn Regionalny”, nr 3/ 2012, s. 8 i n. 

3  Historycy W. Odyniec a za nim A. Groth podaj  ogólnie w swych 
monografiach dotycz cych miasta Gniewu, e Bielsk lokowano 
przed „potopem szwedzkim”, tj. 1655 r. Osobi cie podczas prze-
gl dania ksi g metrykalnych parafii Piaseczno (do której Bielsk 
przynale a ) natkn em si  na wyst powanie nazwy tej miejscowo-
ci w ksi dze chrztów, po raz pierwszy ju  pod rokiem 1641 oraz 

wielokrotnie w latach nast pnych. Wynika  mo e wi c z tego, e
Bielsk lokowano o wiele lat wcze niej (ok. 1640 r.) ni  twierdzili to 
wspomniani historycy. Zob. Archiwum Diecezji Pelpli skiej (dalej 
cyt. ADP), sygn. W 1127. 

4  Zofia Anna Kostka, córka podkomorzego pomorskiego i kasztela-
na elbl skiego Jana Wiesio owskiego herbu Ogo czyk, po lubiona
wdowcowi Piotrowi Kostce podkomorzemu che mskiemu, który 
m.in. odbudowa  ko ció  w Ko cielnej Jani w 1622 r. Zob. A. Tom-
czak, Kostka Piotr herbu D browa ( 1588-1657) [w:] Polski S ownik
Biograficzny (dalej cyt. PSB), t. 14., Ossolineum 1968-1969, s. 355. 

5  Gbur – zamo ny ch op, w a ciciel samodzielnego gospodarstwa 
rolnego.

6  Ogrodnik – ch op posiadaj cy: cha up , przy niej niewielki ogród 
oraz od 2 do 6 morgów ziemi. 

7 Opis królewszczyzn w województwach che mi skim, pomorskim 
i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Toru  1938, s. 49-50. 

Po mierci w a ciciela Bielska gen. 
lejtnanta Micha a Rexina w 1768 roku, 
wspomnian  wie  obj  jego bratanek 
kapitan Jan Krzysztof Rexin. Wspomnia-
ny szlachcic posiada  t  wie  dowodnie 
w 1780 roku, a mo e i w latach nast p-
nych… W ka dym b d  razie odnoto-
wany jest jako jej dzier awca w wizyta-
cji bpa Rybi skiego w roku 178011. Poza 
tym historyk niemiecki, Ernest Bahr, 
podaje nam w swej pracy dok adny
opis gospodarczy Bielska z roku 177312,
a wi c ju  po dokonaniu zaboru (grabie-
y – przyp. G.W.) przez Prusy Frydery-

ka II w 1772 roku. Wed ug niego wie
Bielsk w 1773 roku posiada a 20 w ók,
z których 4 w óki by y lasu a 3 w óki
nieu ytków (tj. np.: podmok ych k,
trz sawisk, itp.). Do folwarku J. K. Re-
xina nale a o 11 i ½ w ók, a do danników 
51 morgów13. Nast pnie w 20-stu cha u-
pach we wsi mieszka o oko o 92 osoby14

na czele z: 9 dannikami, 3 ratajami15, kowalem, mielcarzem, 
borowym, pastuchem, owczarzem. 

Ciekawie opisuje wspomniany historyk pog owie fol-
warcznych zwierz t hodowlanych. Otó  sk ada o si  na nie: 
a  22 konie, 3 rebi ta, 29 wo ów, 27 krów, 13 m odych
wo ów, 204 owce i 63 winie. Reasumuj c suma zwierz t
gospodarskich by a wi c do  znaczna. Wysiew ziarna nato-
miast wynosi  399 szefli oraz 2 i ½ korca. Ponadto od 1773 
roku mieszka cy Bielska mieli jedno wolne pole, z którego 
mogli dla siebie zwie  30 fur siana!... Z lasu natomiast mo-
gli pobiera  ( cina ) dla siebie drzewa z powierzchni wyno-
sz cej pó  w óki, za wyj tkiem brzozy i krzewów iglastych, 
nie mogli drzewa tego sprzedawa , tylko wykorzystywa
wy cznie na swój u ytek, tj. np. do budowy, opa u, gotowa-
nia. Przy folwarku znajdowa  si  browar i gorzelnia, które 

J. Che mo ski, Dworek zim .
ród o: http://www.mojeobrazy.com.pl

by y szlacheckie. Pracowa  w nich 1 zagrodnik (mielcarz). 
Wyszynk trunków by  jednak ju  w tym okresie niewielki, 
bowiem na 1 rok wspominany „trunkarz” sprzedawa  dwie 
beczki piwa i 1 achtel wódki. Podatek roczny z Bielska wy-
nosi  36 królewskich z otych talarów. Natomiast szarwark 
na rzecz folwarku dla mieszka ców wsi wynosi  do 10 dni 
pracy r cznej (tj. np.: koszenie, grabienie, stawianie snopów, 
itp. prac), nie obejmowa  on ratajów (oraczy), którzy otrzy-
mywali za swój szarwark zap at  i deputat16.

Na zako czenie chcia bym zaznaczy , e z innych ró-
de  m.in. kartograficznych17 dowiadujemy si , e w Bielsku 
na prze omie wieku XVIII i XIX funkcjonowa a cegielnia, 
a w drugiej po owie wieku XIX w dalszym ci gu gorzelnia 
oraz szko a powszechna dla miejscowych dzieci, ale by a to 
ju  nieco inna epoka…

8 Zob. Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. I, Wojewódz-
two Pomorskie, cz. 2, Powiaty tczewski, gda ski i nowski, wyd. J. Dyg-
da a, Toru  2003, op. cit., s. 139 przyp. 558. Odno nie braci Franciszka 
i Micha a Rexin, zob. PSB, t. 31, Ossolineum 1988-1989, s. 180-183. 
Warto zaznaczy , e Micha  Rexin (ur. ok. 1696 – zm. 1768) by  za-
ufanym stronnikiem króla Augusta III Sasa, a od roku 1734 dowódc
I królewskiego regimentu Gwardii Koronnej. Ponadto w latach 1736-
1764 by  starost  malborskim oraz nosi  tytu  g ównego ekonoma mal-
borskiego, w 1753 r. mianowany genera em lejtnantem.

9  Suma 120 z pr. równa a si  wyprodukowaniu 60 beczek piwa, czyli 
od 1 beczki piwa podatek wynosi  2 z pr. 60 x 2 = 120. 

10  Lustracja województw…, op. cit., s. 139-140. 
11  Zob. ADP, Gedanensia, sygn. G.71, Visitatio generalis eclesiarum, 

parochialum, decanatum Neoburgensis et Mevensis… (dalej cyt. 
Visitatio), pars 130. 

12  E. Bahr, Ländliche Siedlungen im Gebiet der ehemaligen Komturei 
Mewe vom 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Beiträge zur 
Geschichte Westpreussen, Bd.4: 1973, s. 105-107. 

13  Dannik – ch op czynszowy, op acaj cy swoje pole pieni dzmi lub 
prac  odrobkow .

14  W 1780 r. wizytator odnotowa  w Bielsku ju  101 osób, w tym 
91 katolików i 10 akatolików (luteran?). Zob. ADP, Visitatio,
pars 130. Natomiast w 1818 r. liczba ludno ci Bielska wynosi a
(wg E. Bahra, s. 106) ju  174 osoby. 

15  Rataje – pracownicy folwarczni pracuj cy pa skim sprz ajem.
16  E. Bahr, op. cit., s. 105, 107. Niestety, historyk ten nie poda  pod-

stawy ród owej, z której zaczerpn  te cenne szacunki. 
17  Zob. np. mapy Schr ettera i Reymanna. 



14 KMR

JUBILEUSZ SZARAKÓW

JAN EJANKOWSKI

Pieni kowska parafia 
w latach drugiej wojny wiatowej

c z   d r u g a

Deutschen Volksschule (niemiecka szko a ludowa)

Nauka w niemieckich szko ach na terenie parafii roz-
pocz a si  jesieni  1939 roku. My, m odzi maj cy
trzy klasy polskiego „powszechniaka”, rozpocz li-

my nauk  z wielk  niech ci  i obaw . Najpierw uczy a nas 
w Pieni kowie wdowa Lietz, która po wojnie synowi Kazi-
mierzowi o wiadczy a, e musia a pracowa  w niemieckiej 
szkole, poniewa  jej m  Kazimierz (zamordowany przez 
Niemców w Górnej Grupie) pobra  w okresie letnich wakacji 
1939 roku trzymiesi czn  pensj  nauczycielsk , któr  – jak 
orzekli Niemcy – musia a odpracowa 2. Ucz c, dalej mieszka-
a w s u bowym mieszkaniu. Po niej, przez krótki czas, uczy

nas Ludwik Wojtaszewski z Bochlina, a po nim m ody gda sz-
czanin Klosse (imienia nie pami tam), który sto owa  si
u Marii Lietz. Ten m ody cz owiek zapisa  si  w mojej pami ci
jako hakatysta. Za ka de wypowiedziane polskie s owo srogo 
nas kara  fizycznie i poni a . Po jego odej ciu w pieni kow-
skiej szkole m.in. uczyli: L. Riib i Bredemeyer z D brówki.

Program niemieckiej szko y ludowej (powszechnej) 
obejmowa  j zyk niemiecki, histori , matematyk  z geome-
tri , przyrod , geografi , muzyk , prace r czne i rysunki, 
wychowanie fizyczne i religi 3.

Przez pierwszy rok uczyli my si  alfabetu gotyckiego. 
Za  na lekcjach historii usilnie starano si  uczniom (nam) 
wpoi  kult wodza – Hitlera i wiatopogl d narodowosocja-
listyczny4. Jak si  pó niej okaza o ich wysi ek nie osi gn
zamierzonego celu. Wraz z nami – Polakami ucz szcza y
dzieci z rodzin tzw. Baltendeutsche i Besarabiendeutsche, 
które mieszka y w gospodarstwach przymusowo wysiedlo-
nych Polaków. Nie by y one do nas wrogo nastawione.

W klasach 1-4 dzieci uczy y si  24-27 godzin tygodnio-
wo, a w klasach starszych oko o 28 godzin5. Cz sto wio-
sn  i jesieni  musieli my pracowa  przy piel gnacji ro lin
i zbieraniu kartofli w gospodarstwie Buscha i Sonenberga 
(zarz dca pieni kowskiej plebanii).

W szkole i poza ni  obowi zywa  ca kowity zakaz u y-
wania j zyka polskiego oraz panowa  rygor podporz dko-
wany pruskiej dyscyplinie. Tylko lew  r k  wolno nam by o
zg asza  si  do odpowiedzi. Wiadomo dlaczego nie praw .
Dla starszej m odzie y w szko ach wieczorami odbywa y si
kursy j zyka niemieckiego, dlatego wydano dwuj zyczny
podr cznik6.

Moja edukacja w niemieckiej szkole w Pieni kowie za-
ko czy a si  w czerwcu 1943 roku. Potem nasta y ci kie
lata fizycznej pracy w rodzinnym gospodarstwie. Mia em
wtedy 14 lat. Ojciec i bracia byli na wojnie. 

Niemcy bezwzgl dnie niszczyli co nasze, polskie. Wy-
dali zarz dzenie, by wszystkie znajduj ce si  w domach 
polskie ksi ki przynie  na wskazane miejsce. Wiadomo, 
w jakim celu. W naszym domu nie zagin a adna ksi ka.
Wszystkie – a by o ich sporo – odpowiednio zabezpieczo-
ne w du ej, metalowej beczce zosta y przez starszego brata, 
Henryka, zakopane w drewutni7.

To, e przetrwa  nasz ojczysty j zyk, ksi ki i pami
o naszych przodkach jest zas ug  naszych rodziców i dziad-
ków, którzy godnie zadbali o nasz codzienny byt, ale tak e
nasze wychowanie dla Boga i Ojczyzny. W owym trudnym 
czasie dom rodzinny sta  si  autentyczn  szko  tajnego na-
uczania.

Dzi , kiedy wkroczy em w 84-ty rok ycia, cz sto wra-
cam do lat wojny i okupacji, analizuj c prze yte dni, miesi -
ce, lata. Przypominam sobie s siada Chylareckiego (imienia 
nie pami tam), który cz sto wieczorami w latach 1939 -1943 
przebywa  u ojca, a by  to cz owiek oczytany, wiatowy
i przewiduj cy. Ci ludzie politykuj c, wierzyli, e Hitler 
przegra. S siad zawsze ojcu powtarza , e po wojnie zapa-
nuje komuna, która upadnie… i tak si  sta o8.

Co niektórzy potajemnie s uchali BBC z Londynu, dzie-
l c si  wiadomo ciami z zaufanymi.

Pami tam, o czym wiosn  1940 roku w naszym domu 
mówiono:

– Im s onuszko wy ej, tym Sikorski bli ej. Kr y y ró -
ne kawa y. A tak t umaczono NSDAP– nasi s  daleko, ale 
przyjd .

A my m odzi, piewali my sobie na melodi  naszego 
hymnu pie , która brzmi nast puj co:

Jeszcze Polska nie zgin a,
 Póki Bóg nad nami.
 Jeszcze Hitler b dzie wisia ,
 Do góry nogami.

  Marsz, marsz na Hitlera,
  Niech go we mie cholera.
  Niech go piorun trza nie,
  Niech mu ycie zga nie.

Po opublikowaniu pierwszej cz ci o wojennych dziejach ww. parafii uda o si , dzi ki koledze Ka-
zimierzowi Lietzowi, ustali  konkretne przyczyny nag ego zwolnienia ks. dr. Gustawa Dzia owskiego
z nowskiego wi zienia w po owie pa dziernika 1939 roku. Otó  przed rozstrzelaniem kap ana uchronili 
go dwaj Niemcy: Buscha z W osienicy i stary Kriesa ze Smarzewa. Obaj w dniu jego pogrzebu 16.06.1940 
roku siedzieli tu  za trumn  zmar ego kap ana w pieni kowskim ko ciele1.
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By y i dalsze zwrotki, ale ich nie pami tam. adna prze-
moc nie by a w stanie wypleni  z naszych serc i umys ów, 
tego co nam rodzice i dziadkowie przekazali. Dzi  przed 
nimi chyl  czo o.

A tak przed laty w drugim numerze „Nowin Gniew-
skich”, m.in. napisa em: „I znowu  pomorska rodzina sta-
je si  najmniejsz  cz stk  podziemnej Polski, kiedy wokó
choinki, przy skromnym stole, cz sto bez ojca, braci zbie-
ra si  rodzina nuc c kol d  praojców. Tak krzep a wiara 
i nadzieja na przyj cie Polski i powrót najbli szych do gro-
na rodzinnego. Pami tam dok adnie te czasy, dzi ki Bogu 
szcz liwie prze yte”9.

Volkslista

Rozporz dzenie o wprowadzeniu Deutsche Volksliste 
zosta o wydane 4 marca 1941 roku. Uzupe nieniem
zarz dzenia by  tajny okólnik ministra spraw we-

wn trznych Rzeszy z 13 marca 1941 roku, w którym spre-
cyzowano kryteria klasyfikacyjne dla czterech grup DVL 
(Deutsche Volksliste).

I i II grup  tworzyli Niemcy, którzy byli aktywni w Pol-
sce w latach 1918-1939. Ci, otrzymywali pe ne obywatel-
stwo niemieckie i dowód osobisty koloru niebieskiego.

III grupa to Polacy – wed ug Niemców niemieckiego po-
chodzenia. Po podpisaniu III grupy otrzymali obywatelstwo 
niemieckie na dziesi  lat i dowód osobisty koloru zielonego.

IV grupa to osoby, które si  spolonizowa y, otrzyma y
obywatelstwo niemieckie, ograniczone i jednostkowe na 
10 lat. Dowód osobisty koloru czerwonego10.

Polacy, którzy odmówili podpisania listy, posiadali sta-
tus „podopiecznych Rzeszy”. Nie mieli adnych praw i pod-
legali surowym przepisom prawa karnego11.

Tutejsi mieszka cy z wielkim oporem podpisywali 
III grup , gdy  nigdy nie czuli si  Niemcami. Zdawali sobie 
spraw , e z chwil  podpisania m czy ni po uko czeniu
18 roku ycia stan  si  niemieckimi o nierzami, e pójd  na 
front, gdzie mog  zgin . Hitler potrzebowa  „mi sa armat-
niego”, szczególnie, gdy czas triumfu si  ko czy .

Dla naszych rodziców by a to bolesna decyzja.
Przy Amtsbezirkach, m.in. w Kolonii Ostrowieckiej, 

powsta y specjalne komisje DVL12. Przed nimi stawa y we-
zwane polskie rodziny, które „zach cano” do podpisywa-
nia ankiety DVL. Kiedy dostrzegano opór, wtedy rozmowa 
stawa a si  bardziej ostra, cz sto ko cz ca si  Potulicami, 
a co najgorsze, Stutthofem. O tym wspomina nasz ziomek, 
Tadeusz Jasi ski z Pó wsi w ksi ce pt. „Bóg wezwany na 
rozstrzelanie”13. Pisze m.in., jak potraktowano jego rodzin
i jaka kara spotka a Antoniego Gie dowa z Pó wsi za od-
mow  podpisu. Po odmowie natychmiast go zabrano do 
Stutthofu, gdzie rzekomo zmar  „na zawa  serca”. Tak  wia-
domo  otrzymali najbli si14. Wiadomo, e go tam zamor-
dowano.

Po tym tragicznym zdarzeniu zapanowa  strach. Ci, 
którzy w dalszym ci gu nie wyra ali ch ci podpisania listy 
DVL, zostali wezwani do starostwa w wieciu nad Wis
m.in. nasza rodzina. By  to luty 1943 roku. Mia em 13 lat, 
dlatego pami tam ten smutny dzie , kiedy to moja matka 
by a uczennic  niemieckiego gimnazjum w Grudzi dzu)
wraz z ojcem nie chcieli z o y  podpisu. I wtedy nast pi o
to najgorsze, albo podpis, albo obóz. Matka zapewne bra a
nas dzieci pod uwag  (6 dzieci) i dlatego podpisa a, a po niej 
ojciec.

S usznie nasz  w owym czasie postaw  na amach w a-
snej ksi ki oceni  profesor Ryszard Karczmarek, pisz c:
„W istocie na cz ci terenów wcielonych do Rzeszy (Górny 

l sk i Pomorze) wype nienie ankiety (wniosku o wpisanie 
na DVL) by o obowi zkowe pod gro b  kary lub zatrzy-
mania w tzw. areszcie ochronnym, a przy powtarzaj cej si
odmowie nawet skierowanie do obozu koncentracyjnego”15.
Tak si  sta o z kawalerem Antonim Gie donem. Ta ocena nie 
wymaga dalszych uzasadnie , e by  przymus… Ci, którzy 
podpisali, byli „Eingendeutsche bis Aufwiederuf” w czeni
do niemczyzny do odwo ania16. Nie byli Volksdeutschami. 
Volksdeutsche, to ci, którzy prosili niemiecki w adze (i to 
bardzo wcze nie) o wpis do drugiej grupy, a takich w niektó-
rych miejscowo ciach by o sporo. Nies usznie nas Pomorza-
ków po wojnie nazywano krzy akami, kolaborantami, czy 
Mantelträgerami17.

Pobór Polaków do Wehrmachtu

Pierwsze wcielenia Polaków do wojska niemieckiego 
na Pomorzu – jak podaje dr Zygmunt Lietz odby y
si  2 marca 1942 roku we wsi Wierzpnica i Fingo-

wa Huta w powiecie ko cierskim. W pieni kowskie para-
fii wcielenia Polaków do Wehrmachtu te  rozpocz y si
w marcu 1942 i trwa y do ko ca grudnia 1944 roku18.

Pobór obowi zywa  m czyzn po osiemnastym roku 
ycia. Niektórych wcze niej wcielono na trzy miesi ce do 

RAD – S u by Pracy Rzeszy19.
Z rodziny Franciszka Kuziemskiego z Ostrowitego (wte-

dy mieszkali w Osiu pow. wiecie) wcielono do niemiec-
kiego wojska czterech synów w wieku 18-21 lat. W rodzinie 
Rozenków trzech synów, w rodzinie Ejankowskich te  trzy 
osoby (ojciec i dwóch braci). Tak dzia o si  w wi kszo ci
rodzin w pieni kowskiej parafii. Najpierw delikwent otrzy-
mywa  kart  powo ania, potem w rodzinnym gronie szczera 
rozmowa, e ci, którzy s  po drugiej stronie nie s  wrogami. 
A potem te smutne po egnania na peronach w Sm towie, Twar-
dej Górze i kiedy poci g rusza  wspólny piew  – „Serdeczna 
Matko” na po egnanie. Tak ja z matk  i siostrami egnali my
naszych dwóch braci i ojca. Potem rado , e bracia i ojciec 
przyjechali na urlop. Nast pnie dalsze oczekiwania na listy. 

A teraz par  s ów o tej niemieckiej zem cie za ten opór 
rodziców. 27 marca 1943 roku zosta  wcielony mój najstar-
szy brat Henryk (1920), 2 lipca 1943 roku brat Joachim, 
24 stycznia 1944 ojciec, urodzony 1 lutego 1892 roku. 
W domu na 7-hektarowym gospodarstwie pozosta a mat-
ka trzy córki (najstarsza musia a pracowa  u Niemca) i ja 
14-letni ch opak odpowiedzialny za konia, krowy, upraw
ziemi, zbieranie p odów.

Dok adnie pami tam koniec pa dziernika 1943 roku, 
kiedy na koniu przyby  do nas so tys Busch z W osienicy
informuj c matk , e jej najstarszy syn Henryk zagin  na 
froncie wschodnim20.

Od lat zajmuj  si  losem by ych Wehrmachtowców i to 
na ró nych frontach. Oni zawsze pami tali, e s  Polakami, 
e nie warto gin  za Hitlera. 

A oto kilka przyk adów: Konrad Kuziemski, syn Fran-
ciszka z Ostrowitego (parafia Pieni kowo) – w Wehrmach-
cie od 20 marca 1943 roku. Po przeszkoleniu stacjonowa
w Holargos (Grecja), 5 kilometrów od Aten. Pe ni  s u b
wartownicz  w magazynach z ywno ci , amunicj  i ben-
zyn … Szybko nawi za  kontakt z partyzantk  greck . Po-
tajemnie dostarcza  im granaty i amunicj , której celowo 

GIN LI ZA POLSK
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nie zu y  na wiczeniach.
W por  ostrzeg  greckich 
partyzantów, e Niemcy 
b d  przeczesywa  Pelo-
ponez. Uchroni  ich przed 
wpadk  w r ce wroga. 
W ko cu zosta  namie-
rzony. Potem tortury, kar-
na kompania. Pod koniec 
czerwca 1944 roku ukrywa
si  w górach przez 5 dni, 
po tym czasie dosta  si  do 
Aten i pracowa  w charak-
terze ogrodnika w prywat-
nej klinice doktora Vlastos-
si udaj c g uchoniemego,
maj c dowód osobisty jako 
obywatel w oski na nazwi-
sko Strato Corrado. 

Po wyzwoleniu Grecji 
4 grudnia 1944 roku udaje 
si  samolotem do W och.
Wcielony do 12 pu ku ar-
tylerii ci kiej bierze udzia
w wyzwoleniu Bolonii21.
We W oszech spotka  si
z bra mi: Edmundem i Ka-
zimierzem, te o nierzami
gen. Andersa. Nast pni,

którzy po dezercji stali si  polskimi o nierzami to: Feliks 
Kami ski (1914), stolarz z Pieni kowa. Bra  udzia  w wy-
zwoleniu Bolonii (ksi eczka wojskowa i ksi eczka o -
du nr 752) i jego szwagier Franciszek Klein (1913), rolnik 
z Pieni kowa, jako kapral bra  udzia  w bitwie nad Bzur
i w obronie Warszawy. Bra  udzia  w wyzwoleniu Bolonii22.

Podobnie post pili moi bracia Henryk, któremu uda-
o si  przej  lini  frontu i dosta  si  do niewoli rosyjskiej 

i drugi brat Joachim, który po dezercji latem 1944 roku zo-
sta  polskim o nierzem23.

Zebrany przeze mnie materia  i inne publikacje dobitnie 
potwierdzaj , e wcieleni do obcego wojska cz sto dezerte-
rowali, by dalej ju  w polskim mundurze walczy  za Ojczy-
zn . Nie byli kolaborantami.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Przypisy:
1   Telefoniczna informacja Kazimierza Lietza z 7.01.2013 r. 
2 Krwawa Kociewska Jesie  na ziemi gniewskiej pod red. 

J. Ejankowskiego i A. Samulewskiej, Gniew 2011, s. 13-14.
3 Zeugnisse der Deutsche Volksschule in Pfennigsdorf (Pieni kowo)

K. Lietza z dn. 6.02.1943 r.
4   Przywuska A., Kociewska gmina Sm towo Graniczne, Dzieje do 

roku 2005, Starogard Gd. 2008 s. 219-229.
5   Tam e s. 228.
6   Jeden egzemplarz znajduje si  w zbiorach MHPRL w Piasecznie.
7  Rodzinny przekaz matki i najstarszego brata.
8   Chylarecki i mój ojciec na pocz tku 1944 roku zostali wcieleni do 

Wehrmachtu.
9   Ejankowski J., Jak obchodzono wi ta Narodzenia Pana na Po-

morzu w ko cz cym si  ju  XX wieku, w momentach zagro enia,
Nowiny Gniewskie nr 2, grudzie  1994, s. 2-3.

10   Karczmarek R., Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010, s. 50-55.
11   Przywuska A., op. cit., s. 219.
12   Karczmarek R., op. cit., s. 53-57.
13   Jasi ski T., Bóg wezwany na rozstrzelanie, Lublin 1986, s. 82-85.
14   Tam e, s. 79.
15   Karczmarek R., op. cit., s. 54.
16   Taka adnotacja znajdowa a si  w dowodzie osobistym, trzecia gru-

pa, kolor zielony.
17   Aluzja – noszenie p aszcza na dwóch ramionach.
18   Dr. Lietz Z., Pomorzanie i Górno l zacy przymusowo wcieleni do 

Wehrmachtu w latach 1942-1945, mps., s. 8. 
19   S u y  Z. Lietz z Pieni kowa, a nast pnie w dniu 12.12.1944 zo-

sta  wcielony do Wehrmachtu. Z  powodu ci kiej choroby nie by
na froncie.

20   Bescheinigung z dn. 25.02.1985, druk, s. 1.
21  Trzeczkowski J., Walczy  na greckiej ziemi, „Kulisy” nr 6 z dn. 

10.02.1980 r.
22   Ksi eczka wojskowa Franciszka Kleiny.
23  Bestätigung z dn. 12.05.2011 r.

Konrad Kuziemski 
we W oszech

Dowód to samo ci Konrada Kuziemskiego

Konrad Kuziemski po wojnie

GIN LI ZA POLSK
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KONTER
F E K T Y

HALINA RUDKO

Józef Haller
B kitny Genera

93 lata temu, a dok adnie 30 stycznia 
1920 roku oddzia y Armii Pomorskiej gen. 
Józefa Hallera wesz y do Tczewa, by dope -
ni  historycznego aktu przy czenia miasta 
do Macierzy. Z tej te  okazji przypomnijmy 
sylwetk  bohatera narodowego. 

Józef Haller urodzi  si  13 sierpnia 1873 roku w Jur-
czycach pod Krakowem w rodzinie Henryka i Olgi 
z Treterów. Józef posiada  liczne rodze stwo – 4 braci 

i 2 siostry. Rodzina od dawna by a zwi zana z ruchem nie-
podleg o ciowym. Ma y Józef wiele czasu sp dza  z dzie mi
ch opskimi. Z tych lat wyniós  znajmo ycia i pracy ch o-
pów. O jego zami owaniu do rolnictwa wiadczy  b dzie
pó niejsza dzia alno  w ruchu spó dzielczym.

W wieku 14 lat Józef postanawia, e zostanie o -
nierzem. Opuszcza Galicj  i udaje si  do W gier, gdzie 
w 1889 roku ko czy szko  realn . W 1890 rozpoczyna na-
uk  w wy szej szkole realnej w Hranicach. Pó niej podejmu-
je studia w Akademii Technicznej w Wiedniu, któr  ko czy
w 1895 roku. Zostaje mianowany na I stopie  oficerski 
– podporucznik. Ta nominacja rozpocz a 17-letni okres 
s u by w wojsku austriackim. Przydzielono go do 11 pu ku
artylerii polowej we Lwowie. Tam intensywnie pracuje, w -
cza si  w nurt polskiego ycia kulturalno-towarzyskiego. 

W 1898 roku zostaje przeniesiony do Stanis awowa
w celu podniesienia morale w tamtejszym korpusie oficer-
skim. Po roku wraca do Lwowa. W 1903 roku zawiera zwi -
zek ma e ski z Aleksandr  Sala. Trzy lata pó niej na wiat
przychodzi ich jedyny syn Eryk.

Pocz tek XX wieku przynosi silny rozwój ruchu nie-
podleg o ciowego w Galicji. Wydarzenia te wywar y du y
wp yw na decyzje Hallera. W 1909 roku otrzyma  stopie
kapitana armii austrow gierskiej. Opuszcza jednak wojsko, 
zostaje emerytem i wraca do Polski. Gospodaruje na maj t-
ku te cia w Wysocku pod Brodami. W 1913 roku (na sku-
tek zaanga owania si  w prac  spo eczno-polityczn ) wraca 
do Lwowa, gdzie dzia a na kilku p aszczyznach. W ruchu 
spó dzielczym jako inspektor w Towarzystwie Kó ek Rol-
niczych, gdzie przeprowadza  wizytacje, organizowa  kursy 
rolnicze, hodowlane i mleczarskie, sam b d c wyk adowc .
By  pionierem w krzewieniu na terenie Galicji Spó ek Mle-
czarskich. Wyk ada  zagadnienia ekonomii i spó dzielczo ci
na wielu kursach, wyja nia  zagadnienia zwi zane z zak a-
daniem spó ddzielni mleczarskich itp.

Na amach „Przewodnika Kó ek Rolniczych” opubliko-
wa  wiele swoich artyku ów o tematyce hodowlanej i mle-
czarskiej. Jego dzia alno  przyczynia a si  do rozwoju cy-
wilizacyjnego wsi galicyjskich. 

W ruchu harcerskim – organizacja ta szybko si  rozra-
sta a. W 1914 roku liczy a oko o 12 tysi cy harcerzy. Wpro-
wadzono elementarne wiczenia wojskowe oraz tworzono 
Oddzia y Wywiadowcze. Motorem tych prac by  kapitan 
Haller. Pe ni  funkcj  instruktora wojskowego i inspektora 
sta ych Dru yn Sokolich. Zak ada  nowe dru yny, organi-
zowa  kursy o nierskie. W wyniku jego pracy tu  przed 
wybuchem wojny powsta o 150 Dru yn Sokolich w Gali-
cji skupiaj cych 7 tysi cy cz onków. Zas ug  Hallera by a
militaryzacja dru yn przygotwowuj ca kadry wojskowe po-
trzebne sprawie polskiej w nadchodz cej wojnie.

Hallera coraz bardziej zaprz ta a idea przysz ej armii 
polskiej. Jego aktywno c na polu spo eczno-politycznym
i wojskowym wzrasta. Miesi c po wybuchu I wojny wiato-
wej 16 sierpnia 1914 roku powstaj  Legiony Polskie – Za-
chodni i Wschodni, z których we wrze niu tego samego roku 
wyodr bniono 2 brygady. Na czele pierwszej stan  J. Pi -
sudski, a drugiej Haller. Formaln  organizacj  II Brygady 
zwan elazn  lub Karpack  zako czono 15 kwietnia 1915 
roku. Brygada ta stoczy a wiele zwyci skich walk z Rosja-
nami, za co Haller otrzyma  stopie  pu kownika. Jego Bry-
gada stoczy jeszcze wiele zwyci skich bitew.

Spór, trwaj cy przez ca y czas funkcjonowania Legio-
nów Polskich, pomi dzy J. Pi sudskim  a Naczelnym Komi-
tetem Wojskowym reprezentowanym przez W. Sikorskiego 
sko czy si  rozbiciem Legionów.

Oko o 8 tysi cy Legionistów z II Brygady z o y o przy-
sieg  i wcielono ich 20 wrze nia 1916 roku do Polskiego Kor-
pusu Posi kowego, podporz dkowanemu armii austriackiej.

Rewolucja lutowa i pa dziernikowa doprowadzi y do 
zmian w uk adzie si . Rosja Radziecka wycofa a si  z wojny 
i podj a rokowania pokojowe z Niemcami i Austro-W gra-
mi w Brze cu Litewskim w marcu 1918 roku. W rokowa-
niach tych uczestniczy a te  Ukraina, która 9 lutego 1918 
roku zawar a uk ad z pa stwami centralnymi, przyznaj -
cymi jej cz  Podlasia oraz Che mszczyzn . Dla Polaków 
oznacza o to IV rozbiór Polski. Zacz y si  protesty, strajki, 
manifestacje. Wtedy o nierze Hallera wypowiadaj  pos u-
sze stwo wobec Austro-W gier. Haller stan  po stronie En-
tenty (Anglia, USA, Francja, W ochy). 2 marca 1918 roku 
odbywa si  w Rumunii spotkanie przedstawicieli Hallera 
z reprezentantami Ententy. Efektem tego jest Deklaracja jas-
ska, która ma zapewni  odbudow  pa stwa polskiego.

Jeszcze w marcu tego samego roku po czono II Bry-
gad  z Korpusem Polskim, Rada Naczelna mianowa a p ka
Hallera genera em.

Genera  Haller stara  si  przebi  ku wi kszym si om
polskim znajduj cym si  na pó noc od Ukrainy. Jednak sta-
cjonuj ce pod Kaniowem wojska niemieckie ostatecznie 
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rozgromi y II Korpus Polski. Hallerowi wraz z grup  ofice-
rów i o nierzy uda o si  zbiec. Po wielu trudach dosta  si
do Murma ska, a stamt d do Pary a, gdzie wszed  w sk ad
Komitetu Narodowego Polskiego. Zosta  przewodnicz cym
Komisji Wojskowej powo anej w celu organizowania Armii 
Polskiej we Francji.

Wiosn  1919 roku „B kitna Armia” liczy a oko o 100 
tysi cy o nierzy. Po zako czeniu dzia a  wojennych hal-
lerczycy wrócili w sile 5 dywizji, z artyleri , lotnictwem, 
s u b  techniczn , kawaleri  i taborem do kraju.

Mimo zatargów na tle wydawania rozkazów dla B -
kitnej Armii mi dzy Pi sudskim a Hallerem armia wzi a
udzia  w walkach o granice II Rzeczypospolitej. Ju  w maju 
1919 roku hallerczycy wyzwolili Lwów otoczony przez 
wojska ukrai skie. Nast pnie po 2 tygodniach walk wi k-
sza cz  Ma opolski Wschodniej znalaz a si  w r kach pol-
skich. Pó niej zabezpieczali l sk przed atakiem Niemiec. 
B kitna Armia broni a granic polskich od strony czeskiej 
i niemieckiej.

Wkrótce Haller zosta  mianowany dowódc  Frontu Po-
morskiego. Otrzyma  zadanie przej cia Pomorza przyznane-
go Polsce traktatem wersalskim. Od 17 stycznia 1920 roku 
wojska Frontu Pomorskiego zacz y przejmowa  Pomorze, 
a jego kulminacyjnym punktem by y „za lubiny Polski 
z Ba tykiem” 10 lutego 1920 roku w Pucku w obecno ci
przedstawicieli w adz pa stwowych, delegacji z Francji, 
Wielkiej Brytanii i W och oraz miejscowej ludno ci.

W 1920 roku Haller otrzyma  funkcj  Generalnego In-
spektora Armii Ochotniczej, przy organizowaniu której 
po o y  du e zas ugi. W czasie bitwy warszawskiej dowo-
dzi  wojskami broni cymi przedpola stolicy. Wchodzi  te
w sk ad Rady Obrony Pa stwa (lipiec-sierpie  1920 r.), 
a nast pnie dowodzi  Frontm Pó nocno-Wschodnim. Na tym 
stanowisku zasta  go koniec wojny.

Po wojnie Józef Haller pe ni  funkcj  m.in. Generalnego 
Inspektora Artylerii (w latach 1920-1926) i przewodnicz ce-
go Najwy szej Wojskowej Komisji Opiniuj cej. By  cz on-
kiem Rady Wojennej, przewodniczy  Zwi zkowi Hallerczy-

ków, a od 3 lipca 1920 do 4 lutego 1923 
roku przewodniczy  Zwi zkowi Harcer-
stwa Polskiego. W latach 1922-1927 by
pos em na Sejm z listy Chrze cija skie-
go Zwi zku Jedno ci Narodowej.

Ze wzgl du na swoje nacjonali-
styczne pogl dy by  uwa any za osob
wspó odpowiedzialn , m.in. za rozruchy 
anty ydowskie w Cz stochowie w 1919 
roku, w których wzi li udzia o nierze
„B kitnej Armii”, a tak e za wywo a-
nie atmosfery nagonki na prezydenta 
Gabriela Narutowicza, jako wybranego 
„niepolskimi” g osami.

Gen. Haller pot pi  przewrót ma-
jowy Józefa Pi sudskiego, w wyniku 
czego 31 lipca 1926 zosta  przeniesiony 
w stan spoczynku.

W latach 20. wraz z on  Aleksan-
dr  i synem Erykiem osiedli  si  na 
Pomorzu, w maj tku Gorzuchowo ko o
Che mna. W 1933 roku odby  podró  do 
Stanów Zjednoczonych z misj  udzie-
lenia pomocy weteranom i inwalidom 
„B kitnej Armii”.

W latach 1936-1939 by  jednym z organizatorów 
i przywódców opozycyjnego wobec sanacji Frontu Morges. 
10 pa dziernika 1937 roku na Kongresie Konstytucyjnym 
Stronnictwa Pracy zosta  wybrany na stanowisko prezesa 
Rady Naczelnej SP.

Po wybuchu II wojny wiatowej przedosta  si  przez Ru-
muni  do Francji. Odda  si  do dyspozycji tworz cego si
rz du gen. W adys awa Sikorskiego i przewodniczy  Mi -
dzyministerialnej Komisji Rejestracyjnej. W pierwszych 
dniach listopada 1939 roku wszed  w sk ad rz du jako mi-
nister bez teki. 

Na prze omie lat 1939-1940 odby  kolejn  podró  do 
Ameryki, tym razem aby zach ci  Poloni  do wst powania
do tworz cego si  we Francji Wojska Polskiego.

Po upadku Francji przedosta  si  przez Hiszpani  i Por-
tugali  do Wielkiej Brytanii. Tam w latach 1940-1943 pe ni
funkcj  Ministra O wiaty w Polskim Rz dzie na Uchod -
stwie.

Po zako czeniu wojny Józef Haller zdecydowa  si  po-
zosta  na emigracji i osiedli  si  na sta e w Londynie, gdzie 
zmar  4 czerwca 1960 roku w wieku 87 lat, otoczony legen-
d  „B kitnego Genera a”. Zosta  pochowany na cmentarzu 
Gunnersbury. Dzi ki inicjatywie polskich harcerzy, dru yny
„Biali” jego prochy wróci y 23 kwietnia 1993 roku do Polski 
i spocz y w krypcie w ko ciele garnizonowym w. Agniesz-
ki w Krakowie.

Przez ca e swoje ycie ofiarnie s u y  on narodowi pol-
skiemu, a dla nast pnych pokole  pozostawi  wa ne prze-
s anie, aby my nie utracili i nie zmarnowali daru wolno ci
naszej Ojczyzny, okupionego trudem i cierpieniem tylu po-
kole  Polaków. Genera  Haller imponowa  moc  ducha, by
cz owiekiem o wielkiej m dro ci, niez omnym i odwa nym
obro c  prawa. Budzi  podziw swoim g bokim patrioty-
zmem, by  wybitn  osobowo ci , z któr  liczyli si  m owie
stanu w kraju i zagranic . Osi ga  sukcesy nie tylko jako 
wybitny dowódca, ale tak e niestrudzony dzia acz ruchu 
spó dzielczego, wnosz c du y wk ad w rozwój wiedzy za-
wodowej ziemian.

Gen. Józef Haller w otoczeniu dowódców armii
Repr. fot. Stanis aw Zaczy ski (ze zbiorów KKE)
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RECYTACJE
Jury w sk adzie:
1. El bieta Goetel (aktorka, prof. Akademii Muzycznej 

w Gda sku) – przewodnicz ca jury
2. Alicja Górecka (re yser teatralny)
3. Bogdan Wi niewski (polonista)

przes ucha o 30 uczestników w 3 grupach konkursowych i postano-
wi o wr czy  nast puj ce nagrody:

GIMNAZJA:
kategoria: poezja
I miejsce: Joanna Lewandowska, Publiczne Katolickie Gim-

nazjum w Tczewie
II miejsce: Maria Gie don, Publiczne Katolickie Gimnazjum 

w Tczewie
kategoria: proza
I miejsce: Olga Krzy y ska, Starogardzkie Centrum Kultury, 

Sandra Krajnik, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gd., 
Sara Szczuka, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie

Wyró nienia: Alina Kosikowska, Gimnazjum nr 1 w Tczewie

SZKO Y PONADGIMNAZJALNE:
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Agata Kowalewska, Uniwersyteckie Katolickie Li-

ceum Ogólnokszta c ce w Tczewie
II miejsce: Mi osz wiatczy ski, Collegium Marianum Liceum 

Katolickie w Pelplinie

Nagrody i wyró nienia V Kociewskiego Konkursu 
Literackiego im. Romana Landowskiego

V Kociewski Konkurs Literacki 
im. Romana Landowskiego rozstrzygni ty

Po raz pi ty mi o nicy literatury Romana Landow-
skiego, a od czwartej edycji tak e innych regio-
nalistów – ks. Franciszka Kameckiego, Andrze-

ja Grzyba, Zygmunta Bukowskiego, mieli mo liwo
zaprezentowania dokona  twórczych wy ej wymienionych, 
a przede wszystkim pokazania swoich zdolno ci recytator-
skich oraz plastycznych.

Organizatorem – jak co roku – by o Towarzystwo Mi-
o ników Ziemi Tczewskiej wraz ze wspó organizatorami – 

Miejsk  Bibliotek  Publiczn , Fabryk  Sztuk oraz Centrum 
Kultury i Sztuki. Natomiast patronat honorowy sprawowa-
li: Parlamentarny Zespó  Kociewski pod przewodnictwem 
senatora Andrzeja Grzyba, Mieczys aw Struk – marsza ek
Województwa Pomorskiego, Miros aw Pob ocki – prezy-
dent Tczewa, Józef Puczy ski – starosta tczewski, Edmund 
Stachowicz – prezydent Starogardu Gd., Leszek Burczyk 
– starosta starogardzki, Tadeusz Pogoda – burmistrz wiecia
oraz Marzena Kempi ska – starosta wiecki.

W V edycji konkursu udzia  wzi o 290 uczestników, 
którzy reprezentowali trzy powiaty: wiecki, starogardzki 
i tczewski. 

Pierwszego dnia, czyli 13 listopada 2012 roku, w Fabry-
ce Sztuk w Tczewie rozpocz  si  wernisa  prac plstycznych 
i juweniliów literackich. Pó niej w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej uczestnicy zmagali si  z recytacjami prozy i poezji, 
a inscenizacje, poezja piewana oraz programy poetycko-
muzyczne mia y miejsce w Centrum Kultury i Sztuki.

Dnia 15 listopada w Centrum Kultury i Sztuki odby a
si  Gala Fina owa – koncert laureatów oraz wyst p go cia
specjalnego Krzysztofa Daukszewicza. Nast pnie – najwa -
niejszy moment spotkania – og oszenie wyników i rozdanie 
nagród i wyró nie , których przynano a  90 i 4 placówkom 
przygotowuj cym wykonawców.

Na koniec, przy suto zastawionych sto ach, degustacja 
potraw regionalnych przygotowanych przez panie z kó  go-
spody  wiejskich.

III miejsce: Jakub B ber, Collegium Marianum Liceum Kato-
lickie w Pelplinie

Wyró nienia: Kajetan Wi niewski, Uniwersyteckie Katolickie 
Liceum Ogólnokszta c ce w Tczewie, Dorota Podjacka, II Liceum 
Ogólnokszta c ce w Tczewie, Kajetan Wuttkowski, Zespó  Szkó
Ekonomicznych w Tczewie, rodowiskowe Domy Samopomocy:

I miejsce: Marian Graczyk, DS Armii Krajowej w Tczewie
II miejsce: Beata Czubacka, DS Chopina w Tczewie
III miejsce: Krzysztof Klamann, DS Armii Krajowej w Tcze-

wie, Karol Niewiedzia , DS Chopina w Tczewie
Wyró nienia: Wojciech Mariankowski, DS Niepodleg o ci

w Tczewie, Danuta Bojarska, DS Nowowiejska w Tczewie, Iwona 
Bajer, DS Nowowiejska w Tczewie

INSCENIZACJE, PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE, 
POEZJA PIEWANA

Komisja jurorska w sk adzie:
1. Florian Staniewski – przewodnicz cy jury
2. Halina Kaszubowska
3. Miros awa M ller

po przes uchaniu 14 uczestników w 3 kategoriach konkursowych, 
postanowi a przyzna  nast puj ce nagrody i wyró nienia:

kategoria: inscenizacje
Nagroda Grand Prix: Sp 7 Tczew, spektakl „Pi kna Pani”
I miejsce: PSP nr 4 Starogard Gda ski – spektakl „Wa mir

i jego córka Gra a”
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II miejsce: Internat ZSE Tczew, spektakl „Kociewskie dzio chy”
III miejsce: Przedszkole nr 8 Tczew – spektakl „Jak Diabe

zamierzy  si  na Katedr  Pelpli sk ”
III miejsce: ZSP w Pogódkach, spektakl: „Zakochani ze wi -

tego jeziora”
Wyró nienia: SP w Grupie – spektakl „Ziele dobrej my li”,

SCK Starogard Gd. – spektakl „Januta zamieniona w kamie ”
Nagroda dla aktorów DS – za spektakl „Szcz cie” wed ug

tekstów F. Kameckiego i R. Landowskiego
programy poetycko-muzyczne
Nie przynazno adnej z nagród.
poezja piewana
Wyró nienia: Jagoda Chrzanowska i Zuzanna Galant z II LO 

Tczew za utwór „Rozmowa noc ”.

JUWENILIA LITERACKIE
Jury w sk adzie:
1. dr Aneta Lewi ska
2. Anna Wilczewska
3. dr hab. Zenon Lica
4. Zdzis aw Czy

po przes uchaniu uczestników postanowi o przyna  nagrody:
kategoria – poezja
a/ w grupie do lat 12:
I nagroda – Julia Kaffka, SP nr 10 Tczew – „Kociewiaczka” 
II nagroda – Aleksandra Go u ska, SP nr 10 Tczew – „Spacer 

po Tczewie”
III nagroda – Filip Maliszewski, SP nr 10 Tczew – „Nostalgia”
Wyró nienia: – Hubert Wojtuszkiewicz, SP 11 Tczew – „Jesie

na Kociewiu”, Pawe  Tumialis, SP nr 10 w Tczewie – „Tczew moje 
miasto”

b/ w grupie powy ej 12 lat:
I nagroda – Dawid Nowaczy ski, II LO Starogard Gd. – „Sen” 
II nagroda – Krystian Szcz sny, Collegium Marianum Pelplin 

– „Jezierce s  pi kniejsze ni …”
III nagroda – Wiktoria Muza, Gimnazjum nr 2 Tczew – „Gród 

Sambora”
Wyró nienia: Maria Dietrich Tczew – „Moje Kociewie”, Ka-

rolina Wendt II LO w Starogardzie Gd. – „Nasze Kociewie”. 

kategoria – proza
a/ cznie w grupie do lat 12 i powy ej:
I nagroda – Micha  Grod , SP 10 Tczew – „Legenda Tczewska”
II nagroda – Julia Neumann, SP 11 Tczew – „Legenda o Skar-

szewach i jeziorze Borównie Wielkim” 
III nagroda – Zofia Lubowiecka, SP 11 Tczew –  „Opowiada-

nie o pewnym kociewskim cukierniku” 
Wyró nienia – Bogna Haftka, Katolickie LO Tczew – „Mi-

gawki”,  Zuzanna Niedzia kowska, SP 10 Tczew – „Sk d choin-
ka na naszym stroju”, Justyna Ko czy ska, PSP nr 4 – „Odt d to 
miejsce zwie si  Czarn  Wod ”, Aleksandra Kuraszewicz, SP 3 
w Starogardzie Gd. – „Pewnego razu nad Wierzyc ”.

KONKURS PLASTYCZNY
Jury konkursowe w sk adzie:
1. Stefan Kukowski – przewodnicz cy
2. Kamila Gillmeister
3. Klaudia Lasota

rozstrzygn o konkurs plastyczny. Na konkurs wp yn y i zakwali-
fikowa y si  64 prace.

Przyznano nagrody nast puj cym osobom:
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkó

podstawowych klasy I-III
I miejsce – Robert Tia owski, Publiczna Szko a Podstawowa 

nr 3 w Starogardzie Gda skim
II miejsce – Nikola Ku niar, Publiczna Szko a Podstawowa 

nr 3 w Starogardzie Gda skim
III miejsce – Natalia Biernacka, Przedszkole nr 8 w Tczewie
Wyró nienia – Marcelina Kru a, Szko a Podstawowa nr 10 

w Tczewie, Julia Czajka, Przedszkole nr 6 w wieciu, Adrianna 
Malicka, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie, Aleksandra Skórka, 
Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie

II grupa – uczniowie szkó  podstawowych klasy IV-VI
I miejsce – Agata Tia owska, Publiczna Szko a Podstawowa 

nr 3 w Starogardzie Gda skim
II miejsce – Aleksandra Bembennek, Publiczna Szko a Podsta-

wowa nr 3 w Starogardzie Gda skim
III miejsce – Julia Lica, Szko a Podstawowa w Lubiszewie
Wyró nienie – Laura P achecka, Publiczna Szko a Podstawo-

wa nr 3 w Starogardzie Gda skim, Magdalena Makowska, Zespó
Szkó  w Subkowach

III grupa –  uczniowie gimnazjum
I miejsce – Kewin Go dziela, Gimnazjum nr 2 w Tczewie
II miejsce – Emilia Piotrowska, Gimnazjum w Subkowach
III miejsce – Sandra Polak, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
Wyró nienie – Anna Chajewska, Zespó  Szkó  Publicznych 

w Pogódkach

IV grupa – uczniowie szkó  ponadgimnazjalnych
I miejsce – Jakub Szwarc, Zespó  Szkó  Ekonomicznych 

w Tczewie
II miejsce – Magdalena Kurowska, II Liceum Ogólnokszta c -

ce w Starogardzie Gda skim
III miejsce – Bogna Haftka, Uniwersyteckie Katolickie Li-

ceum Ogólnokszta c ce w Tczewie
Wyró nienie – Jagoda Karasi ska, II Liceum Ogólnokszta c -

ce w Tczewie, Aleksandra Majchrzak, II Liceum Ogólnokszta c ce
w Starogardzie Gda skim

V grupa – dzieci i m odzie , wychowankowie wietlic tera-
peutycznych, o rodków terapii zaj ciowej oraz o rodków szkolno 
-wychowawczych, zainteresowani mieszka cy Kociewia i innych 
regionów Polski:

I miejsce – Bogus aw Reszka, rodowiskowy Dom Samopo-
mocy przy ul. Niepodleg o ci w Tczewie

II miejsce – Wies aw Filipczyk, rodowiskowy Dom Samopo-
mocy przy ul. Niepodleg o ci w Tczewie

III miejsce – Iwona Bajer, rodowiskowy Dom Samopomocy 
przy ul. Nowowiejskiej w Tczewie

Wyró nienie – Micha  Graczyk z Nysy, Zbigniew Starosta, 
rodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niepodleg o ci w Tcze-

wie, Ludwik Chmura, rodowiskowy Dom Samopomocy przy 
ul. Armii Krajowej w Tczewie

PONADTO
Nagroda Janusza Landowskiego dla Martyny Bednarek i Patry-

cji Sochackiej w kategorii poezja piewana

NAGRODA ORGANIZATORÓW
Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landow-

skiego dla Szko y Podstawowej nr 10 z oddzia ami integracyjnymi 
im. Stanis awa D bka w Tczewie za liczny udzia  uczniów i ich 
opiekunów w V edycji Konkursu

NAGRODA ORGANIZATORÓW
Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landow-

skiego dla Szko y Podstawowej nr 11 im. Miko aja Kopernika 
w Tczewie za liczny udzia  uczniów i ich opiekunów 

NAGRODA ORGANIZATORÓW
Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landow-

skiego dla Przedszkola nr 6 w wieciu za reprezentowanie miesz-
ka ców miasta wiecia w V edycji Konkursu w kategorii plastyka

NAGRODA ORGANIZATORÓW
Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landow-

skiego dla Zespo u Kszta cenia i Wychowania (Publicznego Gim-
nazjum) w Rywa dzie za ambitny wyst p zespo u muzycznego pod-
czas V edycji Konkursu

NAGRODA SENATORA RP ANDRZEJA GRZYBA
dla Szko y Podstawowej w Grupie za reprezentowanie miesz-

ka ców powiatu wieckiego w V Kociewskim Konkursie Literac-
kim im. Romana Landowskiego
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Urszula Wierycho, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Tczewie przywita a go ci oraz 
zaprosi a uczestników konkursu 

do recytacji prozy i poezji.
Fot. Maciej Fergon

Prowadz ca, Aleksandra Libera, 
zapowiada a kolejnych m odych
mi o ników twórczo ci Kociewia.

Fot. Maciej Fergon

Sandra Krajnik 
(I miejsce w kategorii proza)

Fot. Jacek Cherek

III miejsce za spektakl: „Zakochani ze wi tego jeziora” 
(ZSP Pogódki)

Nagrodzeni wychowankowie rodowiskowych
domów samopomocy 

fot. Jacek Cherek

Nagrodzeni uczniowie szkó  ponadgimnazjalnych

Agata Kowalewska
(I miejsce w kategorii 

proza i poezja)
Fot. Maciej Fergon

Nagrody odbieraj  uczniowie klas I-III 
szkó  podstawowych

fot. Jacek Cherek

fot. Jacek Cherek

fot. Jacek Cherekfot. Jacek Cherek

Poni ej wykonawcy sektaklu „Zakochani ze wi tego
jeziora” odbieraj  nagrody
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Z OTY JUBILEUSZ 

Dnia 05.01.2013 roku w Sali Mieszcza skiej Ratusza 
Staromiejskiego w Gda sku mia a miejsce podnio-
s a uroczysto . Cz onkowie i sympatycy Trójmiej-

skiego Klubu Kociewiaków zrzeszaj cego wielu lekarzy 
uczcili 90-te urodziny swego nestora lekarza – naukowca 
prof. dra h.c. Stefana Raszej .

Noworoczne spotkanie rozpocz  prezes Klubu, au-
tor tej relacji, witaj c przyby ych go ci. Biuro Senatorskie 
i marsza ka Senatu RP Bogdana Borusewicza reprezentowa-
a pani Ma gorzata G adysz. Z Uniwersytetu im. Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy przyby a prof. Maria Paj kowska-
Kensik. Izabela Bukowska – Kustosz Muzeum Pi miennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie by a
kolejnym oklaskiwanym go ciem. Jednak gdy mówca powi-
ta  bohatera wieczoru prof. Stefana Raszej , zespó  muzycz-
ny z o ony z Tria Ollerów (ojca, syna i córki) zaintonowa ,
a wraz z nim wszyscy zebrani na Sali (by o ich oko o stu 
osób) tradycyjne sto lat atmosfera wi ta si gn a zenitu. 
By y oczywi cie gratulacje, kwiaty i wiersz okoliczno cio-
wy w gwarze kociewskiej. Wzruszony solenizant, w krótkim 
wywiadzie wyzna , e do jego d ugowieczno ci przyczyni y
si  niew tpliwie lata dzieci ce i m odzie cze sp dzone bez-
trosko w ród licznej (siedmiu braci), zgodnej rodziny wzra-
staj cej w urokliwej aurze kociewskiego krajobrazu.

Trio Ollerów – kontynuowa o swój wyst p, na który z o-
y y si  kompozycje maj ce swe korzenie w muzyce ludo-

wej ró nych narodów, jak: argenty skie tanga, czeskie polki 
czy w gierskie czardasze. 

Kolejnym punktem programu by a prezentacja ksi ki
autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego pt. „Alojzy Pawe
Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego”. Tragiczny los 
tego Kociewiaka ze Starogardu przypomina o daninie krwi 

HUBERT POB OCKI

Urodziny Nestora

jak  polscy lotnicy sk adali podczas II wojny wiatowej na 
ró nych frontach. W tym przypadku w s u bie RAF-u. Autor 
wspania omy lnie przeznaczy  znaczn  kwot  ze sprzeda y
swej ksi ki na konto TKK w Gda sku.

Z kolei Micha  Kargul, redaktor naczelny rocznika 
o nazwie „Teki Kociewskie” rozda  czterdzie ci egzempla-
rzy „Tek Kociewskich”, nieodp atnie uczestnikom spotka-
nia, co przybli y o czytelnikom ró norak  tematyk  jak
popularyzuje ich wydawca Oddzia  Kociewski Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.

Spotkanie zako czy o si  tradycyjnym pocz stunkiem
z o onym ze s odko ci z cukierni „EL” braci Lipi skich we 
Wrzeszczu i kaw  zes bónków ji koziym mlykam. Z „Zielo-
nego Smoka” w Gda sku.

HUBERT POB OCKI

Kociewiakowi w dniu 90-tych urodzin

Precz miny o 90 lat, wew czasu tó ,
wejta jak ón chwadko lejci.
Biel klatrów wia czy Wasza skró ,
uro li Wóm: prawnuki, wnuki, dzieci.

To  u  wybi  dziesiónty zwón,
wnetki sto lat mnignie kele ucha.
Wej kó dyn wjidzi jak Wasz dóm,
kociewskó gwaró bucha.

Dla m ódzi sóta durcham ród am wzorów,
to  tedy ycza Wóm zawdi rado ci.
Sómych dni przez chmurów,
a od wszistkich naszi ców walny wdzia czno ci.

Trio Ollerów. Grzegorz – akordeon, Joachim 
– skrzypce, Ma gorzata – wiolonczela

Fot. Roman Grabowski

Solenizant prof. Stefan Raszeja snuje wspomnienia
Fot. Roman Grabowski
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Uroczysto ci rozpocz a msza w. w ko ciele pw. 
w. Józefa w Tczewie. Przewodniczy  jej ks. Ryszard 

Kasyna, biskup pelpli ski, a homili  wyg osi  ks. abp 
Henryk Muszy ski, prymas Polski senior, przyjaciel ksi dza
Pasierba. Obchody swoj  obecno ci  u wietnili tak e inni 
znamienici go cie, m.in. ordynariusz diecezji wroc awskiej,
ks. biskup Wies aw Mering, senator Andrzej Grzyb, przewod-
nicz cy Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, 
pomorski kurator o wiaty El bieta Wasilenko, prezes Fundacji 
im. ks. Janusza St. Pasierba Maria Wilczek, prezydent Tczewa 
Miros aw Pob ocki oraz starosta tczewski Józef Puczy ski.

Do obchodów Dnia Patrona szczególnie przygotowywali 
si  uczniowie klas pierwszych, którzy stan li w szranki w tur-
nieju Nasze spotkanie z Patronem. Zadanie konkursowe pole-
ga o na wykonaniu piosenki do wiersza ksi dza – poety. Szczy-
cimy si  tym, e w szkole powstaj  kompozycje do utworów 
ks. Pasierba, których zbiór wydali my na p ycie zatytu owanej
Nie czekaj na ycie. To nasz skromny wk ad w promowanie 
dorobku Patrona. Kolejny ju  rocznik pierwszoklasistów za-
pozna  si  z t  nie atw  przecie  dla wspó czesnych m odych
ludzi poezj piewan . Zwyci y a klasa I R, która wykona a
piosenk Carpe diem. Miejsce II zaj a klasa I g, a III – I HB.

Inauguracji Roku Pasierbowego dokonali prezes Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, ukasz Grz dzicki i dyrektor 
naszej szko y, Jerzy Cisewski; a profesor Józef Borzyszkow-
ski wyg osi  wyk ad na temat dzie a ksi dza – znakomitego 
humanisty. 

W czasie uroczysto ci dyrektor naszej szko y, Jerzy 
Cisewski, jako inicjator wytyczenia Pomorskiego Szlaku 
Kulturowo-Turystycznego ks. Pasierba, wraz z dyrekto-
rem Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, 
Piotrem Ko czewskim zaprezentowali t  now  turystyczn
ofert , przeznaczon  g ównie dla mi o ników rajdów rowe-
rowych. Droga wiedzie z Lubawy przez Grudzi dz, Tyma-
w , Pelplin, Tczew, Red  do arnowca. Propaguj c has o
Ks. Janusz St. Pasierb – twórca w przestrzeni kultury wie-
lokrotnie nasi uczniowie zwiedzali miejsca ci le zwi zane
z Patronem oraz te, które opisa  w esejach oraz wierszach. 
W ko cu postanowili my najbardziej charakterystyczne 
miejscowo ci po czy  w jeden szlak kulturowo-turystycz-
ny. Wszyscy zebrani na naszej uroczysto ci otrzymali jego 

mapki. Przy tej okazji poznali my wyniki szkolnego kon-
kursu na logo szlaku ks. Pasierba: miejsce III zaj a Alek-
sandra Pa kowska z kl. I R, II – Bernadeta Winter, uczen-
nica kl. I HB, a I lokat  – Jakub Szwarc z kl. I R, którego 
Praca przedstawia krzy  wpisany w pióro – jest czytelnym 
znakiem ksi dza – poety.

Obchodom Dnia Patrona towarzyszy  wernisa  malar-
stwa Aleksandra Popowa zatytu owany Galilejska uroda 
Kociewia. Artysta w swych witebskich akwarelach odda  ce-
glany gotyk ko cio ów tak ukochanej przez Pasierba ziemi 
pomorskiej. agodno  i uduchowienie krajobrazu Kocie-
wia i Kaszub przywo ywa y ksi dzu – poecie na my l zie-
mi , któr  Jezus wybra  na swoj  ojczyzn . Nasz Patron cz -
sto dawa  wyraz swojemu przywi zaniu do ma ej ojczyzny; 
teraz uczniowie naszej szko y – kolejne pokolenie urodzone 
na ziemi kociewskiej, odrabiaj  lekcj  mi o ci do niej, zada-
n  im przez naszego Mistrza. 

Z t  tematyk  zwi zana by a w tym roku trzecia edycja 
szkolnego konkursu fotograficznego – Kociewskie sacrum.
Jego motywem przewodnim by y s owa ks. Pasierba: wie-
e ko cio ów nad miastem to d onie, palce, pazury, które 

m odzie  stara a si  zinterpretowa , patrz c przez pryzmat 
obiektywu na architektur  ko cio ów i kapliczek swojej 
ziemi; odkrywaj c symboliczne zwi zki mi dzy s owem
poetyckim a obrazem. Miejsce III zaj a Marzena Gardzie-
lewska z kl. III ea, II – Martyna Tomaszewska, uczennica kl. 
IV HB, a I – Magdalena Winiarek z kl. III HB – praca przed-
stawia figurk  nagrobn  z ko ca XIX wieku na tle ko cio a
w. Bart omieja w Rajkowach. 

Uroczysto  u wietni  monta  poetycko-muzyczny za-
tytu owany Ods oni  twarz przygotowany przez naszych 
uczniów na podstawie twórczo ci ks. Pasierba. To mini-
spektakl pokazuj cy histori  duchowego odrodzenia cz o-
wieka.

W godzinach popo udniowych w internacie szko y od-
by a si  sesja popularnonaukowa Ks. Janusz St. Pasierb 
– twórca w przestrzeni kultury, na której zgromadzili si
znawcy i mi o nicy jego twórczo ci. Poprowadzi  j  Bog-
dan Wi niewski, pasierbolog, dyrektor Zespo u Szkó
Ponadgimnazjalnych w Pelplinie. Materia y z sesji zosta-
n  wydane w okoliczno ciowej publikacji. 

ZOFIA MASSOWA

Dzie  Patrona u Pasierba

U Pasierba, w Zespole Szkó  Ekonomicznych w Tczewie, 7 stycznia wi towali my
Dzie  Patrona. Nasza uroczysto  wypad a w 84. rocznic  urodzin tego znakomite-
go humanisty. Pi tna cie lat temu wybrali my go za swojego przewodnika, a dzisiaj 
jest dla nas wielkim mistrzem i autorytetem. Mieli my tak e zaszczyt by  tego dnia 
gospodarzami uroczysto ci inauguracji Roku ks. Janusza St. Pasierba na Pomorzu 
– 2013 – og oszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
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Klasa I technikum reklamy 
– zwyci zcy konkursu piosenki

Laureaci konkursu na logo szlaku ks. Pasierba

Go cie Ekonomika

Praca Magdaleny Winiarek – I miejsce w konkursie 
Kociewskie sacrum
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Profesor Józef Borzyszkowski 
podczas wyk adu
inauguracyjnego

Stoisko z publikacjami ks. Pasierba

Wystawa obrazów Aleksandra Popowa
Galilejska uroda Kociewia
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Mapa Pomorskiego Szlaku Kulturowo-Turystycznego 
ks. Pasierba
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PALENISKO NIE WYGA NIE

Dnia 30 stycznia 2013 roku po raz kolejny od-
by y si  uroczyste obchody Dnia Tczewa. Z tej 
okazji w Fabryce Sztuk w Tczewie mia a miej-

sce szczególna uroczysto . O godzinie 14:00 w obec-
no ci zgromadzonych go ci: prezydenta Miasta Tcze-
wa – Miros awa Pob ockiego i przedstawicieli Urz du
Miasta, starosty tczewskiego – Józefa Puczy skiego
oraz pracowników Starostwa Powiatowego, jak rów-
nie  przedstawicieli wielu placówek kulturalnych, 
edukacyjnych i muzealnych, zosta a otwarta kolejna 
wystawa historyczna – „Browarnictwo w Tczewie”. 
Dyrektor Fabryki Sztuk – Alicja Gajewska, nie kry a
swojej rado ci z otwarcia nowej ekspozycji: Fabryka
Sztuk po raz kolejny uruchomi a swój wehiku  czasu, 
dzi ki czemu mo emy zabra  odwiedzaj cych nas go ci
w podró  do przesz o ci. Wystaw  BROWARNICTWO 
W TCZEWIE odkrywamy ma o znan  dot d kart
z dziejów Tczewa – histori  browarnictwa oraz bogatych 
i wielowiekowych tczewskich tradycji piwowarskich, któ-
re si gaj  czasów ksi cia Sambora II.

Poza histori  browaru tczewskiego, go cie na wy-
stawie znajd  informacje na temat produkcji piwa 
w redniowieczu, praw i przywilejów piwowarów za-
wartych w Wilkierzu Królewskiego Miasta Tczewa 
uchwalonego w 1582 roku, zapoznaj  si  z rol  m ynów
w browarnictwie oraz technologi  warzenia piwa. Od-
wiedzaj cy zobacz  oryginalne butelki z tczewskiego 
browaru z wyt aczanym logiem oraz gryfem, porcelano-
we zamkni cia oraz skrzynki, w których piwo przewo o-
no. Dope nieniem wystawy s  archiwalia, plany, doku-
menty i fotografie pochodz ce z Archiwów Pa stwowych
w Gda sku oraz Toruniu.

Wystawa wzbogacona jest tak e eksponatami (m.in. ku-
flami z XVIII w.) z Muzeum Narodowego w Gda sku oraz 
Muzeum Okr gowego w Toruniu i od prywatnych kolek-
cjonerów. 

Ciesz  si , e organizacji tak du ej wystawy podj  si ,
i to z dobrym efektem, Dawid Fandrejewski, któremu bar-
dzo serdecznie dzi kuj  za kreatywno , zapa  i ogromn
prac  jak  w o y  w jej przygotowanie. Jest to jego debiut 
wystawienniczy, bardzo udany debiut. 

Wystawa „Browarnictwo w Tczewie” jest 37. wystaw
historyczn  Fabryki Sztuk, ale nie ostatni  w tym roku. Ju
teraz zapraszam wszystkich na wystaw  „Tczew pod oku-
pacj  hitlerowsk ”, której otwarcie odb dzie si  1 wrze-
nia. Jej komisarzem b dzie Radek Wiecki, dla którego 

tak e b dzie to debiut wystawienniczy. 
Dawid Fandrejewski, komisarz wystawy, by  równie

pomys odawc  ca ego projektu. – Rok temu, kiedy to przy-
padkiem przechodz c ulic  Zamkow , zwróci em uwag
na kompleks zniszczonych budynków po browarowych, 
zainteresowany ich przesz o ci  podsun em pomys , aby 
stworzy  wystaw  obrazuj c  histori  tczewskiego piwo-

warstwa. Temat okaza  si  niema ym wyzwaniem, ponie-
wa  musieli my zaczerpn  wiele wiedzy oraz informacji 
z ró nych róde . Zebranie tych wszystkich wiadomo ci
ukaza o, cho  w niewielkim stopniu, jedn  z dawnych i za-
razem do  wa nych ga zi gospodarczych w Tczewie, jak
by o piwowarstwo – powiedzia .

Swoje gratulacje oraz podziw dla pr nego rozwoju 
placówki na r ce dyrektor Fabryki Sztuk – Alicji Ga-
jewskiej, z o y  prezydent Tczewa – Miros aw Pob ocki.
Wystawa „Browarnictwo w Tczewie” nie mog aby zosta
zrealizowana, gdyby nie pomoc wielu placówek kultural-
nych, muzealnych czy osób prywatnych, które udost pni y
swoje zbiory. Prezydent Tczewa wr czy  im specjalne po-
dzi kowania. Trafi y one do dyrektorów: Muzeum Okr -
gowego w Toruniu, Muzeum Narodowego w Gda sku,
Muzeum Historycznego Miasta Gda ska, Muzeum im. 
ks. dra W adys awa gi w Grudzi dzu, Muzeum Ziemi 
Kociewskiej w Starogardzie Gda skim, Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Tczewie, Biblioteki Muzeum Zamko-
wego w Malborku, Archiwum Pa stwowego w Gda sku
i Toruniu, oraz osób prywatnych: Leszka Bodio z Archi-
wum Zak adowego Urz du Miejskiego w Tczewie, Jerze-
go Czerniewskiego, w a ciciela firmy „PolGum” Pruszcz 
Gda ski, Micha a D browskiego, Jana Studzi skiego,
Marii i Bogdana Mindt, Patryka Gorajskiego, Wies awa
Michalaka, ukasza Brz dkowskiego, Wies awy i Stefana 
Rogaczewskich, Bogumi y i Romualda Trzuskot, Lucyny 
Olczak, Dariusza Wa aszewskiego, Krzysztofa Lisiec-
kiego, prezesa Zamku w Gniewie Sp. z o.o., Ziemowita 
Fa ata, Haliny Rudko, Zbigniewa Potockiego oraz przed-
stawicieli lokalnych mediów: Ma gorzaty Mykowskiej 
– rzecznika prasowego Urz du Miasta Tczewa, serwisu 
Tcz.pl, Telewizji TeTka Tczew, Dziennika Ba tyckiego
– oddzia u w Tczewie i oddzia u w Gda sku oraz Gazety 
Tczewskiej. Komisarz wystawy w szczególny sposób po-
dzi kowa  równie  Adamowi Samulewiczowi, Krzyszto-
fowi Jach, Krzysztofowi Leszman za przekazane zbiory, 
które wzbogaci y ekspozycj , Marianowi Kami skiemu
z Zak adu Us ug Komunalnych w Tczewie za udost pnie-
nie namiotów oraz pracownikom Fabryki Sztuk, którzy 
w znacz cy sposób pomogli w monta u i merytorycz-
nym przygotowaniu wystawy: Józefowi Zió kowskiemu,
Piotrowi Antczakowi, Ma gorzacie Olczak, Damianowi 
Dunajowi, Rados awowi Wieckiemu, Oskarowi Kurow-
skiemu, Klaudii Lasocie, Barbarze Abdu chalimow, Ju-
stynie Chrzanowieckiej, Dariuszowi Wa aszewskiemu,
Marianowi Deja, Jerzemu Cyganowskiemu, Andrzejowi 
Wieczorkowskiemu, Annie Rogosi skiej, Joannie Rab-
skiej, Annie Wieczorkiewicz, Marzenie Jakubczak i Celi-
nie Modrzy skiej.

Uroczystego otwarcia wystawy w postaci przeci cia
wie ca, uplecionego z k czy chmielu, dokonali prezy-
dent Tczewa i przewodnicz cy Rady Miejskiej – Miro-

DAWID FANDREJEWSKI, MA GORZATA OLCZAK

Tczewskie tradycje piwowarstwa
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Z DZIEJÓW MIASTA

s aw Augustyn, a komisarz wystawy po raz pierwszy 
oprowadzi  zgromadzonych go ci po ekspozycji. Niespo-
dziankom nie by o jednak ko ca. Na zako czenie go cie
mogli wys ucha  prelekcji pana Micha a D browskiego
ze Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, który jedno-
cze nie zaprezentowa  proces warzenia piwa. Ch tni mo-
gli równie  skosztowa  wyrobów browarnika. 

Dla pracowników Fabryki Sztuk otwarcie nowej wy-
stawy nie by o jedynym powodem do dumy i wi towa-
nia. Bowiem na uroczystej sesji, organizowanej z okazji 
obchodów Dnia Tczewa, jeden z wybitnych pracowników 
tej e placówki, Józef Zió kowski, zosta  wyró niony na-
grod  Tczewianina Roku 2012 za dzia ania przyczyniaj -
ce si  do rozwoju kulturalnego miasta, upowszechnianie 
historii i dziedzictwa kulturowego oraz promocj  Tczewa 
poprzez przygotowanie wystaw: „Z Forsterami i Cookiem 
na kraniec wiata”, „160 lat kolei na ziemi tczewskiej”, 
„Jan Pawe  II. Pelplin – Piaseczno – Watykan”, „Przy-
roda Kociewia”, czy „25-lecia parafii w. Franciszka 
z Asy u”. – To wystawy przygotowane z ogromnym pro-
fesjonalizmem, które spowodowa y, e o Tczewie mówi si
bardzo du o. Tych ekspozycji zazdro ci nam wiele muzeów 
– powiedzia  prezydent. Sam uhonorowany natomiast do-
da : – To wyró nienie jest „skazaniem” na Fabryk  Sztuk, 
a jednocze nie podzi kowaniem dla wszystkich jej pra-
cowników. Serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych 
sukcesów.

Wystawa „Browarnictwo w Tczewie” b dzie dost pna
dla zwiedzaj cych do 30 lipca 2013 roku. Jest to niebywa a
okazja, aby odkry  i zapozna  si  z nieopisan  dot d w ad-
nej monografii histori  Browaru Tczewskiego. eby zdoby-
te przez pracowników Fabryki Sztuk materia y nie uleg y
zapomnieniu, ekspozycji towarzyszy folder, zawieraj cy
szczegó owe informacje na temat dziejów browarnictwa 
w Tczewie. Histori  Browaru Tczewskiego umieszczamy 
równie  na amach „Kociewskiego Magazynu Regionalne-
go”, aby ka dy móg  si  z ni  zapozna  i uzupe ni  swoj
wiedz  na temat dziejów miasta i Kociewia. 

Budowniczym i pierwszym w a cicielem Browaru 
w naszym mie cie by  menonita niemieckiego pochodze-
nia, cz onek Lo y Maso skiej – Johann Allert, mieszka-
j cy przy Wasserstrasse 14 (ul. Wodna). Wykszta cenie
piwowarskie pozwoli o mu zapocz tkowa  rozwój bro-
warnictwa przemys owego w Tczewie na terenach, gdzie 
niegdy  znajdowa a si  historyczna zabudowa starego 
miasta, w cznie z zamkowym systemem obronnym 
w pobli u Schlosstrasse (ul. Zamkowa). Wybór owej lo-
kalizacji warunkowa y dwa czynniki: po pierwsze – od-
powiednia, niezabudowana dzia ka pod budow  du ego
browaru, z mo liwo ci  dostawiania kolejnych budyn-
ków, po drugie – korzystna lokalizacja terenu, znajduj -
cego si  nieopodal Wis y, co zapewnia o dobre zaopatrze-
nie w wod  i lód. Wod  przemys ow  do bezpo redniej
produkcji piwa czerpano w odr bnie wywierconej studni 
g binowej. Bowiem zgodnie ze star  piwowarsk  zasa-
d , do produkcji potrzeba dziesi ciokrotnie wi kszej ilo-
ci wody, ni  wynosi obj to  samego napoju. 

Za przybli on  dat  powstania Browaru Tczewskiego 
uznaje si  lata 60-te XIX wieku. Jako pierwsze w kom-
pleksie browarniczym zosta y wybudowane bednarnia oraz 
pomieszczenie, w którym mie ci a si  s odownia i ma a
rozlewnia. Dodatkowo przy Browarze mie ci a si  szopa 
do przechowywania lodu, zbieranego podczas pierwszych 

roztopów na Wi le. By  on niezb dny do sch adzania za-
pasów piwa. Tafle przek adano trocinami, dzi ki czemu 
udawa o si  je przetrzymywa  a  do lata. W miar  zapo-
trzebowania lód przenoszono do piwnicznej le akowni.

W 1867 roku w Browarze Tczewskim zrealizowana 
zosta a nowa inwestycja, polegaj ca na wybudowaniu wa-
rzelni brzeczki i le akowni. Oba pomieszczenia mie ci y
si  w jednym budynku przy Schlosstrasse 5 (ul. Zamko-
wa). Do ich budowy wykorzystane zosta y charaktery-
styczne ó te ceg y z cegielni w Knybawie. W sk ad wy-
posa enia warzelni wchodzi y: miedziany kocio  zacierny 
oraz warzelny z podgrzewaniem ogniowym. 

Zdolno  produkcyjna browaru Brauerei Johann 
Allert mie ci a si  w granicach 2 000 hektolitrów rocznie. 
Warzono piwo bawarskie oraz ciemne do wyszynku, które 
trafia o na rynek lokalny. Warto wspomnie , e pod koniec 
XIX wieku roczne spo ycie piwa, przypadaj ce na jedne-
go mieszka ca Pomorza, wynosi o niemal 120 litrów!

W styczniu 1890 roku, na skutek po aru, zniszczeniu 
uleg  dach s odowni, mieszcz cej si  przy ul. Zamkowej 
2. Johann Allert uzyska  jednak pozwolenie od Miejskiej 
Policji Budowlanej na przeprowadzenie niezb dnego re-
montu. Jednocze nie Browar zosta  rozbudowany. Wznie-
sione zosta y stajnia pokryta dachówk , zdolna pomie ci
8 koni, oraz zajezdnia dla wozów konnych, niezb dnych
do dystrybucji piwa. Transportem konnym rozwo ono
piwo – wy cznie beczkowane – do miejscowo ci znajdu-
j cych si  w promieniu kilku kilometrów od Tczewa. 

W marcu 1890 roku wzniesiona zosta a równie  do-
budówka, przylegaj ca do s odowni. W nowym pomiesz-
czeniu rutowany by  s ód niezb dny do produkcji piwa.
Browar Tczewski sam zajmowa  si  wytwarzaniem s odu
z ziarna skupowanego od pomorskich rolników.

Latem 1893 roku, na placu przylegaj cym do Browa-
ru, wybudowana zosta a maszynownia i kot ownia z komi-
nem, wyposa ona w kocio  parowy, sprowadzony z elbl -
skiej fabryki Steckel Elbing, o wymiarach: 3,30 m d ugo ci
i rednicy 1,15 m na 5 atmosfer.

Z ko cem XIX wieku przy ul. Zamkowej 1 wzniesiona 
zosta a zak adowa remiza Shuppen. Po 1900 roku zabu-
dow  Browaru Tczewskiego wzbogacono o myjni  bute-
lek, warsztat rzemie lnika oraz budynek administracyjny, 
mieszcz cy si  przy ul. Zamkowej 36/37. 

Poniewa  popyt na tczewskie piwo stale wzrasta , po 
1900 roku powo ana zosta a do ycia powi kszona spó -
ka o nazwie Dirschauer Brauerei und Mazfabrik Gesel-
ltschaft mit beschränkter Haftun. Nowym w a cicielem,
który zaanga owa  kapita  na rozbudow  tczewskiego 
browaru, by  Hermann Hein, w a ciciel Parowej Fabryki 
Likierów, Octu i Musztardy, mieszcz cej si  przy Königs-
bergerstrasse 12 (ul. Chopina).

Intensywny rozwój linii kolejowej w Tczewie przyczy-
ni  si  do powstania nowego typu zak adów, czy budyn-
ków gastronomicznych, takich jak chocia by restauracje 
dworcowe. Ponadto sprzeda  piwa prowadzi y wszystkie 
nowoczesne bufety oraz jad odajnie hotelowe w mie cie.

W 1902 roku zapad a decyzja o kolejnej, istotnej in-
westycji. Do budynku, gdzie mie ci y si  warzelnia i le-
akownia, zosta o dobudowane nowe pomieszczenie, 

w którym zainstalowano dwuwylotowy kocio  parowy 
z pr dnic , zapewniaj c  elektryczno , oraz maszynow-
ni  ch odnicz . Instalacj  komina przeprowadzi a firma 
Ernst Eckardt z Dortmundu. Natomiast w lutym 1903 roku 
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Uroczystego otwarcia wystawy dokonali 
– prezydent Tczewa – Miros aw Pob ocki

i przewodnicz cy Rady – Miros aw Augustyn

Dawid Fandrejewski – komisarz 
wystawy dzi kuje za pomoc 
w przygotowaniu ekspozycji

Miros aw Pob ocki i starosta tczewski 
– Józef Puczy ski na wystawie

Wernisa  u wietni  pokaz warzenia piwa 
w wykonaniu Micha a D browskiego

ze Stowarzyszenia Piwowarów Domowych

Józef Zió kowski przyjmuje podzi kowania
z r k prezydenta Tczewa i dyrektor Fabryki Sztuk 

– Alicji Gajewskiej

Zgromadzeni go cie podczas 
pierwszego oprowadzania
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na terenie Browaru postawiony zostaje spichrz, w którym 
przechowywane by o zbo e. Prace murarsko-budowlane 
przeprowadzi  Josef Kloschinski, a wyko czeniowo-sto-
larskie – przedsi biorstwo Gustav Wilke&Sohn, z siedzib
przy ul. Zamkowej 11-13.

W maju 1904 roku, konkurencyjny browar – Brauerei 
English Brunnen (Elbl ski Browar Zdrojowy), wystosowa
pismo w sprawie wydania pozwolenia na budow  sk adni-
cy piwa z Elbl ga przy ul. Ba dowskiej 3. To wydarzenie 
nie wp yn o jednak na zmniejszenie si  popytu na piwo 
produkowane przez Browar Tczewski.

Tymczasem Browar Tczewski nadal si  rozbudo-
wywa . Kolejn  wi ksz  inwestycj  by o dobudowanie 
w 1905 roku budynku z du ymi piwnicami fermenta-
cyjnymi, które mia y pe ni  równie  funkcj  le akowni
oraz ch odni. Sprowadzone zosta y naczynia niezb dne
do przeprowadzenia procesu fermentacji oraz do le ako-
wania, tzw. kufy, wykonane z d biny. Aby zachowa  je 
w odpowiednim stanie, nale a o je nie tylko cz sto do-
brze szorowa , ale równie  pokrywa  od wewn trz spe-
cjaln  mieszanin ywic, utrudniaj cych zagnie d enie
si  drobnoustrojów, które mog yby przyczyni  si  do ze-
psucia piwa. Fermentownia wyposa ona zosta a w ema-
liowane kadzie metalowe. Ponadto w pomieszczeniach 
le akowni zainstalowane zosta y urz dzenia ch odnicze
z amoniakalnym systemem ozi biaj cym. Us ug  t  wy-
kona a firma Hastmann&Lüttjohann z Hamburga. W tym 
czasie zdecydowano si  równie  na otwarcie zautomaty-
zowanej linii produkcji piwa butelkowego, co przyczyni-
o si  do wzrostu sprzeda y towaru do 10 000 hektolitrów 

rocznie.
Po 1912 roku przebudowane zosta y budynki, gdzie 

sk adowane by y beczki i butelki z piwem. Powi kszona
zosta a równie  ku nia. Browar Tczewski zatrudnia  w tym 
czasie 4 wo niców, którzy rozwozili piwo wozami kon-
nymi do okolicznych wsi, znajduj cych si  w promieniu 
kilkunastu kilometrów od miasta. Zdarza o si , e padali 
oni ofiar  rabunków. Jak donosi Gazeta Toru ska z dnia 
21 sierpnia 1913 roku, na szosie prowadz cej z Rudna do 
Gr blina, podczas pe nienia swoich obowi zków napad-
ni ty zosta  wo nica Kami ski, zatrudniony w Browarze 
Tczewskim. Celem ataku by a ch  odebrania pieni dzy, 
pozyskanych ze sprzeda y piwa. 

Po 1912 roku w warzelni Browaru Tczewskiego wy-
mieniony zosta  kocio . W jego miejsce stan  wi kszy, e-
liwny, o pojemno ci 8 900 litrów. Modernizacj  przesz a
równie  s odownia, któr  wyposa ono w maszyn  do ru-
towania s odu marki A. P. Muscate D8. 

Do 1914 roku Browar Tczewski – Dirschauer Brauerei 
und Malzfabrik G.m.b.H., rozwija  si  do  dynamicznie. 
Natomiast wybuch I wojny wiatowej wprowadzi  zastój 
w inwestycjach. Drog  wyj cia z kryzysu by a koncentra-
cja kapita u. Dopiero okres dwudziestolecia mi dzywojen-
nego przyniós  popraw  koniunktury. W 1924 roku Browar 
zmieni  nazw  na Browar Tczewski T.z.o.p. i zosta  wyku-
piony przez spó k  Browaru Kuntersztyn, w której g ów-
nymi akcjonariuszami byli Arno Meyer – konsul, b d cy
równocze nie przewodnicz cym rady nadzorczej spó ki
Browar Kuntersztyn i Albert Ziehm – generalny dyrektor 
gda skiej spó ki akcyjnej Danziger Aktien – Bierbrauerei. 
Zarz dc  w Tczewie zosta  Oswald Fichtner. 

Browar Kuntersztyn w Grudzi dzu w 1933 roku na-
by  i sta  si  w a cicielem wszystkich udzia ów spó ek

z ograniczon  odpowiedzialno ci , w tym tak e Browaru 
Tczewskiego. 

Na pocz tku lat 30-tych XX wieku oprócz funkcjonuj -
cego na mniejsz  skal  Browaru Tczewskiego w budynku, 
mieszcz cym si  przy ul. Zamkowej 1, Teodor Szo tysek
otworzy  Hurtowni  Piwa. W Browarze Tczewskim mo na
by o wówczas naby  piwo jasne, marsza kowskie, ko laka
i karmelowe. Dodatkowo oferta produkcyjna zosta a roz-
szerzona o napoje bezalkoholowe, tj. woda sodowa, lemo-
niada o smakach cytrynowym i malinowym, oran ad  oraz 
urawin .

5 listopada 1934 roku Teodor i Marta Szo tyskowie
podpisali z Browarem Kuntersztyn SA w Grudzi dzu Filia 
Tczew deklaracj , dotycz c  obj cia przez nich kierowni-
czego stanowiska w Browarze Tczewskim. W obecno ci
przedstawiciela Browaru, Franciszka Rinka, wr czyli oni 
dyrektorowi, Aleksandrowi Naganowskiemu, weksel kau-
cyjny in blanco na kwot  10 000 z , któr  w razie nie wy-
wi zania si  z kierowniczych obowi zków, zobowi zali
si  wyp aci  w z ocie.

Browar Tczewski przez okres 2 lat (1934-1936) wspó -
pracowa  z gda skim browarem – Danziger Aktien Bier-
brauerei, wypo yczaj c, w razie zaistnienia takiej potrze-
by, 10 000 sztuk butelek oraz 644 blaszanych skrzynek. 
Nowy w a ciciel rozwozi  do swoich odbiorców piwo oraz 
napoje bezalkoholowe samochodem ci arowym marki 
Ford. W ofercie handlowej Browaru znajdowa  si  tak e
lód, dost pny dla klientów w dni robocze do godziny 8-ej. 

W 1935 roku Browar Tczewski zatrudnia  15 pracow-
ników. Rok pó niej, w czerwcu, stanowisko kierownika 
obj  Micha  Lachotta, który, prócz rozlewni piwa, zorga-
nizowa  tak e w budynku przy ul. Zamkowej 1 rozlewni
wód mineralnych.     

Po 1939 roku rozebrana zosta a cz  budynków 
Browaru Tczewskiego, a sprz t z poszczególnych jego 
pomieszcze  trafi  do Grudzi dza. Wraz z rozpocz ciem
II wojny wiatowej teren pobrowarowy zosta  wykupio-
ny przez Hermanna Dietricha ze spó ki Danziger Aktien 
– Bierbrauerei – Mineralwasserfabrik, który rozpocz
produkcj  wody mineralnej oraz lemoniady. Najprawdo-
podobniej rozlewnia istnia a do ko ca wojny. W latach 
pó niejszych w pomieszczeniach dawnego Browaru funk-
cjonowa a hurtownia owoców gda skiej firmy Dagoma.

Obecnie tylko niektóre budynki historycznego Bro-
waru Tczewskiego s  odremontowane i przeznaczone do 
u ytku publicznego. Pozosta e obiekty, chocia  wpisane 
do rejestru zabytków, niszczej , obrastaj c chwastami, 
dzikim chmielem i kurzem zapomnienia. 
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Na kociewsk  pó k  trafi a kolejna pozycja ksi kowa
– Jab owo jakiego nie znacie.  Obdarowa  ni  czy-
telników Janusz Stachulski, wcze niej ju  objawio-

ny tuz publicystyczny, znany z „Szwole erskiego tryptyku”, 
o którym g o no by o w swoim czasie. Mo na si  wi c spo-
dziewa , e tak e nowa publikacja jego pióra nie minie bez 
echa.

Prowokacyjny ton, zamkni ty w samym tytule, budzi 
ciekawo . Wyostrza bowiem czytelnicz  dociekliwo , po-
rz dkuje nasz  dotychczasow  wiedz  o tej miejscowo ci
i zmusza do zastanowienia, czego tak naprawd  jeszcze nie 
wiemy o Jab owie. Uspokaja jednocze nie czytelnika co do 
jednej pewnej sprawy; otó  daje nadziej , i  z Autora pomo-
c  ten brak naszej wiedzy o wsi zostanie wyczerpuj co zre-
kompensowany po przeczytaniu ksi ki. Wysi ek w ko cu
atwy do podj cia, gdy  rozk ada si  on na 190 stron druku, 

okraszonego interesuj cymi zdj ciami.
Zak adaj c, i  obiektywn  wiedz  o tej wsi potencjalny 

czytelnik naby  ju  z godnych i wiarygodnych róde , wypa-
da spodziewa  si , e tym razem zostanie on uraczony zna-
komit  anegdot , frapuj cymi wspomnieniami wiadków hi-
storii, sensacjami z niegdysiejszych tabloidów, rewelacjami 
odkrytymi w czelu ciach „archiwum X”, by poprzesta  na 
tych e tropach. I s usznie. Trudno przecie  wspó czesnego
czytelnika zainteresowa  czymkolwiek, co nie jest sensacj
na poziomie skandalu, albo odkryciem tajemnicy strze onej
bardziej ni  cnota. Taki to ju  jest ten nasz wiat. Pan Janusz 
te  go zna, zatem wie „z czym do ludzi” si  idzie.

Autor stan  do swego pisarskiego dzie a nad wyraz od-
wa nie. Ufny w swój zmys  badawczy, bezdenn  ciekawo
przesz o ci i powab dziennikarskiego pióra. To wystarczy-
o, by urodzi a si  z tych zabiegów szperackich publikacja 

kusz ca czytelników szans  poznania nieznanego im Jab o-
wa. Przynajmniej nie we wszystkim i nie do ko ca znanego, 
a to ju  co !

Skoro ju  wiadomo, e nie o akademicki, wyczerpuj cy
i monograficzny zapis dziejów Jab owa idzie, ale o prezenta-
cj  wybranych epizodów z przesz o ci i ludzi j  tworz cych,
to przekonuje nas ten wybór autorskiej prezentacji i ukie-
runkowuje nasze oczekiwania. Wszak jak Polak Polakiem, 
ka dy o swej historii gaw dzi  lubi.

A tematów do przypomnienia i wyja nienia w dziejach Ja-
b owa pokazuje si  sporo. Z tej listy na uwag  zas u y y wi c
te „zagadki”, które wnosz  jaki  cie  sensacji. A to grzechy 
le niczego Rusina, a to afera szpiegowska Plitta, czy nawet 
„przekr ty” gospodarskie A. J. Nagórskiego, nie mówi c ju
o ciemnych kartach okupacyjnych. Obfite przytaczanie przez 
Autora znacznych fragmentów ró nych tekstów ród owych
(tylko niektóre ze wskazaniem autorstwa i pochodzenia) oraz 
dokumentów in extenso, zwolni o go od kre lenia w asnej rela-
cji, ale i weryfikowania obiektywno ci przekazów – zw aszcza
pochodz cych od tzw. przypadkowych informatorów. Przy tej 
okazji warto by oby przyj  jednolit  wersj  cho by np. imion 

postaci historycznych: Senior rodu – Jackowski – nosi w ksi -
ce ró ne wersje imienia (Hiacynt, Hiacynty), przy czym ostat-
nia brzmi nader groteskowo, a jego wnuk Henryk figuruje pod 
imieniem Nostycy (jeszcze bardziej komicznie), gdy owo rze-
kome imi  to zwyk y przydomek rodowy Nostitz-Jackowskich. 
W tym i podobnych przypadkach wina le y po stronie braku 
rzeczowej i j zykowej korekty (zw aszcza interpunkcja !). 
Ujawnia j  równie  szcz tkowa bibliografia o niejasnym uk a-
dzie pozycji z ich mylnym niekiedy opisem (np. Styn?). Mi o-
ników wró biarstwa zawiedzie srodze przedostatni rozdzia

ksi ki, którego tytu  zapowiada „przysz o  Jab owa”. Jak 
atwo si  przekona , pozostaje on dopiero do napisania (przez 

jasnowidza?). W gaw dzie o epizodach dziejowych wioski 
i losach ludzkich jab owian Autor najwyra niej przewidzia
takie w a nie rozwi zanie. Ksi ka powinna inspirowa , to 
pewne.

Si  jej na pewno jest gaw dziarski styl narracji, przy-
st pny i swojski, bliski zwyczajowemu gwarzeniu o daw-
nych czasach i ludziach. Pozbawiony mentorstwa i daleki 
od uczonego nudziarstwa, chyba atwiej przemówi do od-
biorcy i wyrazi tre ci z natury swej odleg e od milowych 
wypadków historii. Sk onno  do rozbudowanych dygresji, 
snucia hipotez, supozycji i domniema , obficie wplecionych 
w opowie  o ró nych sprawach z jab owskiego obszaru, 
u Autora zapewne wynikaj ca z temperamentu gaw dziar-
skiego, zmusza czytelnika do bacznego ledzenia bezpo red-
nich zwi zków i powi za  tych tre ci z relacjonowanymi 
wydarzeniami, które dotycz  zasadniczego w tku z dziejów 
Jab owa. W tym swobodnym opowiadaniu o przesz o ci
Autor czuje si  pewniej i nale y to doceni . Warto jednak 
uprzedzi  czytelników, gdyby mimo wszystko zaskoczy  ich 
j zyk ksi kowej narracji, kiedy to np. aresztowanie owego 
Plitta „da o kopa i przynios o oczekiwane skutki” (s. 58), 
a „Nagórscy po prostu rozp yn li si  w powietrzu” (s. 46), 
za  jab owsk  „Matk  Bosk  diabli wzi li” (s. 181). Niech 
pury ci wezm  tak  mo liwo  tak e pod wzgl d.

Polecaj c t  ksi k  uwadze czytelników, nie stawiam 
siebie w roli jej recenzenta (pewnie taki si  pojawi), sygna-
lizuj c co najwy ej pewne kwestie mog ce przygotowa
odbiorc  do wnikliwszej lektury. Autor sam uczyni  to po-
niek d na promocyjnym wieczorze. 

Na wysoko ci zadania stan a Drukarnia Mirotki, zapew-
niaj c ksi ce estetyczn  form , wietny papier, urozmaico-
ny druk i wyra ne zdj cia (sepia) – powód do satysfakcji.

Spokojna nad wyraz, by nie rzec „niemedialna” ok adka
ksi ki sugeruje, i  Autorowi nie chodzi o wcale o zdobycie 
czytelnika poprzez efektowne chwyty graficzne i najmniej-
sz  nawet ekstrawagancj  w tym zakresie. I tak trafi ona do 
tych, do których trafi  powinna – do czytelników szczerze 
zainteresowanych lokaln  histori .

J. Stachulski, Jab owo jakiego nie znacie. Starogard Gda ski 2012. 
Promocja ksi ki, niezwykle uroczysta i okaza a, mia a miejsce 4 XII 
2012 r. w Zespole Szkó  Publicznych w Jab owie.

RYSZARD SZWOCH

Jab owo mniej znane
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Przewa nie u miechni ci, ale czasem te  i nad sani,
sami albo w towarzystwie, wywo uj cy u miech na 
twarzy ka dego, kto je zobaczy  – tacy s  mali boha-

terowie wystawy „Dziecko w fotografii”, któr  mo na by o
zwiedza  w lutym tego roku w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Tczewie.

Zacz o si  od przypadkowego klikni cia na prezentacj
„By  dzieckiem” przygotowan  przez Archiwum Pa stwowe m. 
st. Warszawy. Potem pierwsza my l: a mo e by podobny projekt 
zrealizowa  w Tczewie? Dalej kwerenda w zasobach biblioteki, 
wypatrywanie przy ka dej nadarzaj cej si  okazji tego pierw-
szego zdj cia, które sprawi, e lawina ruszy i wystawa stanie 
si  faktem. Apel do mieszka ców Tczewa z pro b  o dostar-
czenie datowanych na pierwsz  po ow  XX wieku zdj  dzieci 
wykonanych niekoniecznie w Tczewie, nagabywanie kole anek
z pracy, znajomych, eby poszukali fotografii dziadków, pra-
dziadków z dzieci stwa. Wreszcie jest, nie jedno zdj cie, ale 
ca y album rodziny p. Brzezi skich z Czerska. I ju  wiadomo, 
e wystawa dojdzie do skutku.  Przy otwieraniu skrzynki e-mail, 

przy ka dym zapukaniu do drzwi coraz wi ksza nadzieja, z ka -
dym dniem wypierana przez coraz wi ksz  pewno , e zbiór 
zdj  si  powi kszy. Czytelnicy tczewskiej biblioteki po raz 
kolejny nie zawiedli, pojawili si  te  i nowi przyjaciele ksi ni-
cy. Czasem dostarczyli jedno zdj cie, czasem ca e kartony (np. 
p. Mieczys aw Komorowski), okraszone zabawnymi, innym 
razem tragicznymi opowie ciami, wszak ka de zdj cie, to osob-
na historia. Niektórzy przychodzili kilkakrotnie, jak chocia by
p. Krystyna atasiewicz, za ka dym razem wywo uj c coraz 
wi ksz  eufori , zw aszcza na widok zdj  kartonikowych 
z XIX stulecia. Zaskoczenie wywo a  fakt, e sala wystawowa 
biblioteki okaza a si  za ma a i pojawi  si  problem dokonania 
selekcji. Potem k bi ce si  my li, jak u o y  powi kszone fo-

MA GORZATA KRUK

Dziecko w fotografii
tografie, czy Stasiu ma pojawi  si  w towarzystwie „Miki”, 
a mo e lepiej, jak b dzie obok Helenki… 

Uroczystego otwarcia wystawy „Dziecko w fotografii” 
dokona a dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tcze-
wie, Urszula Wierycho, która od samego pocz tku sprzy-
ja a projektowi. Na ekspozycj  z o y o si  oko o sto zdj
przedstawiaj cych dzieci w ró nym wieku, w ró nych
miejscach i okoliczno ciach. By y fotografie wykonane 
w atelier, na których dzieci przybiera y pozy nieco sztuczne. 
Dominowa y jednak zdj cia dzieci podczas zabawy, uro-
czysto ci rodzinnych, szkolnych, ko cielnych. Mali boha-
terowie wyst powali sami albo w towarzystwie doros ych.
Prawie ka de zdj cie zosta o podpisane, cho  zdarza y si
i takie, na których nasi milusi scy pozostali anonimowi. 
Przewa nie okre lone zosta o miejsce i data wykonania 
zdj cia. Pojawi y si  te  nazwiska fotografów: Lelewicz, 
Sommerfeld, Kamstiess, Korycki, Kolberg. Zwiedzaj cy
ekspozycj  przekonali si  o tym, e fotografia jest dosko-
na ym ród em historycznym. Jak wiele dzi ki tym zdj -
ciom mo na by o powiedzie  o zmieniaj cej si  modzie. 
Z biegiem lat zmienia y si  nie tylko fryzury, stroje i za-
bawki dzieci. Metamorfozom uleg y równie  wn trza
mieszka  czy zak adów fotograficznych, budynki, place, 
stanowi ce t o naszych pierwszoplanowych postaci. 

Organizatorzy sk adaj  podzi kowania wszystkim 
paniom i panom, którzy udost pnili swoje zdj cia rodzin-
ne: Urszuli Dukowicz, Iwo Dylkiewiczowi, Marcinowi 
K odzi skiemu, Mariuszowi Komorowskiemu, Piotrowi 
Lu ynowi, Krystynie atasiewicz, Jadwidze awnej, Ber-
nadecie Michnie, Ewie Michnie, Adamowi Murawskiemu, 
Czes awie P czek, Dariuszowi Wa aszewskiemu, Jerzemu 
Wierzbowskiemu, Adriannie Zakrzewskiej. 

Józef Paszkiewicz, XIX/XX w. 
Fot. Korycki. Zbiory Krystyny atasiewicz

Helenka Brzezi ska, ok. 1927 r. 
Zbiory rodziny Wa aszewskich
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MIODEM P YN CE

Dnia 31 grudnia 1812 roku urodzi  si  w Nowem 
Julian Dobrski, polski tenor, syn powsta ca ko-
ciuszkowskiego. Wspomina o nim Lucjan Ky-

dry ski (pochodz cy z pobliskiego Grudzi dza) w dwu-
tomowym dziele „Opera na ca y rok (Kalendarium)”. 

Po studiach w warszawskim konserwatorium zosta
zaanga owany do Opery Warszawskiej i w 1832 roku 
debiutowa  w niej parti  Almavivy w „Cyruliku sewil-
skim” – t  sam  parti piewa  par  miesi cy pó niej na 
uroczystej inauguracji nowego Teatru Wielkiego (1833). 
Ca  karier  (nie licz c krótkiego wypadu do W och,
1846-1848) zwi za  ze scen  warszawsk . By  jej praw-
dziwym filarem i ulubie cem warszawskiej publiczno-
ci. Jego mo liwo ci wokalne imponowa y rozleg o ci

– piewa  zarówno partie liryczne jak i dramatyczne. 
Zas yn  m.in. jako Edgar w „Lucji z Lammermooru”, 
Maks w „Wolnym strzelcu”, Eleazar w „ ydówce”, Lio-
nel w „Marcie”, Gennaro w „Lukrecji Borgii”, Manrico 
w „Trubadurze”. Przede wszystkim jednak upami tni  si
w operach Moniuszkowskich: by  pierwszym Jontkiem 
na warszawskiej premierze „Halki” (1858), pierwszym 
Stefanem w Strasznym dworze (1865). „Zachwyca  me-
talem cudownym g osu” – pisali krytycy. I dodawali: 
„Dobrski to nie tylko tenor, gwiazda przej ciowa, która 
w miar  traci si  swych p omieni, lecz zarazem jeden 
z punktów wytycznych w historii rozwoju naszej muzy-
ki scenicznej”. 

Wyra nie manifestowa  te  Dobrski swoje sympatie 
polityczne. Podczas pobytu we W oszech uczestniczy
pono  w 1848 roku w Wi nie Ludów i mia  trudno ci
z powrotem do kraju. Dopiero interwencja nieocenionej 
Marii Kalergis przynios a mu odpowiednie zezwolenie. 
Natomiast  w 1865 roku za od piewanie hymnu Stra-
delli podczas nabo e stwa za pi ciu poleg ych w walce 
z caratem otrzyma  – po 33 latach pe nej sukcesów pracy 

– natychmiastowe zwolnienie z Teatru Wielkiego. Obj
wówczas klas piewu w warszawskim konserwatorium.  
Zmar  2 maja 1886 roku w Warszawie.

W Gazecie Wyborczej z dnia 31 grudnia 2010 roku 
ukazuje si  artyku  W odzimierza Kalickiego o warszaw-
skiej prapremierze narodowej opery „Halka” Stanis awa
Moniuszki (1.01.1858). W. Kalicki pisze. „Akcja rozgry-
wa si  na Podhalu pod koniec XVIII wieku. Tytu owa

MICHA  BOROCH

Julian Dobrski z Nowego – wielka 
gwiazda oper Stanis awa Moniuszki

Niedawno min a dwusetna rocznica urodzin wielkiego artysty wywodz cego si
z Kociewia. Julian Dobrski pochodzi  z rodziny o tradycjach patriotycznych. Tradycje 
te podtrzymywa  Julian ryzykuj c przerwaniem wspania ej kariery artystycznej. 

„Halka” i „Straszny dwór”, podobnie jak „Pan Tadeusz” czy „Trylogia” s  dzie ami
tworzonymi dla pokrzepienia serc rodaków.

Julian Dobrski (1812 – 1886) 



33KMR

S YNNY JONTEK

Jacek Kli ski nale y do najwybitniejszych tczewskich artystów 
drugiej po owy XX wieku. By  samoukiem, ale obdarzonym 
licznymi talentami. Pokolenie tczewian lat 70. i 80. minionego 

wieku dobrze pami ta go jako znakomitego malarza i muzyka, a przy 
tym i poszukuj cego poet . Da  si  te  pozna  jako mistrz i przyjaciel 
przysz ego lidera zespo u „Republika”, Grzegorza Ciechowskiego. 
Nieszcz liwym zbiegiem okoliczno ci Jacek Kli ski zmar  w wieku 
niespe na 32. lat. Po raz pierwszy i jedyny pisa  o nim przed wier
wiekiem znany i ceniony pisarz, regionalista i wydawca – Roman Lan-
dowski.

Nie przypadkiem o naszym mie cie, Tczewie, mówi si  jako 
o „mie cie malarzy i muzyków”. Bowiem na przestrzeni minionych kil-
kudziesi ciu lat w „Grodzie Sambora” wyros o i rozwin o swój talent 
przynajmniej kilkunastu wybitnych artystów. Dla przyk adu wymie -
my w porz dku alfabetycznym nast puj ce nazwiska najwi kszych in-
dywidualno ci twórczych: Tadeusz Abt, prof. Janusz Akermann, Stani-
s aw Buczkowski, Stefan Cejrowski, Grzegorz Ciechowski, Boles aw
Deisenberg, Wojciech Gali ski, Jerzy Kamie , Ryszard Karczykowski, 
Teresa Kli ska, Jacek Kli ski, Janusz Mokwa, Bogdan Lesi ski, Woj-
ciech Lesi ski, Adam Przyby owski, Roman Puchowski, Piotr Wegiera 
i Adam Wendt. W ród nich miejsce szczególne zajmuje Jacek Kli ski.
By  nie tylko malarzem i muzykiem, równie  poet , ale i prekursorem 
tczewskiej sztuki drugiej po owy lat 70. minionego wieku. Za swoje-
go mistrza uwa a  go lider kultowego zespo u „Republika” Grzegorz 
Ciechowski. Czas zatem bli ej pozna  sylwetk  i niepospolit  indywi-
dualno  Jacka Kli skiego.

Jacek Kli ski urodzi  si  10 marca 1950 roku w Tczewie. By  naj-
starszym synem Wilhelma i matki Genowefy. Wychowywa  si  w wie-
lodzietnej (siedmioosobowej) rodzinie na Starym Mie cie w Tczewie. 
W latach 50. i 60. XX wieku nie atwo by o zdoby  solidniejsze wy-
kszta cenie. Wi kszo  m odzie y ko czy a wtedy edukacj  na szkol-
nictwie zawodowym. rednie wykszta cenie nadawa o wtedy status qu-
asi inteligencji. Studiowali w tamtych latach naprawd  nieliczni.

Czas edukacji
Jacek Kli ski rozpocz  edukacj  w Szkole Podstawowej nr 5 na 

Starówce w Tczewie. Tutaj najprawdopodobniej skrystalizowa y si
jego pierwsze zainteresowania muzyczne. Wiele bowiem wskazu-
je na to, e muzyka, malarstwo, poezja – to by y g ówne i stopniowo 
ujawniaj ce si  jego drogi artystyczne. Po uko czeniu „podstawów-
ki” w 1964 roku Jacek Kli ski, w gmachu przedwojennego Gim-
nazjum M skiego (obecnie ul. Westerplatte, przed wojn  Hallera), 
kontynuowa  nauk  w Liceum Ogólnokszta c cym im. Adama Mic-
kiewicza. Ogólniak ten uchodzi  wtedy za szko  elitarn  i nobilitu-
j c . W du ej mierze zawdzi cza  to znakomitej kadrze pedagogicz-
nej i legendarnemu dyrektorowi, Antoniemu Tomczykowi, który dba

JAN KULAS

Jacek Kli ski
wybitny

tczewski artysta

Halka, wiejska dziewczyna, uwiedziona przez 
bogatego panicza Janusza, rodzi dziecko. Ale 
Janusz za nic ma sw  pa szczy nian  ch opk ,
za nic jej uczucia, z amane serce i ycie. eni
si  z równ  sobie stanem pann  z dworu. Hal-
ka zjawia si  na jego lubie. Zamierza podpali
ko ció , ale w ko cu, poruszona pi knej lub-
nej uroczysto ci, rezygnuje z zemsty. Zostawia 
dziecko w przydro nej kapliczce, sama za  po-
pe nia samobójstwo, rzucaj c si  do rzeki.

Najpierw by a prapremiera wile ska, wy-
stawiona w salonie te ciów kompozytora M l-
lerów, w wersji krótkiej, estradowej – przez 
ziemia sk  publiczno  przyj ta zosta a wr cz
wrogo. Próby wystawienia dzie a napotyka y
na trudno ci”. Zdaniem W. Kalickiego „dopiero 
teraz, w trakcie politycznej odwil y, po wst -
pieniu na tron cara Aleksandra II, warszawski 
teatr wznowi  przygotowania do premiery.

Zaczyna si . I od razu, tu  po uwerturze, zry-
waj  si  ogromne brawa. Moniuszko oddycha 
z ulg . Po introdukcji – znów rz siste brawa. 
Po duecie Halki z Januszem publiczno  wstaje 
z miejsc, ju  nie tylko bije brawo, ale krzyczy 
z entuzjazmu. Widownia zachwycona jest mu-
zyk , ale tak e wspania  Paulin  Rivoli jako 
Halk  i Julianem Dobrskim piewaj cym parti
Jontka. W drugim akcie wybucha entuzjazm po 
duecie Jontka i Halki. W trzecim – po chórze 
wie niaków. Ko czy si  ostatni akt. Publiczno
ogarnia nieomal szale stwo. Po twarzach p yn
zy. Publiczno  wywo uje Korneli  Quattrini 

– sceniczn  Zofi  – trzy razy. Ale to jeszcze nic. 
G ówni bohaterowie Paulina Rivioli i Julian Do-
brski musz  wychodzi  do publiczno ci  14 razy. 

piewaj cy parti  Stolnika Wilhelm Troschel 
i Adam Zió kowski, sceniczny Janusz, wywo-
ywani s  brawami i okrzykami sze ciokrotnie.

Tyle samo razy musz  wyj  do widowni Mo-
niuszko, dyrygent Jan Quattrini i twórca deko-
racji Antoni Sacchetti. Po ród ka , okrzyków, 
braw objawia si  prawdziwie narodowa opera”.

Oddajmy jeszcze g os Lucjanowi Kydry -
skiemu. „28 wrze nia 1865 roku w warszaw-
skim Teatrze Wielkim odbywa si  premiera 
„Strasznego dworu”. O sukcesie swej opery 
Moniuszko pisze do swego przyjaciela: „Do-
brski by  zachwycaj cy! Pie  z kurantami sta-
rego zegara i prolog najwi cej si  podoba y. Or-
kiestra serdecznie mi s u y a”. Odby y si  tylko 
trzy przedstawienia. Z wiadomego wzgl du
carska cenzura zawiesi a dalsze wykonywanie 
opery. Za ycia Moniuszki „Strasznego dworu” 
ju  nie wznowiono, ale czasem wykonywano 
jego fragmenty na koncertach”.
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ZNANI TCZEWIANIE

o wysoki poziom nauczania i konsekwentnie przestrzega
dyscypliny. Jacek mia  szcz cie do dobrej wychowawczyni 
Zofii Konrackiej. Zapami ta a ona swojego wychowanka jako 
szczerego i sympatycznego ucznia, nie stroni cego od dzia-
lalno ci muzycznej. Po latach Konracka otrzyma a z jednost-
ki wojskowej kartk  od Jacka Kli skiego z podzi kowaniem
„z serca p yn cym za trud wychowawczy”. By  to jedyny taki 
szlachetny przypadek w jej pi knej karierze pedagogicznej.

Z powodu systemowych zmian strukturalnych w o wia-
cie, LO im. A. Mickiewicza w Tczewie zosta o praktycz-
nie zlikwidowane, a formalnie w czone (1967 rok) do LO 
im. Marii Sk odowskiej-Curie, gdzie dyrektorem by  Adam 
Jab o ski. Z nieznanych bli ej powodów w klasie maturalnej 
Jacek Kli ski zosta  wydalony z tej szko y w roku szkolnym 
1967/1968. Jego wychowawczyni  by a wtedy mgr Anna 
Andrzejewska. Po up ywie 45. lat trudno ustali  przyczyny 
edukacyjnych k opotów naszego bohatera. Najprawdopo-
dobniej potkn  si  on na ostrej dyscyplinie panuj cej wtedy 
w LO. Wiadomo bowiem, e w ostatnich latach licealnych 
gra  w pó profesjonalnym zespole rockowym. Uczestniczy
w muzycznych koncertach wieczornych i nocnych (tzw. 
non-stop) w Tczewie, czego ówczesna dyrekcja LO zapew-
ne nie chcia a tolerowa . Dzisiejszej m odzie y trudno b -
dzie zrozumie  rygory i konsekwencje ówczesnej surowej 
dyscypliny. Faktem jest, e Jacek Kli ski by  zmuszony 
kontynuowa  edukacj  w LO dla Pracuj cych w Pruszczu 
Gda skim. Tutaj dnia 9 czerwca 1969 roku zda  matur . S -
dz c po wiadectwie dojrza o ci stara  si  zalicza  wszystkie 
przedmioty, a wyró ni  si  ocen  dobr  z j zyka polskie-
go. Zapewne dlatego te  nie podj  próby pój cia na studia. 
Za to du o czyta  i systematycznie pog bia  swoj  wiedz
jako samouk. W pó niejszym okresie (1981) zadeklarowa
ch  podj cia nauki w Studium Kultury O wiaty Doros ych
w Gda sku. Wa ne jest to, e mia wiadomo  i potrzeb  sys-
temowego podnoszenia swoich kwalifikacji. Niestety, z racji 
krótkiego ywota, planów swoich nie zdo a  zrealizowa .

Uzyskanie matury by o w tamtym czasie dobr  przepust-
k  do podj cia pracy w administracji lub us ugach. Z regu y
by a to praca za jedyne 50-60 procent redniego wynagro-
dzenia w sferze produkcyjnej. Na tym, niestety, opiera  si
system realnego socjalizmu i praktyki stosowanej w PRL. 

Pierwszy rok po maturze Jacek Kli ski sp dzi  prak-
tycznie w domu na rozwijaniu swoich pasji i zainteresowa .
Zapewne spodziewa  si  lada tydzie  powo ania do odbycia 
s u by wojskowej. Wtedy by  to oczywisty standard. To ocze-
kiwanie wyd u y o si  nawet do roku. Faktycznie bowiem 
zasadnicz  s u b  wojskow  odbywa  w latach 1970-1972. 
Wszystko wskazuje na to, e w wojsku radzi  sobie ca kiem
dobrze. Jak na artystyczn  dusz  mo e to nieco nawet dziwi .
Ale w a nie w wojsku poznano si  na jego uzdolnieniach pla-
stycznych. Z relacji kolegi „po fachu” artystycznym Francisz-
ka Zakrzewskiego (z tej samej jednostki wojskowej), wynika, 
e w a nie w latach s u by wojskowej powsta y pierwsze ry-

sunki i obrazy Jacka Kli skiego. W ka dym razie czas przy-
musowej s u by wojskowej w jego przypadku nie by  czasem 
zmarnowanym. A cz sto przecie tak bywa o.

Praca zawodowa
Wczesn  jesieni  1972 roku Jacek Kli ski powróci  ze 

s u by w Ludowym Wojsku Polskim. Mia  wtedy 22 lata. 
Te dwa lata pobytu w wojsku spowodowa y wzrost jego doj-
rza o ci spo ecznej. Przyczyni y si  te  do wyra niejszego
skrystalizowania jego zainteresowa  artystycznych. 

Praca zawodowa w krótkim yciorysie Jacka Kli skiego
zajmowa a niespe na 10 lat ycia. Praktycznie by y to lata 
1972-1981. Pierwsz  prac  zawodow  podj  jesieni  1972 
roku w GS (Gminna Spó dzielnia) „Samopomoc Ch op-
ska” w Gniewie na stanowisku klasyfikatora. Praca ta nie 
pasjonowa a m odego cz owieka o zaci ciu artystycznym. 
Wytrwa  w niej pó  roku. Na pocz tku 1973 roku zatrudni
si  na PKP w Tczewie, w „Magazynie G ównym”. Zosta
„starszym magazynierem”. Poniewa  w rodzinie (ojciec 
kolejarz) bliskie by y tradycje kolejarskie, dlatego praca ta 
bardziej ni  poprzednia mu odpowiada a. Osobi cie dobrze 
pami tam Jacka Kli skiego w mundurze kolejarskim. Chy-
ba kolej troch  lubi . Mawia  jednak „ja nie jestem koleja-
rzem, jestem tylko zatrudniony na PKP”. Naturalnie praca 
starszego magazyniera nie dawa a wi kszych mo liwo ci
awansu zawodowego, ani tym bardziej realizacji aspiracji 
artystycznych. Mia  jednak poczucie wykonywania zawodu 
w Tczewie („mie cie kolejarzy”) powszechnie szanowanego 
i lubianego. W sumie wykonywa  prac  na PKP przez blisko 
5 lat. Jego zwierzchnicy wysoko cenili jego zaanga owanie
i sumienno  w wykonywaniu obowi zków. W wydanej oce-
nie podsumowuj c  jego prac  na PKP stwierdzono: „By
sumiennym, kole e skim i zdyscyplinowanym pracowni-
kiem”. Spo ecznie udziela  si  tak e w Radzie Zak adowej.

Trzecim i by  mo e docelowym, a na pewno ostatnim, 
miejscem pracy Jacka Kli skiego, by a Spó dzielnia Miesz-
kaniowa (SM) w Tczewie przy alei Zwyci stwa 6. B dzie
tutaj pracowa  a  do (wczesnej) mierci tj. 3 lata i 9 mie-
si cy. Za porozumieniem stron, z dniem 1 kwietnia 1978 
roku zosta  instruktorem SM do spraw zaopatrzenia ma-
teria owego. Jego wynagrodzenie wynosi o 3700 z otych,
oczywi cie by y to inne z ote ni  obecnie. By o to znacz-
nie poni ej redniej krajowej, ale da o si  za to ju  wy y .
Nade wszystko praca w Spó dzielni Mieszkaniowej otwie-
ra a nowe mo liwo ci, nie tylko realizacji kariery zawodo-
wej, ale i na szybkie zdobycie w asnego mieszkania. Ju  we 
wrze niu 1980 roku zwróci  si  on do Zarz du SM z pro b
o zmian  stanowiska s u bowego. Formalnie uzasadnia  to 
wzgl dami rodzinnymi (niepracuj ca ona i dwoje dzieci). 
Pro ba jego zosta a uwzgl dniona pó  roku pó niej. Z dniem 
1 lutego 1981 roku Jacek Kli ski zosta  zatrudniony w SM 
w Tczewie na stanowisku „instruktora kulturalno-wycho-
wawczego”. Tym razem jego wynagrodzenie wraz z dodat-
kiem do p acy wzros o do 5000 z . Naturalnie podniesienie 
uposa enia mia o swoje znaczenie, ale o wiele wa niejsze
by o podj cie pracy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 
i planami na przysz o . W krótkim czasie w gmachu zarz -
du SM otwarto pracowni  malarsk  Jacka Kli skiego. Mia
tak e mo liwo  realizacji swoich pasji i aspiracji muzycz-
nych. Trzeba obiektywnie przyzna , e ówczesna Spó dziel-
nia Mieszkaniowa (i dzisiejsza SM tak e) dba a o potrzeby 
kulturalne swoich mieszka ców. Najlepiej po wiadczaj  to 
funkcjonuj ce wtedy trzy osiedlowe domy kultury. Puentu-
jac nale y doda , e Jacek Kli ski pracowa  w tczewskiej 
Spó dzielni Mieszkaniowej do dnia 1 stycznia 1982 roku. 
Wyrobi  sobie dobr  pozycj  i zyska  szacunek oraz uznanie 
swoich zwierzchników. 

ycie rodzinne
Z domu rodzinnego wyniós  Jacek Kli ski poczucie so-

lidarno ci i wzajemnej troski o najbli szych. Mia  w sobie 
du  wra liwo  na los i potrzeby drugiego cz owieka. Ju  w 
czasach licealnych szuka  pokrewnej duszy. W klasie trzeciej 
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LO (wtedy klasie X) nawi za  bli sz
sympati  kole e sk  z Teres  Mas ow-
sk . By a ona zaledwie rok od niego 
m odsz  kole ank  z tego samego LO. 
Z up ywem czasu wzajemne zainte-
resowania i sympatia przerodzi y si
w g bokie i trwa e uczucie. 

Po uregulowaniu s u by wojsko-
wej i ustabilizowaniu pracy na PKP, 
Jacek Kli ski móg  zrealizowa  swo-
je plany ma e skie. Latem 1973 
roku o eni  si  z Teres  Mas owsk .
W ten sposób na trwale zwi za y si
dwie artystyczne dusze. W latach 
70. minionego wieku to artystycz-
ne tczewskie ma e stwo uchodzi o
za wzorowe pod ka dym wzgl -
dem. W roku 1974 urodzi  si  pier-
worodny syn ukasz. Na pocz tku
1978 roku na wiat przyszed  drugi 
syn Mateusz. Imiona synów Jacka 
i Teresy Kli skich by y nieprzypadko-
we. Budz  one naturalne skojarzenie ze s awnymi autorami 
Ewangelii Pa skich. Z zebranych relacji wynika, e Jacek 
by  czu ym i opieku czym ojcem. 

Nie da si  opisa  klimatu ycia i twórczo ci rodziny 
Kli skich w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 18. Ty-
tu em uzupe nienia dodajmy, e gdzie  oko o roku 1979 
przeprowadzili si  oni do w asnego mieszkania w 10-pi -
trowym bloku na Suchostrzygach. Ich mieszkanie bardziej 
przypomina o pracowni  artystyczn  ni  zwyczajne lokum 
rodzinne. Praktycznie wszystkie ciany ich mieszkania za-
pe nione by y obrazami i tkanin  artystyczn . Warto doda ,
e Teresa Kli ska okaza a si  prekursork  gobelinów i ki-

limów, i to nie tylko w skali Ziemi Tczewskiej. W jej wy-
padku mo na mówi  o pracowni tkaniny artystycznej. Wie-
czorami w mieszkaniu pa stwa Kli skich zapalano wiece
i rozlega a si  delikatna, wyszukana muzyka, nierzadko 
z najnowszych p yt zachodnich. S uchano równie  poezji, 
dyskutowano o muzyce i literaturze. Czytano te  czasopi-
sma z dziedziny kultury. Nierzadko kto  zagra  na gitarze 
i za piewa . Wszystko to odbywa o si  jedynie przy herbacie 
„ulung” i przy naturalnej serdeczno ci gospodarzy. W tych 
artystycznych wieczorkach uczestniczy a grupa m odzie y
z LO im. Marii Sk odowskiej-Curie, w tym Grzegorz Cie-
chowski i autor tego artyku u. W epoce propagandy Gierka 
i upolityczniania ycia publicznego, my m odzi tczewiacy 
poznawali my inne i bardziej warto ciowe ycie, w a nie w 
„saloniku artystycznym” rodziny Kli skich. Jesieni  1976 
roku „salonik artystyczny” znacznie opustosza , gdy  wielu 
z nas uda o si  na studia. Bardziej wytrwali zagl dali tam 
i w okresie pó niejszym.

Dzia alno  artystyczna
Jacek Kli ski mia  wielu przyjació  nie tylko w rodo-

wisku artystycznym. Pami  o nim zachowa a si  w ró -
nych rodowiskach spo ecznych. Przyjaciele i sympatycy 
wymieniaj  zgodnie trzy jego pasje artystyczne, tj. muzy-
ka, malarstwo i poezja. Jak si  wydaje najwi kszy lad po 
sobie pozostawi  w a nie w malarstwie, które prezentuje 
si  niezwykle ró norodnie i atrakcyjnie. Inspiracji szuka
w ustawicznie czytanych yciorysach wybitnych malarzy 
polskich i zachodnich (np. Witkacy, Cezane, van Gogh). 

Konsekwentnie i latami uczy  si  sztuki malarskiej. Naj-
prawdopodobniej pozostawi  po sobie co najmniej set-
k  obrazów. G ównie by y to obrazy olejne. Najwi cej
ich powsta o w tczewskim MDK-u (Mi dzyosiedlowym
Domu Kultury) przy al. Zwyci stwa 6. By y to g ównie
lata 1978-1981. Dyrektor MDK-U Grzegorz Mu kowski
da  Jackowi pe n  swobod  dzia ania artystycznego. W tym 
okresie praktycznie uczestniczy  on we wszystkich miej-
skich wystawach, zbiorowych i indywidualnych. Od czasu 
do czasu wyje d a  na plenery plastyczne do Trójmiasta 
i na Pó wysep Helski. Wernisa e by y dla niego swoistym 
wi tem kultury. Swoimi obrazami obdarowa  wielu przy-

jació  i sympatyków. Tematyka jego twórczo ci jest rozleg a
i ró norodna, od martwej natury, architektury po abstrakcj
i kosmologi . Nie stroni  te  od portretów i aktu kobiece-
go. Malarstwo stanowi o artystyczne odbicie jego duszy 
i marze  o innym wiecie. Faktem jest, e obrazy Jacka 
Kli skiego zdobi  dzisiaj niejedno mieszkanie w „Grodzie 
Sambora”. Wiadomo te , e pewna ilo  obrazów trafi a do 
kolekcjonerów w Gda sku. Dzisiaj nie ulega w tpliwo ci,
i  obrazy Jacka Kli skiego maj  swoj  mark  i zapewne 
du  warto .

W potocznej opinii Jacek Kli ski uchodzi za znanego, 
cenionego i p odnego malarza. On sam jednak, najpraw-
dopodobniej bardziej chcia  realizowa  si  w muzyce. Nie 
bez znaczenia by  fakt, e w domu rodzinnym ojciec gra  na 
akordeonie. Z czasem muzyka b dzie go porywa a i fascy-
nowa a. Jego zainteresowania muzyczne obejmowa y falk, 
ballady, blues i oczywi cie jazz. Do ko ca swojego krótkie-
go, ale jak e twórczego i ciekawego ycia lubi  s ucha  Boby 
Dylana. Debiut muzyczny Jacka Kli skiego mia  miejsce 
ju  w latach licealnych (16-17 lat). Wszystko wskazuje na 
to, e w drugiej po owie lat 60. minionego wieku debiutowa
i gra  na perkusji w dwóch „kapelach” muzycznych, wpierw 
w zespole „Szkwa y”, a potem w grupie „Lock-up”. Z racji 
wieku i skromnego do wiadczenia by  jedynie jednym z kil-
ku muzyków w tych zespo ach. W zespole „Lock-up” gra
z powodzeniem w sumie kilka lat. W Tczewie zespó  ten 
mia  wielu wielbicieli. W pierwszych latach 70. XX wie-
ku Jacek Kli ski zasila  m odzie owy zespó  „Juventus”, 
funkcjonuj cy przy ko ciele w. Stanis awa Kostki w Tcze-

Kapela „Nocny Poci g”. Jacek Kli ski (flet)
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wie. Liczne sukcesy zespo u „Juventus”, szczególnie na 
festiwalach Sacrosong (Toru  1973, g ówna nagroda), by y
tak e i jego sukcesami! Warto te  zauwa y , e w latach 
70. XX wieku wraz z on  i przyjació mi corocznie je -
dzi  na Jazz Jamboree do Warszawy. Bliski mu by  zna-
komity polski jazz-man Krzysztof Komeda (1931-1969). 
W ko cu lat 70. minionego wieku Jacek Kli ski dorobi
si  w asnej kapeli, czyli zespo u „Nocny Poci g”. W tej 
kapeli grali mi dzy innymi Grzegorz Ciechowski, Kry-
styna Czocher, Krzysztof Okupski i Piotr Pieczewski. 
W 1980 roku grupa „Nocny Poci g” znalaz a si  w ród
laureatów (III nagroda) „Czerwonego Gryfa” na Woje-
wódzkim Przegl dzie Zespo ów Muzycznych w Tczewie. 
W okoliczno ciowym wywiadzie dla „Radia Gda sk”
wypowiedzieli si  Jacek Kli ski i Grzegorz Ciechowski. 
Droga „Nocnego Poci gu” do dalszych sukcesów wydawa-
a si  sta  otworem. Inne jednak ju  trendy ujawni y si

w ówczesnej polskiej muzyce m odzie owej. Pami tajmy, 
e by  to okres „Festiwalu Solidarno ci”. W roku 1981 Jacek 

Kli ski wzi  udzia  w kilku próbach zespo u „Res Publica” 
w Toruniu. Jesieni  1981 roku na kanwie tej grupy wyros a
legendarna grupa „Republika”. Jej liderem by  nie kto inny 
jak Grzegorz Ciechowski. Niestety, w tej kapeli jakby za-
brak o miejsca dla Jacka Kli skiego. Najprawdopodobniej 
muzyka nowofalowa, która jesieni  1981 roku niejako „wy-
buch a” w Toruniu, nie by a ju  jego muzyk . Faktem jest, 
e jego ulubiony ucze  Grzegorz Ciechowski zrobi  jedn

z najwi kszych i zarazem najpi kniejszych karier w pol-
skiej muzyce rockowej lat 80. XX wieku. To w a nie „Re-
publika” i „Obywatel GC” nadawali wtedy ton i jako ci
polskiego rocka. Do dzisiaj kultowy zespól „Republika” 
ma swoich wiernych fanów. Tczewski coroczny (od 11. 
lat) Festiwal im. Grzegorza Ciechowskiego, organizowany 
przez Józefa Golickiego, po wiadcza ponadczasow , orygi-
naln  i klasyczn  warto  jego poezji piewanej i wyj tko-
wej muzyki. Kolejne pokolenie Polaków jest rozmi owane
w muzyce i poezji Grzegorza Ciechowskiego. W tym wy-
padku, jak si  wydaje, ucze  przerós  mistrza. Tym wi k-
sza to jednak chluba i satysfakcja dla Jacka Kli skiego. Po 
wielu latach i licznych sukcesach Grzegorz Ciechowski 
kilkakrotnie przyzna , i  „Jacek Kli ski wprowadzi  mnie 
w wiat muzyki”, by  cz owiekiem, „któremu bardzo du o
zawdzi czam”.

O poezji Jacka Kli skiego mówi si  rzadko i ma o. Pi k-
nie i interesuj co pisa  o niej wybitny pisarz i poeta Roman 
Landowski. Tu trzeba odwo a  si  do jego znakomitego 
artyku u zamieszczonego w „Kociewskim Magazynie Re-
gionalnym” (1987 nr 4), a zatytu owanym jak e wymow-
nie: „Niech b dzie najciszej. O niespe nionym poezjowaniu 
Jacka Kli skiego”. R. Landowski zaliczy  jego poezj  do 
„dokona  godnych ocalenia”. Powsta a ona w latach 1973-
1975. W tym czasie zafascynowa a go poezja Edwarda Sta-
chury (1937-1979) i Rafa a Wojaczka (1945-1971). Ca y
jego zbiorek poetyki liczy  zaledwie dwana cie stron. Po-
ezja Jacka Kli skiego by a bardziej jako ciowa ni  ilo cio-
wa. Zbiorek poetycki, zatytu owany skromnie „Wiersze”, 
by  przepisywany na maszynie, a nast pnie przekazywany 
z r k do r k. Dzi ki R. Landowskiemu przynajmniej trzy 
jego wiersze mo emy pozna  bli ej: „Do przyjació  mo-
ich”, „Powitanie syna” i wiersz bez tytu u. Ostatecznie Ja-
cek Kli ski powróci  do pisania ulubionych ballad, którym 
akompaniowa  na gitarze i harmonijce. Bezpo rednim po-
wodem jego odwrotu od poezji by a lektura wierszy Grze-

gorza Ciechowskiego. Mia  wtedy powiedzie , „skoro ty tak 
piszesz, to ja musz  zamilkn ”.

Jacek Kli ski zamilk  ostatecznie w Noc Sylwestrow  na 
1982 rok. Zmar , jak wymownie i refleksyjnie zapisa  Roman 
Landowski: „zabrany przez bezsensown mier ”. W jego 
dramatycznym przypadku nie przywo ano na czas pomocy. 
Potem by o ju  za pó no. Na niewiele zda y si  post powa-
nie prokuratorskie i przeprowadzona sekcja zw ok. Rzeczy-
wi cie Nowy Rok 1982 zacz  si  w Tczewie le. Na wie
o mierci Jacka Kli skiego w „tczewskim rodowisku kul-
turalnym zrobi o si  smutno”. Mia  przecie  tak wielu ycz-
liwych i oddanych sympatyków. Dodajmy, e uroczysto ci
pogrzebowej przewodniczy  osobi cie ksi dz proboszcz 
Stanis aw Cieniewicz, spokrewniony z rodzin  Kli skich.

Znaczenie
Tczew jest miastem malarzy, muzyków i pisarzy. Kilku 

z nich niew tpliwie zas uguje na swoje monografie. Adam 
Wendt wci  odnosi sukcesy muzyczne i znajduje czas na 
edukacj  muzyczn . Graj  kolejne kapele m odzie owe
(np. „Ajagore”, „Black Flowers”). Szko a Muzyczna edu-
kuje kolejne pokolenie tczewian. Harcerska Orkiestra D ta
w Tczewie wi towa a ostatnio 65-lecie swojej owocnej 
dzia alno ci. W Gremium Malarskim im. Janusza Mokwy 
przy Spó dzielni Mieszkaniowej (tej samej) regularnie 
tworzy kilkunastu artystów. Niedawno odby  si  wernisa
prac p. Stanis awa Buczkowskiego, gdzie upami tniono
jego blisko 35-letni  twórczo  malarsk . W ubieg ym roku 
obchodzono jubileusz 25-lecia malarstwa Piotra Wegiery. 
W tym tczewskim artystycznym rodowisku Jacek Kli -
ski zajmowa  miejsce niezwyk e i wyj tkowe. By  niejako 
bardem artystycznym Tczewa lat 70. XX wieku. Jego ma-
larstwo nosi o prekursorski charakter. Jego muzyka zain-
spirowa a Grzegorza Ciechowskiego, przysz ego lidera 
zespo u „Republika” i „Obywatela GC”. Jedynie wiersze 
Jacka Kli skiego pozosta y, mówi c j zykiem Romana Lan-
dowskiego, „niedope nionym poezjowaniem”. Dramatyczna 
i niepotrzebna mier  Jacka Kli skiego w wieku niespe na
32 lat, w pe ni si  twórczych, sk ania do zadumy nad ludz-
kim losem. Stanowi ona te  ostrze enie dla niejednego ro-
dowiska m odzie owego.

Po Jacku Kli skim pozosta y liczne obrazy, muzyka 
grupy „Nocny Poci g”, ale tak e marzenia i romantyczne 
wspomnienia oraz pami  przyjació . Pozosta  tak e wize-
runek oryginalnego, nadwra liwego i ekstrawaganckiego 
cz owieka, nierzadko kontestuj cego zastan  rzeczywisto .
Nie przypadkiem poszukuj ca m odzie  po prostu do niego 
lgn a. Niew tpliwie ma Jacek Kli ski sta e i wa ne miejsce 
w kulturze miasta Tczewa. By  mo e jego twórczo  i ywot
nale a oby odczyta  na nowo. 

Za pomoc w udost pnianiu informacji i zdj  do tego ar-
tyku u serdecznie dzi kuj : Gabrieli Cieniewicz, Krystynie 
Czocher, Franciszkowi Drelichowi, Józefowi Golickiemu, 
Kazimierze Kandulskiej, Wiolecie Karczewskiej, Edwardo-
wi Kli skiemu, Zbigniewowi Konkolewskiemu, Zofii Kon-
rackiej, Maciejowi i Kajetanowi Kortas, Adamowi Lemka, 
Jadwidze Mitrus, Janowi Morusowi, Grzegorzowi Mu kow-
skiemu, Gra ynie Paczkowskiej, Krzysztofowi Okupskiemu, 
Romanowi Puckowskiemu, Adamowi Przyby owskiemu,
Marianowi Sarnowskiemu, Ró y Sobieralskiej, Romanowi 
Szulcowi i Franciszkowi Zakrzewskiemu.
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Dnia 30 stycznia od 1992 roku 
obchodzony jest jako Dzie
Tczewa. Dzie  ten, poza re-

fleksjami historycznymi i przypomnie-
niem wyzwole czej armii gen. Józefa 
Hallera i powrotu Tczewa do Macie-
rzy, jest okazj  do wr czenia wyró -
nie  tym, którzy swoj  prac  zas u yli
si  dla Tczewa i naszego regionu.

Tegoroczne obchody Dnia Tczewa
Po otwarciu uroczystej sesji Rady 

Miejskiej Tczewa, która mia a miejsce 
w Centrum Kultury i Sztuki i przywia-
taniu go ci przez przewodnicz cego
Rady Miros awa Augustyna, dzieci 
z przedszkola „Jarz binka” wykona y
kantat  o Tczewie, a przemówienie oko-
liczno ciowe zwi zane ze wi tem mia-
sta przedstawi  Kazimierz Ickiewicz.

Uroczysto ci rozpocz a msza w. 
w tczewskiej farze. W homilii mówio-
no wiele o wolno ci, tolerancji, demo-
kracji. Po zako czeniu nabo e stwa
wszyscy udali si  do Kaplicy Pami ci,
gdzie przed tablicami upami tniaj -
cymi pomordowanych i zas u onych
tczewian z o ono kwiaty i od piewano
pie Bo e co  Polsk .

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego uroczysto  poprowadzi
Miros aw Augustyn – przewodnicz cy Rady Miejskiej

Fot. Jacek Cherek

Kantat  o Tczewie wykona y dzieci z tczewskiego przedszkola „Jarz binka”
Fot. Jacek Cherek
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Kolejnym punktem sesji by o wr -
czenie wyró nie . Najwy sze z nich, 
Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, 
otrzyma  ks. Antoni Dunajski, pro-
boszcz parafii w. Józefa w Tczewie. 
Zas ugi ks. Dunajskiego na rzecz mia-
sta przedstawi  Franciszek Drelich, wi-
ceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej (str. 39). Medal „Pro Domo 
Trsoviensi” przyznano Eugeniuszowi 
Markowiczowi – trenerowi grupy lek-
koatletycznej klubu MSKS „Sambor” 
za wykreowanie wielu sportowców 

w kraju i zagranic . Tytu  Tczewia-
nina Roku 2012 (wraz ze statuetk
– w tym roku po raz pierwszy wyko-
nan ) nadano pracownikowi Fabryki 
Sztuk Józefowi M. Zió kowskiemu.

Wyró nienie Rady Programowej 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
„Pier cie  Mechtyldy” wr czono Re-
ginie Kot owskiej w dziedzinie eduka-
cja regionalna, Micha owi Kargulowi 
w dziedzinie wyró niaj ca publicysty-
ka oraz Edwardowi Zimmermannowi 
za dokonania literackie.

Urszul  Wierycho, dyrektora Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Tcze-
wie oraz Alicj  Gajewsk  – dyrektora 
tczewskiej Fabryki Sztuk uhonorowa
srebrnym odznaczeniem Zwi zek In-
walidów Wojennych RP.

Po uroczystej sesji Rady Miej-
skiej Tczewa go cie udali si  do Fa-
bryki Sztuk na otwarcie wystawy 
„Browarnictwo w Tczewie” (patrz 
str. 26-29).

HR

Miros aw Augustyn wraz z prezydentem Tczewa, Miros awem Pob ockim,
przyznaj  ks. Antoniemu Dunajskiemu tytu  „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”

Prezydent Miros aw Pob ocki gratuluje 
Eugeniuszowi Markowiczowi, kawalerowi 

Medalu „Pro Domo Trsoviensi” 

Regina Kot owska i Micha  Kargul 
wyró nieni „Pier cieniem Mechtyldy

Statuetk  Tczewianina Roku odbiera 
z r k prezydenta Józef Zió kowski

Odznaczenie ZIW RP otrzyma y
dyrektor MBP Urszula Wierycho 

oraz dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska 
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FRANCISZEK DRELICH

Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

Ks. Pra at Antoni Dunajski, pro-
boszcz parafii w. Józefa w Tczewie 
i profesor WSD w Pelplinie urodzi  si
3 listopada 1947 roku w Grucie ko o
Grudzi dza. W 1965 roku uko czy
II Liceum Ogólnokszta c ce w Gru-
dzi dzu i wst pi  do Wy szego Semi-
narium Duchownego w Pelplinie. 

wi cenia kap a skie otrzyma
21 maja 1972 roku w Pelplinie z r k
Ksi dza Biskupa Bernarda Czapli -
skiego. Prac  duszpastersk  rozpocz
w Koronowie jako wikariusz. Przez 
nast pne dwa lata by  wikariuszem 
i duszpasterzem akademickim w Gdyni. 

W 1973 roku uzyska  tytu  magistra 
teologii. W 1980 roku uko czy  studia 
doktoranckie na Wydziale Teologicz-
nym KUL i uzyska  tytu  doktora w opar-
ciu o rozpraw  naukow  zatytu owan
„Chrze cija ska interpretacja dziejów 
w pismach Cypriana Norwida”. 

W tym samym roku zosta  powo-
any do pracy naukowo-dydaktycznej 

w Wy szym Seminarium Duchow-
nym w Pelplinie. Na ró nych etapach 
pracy naukowo-dydaktycznej pe ni
funkcj  profesora filozofii Boga, lo-
giki, literatury religijnej, dogmatyki 
i metodyki duszpasterstwa w Wy -
szych Seminariach Duchownych 
w Pelplinie i Elbl gu, w ATK – a potem 
UKSW w Warszawie oraz w Instytucie 
Kultury Religijnej w Olsztynie. Jako 
nauczyciel dyplomowany uczy  tak e
religii w ZSE w Tczewie. 

W ramach pracy w Kurii Bisku-
piej w Pelplinie przez dwana cie lat 
pe ni  funkcj  Dyrektora Wydzia u
Duszpasterskiego. Przez trzy kadencje 
by  cz onkiem  Komisji Episkopatu 
ds. Duszpasterstwa Akademickiego 
oraz cz onkiem Zespo u Koordyna-
cyjnego Krajowej Rady Ruchów Ka-
tolickich. W 1989 roku Ojciec w. Jan 
Pawe  II zamianowa  go swoim kape-
lanem honorowym. Jest tak e kanoni-
kiem honorowym Kapitu y Katedral-
nej Pelpli skiej.

Od 1 stycznia 1992 roku pe ni obo-
wi zki proboszcza w parafii p.w. w. 
Józefa w Tczewie. Naukowo wspó -
pracuje z zespo em polskich norwido-
logów, zw aszcza z Instytutem Bada
nad Twórczo ci  Cypriana Norwi-
da KUL. W latach 2000 i 2008 przy 
wspó pracy z Zespo em Szkó  Eko-

nomicznych im. Ks. Janusza Pasierba 
zorganizowa  w Tczewie dwa ogólno-
polskie sympozja naukowe po wi -
cone twórczo ci Cypriana Norwida, 
w których uczestniczyli najwybitniejsi 
w Polsce znawcy przedmiotu. Owo-
cem drugiego sympozjum sta a si
promuj ca Tczew ksi ka „Norwido-
logów portret w asny” (Tczew 2010) 
przygotowana do druku pod osobist
redakcj  ks. Dunajskiego.

Ks. dr Antoni Dunajski równolegle 
do pracy duszpasterskiej i dydaktycz-
no-naukowej zajmuje si  prac  publi-
cystyczn . Jest autorem o miu ksi ek,
kilkudziesi ciu artyku ów ci le nauko-
wych oraz blisko tysi ca esejów, szkiców 
literackich, reporta y i kronikarskich 
notatek. Wydana z okazji czterdziestole-
cia kap a stwa broszurowa bibliografia 
drukowanych publikacji ks. Antonie-
go Dunajskiego pod tytu em „Pismo to 
op atek, którym ama  si  trzeba” (Pel-
plin – Tczew 2012) podaje 1085 pozycji. 
W wi kszo ci s  to artyku y o charakte-
rze popularnonaukowym. 

Wyró niony otrzyma  literack  Na-
grod  Pokojow  Fundacji Reinholda 
Schneidera z Hamburga w 1978 roku za 
esej „O. Maksymilian Kolbe, Reinhold 
Schneider i Ditrich Bonhoffer – jako 
krzewiciele pokoju w s u bie chrze-
cija skiego sumienia” oraz dwukrot-

nie nagrod  polonijn  Fundacji Fran-
ciszka Skowyry z USA za publikacje 
o charakterze naukowym (1985 i 1988). 
W roku 1997 otrzyma  nominacj rodo-
wiskow  w rankingu „Wybitni twórcy 
nauki i kultury w Regionie Gda skim”.
Na prowadzonych przez ks. Dunajskie-
go seminariach naukowych powsta o
ponad 100 prac magisterskich, a ponad 
dwudziestu jego magistrów zosta o
skierowanych na studia doktoranckie. 

Nominowany ma znacz cy wk ad
w badania nad literatur  pi kn
w aspekcie jej powi za  z religi
i teologi , zw aszcza nad twórczo ci
Cypriana Norwida. Natomiast najwa -
niejszym publicystycznym wk adem
ks. Dunajskiego w dzie o ewangeli-
zacji sta a si  wykorzystywana w ró -
nych zak tkach Polski i w cz ciach
wielokrotnie przedrukowywana jego 
ksi ka pt. „Porozmawiajmy o naszym 
Bogu” (Pozna  1997), rozprowadzona 
przez wydawnictwo „W drodze”. 

Od blisko czterdziestu lat ks. 
A. Dunajski prowadzi nieprzerwanie 
w kilku czasopismach swoje sta e ru-
bryki: najpierw w „Mszy wi tej”,
potem w „Go ciu Niedzielnym”, 
a obecnie w „Pielgrzymie”. Uczestniczy 
w naukowych sympozjach i kongre-
sach krajowych oraz zagranicznych. 

Pe ni c od dwudziestu lat urz d
proboszcza w parafii w. Józefa 
w Tczewie we wspó pracy z ksi mi
wikariuszami oraz wiernymi wiecki-
mi, do których ma wielkie zaufanie, 
dok ada wszelkich stara , by parafia 
ta by a „wspólnot  wspólnot w misji”, 
wkomponowan  nie tylko w struktury 
eklezjalne, ale tak e lokalne, miejskie. 
Przyk adem tego mog  by  organi-
zowane corocznie w tej parafii przez 
Akcj  Katolick  festyny parafialne, 
szeroki zakres dzia alno ci parafialne-
go Caritasu oraz trwaj ca przez ca e
dwudziestolecie organizacja wypo-
czynku dzieci w wakacyjnych miesi -
cach. Nale y tak e podkre li  trosk
o utrzymanie i rozwój bazy lokalowej 
parafii, by s u y a ona nie tylko celom 
duszpasterskim, ale tak e integracyj-
nym, kulturalnym i socjalnym. God-
n  uwagi jest nadzwyczajna dba o
o pi kno celebry nabo e stw i powag
modlitwy.

Ksi dz proboszcz dr Antoni Du-
najski dokonaniami naukowymi, prac
duszpastersk  i wiadectwem ycia za-
wiadcza o wielko ci Cz owieka i Ka-

p ana. Promuje miasto Tczew w kraju 
i poza jego granicami. 

W g bokim prze wiadczeniu
zg aszaj cych t  kandydatur , ks. 
Antoni Dunajski jest przyk adem pe -
nej harmonii m dro ci, pracowito ci
i patriotyzmu. Odznacza si  niezwyk
wra liwo ci  i subtelno ci  wyra ania
uczu .

ycie jest d ugie, je li jest pe ne
tre ci – Longa est vita si plena est. 

Do Laureata kierujemy nale ne
wyrazy atencji i gratulacji. yczymy
si  w dalszym czynieniu szlachetnych 
dokona  na niwie duszpasterskiej 
i naukowej. 

Dzi kujemy Panu Przewodnicz -
cemu i wysokiej Radzie Miejskiej za 
wspania omy lno  i jednog o n  apro-
bat  wniosku nadania tytu u „Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa”. A.D. 2013.
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ANALIZA ZAWARTO CI KMR

Gala rozdania statuetek odby a si  7 lutego br. w Re-
stauracji K2 w Borzechowie. Pomys odawc  na-
grody jest Towarzystwo Spo eczno-Kulturalne im. 

Ma gorzaty Hillar.
Patronat honorowy nad uroczysto ci  obj li Mieczys aw

Struk – Marsza ek Województwa Pomorskiego, Marzena 
Kempi ska – Starosta wiecki, Leszek Burczyk – Starosta 
Starogardzki, Józef Puczy ski – Starosta Tczewski, Miro-
s aw Pob ocki – Prezydent Tczewa, Edmund Stachowicz 
– Prezydent Starogardu Gd. i Krzysztof Trawicki – Wójt 
Gminy Zblewo.

Kapitu a do nagrody „Kociewskie Pióro 2012” pod prze-
wodnictwem prof. Tadeusza Linknera nominowa a osoby i in-
stytucje za osi gni cia i zas ugi dla regionu Kociewia w dzie-
dzinie literatury, publicystyki i animacji kultury w 2012 roku 
oraz przyzna a dwie statuetki za ca okszta t pracy twórczej.

Nominowani w kategorii publicystyka
Krystyna Gierszewska (Lignowy Szlacheckie) – dzia-

a w ró nych organizacjach kobiecych. Organizuje ró ne
wydarzenia kulturalne, historyczne, okoliczno ciowe. Jest 
równie  pomys odawc  i organizatorem Sympozjum Kuli-
narnego „O je ciu na Kociewiu”, którego celem jest poka-
zanie bogactwa kociewskiej kuchni. Jest autork  publikacji 
„Dawne smaki Kociewia” – ksi ki kucharskiej. 

Wies aw Brzoskowski (Starogard Gd.) – autor wielu 
ksi ek popularyzuj cych histori  Kociewia, a szczególnie 
ziemi skarszewskiej. Ostatnia ksi ka zatytu owana jest 
„Dzieje trójwsi (Wi ckowy, Malary, Junkrowy)”.

Marek Kordowski (Opalenie) – jeden z najp odniej-
szych publicystów, którego zainteresowania koncentruj  si
w dziedzinie historii regionu, zw aszcza ziemi gniewskiej 
i rodzinnej wsi Opalenia. 

„Kociewskie Pióro 2012” w kategorii 
publicystyka otrzymuje Wies aw Brzoskowski 

Nominowani w kategorii literatura:
Marek Biegalski (Starogard Gd.) – autor dwóch tomi-

ków wierszy. Od wielu lat uczestniczy w Biesiadach Lite-
rackich w Czarnej Wodzie. Aktywnie zaanga owany jest 
w ycie kulturalne Starogardu Gda skiego.

Bogdan Kruszona (Starogard Gd.) – autor ksi ek po-
wi conych wspó czesnej historii Polaków: „ cie ki i drogi 

starogardzkiej „Solidarno ci”, „Imigranci z obozu Bramsche 
– Hesepe Hamburg 89” oraz „Wachman Stalagu XI A Alten-
grabow”.

Mateusz Brucki (Starogard Gd.) – m ody poeta utytu o-
wany wieloma nagrodami literackimi. Wyda  dwa tomiki.

Jolanta Steppun (Starogard Gd.) – zadebiutowa a tomi-
kiem wierszy „Szkice z drugiego brzegu”, w którym przed-
stawia wielobarwny obraz wiata, gdzie przeplataj  si  for-
my poetyckiej refleksji. 

Mieczys awa Krzywi ska (Skarszewy) – autorka tomi-
ku wierszy „Nuty zmierzchu”. Z wierszami Mieczys awy
Krzywi skiej mo na by o zetkn  si  w lokalnych gazetach 
oraz albumie fotograficznym prezentuj cym ziemi  skar-
szewsk ..

Regina Kot owska (Fr ca, gm. Morzeszczyn) – ko-
ciewska poetka zadebiutowa a w 2011 roku tomikiem „To 
tylko s owa…”. Autorka wielu artyku ów, legend oraz kilku 
pozycji ksi kowych po wi conych Lalkowom oraz ziemi 
sm towskiej.

Statuetk  „Kociewskie Pióro 2012”  w dziedzi-
nie literatura otrzyma a Jolanta Steppun

Nominowani w kategorii animacja kultury: zespo owo:
Szko a Filialna w Bratwinie – jest placówk  z klasami 

0-III. Nauczyciele tej szko y wraz z uczniami od wielu lat 
kultywuj  tradycje i obrz dy Kociewia. Przyczyniaj  si  do 
promocji Kociewia w kraju i za granic .

Zespó  Pie ni i Ta ca „Modraki” (Pelplin) – zespó
przybli a kultur , obyczaje, tradycje i folklor Kociewia, za-
równo w ród mieszka ców tego regionu jak i w wielu miej-
scach w Polsce. 

Fabryka Sztuk (Tczew) – jest jedn  z najbardziej ak-
tywnych instytucji kultury w Tczewie i na Kociewiu. Pro-
wadzi ró norodne dzia ania na rzecz zachowania i propago-
wania dziedzictwa, tradycji i warto ci kulturowych regionu 
kociewskiego.

Noc Bardów (Starogard Gd.) – na scenie „Nocy Bar-
dów” wyst pi o ponad 630 adeptów poezji piewanej,
piosenki aktorskiej. Efektem wspólnej pracy m odych wy-
konawców jest wydana w 2005 roku p yta zatytu owana
„Z gitar  do nieba”, zawieraj ca najwa niejsze utwory Ry-
szarda Rebelki, w ich w asnych interpretacjach.

Kawiarenka pod gwiazdami (Starogard Gd.) – miejsce 
spotka  ludzi twórczych, którzy mog  po raz pierwszy pu-
blicznie zaprezentowa  swoj  twórczo .

Kociewskie Pióro w kategorii Animacja 
Kultury zespo owo otrzyma a Alicja Gajewska

Fabryka Sztuk

HALINA RUDKO

Kociewskie Pióra po raz siódmy

Pomys  nagrody Kociewskie Pióro zrodzi  si  w 2005 roku i ma na celu uhonoro-
wa  ludzi, którzy swoj  prac  literack , publicystyczn  i kulturaln  zas u yli si  dla 
Kociewia. Do 2011 roku przyznano cznie 58 statuetek. W tym roku do czy  po raz 
pierwszy powiat wiecki, który równie  nale y do regionu Kociewia.
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Indywidualnie nominowani w kategorii animacja kultury:
Ewa J drzejewska – nauczycielka regionalistka z Byto-

ni, autorka realizowanego w szkole od 1997 roku Programu 
Edukacji Regionalnej, wspó organizatorka trzech pierw-
szych Konferencji Nauczycieli Regionalistów Kociewia; 
wspó twórca pierwszej Izby Regionalnej w starej szkole 
w Bytoni. 

Leszek Baczkowski (Frank) – artysta, rze biarz, cz o-
nek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, twór-
ca kapliczek i innych rze b. Jego szopki bo onarodzeniowe
podziwiaj  mieszka cy nie tylko Kociewia, ale te  innych 
stron Polski. 

Alicja S yszewska (Pelplin) – poprzez swoje dzia ania
przybli a kulturalne dziedzictwo cystersów oraz szeroko ro-
zumian  kultur  regionu kociewskiego. Jarmark Cysterski to 
jedna z wa niejszych imprez, które odbywaj  si  na terenie 
powiatu tczewskiego, a w których nieoceniony jest wk ad
Alicji S yszewskiej.

Alina Jele  (Kote e) – organizatorka imprez kulturo-
wych o zasi gu krajowym: I i II Krajowy Festiwal Kabare-
tów Kó  Gospody  Wiejskich. Jest pomys odawc  i realiza-
tork  licznych projektów wp ywaj cych na wszechstronny 
rozwój kobiet regionu Kociewia. 

Jerzy Kami ski (Bar o no) – wielce zas u y  si  dla 
kultury i sztuki ludowej Kociewia. Jego prace w postaci 
kapliczek przydro nych i krzy y mo emy spotka  na roz-
stajach dróg, przy posesjach prywatnych, w ko cio ach,
w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych, tak na Ko-
ciewiu jak i innych regionach naszego kraju. 

Kociewskie Pióro w kategorii Animacja 
Kultury indywidualnie otrzymuje Alina Jele

Za ca okszta t pracy twórczej
Kociewskie Pióro 2012 otrzymali:

Tadeusz Wrycza – ca e ycie zwi zany jest z Tczewem 
i Kociewiem. Prowadzi dzia alno  na rzecz szeroko poj tej
edukacji wodnej i melioracyjnej, ze szczególnym uwzgl d-
nieniem dorzecza Wis y. Jest organizatorem i wspó organi-
zatorem wielu konferencji, w tym o zasi gu krajowym. Au-
tor wielu odczytów, prelekcji i wyk adów. 

Józef Zió kowski – wieloletni dziennikarz „Dziennika 
Ba tyckiego”. Autor 13 publikacji ksi kowych, w tym al-
bumowych. Debiutowa  w 1997 roku ksi k  „Drogi do suk-
cesu”. Pracownik tczewskiej Fabryki Sztuk, komisarz wielu 
wystaw historycznych, które zachwycaj  nie tylko miesz-
ka ców Kociewia, ale te  zyska y uznanie za granic .

Jolanta Steppun obok nominowanych

Wies aw Brzoskowski (w rodku)
po ród nominowanych 

Krystyny Gierszewskiej i Marka Kordowskiego

Alina Jele  (z prawej) Alicja S yszewska,
Leszek Baczkowski oraz Ewa J drzejewska

Wójt gminy Zblewo Krzysztof Trawicki (z prawej)
z nagrodzonymi

Tadeusz Wrycza i Józef M. Zió kowski
Wszystkie fot. Jacek Cherek
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KONTERFEKTY

JAN EJANKOWSKI

46 lat Muzeum w Piasecznie
c z   c z w a r t a

Wnast pnych latach w piaseckim muzeum zor-
ganizowano szereg sesji naukowych i popu-
larnonaukowych oraz okoliczno ciowych
wystaw. Oto niektóre z nich. 

W sobot  19 lutego 2000 roku Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego oddzia  w Piasecznie wspólnie z Instytu-
tem Kaszubskim w Gda sku zorganizowa y sesj  naukow
po wi con  80-leciu powrotu Pa stwa Polskiego na Pomo-
rze. Po inscenizacji historycznej, wykonanej przez „Piasec-
kich Kociewiaków” referaty wyg osili:

• prof. Józef Borzyszkowski – Pomorze na pocz tku XX 
wieku i jego droga do niepodleg ej Rzeczypospolitej;

• Kazimierz Ickiewicz – Powrót Tczewa do Rzeczypo-
spolitej w 1920 roku;

• Andrzej Grzyb – Powitanie Wojska Polskiego w Staro-
gardzie i Pelplinie w 1920 roku.

Po dyskusji uczestnicy zwiedzili okoliczno ciow  wy-
staw 1.

W sobot  30 czerwca 2000 roku muzeum w Piasecznie 
wspólnie z Instytutem Kaszubskim w Gda sku, Towarzystwem 
Ziemi Sztumskiej i Towarzystwem Ziemi Kwidzy skiej zorga-
nizowa y w Piasecznie sesj  popularnonaukow , po wi con
80-leciu plebiscytu na Powi lu. Referaty wyg osili:

• prof. Józef Borzyszkowski – Polacy a Niemcy na Po-
morzu w latach 1918-1920;

• Andrzej Lubi ski – Przygotowania i przebieg plebiscy-
tu na Powi lu.

Po pocz stunku i zwiedzeniu wystawy uczestnicy uda-
li si  autokarem do Janowa, Piek a i Kwidzyna, sk adaj c
w miejscach pami ci kwiaty2.

W sobot  5 grudnia 2000 roku mia a miejsce sesja po-
pularnonaukowa po wi cona twórczo ci Józefa Chociszew-
skiego, który by  sekretarzem Towarzystwa Rolniczego 
w Piasecznie. Wprowadzeniem by o widowisko historycz-
ne nawi zuj ce do pierwszych lat dzia alno ci miejscowego 
kó ka rolniczego. Referaty wyg osili:

• prof. Tadeusz Linkner – Józef Chociszewski – Kraszew-
skim swojej okolicy, Kraszewskim ludu;

• Ryszard Szwoch – Chociszewski jako znany publicysta 
i wydawca z prze omu XIX i XX wieku.

Po dyskusji uczestnicy zwiedzili okoliczno ciow  wy-
staw 3.

Dnia 3 marca 2001 roku odby a si  sesja popularnonau-
kowa po wi cona 35-leciu powstania muzealnej placówki 
w Piasecznie i 10-leciu przekszta cenia tej placówki w Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Po inscenizacji 
historycznej referaty wyg osili: Jan Ejankowski i Marek 
Lidzbarski4.

W sobot  21 kwietnia 2001 odby a si  kolejna sesja 
popularnonaukowa po wi cona dzia alno ci Towarzystw 
Ludowych na Kociewiu. Wprowadzeniem do sesji by a in-
scenizacja historyczna pt.: „Towarzystwa Ludowe na ziemi 

gniewskiej” w wykonaniu „Piaseckich Kociewiaków”, a po 
tym dwa wyst pienia prelegentów:

• Ryszard Szwoch – Udzia  elit lokalnych w dzia alno ci
Towarzystw Ludowych na Kociewiu;

• Jan Ejankowski – Dzia alno  Towarzystwa Ludowego 
w Piasecznie w latach 1911-19395.

W sobot  27 pa dziernika 2001 roku odby a si  ostatnia 
sesja naukowa. Tym razem po wi cona Krwawej Kociew-
skiej Jesieni na tutejszej ziemi, anno 1939 roku. O godzi-
nie 10:00 Msza wi ta w intencji pomordowanych, któr
sprawowa  ks. pra at dr Kazimierz Myszkowski. Kap an
w homilii m.in. powiedzia : e wspaniali patrioci (którzy 
zgin li w miejscach ka ni – przyp. autora) byli kszta towani
w katolickich rodzinach, które zda y egzamin ze swej wiary 
i mi o ci do Ojczyzny6.

Po powrocie z ko cio a do muzeum dziewcz ta z zespo-
u „Piaseckie Kociewiaki” przedstawi y wzruszaj c  insce-

nizacj  historyczn  (autor J. Ejankowski), po wi con  tym 
tragicznym wydarzeniom. Pad y s owa:

Wiele tajemniczych lasów ro nie na kociewskiej ziemi 
(…) – Dla nas najdro sze miejsca u wi cone krwi  m czen-
ników to Górna Grupa, Cisowy Las, Zaj czek, tczewskie ko-
szary i Las Szp gawski7.

S owa p yn ce z serc tych m odych dziewcz t do ez
wzruszy y licznie zgromadzon  publiczno , w wi kszo ci
najbli si pomordowanych z Piaseczna, Gniewu, Tczewa, 
Starogardu, Olsztyna, Torunia i z Toronto (Kanada). Refe-
raty wyg osili:

• prof. Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gda skie-
go, który m.in. powiedzia  – rok 1939 jest zapomniany, 
obecnie próbuje si  niektóre fakty historyczne przedstawi
w innym wietle. Przypomnia , e du e zas ugi w zakresie 
bada  nad wydarzeniami z 1939 roku ma Fundacja Pomor-
skie Archiwum Armii Krajowej. Prof. swoje wyst pienie
zako czy  nast puj co: Pomorze we wrze niu, pa dzierniku,

Piaseckie Kociewianki prezentuj  historyczny 
scenariusz dotycz cy pomordowanych

Fot. ze zbiorów autora
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listopadzie 1939 roku zosta o us ane miejscami morderstw, 
dolinami mierci.

• Ryszard Szwoch – Eksterminacja ludno ci Kociewia 
podczas Krwawej Kociewskiej Jesieni.

Po zwiedzeniu wspania ej, wzruszaj cej wystawy i po 
spo yciu obiadu uczestnicy udali si  do Lasu Szp gawskie-
go, gdzie na grobach zapalono znicze i wspólnie odmówiono 
modlitw  za pomordowanych8.

Uczestnicz ca w spotkaniu p. Maria Samulewska 
z Toronto, krewna zamordowanego Leona Samulewskiego 
z Gniewu poprosi a mnie o opracowany przeze mnie sce-
nariusz, który dziewcz ta zaprezentowa y na pocz tku sesji. 
Pro b  spe ni em. I w ten sposób jej córka, Daniela Samu-
lewska, z grup  m odzie y polonijnej, w niedziel  16 listo-
pada 2003 roku w parafii w. Stanis awa w Toronto 5-krotnie 
zaprezentowa a gehenn  mieszka ców Gniewu i okolicy je-
sieni  1939 roku. 

To patriotyczne wydarzenie pozytywnie oceni a prasa 
polonijna9.

Potem mia y i maj  miejsce nast pne ró norakie spo-
tkania okoliczno ciowe, wystawy i inne imprezy organizo-
wane przez kierownika piaseckiego muzeum Marka Lidz-
barskiego.

Na pocz tku czerwca 2006 roku otwarto wspania  wy-
staw  prac Ma gorzaty Czernik pt.: „Mistrz Reymont i Ma -
gorzata”. Przygotowania do tej wystawy trwa y kilka lat
– mówi Jerzy Mazurek, z-ca dyrektora muzeum z Warszawie.

– J zyk Reymonta nie jest atwy – mówi p. Ma gorzata.
– Cztery pory roku Reymonta, cztery ywio y, to by o dla 
mnie wyzwanie. A do zgromadzonych w sali wystawowej 
piaseckiego muzeum powiedzia a: Drodzy Pa stwo, jeste-
cie tu jak w raju. Macie tu pi kny krajobraz, ogromny po-

tencja , którego my mieszczuchy wam zazdro cimy10.  Wysta-
wa by a czynna do 15 lipca 2006 roku. Pozytywnie oceniona 
przez zwiedzaj cych.

Nast pne wystawy – a by o ich sporo, by y po wi cone
m.in. procesowi norymberskiemu, konkretnie zbrodniarzom 
i ich ofiarom11. W dniu 11 listopada 2010 roku odby a si
kolejna wystawa po wi cona Krwawej Kociewskiej Jesieni 

1939 roku w Piasecznie i okolicy. Najpierw Msza w. w in-
tencji Ojczyzny w ko ciele, po niej sk adanie kwiatów przed 
obeliskiem ku czci pomordowanych mieszka ców Piasecz-
na, nast pnie uroczyste otwarcie wystawy z prelekcj  Marka 
Lidzbarskiego.

7 czerwca 2011 roku otwarto wystaw  po wi con yciu
i twórczo ci Stanis awa i Wandy Warcha owskich, wybit-
nych dzia aczy polonijnych w Brazylii, z udzia em ich córki 
Beatriz, która do Polski przyby a po raz drugi. Wprowadze-
niem do uroczysto ci by  wyst p „Piaseckich Kociewiaków”, 
a nast pnie promocja ksi ki pt.: „I polecia  w wiat daleki… 
Wspomnienia z Brazylii, Polski i Peru” – autorstwa Stanis a-
wa Warcha owskiego. Ca o  prowadzi a córka Beatriz12.

22 wrze nia 2011 roku nast pna wspania a wystawa po-
wi cona 90-leciu nawi zania stosunków dyplomatycznych 

mi dzy Brazyli  a Polsk .
Tradycyjnie po wyst pie „Piaseckich Kociewiaków” 

uroczysto  otworzy  kierownik muzeum Marek Lidzbarski. 
Nast pnie prelekcj  o Polonii brazylijskiej wyg osi  prezes 
Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego i by y ambasador Pol-
ski w tym kraju, Stanis aw Pawliszewski. Mówca nadmieni ,

Uczestnicy sesji w Lesie Szp gawskim
Fot. ze zbiorów autora

Prace Ma gorzaty Czernik zafascynowa y ogl daj cych
Fot. ze zbiorów autora
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e aktualnie w Brazylii mieszka 1,5 mln obywateli polskie-
go pochodzenia i Polaków oraz, e Brazylia by a pierwszym 
pa stwem Ameryki aci skiej, która nawi za a stosunki dy-
plomatyczne z Polsk  w dniu 27 maja 1920 roku13.

Tu musz  nadmieni , e dyrekcja Muzeum Polskiego 
Ruchu Ludowego w Warszawie i nasz oddzia ci le wspó -
pracuj  z brazylijsk  Poloni , st d tyle wystaw o tym kra-
ju. Go cili my w Piasecznie ma e stwo Wandy i Andrzeja 
Hamerskich (potomkowie Kociewiaków z okolic Czarnej 
Wody), którzy od lat skutecznie promuj  Kociewie na ob-
czy nie i za to zostali – na mój wniosek – wyró nieni meda-
lem Chwalb  Grzymis awa14.

Dwukrotnie odwiedzi  nas Wiktor Koz owski (potomek 
Kociewiaków z okolic wiecia), autor ksi ek o brazylij-
skiej Polonii wywodz cej si  z okolic Kociewia i Powi la.
To on ze mn  odwiedzi  redakcj  „Kociewskiego Magazy-
nu Regionalnego”, konkretnie p. Romana Landowskiego. 
W czwartym numerze „KRM” z 2001 roku ukaza  si  jego 
artyku  pt.: „Jak Pomorzacy w Brazylii si  znale li” i jego 
gadka pt.: „Jezdem Stamój”. 

I ostatnia wystawa, po wi cona Polonii w Argentynie, 
zosta a otwarta w rod  30 stycznia 2013 roku. Uroczysto
rozpocz  organizator wystawy Marek Lidzbarski, który 
poda  najwa niejsze dane dotycz ce Polonii argenty skiej.
Nast pnie „Piaseccy Kociewiacy” w 30-minutowym progra-
mie zata czyli najpi kniejsze nasze ta ce z przy piewkami
i gadkami. By y ciasto, kawa i herbata. Uczestnikami by a
m odzie  gimnazjalna ze Sm towa i mieszka cy Piaseczna.

Oprócz sesji, wystaw, spotka  i innych uroczysto ci,
które stale si  odbywaj , piasecka placówka muzealna dys-
ponuje ciekawymi zbiorami gazet, ksi ek (niektóre w ory-
ginale). Dysponujemy kserokopiami „Piasta” – pisma, które 
powsta o przy pomocy finansowej pierwszych trzech Towa-
rzystw Rolniczych w Piasecznie, Bobowie i Pieni kowie.
Pierwszy numer ukaza  si  3 stycznia 1867 roku15.

W numerze czwartym jest przemówienie Józefa Choci-
szewskiego „O Zacno ci Stanu Rolniczego”, wyg oszone
w trzeci  rocznic  za o enia Towarzystwa Rolniczego 
w Piasecznie. Obchody rocznicowe zawsze by y wielkie16.

W tym samym numerze jest sprawozdanie z posie-
dzenia Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie w dniu 9 
stycznia 1967 roku i wiersz miejscowego organisty i na-
uczyciela Jana Stefa skiego pt.: „Prolog”. Utwór sk ada si
z 23 zwrotek. Autor pot pia szerz ce si  pija stwo. Popiera 
o wiat , pracowito , ad i porz dek w domu i zagrodzie, 
oddaje nale n  cze  naczelnikowi Kraziewiczowi i Pia-
secznu pisz c:

Prezes Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego 
Stanis aw Pawliszewski

M odzie  z zainteresowaniem zwiedza wystaw
dotycz c  Polonii argenty skiej

W nowym roku wszyscy yjmy!
Niech nam ycie s odko p ynie;
A powstawszy wykrzykniemy:
„Niech Piaseczno wieki s ynie”17.

10 lutego 2013 roku min o 206 lat od dnia, kiedy pod-
pu kownik Józef Hurtig raportowa  gen. Janowi Henrykowi 
D browskiemu, e wysy a patrol ku Gociewiu18.

Sze dziesi t osiem lat pó niej wybitny etnograf Oskar 
Kolberg napisa  m.in.: W Pelplinie ks. R bca opowiada
mi pouczaj ce szczegó y o yciu Kaszubów i Kociewiaków 
(z okolic Gniewa i Tczewa)19.

W tym samym tomie na 42 stronie jest wzmianka, która 
brzmi: „Kociewiacy pod Pelplinem”, a na 44 stronie infor-
macja o Piasecznie, Krasiewiczu (Kraziewiczu) i o pierw-
szym pi mie rolniczym dla w o cian pt. Piast20.

Porz dkuj c archiwum piaseczy skiego oddzia u Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 
natrafi em na fragment ciekawego sprawozdania (odpis 
– maszynopis) Kazimierza Langiego, w którym wymienio-
no: Kociewiaki, Kociewie.

Dzi ki yczliwo ci by ego burmistrza Gniewu i by ego
mojego ucznia Bogdana Badzionga, otrzyma em ca e spra-
wozdanie Kazimierza Langiego z podró y odbytej w dniach 
18-29 maja 1883 roku na l sk, w pozna skie i do Prus Za-
chodnich w celu zbadania organizacji kó ek w o cia skich21.

Wy ej wymieniony odby  podró  na polecenie komitetu 
centralnego Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego i Rady 
Powiatowej Krakowskiej. Podaje, e podró poleci a mi dy-
rekcja Towarzystwa wzaj. ubezp. w Krakowie.

Ustalono tak e zalecenia:
1. Nawi za  bli sze stosunki z m ami, którzy ju

tam zas ug  po o yli oko o o wiaty ludu polskiego 
i obrony jego od germanizacyjnego i finansowego 
nacisku pruskiego;

2. Zapyta  ich, jak oni poczynali sobie przed 20-laty…;
3. Ustali  konkretne wnioski.
Sprawozdanie sk ada si  z trzech cz ci: Na Górnym 

l sku, W Ksi stwie Pozna skim i W Prusach Zachodnich 
(od strony 25 do 48). Kazimierz Langie, opisuj c pioniersk
dzia alno  Juliusza Kraziewicza w Piasecznie, korzysta
z ustnych i pisemnych relacji wielu informatorów, m.in. 
dr. W adys awa ebi skiego, w a ciciela drukarni (niegdy
J.I. Kraszewskiego), wybitnego ekonomisty i znawcy lite-
ratury w o cia skiej22 i ksi dza Franciszka Ksawerego Mo-
rawskiego, urodzonego 18 kwietnia 1825 roku w Gniewie, 
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Przypisy:
1   Zaproszenie na ww. sesj  i scenariusz historyczny, mps. (w zbiorach 

autora).
2   Zaproszenie na ww. sesj  i scenariusz historyczny, mps. (w zbio-

rach autora).
3   Ejankowski J., Umi owa  lud pomorski (o Józefie Chociszewskim), 

„Pielgrzym” z dn. 7 i 14 I 2001 r., s. 20.
4   Zaproszenie na ww. sesj  i scenariusz historyczny, mps. (w zbio-

rach autora).
5  (as), Walka o polsko  na Kociewiu. Sesja popularnonaukowa 

w Piasecznie, „Tygodnik Tczewski” z dn. 25 kwietnia 2001 r.
6   Zió kowski J., Piaseczno. Wrzesie  1939 roku na Kociewiu. Nie 

zapominajmy, „Dziennik Ba tycki”, 9.11.2001 r., s. 4.
7   Tam e. s. 4
8   Pami tkowe, kolorowe zdj cia.
9   Rogulska Z., Pami ci Tych, którzy zgin li na Pomorzu, „Zwi zko-

wiec”, nr. 49, z dn. 27.11.2003 r., s. 19.
10   Paszkowska K., Piaseczno. Wystawa prac Ma gorzaty Czernik. 

Twórczo  inspirowana, „Dziennik Ba tycki”, z dn. 14-15.06.2006 
r., s. 5., M. Czernik jest uczennic  prof. Tadeusza Dominika.

11 Proces Norymberski, Muzeum Tradycji Niepodleg o ciowych,
ód  2006, scenariusz – broszura ze zdj ciami, s. 62.

12   „Nowiny Gniewskie”, nr 5/ maj 2011, s. 6.
13   AS. Przyja  mi dzykontynentalna czyli nowa wystawa w Piasecz-

nie „Nowiny Gniewskie”, nr 10/2011, s. 22.

14  Paj kowska-Kensik M., Chwalba Grzymis awa – wyró nieni za zas u-
gi dla Kociewia, „Kociewski Magazyn Regionalny”, nr 4/212, s. 16.

15   Bukowski A., Juliusz Kraziewicz pionier polskich kó ek rolniczych,
Gda sk 1978, s. 45.

16   „Piast”, nr 4, s. 25-31.
17   Tam e, s. 36. Jan Stefa ski jest autorem innych wierszy.
18  (PZ), Urodziny agodnej krainy, „Gazeta Tczewska”, nr 6 z dn. 

7.02.2013.
19 Burszta J., Pomorze Oskara Kolberga, Oskar Kolberg, Pomorze,

tom 39, s. XXIV.
20 Tam e, s. 42, 44.
21 Zachowana oryginalna pisownia.
22 Odse acze (odsy acze), s. 49. K. Langie podaje, e korzysta  tak e

z prac drukowanych dr. W. ebi skiego.
23 Ks. H. Mross, S ownik biograficzny kap anów diecezji che mi skiej

wy wi conych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 209-210.
24 Langie K., Sprawozdanie…, s. 29.
25 Tam e, s. 30.
26 Tam e, s. 31.
27 Tam e, s. 32.
28 Tam e, s. 20.
29 Kazimierz Langie (1839-1897) – autor licznych wydawnictw, eko-

nomista i dzia acz spo eczny.
30   Wykaz czasopism znajduj cych si  w zbiorach MHPRL w Warsza-

wie oddzia  w Piasecznie.

w latach 1870-1873, proboszcza w Klonówce ko o Pelplina, 
zmar ego 9 listopada 1893 roku w Pelplinie23. Ów kap an
cz sto bywa  na zebraniach kó ka w Piasecznie.

Pierwszy informator poda  sprawozdawcy okoliczno-
ci powstania pierwszego w o cia skiego kó ka rolniczego 

w Piasecznie i na tej podstawie Kazimierz Langie napisa
m.in.: Kraziewicz sam z rodu ma omieszczan rolników po-
chodz cy i strojem i bogactwem niewiele si  od w o cian
tamtejszych ró ni cy, a  stopniem wykszta cenia niewiele 
nad nimi góruj cy – znalaz  u nieufnych z natury Kociewia-
ków wiar , zaufanie i pos uch, o jakie pró noby si  kusi  kto 
inny24. Pierwsze wa ne zadanie, jakie im wytyczy , to o wia-
ta od najm odszych po starszych. Do tych nieufnych rzeko-
mo Kociewiaków Kraziewicz wo a: Czy wiecie o tym ludzie, 
e was na wymarcie przeznaczono (…). Je eli zatem bracia 

rolnicy pragniecie dobra wspólnego i nie yczycie sobie wy-
ciera  obce k ty – to korzystajcie z towarzystw rolniczych…

Mowa ta, zarówno jak i pó niejsze podobne odezwy 
Kraziewicza, ogromne na ludzie zrobi y wra enie. Gospo-
darze wszystkich wsi na Kociewiu (tak zwie si  od wieków 
yzna okolica nadwi la ska mi dzy Nowem a Gniewem a

po Starogard), przy czyli si  gromadnie do towarzystwa 
piaseczy skiego i do Kraziewicza, jego twórcy i ojca25.

W dalszej cz ci sprawozdania czytamy: Obywatelstwo
zachodniopruskie radzi  zacz o jakby tak chwalebnie roz-
pocz ty na Kociewiu ruch dla kultury krajowej nies ychanie
obiecuj cy korzy ci rozpowszechni  na ca  prowincj 26.

Nie wiedzia  jeszcze Kraziewicz, co my dzi  wiemy – pi-
sze dalej Langie – e w miejsce niskich chat drewnianych, 
powsta o mnóstwo murowanych domów, e u mnóstwa w o-
cian na Kociewiu spotka  ju  dzi  mo na i bibliotek  i gazet 

kilka prenumerowanych i guwernantk  i fortepian dla có-
rek, e wi kszo  w o cian tam ubezpieczona na ycie i e
na cukrowni  zak adan  w Gniewie (konkretnie w Nicponi 
– przyp. aut.) po ow  akcji rozkupili ch opi polscy, jego kó-
ek rolniczych wychowa cy i jego byli cz onkowie27.

I jeszcze jedno stwierdzenie Kazimierza Langiego doty-
cz ce Kociewia: Je eli dzia anie Kraziewicza i towarzystwa 
piaseczy skiego b ogos awione wywar o skutki na samym 
Kociewiu – to daleko znaczniejszy by  ten wp yw na ca  pro-
wincj . S awa tych towarzystw rozesz a si  po ca ym kraju.

Osobi cie si
ciesz , e dzi -
ki Kraziewiczowi 
i towarzystwu 
piaseczy skiemu 
i pó niej powsta-
ym w Pieni -

kowie, Bobowie, 
Pelplinie, Skórczu, 
P czewie, Lubi-
chowie pod koniec 
XIX wieku coraz 
g o niej mówiono 
i pisano o naszym 
ukochanym Kocie-
wiu, o jego grani-
cach i walce Kocie-
wiaków o o wiat
i kultur , e uda o
si  mu stworzy
Towarzystwo Go-
spody , w asn
w o cia sk  gazet , itp.

S usznie i godnie przedstawi  nam Langie28 posta
Kraziewicza, pisz c: Jackowski w Ksi stwie Pozna skim,
a Kraziewicz w Prusach Zachodnich, te dwie pos gowe
postacie, które jeszcze d ugo potomnym wieci  b d  przy-
k adem i wzorem: w jaki sposób dla dobra ludu pracowa
nale y, eby praca ta by a p odn 29.

W zbiorach piaseckiego muzeum znajduj  si  ciekawe 
tytu y gazet z XIX i XX wieku. S  to czasopisma codzienne, 
tygodniki, dwutygodniki, miesi czniki, kwartalniki.

Najstarszym czasopismem jest tygodnik pt.: „Muzeum 
Domowe” z 1836 roku, numery od 1 do 49, „Wie niak”
z 1848 roku numer 1 do 16, miesi cznik „Szko a” z 1868 
roku (rocznik oprawiony) i inne30.

W nast pnym numerze – jak dosz o do powstania skan-
senu maszyn rolniczych i innych narz dzi oraz ku ni.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Strona tytu owa Sprawozdania
(ze zbiorów MHPRL)

OD IZBY PO MUZEUM
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JÓZEF M. ZIÓ KOWSKI

Rozwa a  kilka
(anegdoty)

Partie z prawa
Partie z lewa,
A lud szary krew zalewa.

I tak si  przelewa z pustego w pró ne
Fortele wymy laj c ró ne.

I zakonnica pi kne ma lica.

Pracowa  uczciwie
Przy barze i piwie.
Ju ycie go nie popie ci.
Umar  maj c lat czterdzie ci.

Odszed , którego znano,
Któremu na trumn  miód lano.
Potem mogi opat  klepni to,
I tak sko czy o si  cmentarne wi to.

Pokocha  dziecko to dar aski.
Popatrz na nie – ono nie ma adnej maski.

Motocykli ci maj  kaski, 
A ludzie maski.

Czy to modnie czy nie modnie,
Panie ci gle nosz  spodnie.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Zimia tczewska 
a Wis a

Ksi ka „Zwi zki ziemi tczewskiej z Wis ” pióra 
Czes awa Glinkowskiego jest kolejn  publikacj
tego autora. Charakteryzuje si  ona czyteln  struk-

tur  oraz problemowym i logicznym uk adem tre ci.
Ksi zk  rozpoczyna s owo „Od autora”, które mo na

potraktowa  jako wst p, nast pnie zamieszczone zosta y
cztery rozdzia y, w kolejno ci:

1. Historia ziemi tczewskiej Wis  pisana.
2. Rola Wis y w gospodarce.
3. Wis a w yciu spo ecznym i kulturalnym.
4. Od wiadomo ci zagro e rodowiska, poprzez edu-

kacj  ekologiczn  do turystycznego wykorzystania Wis y.
Poszczególne rozdzia y oddaj  doskonale zawarte w nich 

tre ci. Wszystkie z nich napisane s  ciekawie i prezentuj
w sposób popularnonaukowy wieloaspektowe i systema-
tyczne na przestrzeni dziejów zwi zki powiatu tczewskiego 
i miasta Tczewa z „królow  polskich rzek” – Wis . Autor 
osi gn  zatem to co sobie za o y , e trzonem jej tre ci b d
zwi zki z Wis  i wynikaj ce z nich trwa e warto ci podane 
w popularnej formie.

Ró norodno  tematyki wymaga a wspó pracy z re-
gionalistami i znawcami przedmiotu z zakresu historii i li-
teratury. Pan Czes aw Glinkowski zaprosi  do wspó pracy
i skorzysta  z autorskich opracowa : Anety Lewi skiej,
Ma gorzaty Kruk, Jadwigi Klim, Ewy Sidor, Alicji Gajew-
skiej, Doroty Cybulskiej, Marka Kordowskiego, Marcina 
K odzi skiego, Mariusza ledzia, Adama Murawskiego 
i Piotra Ko czewskiego.

Autorowi ksi ki uda o si  ukaza  Wis  jako fragment 
„ma ej ojczyny” i zwróci  uwag  na sprawy historyczne, 
spo eczne, gospodarcze, kulturowe, turystyczne, krajoznaw-
cze, religijne i inne, tej cz ci Kociewia, która z Wis  ma 
bliskie powi zania.

Autor nie ustrzeg  si  jednak od drobnych potkni . Otó
w ksi ce brakuje zako czenia, chocia  podsumowanie 
wyst puje w ko cowej jej cz ci. Równie  bibliografia za-
mieszczona na ko cu ksi ki mog a zosta  u o ona z wi k-
sz  staranno ci , tj. alfabetycznie.

Uwagi te jednak nie umniejszaj  warto ci tej publikacji, 
a autorowi nale  si  s owa uznania za trud merytorycznego 
jej przygotowania.

Podzi kowa  trzeba równie  pani red. Halinie Rudko 
i Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu – Sekcji Wy-
dawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta 
w Tczewie za wydanie tej ksi ki.

Zdaniem pisz cego te s owa warto po ni  si gn , do 
czego zach caj  równie  w swoich wypowiedziach Staro-
sta Tczewski – dr in . Józef Puczy ski,  Prezydent Miasta 
Tczewa – Miros aw Pob ocki i Honorowy Obywatel Miasta 
Tczewa prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek. 
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Elementarz gwary kociewskiej. Zeszyt wicze , to 
kolejna, wa na publikacja o tematyce regionalnej, 
która ukaza a si  nak adem Kociewskiego Stowa-

rzyszenia Edukacji i Kultury „Ognisko”. Wydawnictwo 
przygotowane w oparciu o Elementarz gwary kociewskiej 
„Gadómy po naszamó” powsta o w toku prac warsztato-
wych dla nauczycieli regionalistów, zainteresowanych kul-
tur  ludow  Kociewia. Trzycz ciowy zeszyt wicze  jest 
prac  zbiorow  nauczycieli szkó  podstawowych i gimna-
zjalnych, wydan  dzi ki wsparciu finansowemu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja adresowana 
jest g ównie do nauczycieli oraz odpowiednio do przedszko-
laków i uczniów klas I-III szko y podstawowej, do uczniów 
klas IV-VI szko y podstawowej oraz do uczniów szkó  gim-
nazjalnych. Zeszyt wicze  przeznaczony jest do realizacji 
cie ki regionalnej w ramach nauczania j zyka polskiego, 

historii, geografii oraz na dodatkowych zaj ciach z edukacji 
regionalnej. Wydawnictwo w du ym stopniu po dane przez 
kociewskich nauczycieli regionalistów trafnie wype nia luk
rynku wydawniczego, tak bardzo odczuwaln  od wielu lat. 
Warto doda , e projekt powsta  na gruncie zainteresowa
i dzia a  pracowni regionalnej w Ognisku Pracy Pozasz-
kolnej w Starogardzie Gda skim. Pomys odawcy zeszytu 
wicze  Miros awa Möller i Grzegorz Oller dokonali zatem 

trafnego wyboru projektu. 
Praca, jakiej dokonali autorzy zeszytów wicze , jest 

imponuj ca. W trzech cz ciach, na ka dym szczeblu edu-
kacyjnym, zawarli istot  kociewskiej tradycji, prezentuj c
szereg ró norodnych wicze , ujmuj cych specyfik  ko-
ciewskiej kultury ludowej. Pojawiaj  si  mapki, krzy ów-
ki, rozsypanki wyrazowe, kolorowanki, rebusy, zagadki, 
historyjki obrazkowe, diagramy, wiczenia j zykowe, wi-
czenia do tekstu i wiele innych. Uznanie budz  innowa-
cyjne formy wicze , wzbogacone o wk adki z naklejkami 
oraz zadania manualne. Ka dy z zeszytów zawiera oko o
20 tematów, których tre ci ci le powi zane s  z yciem
i prac  na kociewskiej wsi. Tytu y rozdzia ów dobrze od-
daj  zakres tematyczny niniejszych zeszytów i dodaj  im 
przejrzysto ci, np. Kociewie – nasza ma a ojczyzna; Ko-
ciewska familija; Bulwowe niwa; Robota wew cha upsie;
Potrawy kociewskie; Adwantowe zwyczaje. Nie brak tu 
w tków ludzkiego ycia, zwyczajów, obyczajów, wi t,
pracy, historii, a ca o ci dope nia gwara, pi knie wkompo-
nowana w rozmaite wiczenia. Podejmowane tematy s  tym 
bardziej wa ne, i  nie wszystkie prace, obrz dy i zwycza-
je s  nadal znane i wspó cze nie praktykowane. Graficzna 
sfera zeszytów skupia si  na wiernym oddaniu atmosfery 
dawnego ycia na Kociewiu, tote  przepi kne ilustracje 
z pewno ci  zach c  dzieci i m odzie  do obcowania nie 
tylko z t  wa n  pozycj , ale z tematyk  regionaln  w ogó-

le. Ka dy zeszyt rozpoczyna rozdzia  na temat lokalizacji 
regionu Kociewie i jego krótkiej charakterystyki, u wia-
damiaj c ju  najm odszych uczniów o ich pochodzeniu. 
Pierwsza cz  zeszytów przedstawia ycie cz owieka na 
wsi wpisane w cykl pór roku, pocz wszy od jesiani a sko -
czywszy na lecie autorzy prezentuj  najbardziej charakte-
rystyczne dla Kociewia zwyczaje i obrz dy. Drugi zeszyt 
skupia w sobie wa ne zagadnienia, takie jak region ko-
ciewski na mapie Polski, moje miejsce zamieszkania na te-
renie Kociewia, cechy charakterystyczne krajobrazu mojej 
miejscowo ci, nazwy miast i rzek kociewskich, zabytki na 
Kociewiu, ciekawe miejscowo ci, herb i hymn kociewski. 
Tutaj czytelnik natrafia m.in. na sylwetki znanych regiona-
listów kociewskich, pisarzy, poetów, etnografów, j zyko-
znawców, rze biarzy, sportowców, jak Roman Landowski, 
Andrzej Grzyb, Bernard Sychta, Maria Paj kowska-Ken-
sik, Zygmunt Bukowski, Kazimierz Deyna i wielu innych. 
W trzecim zeszycie autorzy zarysowuj ród a wydarze
historycznych na Kociewiu. Stanowi  one pierwsz  cz
tego zeszytu i mog yby by  ciekawym uzupe nieniem pod-
r cznika do nauki historii, zarówno w szkole podstawowej 
jak i gimnazjalnej. Druga cz  tego zeszytu po wi cona
jest tradycjom i zwyczajom kociewskim. Ka da z trzech 
publikacji przywo uje bogaty materia  folklorystyczny, jak 
przys owia, powiedzenia, przy piewki, wiersze, co zdecy-
dowanie warte jest pochwa y. 

Zalet  tej prezentacji jest starannie przygotowany ze-
staw wicze  oraz atrakcyjnie opracowana szata graficz-
na. Brakuje w niej jednak opracowania merytorycznego 
ze strony naukowej, co w przypadku publikacji edukacyj-
nych jest kwesti  obligatoryjn . Powoduje to pojawienie si
drobnych mankamentów, np. zaprezentowanie tylko rod-
kowokociewskiej wersji gwary, które jednak e w niewiel-
kim stopniu utrudniaj  odbiór my li autora przez uczniów 
korzystaj cych z tych e wicze . Z pewno ci  g os prof. 
Marii Paj kowskiej-Kensik, której zas ugi dla Kociewia, 
a zw aszcza gwar kociewskich s  ze wszech miar doceniane, 
podniós by rang  niniejszej publikacji. Warto jednak pod-
kre li , e autorzy skupili si  na przekazaniu jak najwi cej
informacji z zakresu kociewskiej kultury ludowej w jak naj-
ciekawszej formie. I cel ten zosta  zrealizowany, gdy  otrzy-
mali my prac  ujmuj c  kultur  regionu na p aszczy nie hi-
storycznej, j zykowej oraz folklorystycznej, a wy aniaj cy
si  spod kart barwny obraz dawnej wsi zainteresuje nie tylko 
uczniów i nauczycieli, ale wszystkich Kociewiaków, którzy 
rodzim  kultur  darz  niezwyk ym szacunkiem i wspomi-
naj  z sentymentem. Zach cam zatem nie tylko nauczycieli, 
ale równie  rodziców do pracy z t  niezwykle interesuj c
publikacj , by nasze dzieci ju  od najm odszych lat pozna-
wa y Kociewie – nasz  ma  ojczyzn .

KATARZYNA STURMOWSKA

Elementarz gwary kociewskiej 
Zeszyt wicze
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REGA  REGIONALNY

ALOJZY PAWE  GUSOWSKI
PILOT 305 DYWIZJONU 

BOMBOWEGO

Alojzy Pawe  Gusowski jest jednym z wielu 
bohaterów, którzy podczas II Wojny wia-
towej walczyli z hitlerowskim naje d c ,

najpierw na polskim niebie, a pó niej na niebie An-
glii i Francji. Jest jednym z tych setek polskich pilo-
tów, którzy w tej walce o wolno  Polski po wi cili
swe m ode ycie. Dzi  o Alojzym i jemu podob-
nych ma o kto ju  pami ta, nawet w jego rodzin-
nym mie cie. W a nie Alojzemu Gusowskiemu, 
jednemu z wielu bezimiennych o nierzy polskich, 
którzy w tej walce zgin li, ksi ka ta jest po wi co-
na. Chcia bym, aby u wiadomi a ona czytelnikom, 
e cisi bohaterowie mieszkali obok nich albo obok 

ich rodziców czy dziadków. Dzi  ich bohaterstwo 
jest bardzo cz sto zapomniane i ksi ka tak jak ta 
jest jedyn  szans  oby opowiedzie  o yciu i walce 
takich ludzi jak Alojzy Pawe  Gusowski.

Ksi ka przedstawia dzieci stwo i m odo
Alojzego Gusowskiego, jego okres s u by w Woj-
sku Polskim, w tym opis walk we wrze niu 1939 
r. dokonany na podstawie raportu kpt. Chrzanow-
skiego dowódcy 41 Eskadry. Nast pnie opisane 
zosta o internowanie w Rumunii i ucieczka do 
Francji, m.in. na podstawie wspomnie  Alojze-
go spisanych wierszem. Kolejny rozdzia  zosta
po wi cony losom Gusowskiego w Anglii, gdzie 
opisany zosta  czas jego szkole  oraz okres s u by
w 305 Dywizjonie Bombowym, w tym wszystkie 
jego loty bojowe opisane na podstawie ksi gi lo-
tów 305 Dywizjonu. Odr bnie szczegó owo zo-
sta  opisany ostatni lot bojowy, m.in. na podsta-
wie wspomnie  Stefana Madejczyka, jedynego 
uratowanego cz onka za ogi. Wszystko to na tle 
najwa niejszych wydarze  305 Dywizjonu.

Opisana zosta a tak e kwatera wojskowa 
cmentarza w Raalte w Holandii, krótkie ycio-
rysy poleg ych pozosta ych cz onków za ogi
Wellingtona, oraz informacje o pochowanych na 
tym cmentarzu pilotach RAF. Zosta a przedsta-
wiona równie  wizyta por. Madejczyka na gro-
bach kolegów w 1976 roku oraz uroczysto ci
w 1985 roku w Raalte z udzia em cz onków ro-
dziny pochowanych pilotów. Znajduje si  w niej 
tak e krótka informacja o ksi dzu Alojzym Ko-
walkowskim z Kartuz w woj. pomorskim, kape-
lanie polskich lotników w Anglii.

Ksi ka jest bogato zilustrowana wieloma 
zdj ciami z domowego archiwum autora oraz 
wielu osób i instytucji, które u yczy y zdj
z czasów wojny w Polsce i Anglii, w tym tak-
e zdj ciami nigdzie niepublikowanymi. W ród

zdj  znajduj  si  zdj cia kolorowe z Raalte, 
Anglii i Polski. Ksi ka liczy 136 s., w tym 15 
s. zdj  kolorowych. Wydawc  ksi ki jest Instytut 
Kociewski, a jej wydanie by o wspó finansowane
przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Krzysztof Kowalkowski

OD WYDAWCY

Przekazujemy w Twoje r ce, Szanowny Czytelniku, ksi k  de-
dykowan  pami ci pochodz cego ze Starogardu Gda skiego,
pilota Dywizjonu Bombowego 305 Alojzego Paw a Gusowskie-

go. Alojzy, jak wielu m odych ch opców, marzy  wznie  si  wysoko 
nad ziemi  – marzy  o lataniu.

Nie ka dy z nas potrafi zrealizowa  m odzie cze marzenia. Aloj-
zemu to si  uda o, mimo e jego m odo  przypad a na znacznie trud-
niejsze ni  dzisiaj czasy. Swoje podniebne podboje rozpocz  od uko -
czenia szkolenia szybowcowego. Umiej tno  prowadzenia samolotu 
silnikowego naby  ju  jako o nierz. o nierzem – pilotem pozosta  ju
na zawsze, dziel c m odzie cz  pasj  z poczuciem obowi zku, odpo-
wiedzialno ci i mi o ci do ojczyzny. Pokolenie Alojzego Gusowskiego 
poddane zosta o próbie najtrudniejszych wyborów. Nie ka dy w tych 
najtrudniejszych w XX wieku czasach mia  odwag  zachowa  godno
i nie ka dy mia  odwag  zosta  bohaterem. Alojzy nim zosta  – y  god-
nie i zgin  z honorem. Alojzy Gusowski by  jednym z tych polskich 
pilotów, którzy w sile szesnastu dywizjonów lotniczych uczestniczyli 
w „Bitwie o Angli ”, walcz c na obczy nie za polsk  wolno .

Z perspektywy czasu, jaki up yn  od tamtej wojennej tragedii, nie-
stety wiele faktów ju  nigdy nie ujrzy wiat a dziennego, przepadaj c
w niebyt wraz z pami ci  ludzi, którzy odeszli – wiadków tamtych zda-
rze . Tym bardziej cenna jest inicjatywa autora tej monografii Krzysz-
tofa Kowalkowskiego, który wyznaczy  sobie wielkie zadanie odkopa-
nia z otch ani niepami ci, postaci wydawa oby si  zwyk ego cz owieka
– o nierza, który jak wielu innych – we wszystkich wojnach tego wiata
– z o yli najwy sz  ofiar . Wielu jest przecie  bezimiennych bohaterów, 
którzy nigdy nie doczekaj  si  rehabilitacji, czy cho by przypomnienia 
ich czynów. Dlatego przybli aj c sylwetk  Alojzego Gusowskiego pra-

Album ten jest wyrazem wdzi czno ci wobec Pana Boga i Matki 
Naj wi tszej za niezliczone aski jakich doznali my w czasie 
budowy naszej wi tyni. Na ka dym kroku odczuwali my Bo

opiek  i wsparcie naszej kochanej Matki. Parafia powsta a w trudnych 
latach, kiedy rodzi a si  Solidarno  i wolna Ojczyzna. Naród szuka  jed-
no ci w tym co dobre i wznios e – by  z Ko cio em. Czas budowania 
by  trudny z powodu ogromnego braku materia ów budowlanych, które 
trzeba by o „zdobywa ”. A jednak dzi ki Bo ej dobroci nie mieli my ani 
jednego dnia, ani jednej godziny przestoju w budowaniu ko cio a. Pan 
Bóg dawa  nam w ka dym czasie tyle i to, czego potrzebowali my. 

Pragn  te  podzi kowa  wszystkim dobrym ludziom, którym za-
wdzi czamy powstanie tej wi tyni, zw aszcza panu prof. Leopoldowi 
Taraszkiewiczowi. To najpierw w jego umy le i sercu powsta  ten pi k-
ny ko ció  – nam tak bliski i sakralny. 

W staraniach zwi zanych z budow  ko cio a nigdy nie dozna em
przykro ci, ani nie odmówiono mi pomocy. To równie  jest szczegól-
ny znak Bo ej aski. Z wdzi czno ci  i yczliwo ci  wspominam licz-
ne przedsi biorstwa, ich dyrektorów i pracowników, którzy pomagali 
nam w tych trudnych czasach. Dzi kuj  takim firmom jak: tczewski 
PBRol, Kolejowe Warsztaty Naprawcze Zaj czkowo, P ockie Przedsi -
biorstwo Robót Mostowych z siedzib  w Tczewie, Stocznia Rzeczna 
i SKRy. Niech im Pan Bóg to wynagrodzi. 

Jak bardzo mieszka cy Suchostrzyg pragn li mie  w asn wi ty-
ni  mo e wiadczy  fakt, e w roku 1984 spo ecznie pracowa o przy 
budowie naszej wi tyni 641 Parafian. 

S OWO KS. PROBOSZCZA

Prezentujemy Czytelnikom ostatnio wydane dwie ksi ki. Pierwsza, po wi cona bohaterowi Alojzemu 
Guzowskiemu, lotnikowi 305 Dywizjoniu Bombowego. Druga z kolei to wydanie albumowe przedstawiaj ce

histori  parafii NMP Matki Ko cio a w Tczewie – od pocz tków jej powstania a  do aktualnego wygl du.
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ks. Stanis aw Cieniewicz, Kazimierz Ickiewicz, ks. Maciej Zabroc-
ki, Matka Ko cio a. Parafia NMP Matki Ko cio a w Tczewie, Kociewski 
Kantor Edytorski 2013, form. 21 x 29,7 cm, s. 180, opr. twarda.

Dzi  wydaje si  to nieprawdopodobne. 
Mog  wi c z ca kowitym przekonaniem mówi , e to 

jest nasz ko ció  – zbudowany z ofiar i wysi kiem r k na-
szych Parafian. Wszystkim wi c naszym Parafianom nale y
si  wdzi czno , nie tylko moja, ale i przysz ych pokole .

Niestety, tylko nieliczni zostali wspomniani w albumie, 
ale wiem, e Pan Bóg pami ta i hojnie wynagrodzi ka dy
dobry czyn.

Budowa wi tyni jest wielkim darem od Pana Boga – uczy 
bowiem pokory  i ca kowitego zaufania Panu Bogu, bardzo 
jednoczy ludzi i daje ogromn  satysfakcj . Przyczynia si  te
bardzo do o ywienia i pog bienia wiary Parafian. Znakiem 
zewn trznym tego ycia duchowego parafii jest uczestniczenie 
wiernych w niedzielnej Mszy w. i cz ste przyst powanie do 
spowiedzi w. Na tych dwóch filarach duszpasterzowania mo -
na zbudowa  wiar yw  i blisk  wi  z Ko cio em wi tym.

Na koniec chcia bym podzi kowa  wszystkim, któ-
rzy przyczynili si  do powstania tego albumu. A wi c
panu prof. o wiaty Kazimierzowi Ickiewiczowi za trud 
wspó tworzenia tego albumu. Naszemu wikariuszowi 
ks. Maciejowi Zabrockiemu za wspó redagowanie albu-
mu. Szczególne s owa wdzi czno ci kieruj  do pani Haliny 
Rudko, która starannie przygotowa a album pod wzgl dem
redakcyjnym, a pani Magdalenie nieguli za pomoc przy 
obróbce zdj . Dzi kuj  równie  pani Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Urszuli Wierycho. Wszyscy to nasi 
wierni parafianie. Podzi kowaniem obejmuj  równie
Ks. Infu ata Tadeusza Brzezi skiego i pana Tadeusza Seroc-
kiego oraz ca e Wydawnictwo „Bernardinum”. 

Wszystkim mówi  z serca staropolskie Bóg zap a .
ks. Stanis aw Cieniewicz 

gniemy uczci  pami  tych wszystkich, którzy dzisiaj, nie-
stety, ju  nieznani i zapomniani, wyszli z kociewskiej ziemi, 
aby walczy  na wszystkich frontach II Wojny wiatowej.

Alojzy Gusowski zgin  w wieku 26 lat na tydzie  przed 
swoim lubem…

W swoich wierszach pisa  o t sknocie za Polsk  i do 
swoich rodzinnych stron – ukochanego Kociewia. Po wojnie 
planowa  powróci  do domu… wróci  do naszej pami ci do-
piero dzisiaj, po ponad 70-ciu latach.

Na etapie zbierania materia ów do ksi ki uda o si  nam 
wzbudzi  zainteresowanie tematem w ród m odzie y szkol-
nej (17-letni ucze  ZSP w Owidzu, jest autorem projektu 
ok adki), co pozwala mie  nadziej , e nast pne pokolenia 
zachowaj  pami  o ludziach, którzy w najtrudniejszych 
czasach w historii Polski potrafili zachowa  si  godnie 
i przej  przez ycie z podniesionym czo em.

Instytut Kociewski

Krzysztof Kowalkowski, Alojzy Pawe  Gusowski pilot 305 Dy-
wizjonu Bombowego, Instytut Kociewski 2012, form. 17,6 x 25 cm, 
s. 136, opr. mi kka

Ksi ka „Alojzy Pawe  Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombo-
wego” spotka a si  z du ym zainteresowaniem w Raalte (Holandia) 
– mie cie, w którym zosta  pochowany Alojzy Gusowski i jego trzech 
cz onków za ogi. W dniu 10 stycznia 2013 r. w dzienniku Prowincji 
Salland „de Stentor” ukaza  si  du y artyku  na temat ksi ki i losów 
Alojzego Gusowskiego. Artyku  powsta  za spraw  Appiego Was-
sing, mieszka ca Raalte, który zabra  kilka egzemplarzy ksi ki do 
Holandii. Appie bardzo pomaga  w zbieraniu materia ów do ksi ki.
Tre  artyku u na j zyk polski zosta a przet umaczona przez El bie-
t  Wassing, synow  Appiego.



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

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

• Pieniążkowska parafia w latach 
 drugiej wojny światowej (cz. III)    Jana Ejankowskiego

• Kiedy powstało Świecie  Michała Borocha

• Ołtarz główny w kościele w Wielkim Garcu 
 pod wezw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny     
 Małgorzaty Olczak   

• Janusz Mokwa (1955-2010) – wybitny artysta,
  nauczyciel malarstwa kilku pokoleń tczewian    Jana Kulasa

Fot. Andrzej Grzyb

KOCIEWSKIE 
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRĄBKI WIELKIE


