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Od redakcji
Rozpoczöto przygotowania do V Kongresu Kociewskiego. Termin Kongresu wypadnie jesieniñ
roku 2015, ale jeĈli V Kongres ma przynieĈè dobre
owoce, to najwyĔsza pora zaczñè pracö nad programem jednego przynajmniej kongresowego dnia
i pomysäami na dziaäania okoäokongresowe. Na
pierwsze spotkanie stawiäa siö caäkiem spora reprezentacja kociewskich towarzystw. Dowodziä Michaä
Kargul w imieniu Tczewskiego (Kociewskiego) Oddziaäu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Niedawno, bo w koþcu roku 2013 ukazaäa siö
opracowana przez Mirosäawa Kalkowskiego „Ksiöga pamiñtkowa IV Kongresu Kociewskiego”. Opasäa, 547 stron, dokumentacja z przebiegu trzech
kongresowych dni wraz z relacjami z przygotowaþ
i spotkaþ okoäokongresowych. Solidnie ta ksiñĔka
przeczy tym, którzy narzekali, Ĕe IV Kongres maäo
byä udany. ēyczyè naleĔy sobie, by V Kongres przyniósä lepszy i obfitszy plon, a nastöpna ksiöga pamiñtkowa mieĈciäa siö ledwo na tysiñcu stronach.
Wiosna w tym roku zaczöäa siö w poäowie lutego.
Na äñkach zabieliäy siö stokrotki, w lesie wystawiäy do
säoþca fioletowe oblicza przylaszczki. Nad miedzami
rozĈpiewaäy siö skowronki. W roku 1379, jak odnotowano w „Kronice Klasztoru ćwiötego Zakonu Cystersów w Pelplinie”, „Ĕniwa byäy bardzo wczesne,
tak Ĕe na Ĉw. Jana juĔ byäy ukoþczone. CzereĈnie
przed Zielonymi ćwiötami juĔ byäy dojrzaäe”. NaleĔy
wñtpiè, Ĕeby w tym roku taka wyjñtkowa, lecz naturalna kolej rzeczy powtórzyäa siö. Ale…
Uroda Kociewia, jej atrakcyjne bogactwo przyrody i róĔnorodnoĈè krajobrazu warto opisywaè na
wiele sposobów. Robimy to, a wciñĔ warto próbowaè
na nowo.
Prócz inwazyjnych jenotów (z Rosji) i szopów
(z Niemiec, a wäaĈciwie z amerykaþskich baz, gdzie
byäy maskotkami), niedawno do naszych lasów
wróciä wilk. W okolicach Skórcza czy Kalisk moĔna zobaczyè spore chmary jeleni. Sñ teĔ liczne sarny
i daniele. Teraz, wczesnñ wiosnñ, wróciäy juĔ gniazdujñce u nas Ĕurawie i gösi. Nie tylko pod Osiekiem
moĔna zobaczyè pary bielików, które co roku wychowujñ mäode.
Tak, widaè to u nas, Ĕe Polska ma jeden z najwyĔszych wskaĒników bioróĔnorodnoĈci w Europie.
Cieszñc siö tym faktem, dla wäasnego dobra winniĈmy na co dzieþ to nasze wodne, Ĉródpolne i leĈne
bogactwo szanowaè i chroniè.

Andrzej Grzyb
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KRYSTYNA BRODNICKA

Ludowe ĞwiĊto

G

dy bursztynowe zorze rozĞwietliáy niebo na wschodzie i uderzyáy swym blaskiem w ĞcianĊ tuĪ przy
moim áóĪku – sen prysnąá. – Jaki dziĞ dzieĔ? No
tak, 1 Maja, trzeba wstaü, pobiec do pobliskiego zagajnika, uciąü kilka gaáĊzi brzozy, aby ustroiü wóz na dzisiejszy
pochód, pociąü krepĊ biaáą i czerwoną w paski, znieĞü ze
strychu chorągwie, nasze i sojuszników, aby zawiesiü je na
Ğcianie domu, wyczyĞciü na glanc konie, i ustroiü ich uprząĪ
– tyle roboty!
Pogodny poranek – zanosi siĊ na upalny dzieĔ. Wreszcie wszystko gotowe. Wóz ustrojony, konie poczyszczone,
nakarmione i napojone, na Ğcianie domu chorągwie wesoáo
áopocą na wietrze. Teraz tylko kąpiel, Ğniadanie, wcisnąü siĊ
w galowy strój – i moĪna wyruszyü w drogĊ. Siostry juĪ stoją
gotowe. Ubrane w biaáe bluzki, granatowe spódniczki, biaáe
skarpetki, na szyjach mają zawiązane czerwone chusty. Mój
strój bĊdzie podobny, tylko zamiast spódniczki – spodnie.
Wreszcie wyruszamy. Jedziemy drogą z Nowej Cerkwi
do Morzeszczyna, gdzie w morzeszczyĔskim parku juĪ stoją
przystrojone trybuny, a caáa uroczystoĞü zaczyna siĊ o godz.
10.00. Na drodze przed nami i za nami jadą ustrojone wozy,
na domach áopocą chorągwie, konie rĪą wesoáo – jest piĊknie i nastrojowo. Ludowe ĝwiĊto...
Byáoby jeszcze piĊkniej, gdyby nie byáo w tym wszystkim przymusu. KaĪdy chciaá czy nie, musiaá iĞü w pochodzie
wystrojony, z uĞmiechem na ustach. ĝwiĊto – dzieĔ wolny
od pracy – nie wolno byáo pracowaü pod groĨbą grzywny
lub wiĊzienia. Na czas pochodu zamieraá ruch w obejĞciach,
a na dróĪkach polnych i polach nie byáo nikogo.
DojeĪdĪamy do parku – orkiestra gra, sáuĪby porządkowe
ustawiają nas na wyznaczonych miejscach. Wreszcie wáadze
gminy zajmują swoje miejsca przy trybunach, a z gáoĞników
zaczyna páynąü przemówienie Wiesáawa Gomóáki.
Stoimy w szeregach – dzieci szkolne, máodzieĪ, doroĞli,
straĪacy, wozy konne itd.
Po przemówieniach páynących z gáoĞników gáos zabieraáy wáadze gminy, nastĊpnie zaczynaá siĊ pochód z Morzeszczyna aĪ do DzierĪąĪna do rzeki Jonki. Ludzie szli ze
Ğpiewem, z chorągwiami, transparentami, z muzyką. Graáa
miejscowa orkiestra.
Pierwsza száa orkiestra, za nią máodzieĪ szkolna, straĪacy, milicjanci i doroĞli. Za nimi jechaáy wozy konne z ludĨmi, potem maszyny rolnicze, kombajny, traktory itd.
Byáo kolorowo, wesoáo, z rozmachem – 1 Maja, Ludowe
ĝwiĊto.
Po dojĞciu do rzeczki pochód zawracaá z powrotem do
Morzeszczyna, gdzie w parku staáy stragany z ĪywnoĞcią,
napojami, loteriami itd. W tym dniu byá zakaz picia wódki,
aby wszystko odbyáo siĊ bez Īadnych burd i zamieszek.
Teraz zaczynaáa siĊ zabawa dla wszystkich, która trwaáa
do póĨnej nocy.
Wymuszone ĞwiĊto – a jednak Īal tego gwaru, muzyki,
pochodu, koloru, zabawy, chorągwi áopoczących na wietrze.
Ubyáa nam jeszcze jedna atrakcyjna rozrywka, poĞród zwykáych szarych dni kaĪdego roku.
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ZBIGNIEW DðBROWSKI

W 721. rocznicĊ pierwszej wzmianki
historycznej o JeĪewie
W Archiwum Diecezjalnym we Wáocáawku
do najwiĊkszych skarbów zalicza siĊ rĊkopiĞmienne dokumenty, które zostaáy wytworzone
w okresie od pierwszej poáowy XIII po poáowĊ
XVI wieku. WĞród nich znajduje siĊ dokument
skatalogowany pod numerem 87, zredagowany w GdaĔsku w kancelarii ksiĊcia MĞciwoja
w dniu 13 lipca 1293 roku.

ĝwiecia – Przecáaw, proboszcz z Pucka – Lambert, skarbnik
biskupi – Jan i wielu innych – nie wymienionych). Dokument wieĔczy pieczĊü ksiĊcia Mestwina3. TreĞü dokumentu
brzmi nastĊpująco:
W GdaĔsku roku 1293 dnia 13 lipca.
MĞciwoj (Mestwin, Mszczuj) ksiąĪĊ Pomorza zezwala
biskupowi wáocáawskiemu Wisáawowi zbudowaü máyn na
strumieniu przepáywającym miĊdzy wsiami Tesev i Gesov
(Taszewo i JeĪewo)4.

A

W imiĊ ĝwiĊtej i niepodzielnej Trójcy amen. Chcemy
aby doszáo do wiadomoĞci wszystkich, Īe my Mestwin,
z BoĪej áaski ksiąĪĊ Pomorza, mając na wzglĊdzie czeĞü
NajĞwiĊtszej Maryi Panny i nadziejĊ wiecznej nagrody, nadajemy wielebnemu w Chrystusie Ojcu, panu Wisáawowi,
biskupowi koĞcioáa wáocáawskiego i jego nastĊpcom, prawo
i wáasnoĞü na strumieniu páynącym miĊdzy naszą wsią Taszewem i JeĪewem wsią naleĪącą do wyĪej wymienionego
biskupa, na naszym brzegu zamkniĊcia wody i na niej zbudowania máyna i staáego posiadania, nam i naszym nastĊpcom, sĊdziom wzglĊdnie dzierĪawcom nic nie zastrzegając
w tym, co dotyczy naszego wáadztwa odnoĞnie powyĪszego
máyna, lecz z wszelkim wáadztwem i poĪytkiem, który teraz
siĊ ujawnia i w przyszáoĞci moĪe siĊ ujawniü, przenosimy
z peánym prawem na wáasnoĞü wyĪej wymienionego biskupa wáocáawskiego i jego nastĊpców.
Na Ğwiadectwo tego niniejszy dokument umocniliĞmy
opatrzeniem go naszą pieczĊcią.
W GdaĔsku, w dniu ĞwiĊtej Maágorzaty w Roku PaĔskim 1293, w obecnoĞci kasztelana Andrzeja, podkomorzego Weneslawa (Wenceslao – Wacáawa), podstolego Potyry
– gdaĔszczan, podczaszego Ğwieckiego Przecáawa, proboszcza puckiego Lamberta skarbnika biskupiego Jana i wielu
innych godnych wiary”5.

kt szerokoĞci 247 milimetrów, wysokoĞci 162 milimetrów i zakáadzie 33 milimetrów powstaá na pergaminie. Pismo zaopatrzone jest w okrągáą pieczĊü
woskową ksiĊcia MĞciwoja. Ksiądz Stanisáaw Librowski
– wybitny historyk, archiwista, który w latach dziewiĊüdziesiątych XX wieku przeglądaá omawiany akt, stwierdziá
miĊdzy innymi: …pieczĊü w dokumencie jest zniszczona na
awersie, ledwo wisi na uszkodzonym pasku. Stan zachowania samego dokumentu – tylko Ğredni.
Ze wzglĊdu na nie najlepszy jego stan, dokumentu nie
udostĊpnia siĊ historykom. Na szczĊĞcie dla mediewistów
wspaniaáym osiągniĊciem staá siĊ internet i szeroko pojĊta
cyfryzacja. Na początku XXI wieku w Archiwum Diecezjalnym we Wáocáawku rozpoczĊto digitalizacjĊ rĊkopiĞmiennych i drukowanych materiaáów archiwalnych, w tym takĪe
najstarszych rĊkopisów. DziĊki temu, przy wsparciu ksiĊdza
kanonika Franciszka Behrendta – proboszcza parafii jeĪewskiej i Mieczysáawa Pikuáy – wójta gminy JeĪewo, udaáo siĊ
drogą elektroniczną uzyskaü ten cenny dla JeĪewa dokument
w wersji cyfrowej.
WáaĞnie w lipcu bieĪącego roku minie 721. rocznica
powstania omawianego dokumentu, w związku z tym warto przybliĪyü go naszym czytelnikom, a przede wszystkim
mieszkaĔcom JeĪewa.
Jak juĪ wspomniano, akt powstaá na dworze ksiĊcia
MĞciwoja1 w GdaĔsku 13 lipca 1293 roku. MĞciwoj – ksiąĪĊ
Pomorza zezwala biskupowi wáocáawskiemu – Wisáawowi2
zbudowaü máyn na strumieniu przepáywającym pomiĊdzy
ksiąĪĊcą wsią Taszewo, a biskupią wsią JeĪewo. KsiąĪĊ godzi siĊ na zamkniĊcie wody po swojej stronie.
Dokument rozpoczyna siĊ uroczystym odwoáaniem do
Trójcy ĝwiĊtej i Maryi Panny, nastĊpnie opisuje istotĊ porozumienia zawartego pomiĊdzy stronami. Ostatnie zdania
informują o miejscu i czasie jego wytworzenia oraz wymieniają osoby, które go poĞwiadczyáy swoją obecnoĞcią
w trakcie redagowania (gdaĔszczanie: kasztelan – Andrzej,
podkomorzy – Wacáaw, podstoli – Potyry, podczaszy ze
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Dla dziejów JeĪewa omawiany akt ma ogromne znaczenie, gdyĪ jest pierwszym historycznym dowodem na istnienie
wsi. Trzynastowieczny skryba zapisaá GESOV – co w XIX
stuleciu historycy odnieĞli do JeĪewa – wsi leĪącej w powiecie Ğwieckim. Na marginesie naleĪy przypomnieü, iĪ nazwa
drugiej miejscowoĞci wymienionej w dokumencie, a mianowicie TESEV to dzisiejsza osada Taszewo leĪąca okoáo
3 km od JeĪewa (wieĞ szczycąca siĊ ponad 800-letnią historią – pierwsza wzmianka historyczna z 1198 r.).
Gáówną kwestią omawianego dokumentu jest zezwolenie ksiąĪĊce na zaáoĪenie pomiĊdzy JeĪewem a Taszewem
máyna wodnego. W omawianym okresie urzĊdnicy biskupi
doszli do wniosku, Īe w rejonie JeĪewa powinien istnieü
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Z PRZESZãOćCI REGIONU

Dokument z 13 lipca 1293 roku
– wzmiankujący wieĞ JeĪewo

máyn wodny. Począwszy od przeáomu XII/XIII wieku máyny wodne zaczĊáy na Pomorzu GdaĔskim speániaü waĪną
rolĊ w Īyciu gospodarczym. Ich znaczenie wynikaáo przede
wszystkim z zastąpienia pracy rąk ludzkich pracą urządzeĔ
wodnych. Máyny wodne nie tylko przerabiaáy zboĪe na mąkĊ
i sáód ale prowadziáy równieĪ produkcjĊ uboczną. CzĊsto
dziaáaáy przy nich: kaszarnie, folusze, olejarnie, tartaki, papiernie, hamernie itp.
Usytuowanie biskupiego máyna budzi do dziĞ duĪo kontrowersji. Najprawdopodobniej zaáoĪono go na strudze páynącej dzisiaj wzdáuĪ ulicy àąkowej. MoĪna przypuszczaü,
iĪ gáówne zasilanie wody stanowiáo jezioro TrzemiĊsáowo
(obecnie jezioro ErdmaĔskiego). Na strudze wypáywającej
z tego jeziora dokonano podpiĊtrzenia zbiornika wodnego
i zamontowano koáo máyĔskie. Woda po wykonaniu pracy
(obracanie koáa) spáywaáa istniejącym strumieniem w kierunku póánocno-wschodnim. RóĪnica wysokoĞci pomiĊdzy
spiĊtrzonymi wodami jeziora, a páynącym strumieniem mogáa siĊgaü okoáo 1-3 m.
Z chwilą przejĊcia dóbr biskupich przez paĔstwo pruskie
(1772 r.) oraz w wyniku wojny francusko-pruskiej w latach
1806-1807 máyn jeĪewski straciá swoje znaczenie. W XIX
wieku pod JeĪewem powstaáy nowoczesne máyny, miedzy
innymi w: Pile-Máynie, Hucie i Nowym Máynie wykorzystując siáĊ Mątawy i jej dopáywów.
Z treĞci dokumentu dowiadujemy siĊ równieĪ o przebiegu granicy dóbr taszewskich, tj. ksiąĪĊcych i jeĪewskich
tj. biskupich. Pod koniec XIII wieku ta granica w rejonie wsi
JeĪewo przebiegaáa wzdáuĪ strugi, której czĊĞcią jest jezioro TrzemiĊsáowo – Ğwiadczą o tym, miĊdzy innymi: podziaá
katastralny i granice wyrysowane miĊdzy obiema wsiami
na niemieckich mapach z XIX wieku, czy teĪ nazwy zakáa-
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danych po prawej stronie strugi miejscowoĞci naleĪących do
dóbr taszewskich, takich jak: Taszewko (XVII w.) i Taszewskie Pole (XIX w.).
Reasumując naleĪy stwierdziü, iĪ dzieje JeĪewa liczą
ponad siedemset lat. Akt z 13 lipca 1293 roku jest swoistym
aktem narodzin wsi. Godna podkreĞlenia jest zapobiegliwoĞü biskupów, którzy chĊtnie wprowadzali nowe sposoby
gospodarowania w swoich dobrach, dziĊki którym pomnaĪali swoje dochody, a przy tym dynamizowali rozwój gospodarczy Pomorza GdaĔskiego.
Przypisy:
1

2
3

4

5

MĞciwoj II (Mszczuj, Mestwin) – ur. ok. 1220, zm. 1294, ksiąĪĊ
Ğwiecki od ok. 1250 i gdaĔski od 1270, syn ĝwiĊtopeáka II.
Wisáaw – biskup wáocáawski w latach 1283-1300.
Z pergaminowego oryginaáu Archiwum Kapitulnego Wáocáawskiego. PieczĊü zawieszona na pergaminowym pasku, caákowicie
zniszczona.
„Niewątpliwie chodzi o dwie, poáoĪone obok siebie wsie pod
ĝwieciem, mianowicie JeĪewo i Taszewo w rejencji kwidzyĔskiej,
w powiecie Ğwieckim”.
Táumaczenie tekstu – ksiądz profesor Anastazy Nadolny na podstawie tekstu dokumentu z 13 lipca 1293 roku, który zostaá zapisany
drukiem i opublikowany w: „Codex diplomaticus Poloniae”, wyd.
L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, t. 2, Varsaviae 1848.

W artykule wykorzystano, m.in. prace:
„Codex Diplomaticus Poloniae”, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, t. 2, Varsaviae 1848.
J. Brózdowski, „ĝrodowisko geograficzno-przyrodnicze gminy JeĪewo”, w: „Gmina JeĪewo”, praca zbiorowa, JeĪewo 2005.
Ks. S. Librowski, „Inwentarz Realny Dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Wáocáawku”, t. 1, Wáocáawek 1994.
Z. Podgórski, „Wpáyw budowy i funkcjonowania máynów wodnych na rzeĨbĊ terenu i wody powierzchniowe Pojezierza CheámiĔskiego i przylegáych czĊĞci dolin Wisáy i DrwĊcy”, ToruĔ 2004.

Autor dziĊkuje ksiĊdzu profesorowi Anastazemu Nadolnemu za przetáumaczenie áaciĔskiego tekstu.

KMR

Z PRZESZãOćCI REGIONU
Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich „àan” wystąpiáo do mieszkaĔców Wolentala, jednej z wielu
maáych wsi na Kociewiu, z propozycją realizacji projektu pod nazwą „Wolental moje miejsce”, którego gáównym celem byáa realizacja filmu pod tytuáem „LubiĊ Wolental”. Pomysáodawcą caáego przedsiĊwziĊcia byá prezes Stowarzyszenia Stefan GaliĔski. Filmowaá to przedsiĊwziĊcie Ryszard Brzycki, natomiast oprawa muzyczna
jest dzieáem Piotra Chrapkowskiego. W jego realizacjĊ aktywnie wáączyáa siĊ teĪ lokalna spoáecznoĞü na czele
z panią soátys Anitą Bakalarz. Odkrywanie historii rodzinnej wsi pokazaáo, jak wiele informacji jest ukryte
w zapomnianych dokumentach na strychach, w szufladach czy w ludzkiej pamiĊci. Jako osoba związana z tym
miejscem przez caáy okres dorastania Regina Kotáowska zostaáa zaproszona do wspóátworzenia filmowego obrazu. Na potrzeby projektu zajĊáa siĊ opracowaniem historii wsi. Tak powstaáa ksiąĪka „Rozkoszna Dolina, czyli
Wolentala historia prawdziwa”. Obecnie czynione są starania dla wydania tej publikacji.

REGINA KOTãOWSKA

Rozkoszna Dolina,
czyli Wolentala historia prawdziwa
czĊĞü pierwsza
Zanim zaczĊáa siĊ historia

Wieki Ğrednie

istoria niepisana Wolentala odkopywana na okolicznych polach ujawnia okresy osadnicze datowane na neolit.
Odkryte w okolicy obiekty archeologiczne kultury trypolskiej, posiadające cechy ceramiki grzybkowej, dowodzą zasiedlenia terenów przynajmniej w trzecim tysiącleciu p.n.e.
Mimo braku dowodów archeologicznych na ciągáoĞü osadniczą w pozostaáych okresach, moĪna snuü przypuszczenia,
Īe takowa istniaáa, gdyĪ Ğlady bytnoĞci czáowieka znajdowane są w okolicy bliĪszej i dalszej.
Z caáą pewnoĞcią moĪna jednak stwierdziü, Īe istniaáo
tu osadnictwo w epoce Īelaza, co potwierdzają wykopaliska cmentarzyska grobów skrzynkowych kultury wschodniopomorskiej. Specyficzną cechĊ tej kultury stanowiá
ciaáopalny obrządek pogrzebowy. Spopielone szczątki
umieszczano nastĊpnie w popielnicach, na których w górnej czĊĞci naczynia umieszczano schematyczne wyobraĪenie twarzy ludzkiej, stąd teĪ nazwa – kultura urn twarzowych. Popielnice przykryte byáy pokrywkami niekiedy
stylizowanymi na nakrycie gáowy. Dodatkowo czasami
nakáadano na nie naszyjniki lub napierĞniki, a plastyczne przedstawienia uszu zdobiono kolczykami. Popielnice
z popioáem ciaá zmaráych ustawiano w prostokątnych
skrzyniach z kamiennych páyt. Odkryte cmentarzysko pochówków zbiorowych w popielnicach dowodzi zasiedlenia terenu w latach 550-400 p.n.e.
Sáownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów sáowiaĔskich odnotowaá, Īe w pobliĪu wsi miĊdzy
drogami rozchodzącymi siĊ do Czarnegolasu i Bukowca
znaleziono cmentarzysko skrzynkowe1.
Najstarsze dzieje pisane Wolentala, przez bliskie sąsiedztwo ze Skórczem, siĊgaü mogą staroĪytnoĞci. Wskazuje na
to, istniejąca w jego pobliĪu, przy bursztynowym szlaku,
áączącym Imperium Rzymskie z Baátykiem, faktoria kupiecka. Wedáug tradycji przyjmuje siĊ, Īe w miejscu tej dawnej
rzymskiej stacji handlowej, we wczesnym Ğredniowieczu
powstaá gród. Na kolejne Ğlady wczesnoĞredniowiecznego
grodziska natrafiono takĪe w wąwozie.

ieco wiĊcej Ğwiatáa rzucają na miejscowoĞü czasy
krzyĪackie. Byü moĪe, Īe juĪ w 1303 r. mocą nadania króla
Wacáawa II, potwierdzonego przez Wacáawa III w dniu 28 VI
1305 r., w zamian za pomoc udzieloną podczas najazdu ksiĊcia rugijskiego Wisáawa na GdaĔsk, Zakon KrzyĪacki otrzymaá „bona nostra Tymow, Borchow, Stubelow, Globen et Zubessow sita in terra Pomeranie…”2. Pod owym ogólnikowym
sformuáowaniem „bona nostra” – nasze towary – tu – nasze
dobra, a najwyĪszym dobrem wówczas byáa ziemia, stąd rozwiązanie znajdujemy w póĨniejszych ksiĊgach czynszowych
i innych Ĩródáach z XV w. na co wskazuje M. Grzegorz.
Nadanie nie dotyczy tylko jednostkowych wsi, ale dóbr
w ich ziemiach. Granica ziemi tymawskiej biegáa wzdáuĪ
dolnej Wierzycy, poczynając od jej ujĞcia do Wisáy, w górĊ
do ujĞcia WĊgiermucy do Wierzycy, wzdáuĪ rzeki odchodząc
od niej poniĪej Smoląga w kierunku zachodnim do Jabáowa,
dalej áagodnie do wsi Wda i stąd w kierunku poáudniowym.
W poáudniowej czĊĞci obejmowaáa JaĨwiska i biegáa na poáudniowy-zachód w kierunku Osieka3. Zatem w granicach
nadania znaleĨü siĊ musiaáy wsie: Tymawa, JeleĔ, JaĨwiska,
Rakowiec, Piaseczno, poáowa lasu bielskiego (druga – do
klasztoru pelpliĔskiego) – w komturstwie gniewskim oraz
Osiek, Kierwaád, Grabowo, Wielbrandowo, Lipia Góra,
Mirotki, BaráoĪno, Skórcz, Gąsiorki – komturstwo pokrzywiĔskie, prokuratorstwo osieckie, ponadto przypuszczalnie
Wda, Zelgoszcz, Czarnylas, Wolental, Pączewo, Bobowo,
Dąbrówka – komturstwo gniewskie. NaleĪy pamiĊtaü, Īe
wspomniane powyĪej osady czĊsto powstaáy dopiero w poáowie XIV w. lub póĨniej, stąd niektóre Ĩródáa sugerują, Īe
wieĞ juĪ w XIII w. zostaáa zaáoĪona przez KrzyĪaków.
MoĪliwe, Īe stąd niemiecka etymologia nazwy miejscowoĞci. Bawiąc siĊ sáowem moĪna wysnuü kilka hipotez.
Dotychczas zwykle uznaje siĊ, Īe jest ona dwuczáonowa
i wygląda na pierwotnie niemiecką, od sáowa „Wolle” – weána i „Tal” – dolina. Brzmi zatem áadnie, jakoby „weániana
dolina”, „dolina weány”, czy moĪe „owcza dolina”. Nie
mniej, nie wiĊcej niezaprzeczalnie pierwsze skojarzenia bie-
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gną w tym kierunku. Nazwa krzyĪacka brzmiaáa – Wonnenthal
(Wonne = rozkosz, sáodycz) – moĪe zatem „rozkoszna dolina”,
zwaĪywszy na pobliską osadĊ handlową, gdzie na owe czasy
nabyü moĪna wszelkie dobra i Wollenthal (XIV w.).
Rycerze zakonni pojawiając siĊ na Pomorzu w XIII w.
uznali okolice pomiĊdzy Skórczem a Wolentalem miejscem
dawnej rzymskiej faktorii handlowej, osadzonej w widáach
Szorycy i WĊgiermucy z nazwą Vollwerk, Bollwerk, Bulwerk. Ziemie te nawiedzili doĞü wczeĞnie, gdyĪ w Starogardzie wzniesiony zostaá 1232 r. ich drugi w kolejnoĞci zamek
(po drewnianej warowni w Maáej Nieszawce). A skoro byli
tu pionierami ich etymologia byáaby do przyjĊcia. MoĪna by
je rozumieü z jĊzyka niemieckiego jako „peáne dzieáo” czy
„zatáoczone” tudzieĪ „bastion, obwarowanie”, co w osadzie
handlowej miaáoby uzasadnienie. Dosáownie oznacza mur,
który zbudowano dla ochrony. Widáy rzek dawaáy dodatkowe zabezpieczenie.
Wracając jednak do Wolentala, są teĪ tacy, którzy nazwĊ wywodzą z polsko-niemieckiej mieszaniny sáowa, gdyĪ
pierwszy czáon wygląda na sáowiaĔski, bo pochodzący od
sáowa „wola”. W staropolszczyĨnie miaá to samo znaczenie
co wolnoĞü. Stąd ziemiĊ pustą, oddaną osadnikom z uwolnieniem ich na pewną liczbĊ lat od wszelkich sáuĪb, powinnoĞci i czynszów dla dziedzica, nazywano wolą. Takie wole
i wólki powstają juĪ od w. XIII, po raz pierwszy w 1254 r.
W wolnym táumaczeniu moĪna by przyjąü, Īe jest to wieĞ,
która ma wolĊ, czyli prawo czynszowe. Tu opierając siĊ na
„Encyklopedii staropolskiej” 1900-1903 Zygmunta Glogera.
Czy jeszcze w związku ze Ğredniowieczną hegemonią KoĞcioáa i wszechobecną w nim áaciną, nie miaáaby teĪ uzasadnienia áaciĔska hipoteza etymologii nazwy miejscowoĞci od
sáowa: „volens”, co oznacza tyle co pragnący (czegoĞ), dziaáający z wáasnej woli, nieprzymuszony, chĊtny, ochoczy „volenter” z wáasnej woli, „Valentia” Ğwiadomy zamiar – wola?
Ma to jednoczeĞnie odniesienie do sáowiaĔskiej „woli”.
Tradycja ustana podaje, Īe lud kiedyĞ (ale kiedy?) nazywaá wieĞ Pionki (od ludowego sáowa: pionek, tj. ĞciĊty pieĔ
drzewa). Nazwa moĪe mieü związek z wykarczowanym terenem, na którym pozostaáy pniaki, a który z kolei zostaá zasiedlony. Znowu wiĊc wracamy do tradycji lokacji i wolnizny.
Jednym ze Ĩródeá, w którym wystĊpuje wieĞ Wolental
są dziesiĊciny biskupie. Porównując wsie komturstwa
gniewskiego ze spisem dziesiĊcin biskupa wáocáawskiego
Jana Kropidáy z 1402-1409
dochodzimy do wniosku, Īe o
páatnoĞci dziesiĊciny w komturstwie gniewskim decydowaáa cenzura chronologiczna, uzaleĪniona od momentu
wáączenia wsi do komturstwa.
Caáy pas ziemi od Wierzycy
koáo Starogardu GdaĔskiego,
obejmujący Owidz, Lipinki,
Jabáowo, DąbrówkĊ, Bobowo, Smoląg, Wysoką, Pączewo, Czarnylas, Zelgoszcz,
Wolental, WdĊ nie páaciá
dziesiĊcin4. To daje podstawĊ,
Īeby sądziü, iĪ komturstwo
gniewskie uksztaátowaáo siĊ
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terytorialnie przynajmniej w dwóch fazach. Podstawowy
czáon w 1282 r., w którym są wsie zwolnione od dziesiĊcin. PóĨniejszy z 1305 r. z uzupeánieniami stanowią wsie
obciąĪone dziesiĊciną. Tak przynajmniej uwaĪa prof. Grzegorz5. Co znów sugeruje na wczesne zaáoĪenie miejscowoĞci
i znów wskazuje na KrzyĪaków.
Niezbyt pochlebnie o mieszkaĔcach Ğredniowiecznej wsi
polskiej wypowiadaá siĊ kronikarz Jan Dáugosz Lud wiejski
zaĞ jest skáonny do pijaĔstwa, káótni, wyzwisk i zabójstw
i nieáatwo znajdziesz inny naród tak skalany rodzinnymi zabójstwami i okaleczeniami. Nie wzdryga siĊ on przed Īadną
pracą czy ciĊĪarem, na mróz i gáód wytrzymaáy, postĊpujący
w myĞl zabobonów i przesądów, na zdobycze równieĪ chciwy, kierujący siĊ záoĞliwoĞcią, chciwy nowinek, gwaátowny
i cudzego áakomy. Maáo starannie budują domy, zadowalają siĊ lichymi chatami, odwagi i zuchwaáoĞci im nie brak,
umysá mają przebiegáy i niedowierzający, ruchy i postawy
mają piĊkne, górują nad innymi siáą fizyczną, wzrostu są rosáego i wyniosáego, ciaáa zdrowego o czáonkach zrĊcznych,
o barwie mieszanej, jasnej i ciemnej6.
Cháopi uprawiali rolĊ, która stanowiáa wáasnoĞü feudaáa.
Powszechnie stosowanymi narzĊdziami byáa socha i coraz
czĊĞciej pojawiający siĊ páug odwracający skibĊ. ĩĊto uĪywając sierpa i kosy. W pracach polowych wykorzystywano
takĪe bydáo jako siáĊ pociągową. Kobiety poza pracami typowo domowymi zajmowaáy siĊ zbieractwem w pobliskich
lasach. Podbierano miód z leĞnych barci i polowano na drobną zwierzynĊ. Odbywaáo siĊ to zgodnie z przyjĊtym prawem
zwyczajowym. Zajmowaáy siĊ równieĪ pracą w obejĞciu,
doglądaniem inwentarza ptasiego i zwierzĊcego. Dzieci
gáównie wypasaáy je na áąkach i rowach. Wszyscy we wsi
wykonywali teĪ swoje obowiązki wobec wáaĞciciela ziem
i wobec KoĞcioáa.

Niespokojne czasy

W

1433 roku Wolental, jak zresztą wiele wiosek
Kociewia znalazá siĊ w orbicie dziaáaĔ polsko-czesko-pomorskiej wyprawy przeciwko KrzyĪakom. U podstaw jej
stanĊáo zaangaĪowanie siĊ Zakonu w próby rozbicia przez
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króla czeskiego Zygmunta Luksemburskiego unii polsko-litewskiej. Wojska czeskich taborytów7 dowodzone
przez Jana Capka, wspomagane przez polską szlachtĊ po
wodzą Jana Ostroroga, przetaczaáy siĊ kilkakrotnie przez
Kociewie, rabując i niszcząc wsie. Po nieudanym oblĊĪeniu Chojnic ruszyáy w kierunku ĝwiecia, nie omijając po
drodze Pelplina, gdzie spalili klasztor cystersów, Tczewa,
który zdobyli i splądrowali oraz Starogardu i Tucholi. Ich
przemarsz przez Pomorze trwaá od 6 lipca do 13 wrzeĞnia.
W ciągu tych ponad dwóch miesiĊcy skrzyĪowaáy siĊ drogi oddziaáu czeskich husytów8 z KrzyĪakami dowodzonymi przez marszaáka zakonnego9 w okolicach Czarnegolasu
– Pączewa w sąsiedztwie Wolentala. Poza epizodycznymi
dziaáaniami zaczepnymi do powaĪnej potyczki nie doszáo. Nie przeszkodziáo to jednak tak jednym, jak i drugim
w grabieĪach, gwaátach czynionych w obejĞciach okolicznej ludnoĞci, co Ĩródáa i spisane póĨniej ustne relacje, skargi niechlubnie potwierdzają10. Po opuszczeniu zakonnych
dóbr przez husyckich najeĨdĨców KrzyĪacy okreĞlali, Īe
spustoszenie byáo tak ogromne, iĪ tylko 14 wsi nie zostaáo
zniszczonych.
Cztery lata po tych wydarzeniach Wolental dalej naleĪaá
do komturstwa gniewskiego stanowiąc wáasnoĞü Zakonu.
WieĞ miaáa 45 áanów. Wypeániaáa obowiązek páacenia corocznego czynszu z kaĪdego áanu po 1 grzywnie11, z tego
4 áany osiadáe i 2, które dopiero zaczną páaciü za rok. We
wsi byá karczmarz, na którym ciąĪyáa opáata 1 grzywny i 8
szkojców12, 13.
PrzydroĪna karczma byáa jednym z elementów krajobrazu dawnej polskiej wsi. CzĊsto nazywano je teĪ zajazdami.
Tu podróĪny mógá znaleĨü odpoczynek i miejsce dla koni.
Mógá zaspokoiü gáód i pragnienie. Zresztą staropolskie sáowo karczma pochodzi od sáowa „krczag”, oznaczającego
„dzban”14. Miaáy one jeszcze i takie znaczenie, Īe gromadziáy miejscową ludnoĞü na naradach i dysputach, a tej przybywającej w Ğwiąteczne dni z daleka pod goĞcinnym dachem,
gorzaáki, czy innych trunków nie Īaáowaáy. Bliskie sąsiedztwo z wsiami koĞcielnymi dawaáo gwarancjĊ, Īe karczemna izba nie Ğwieciáa pustkami. A stare powiedzenie mówiáo
w karczmie nie masz pana, tak, Īe przy jednym stole zasiadali rycerze, szlachcice i cháopi. We wsiach koĞcielnych bywaáy dwie karczmy – zwykle paĔska i plebaĔska. W Wolentalu
byáa tylko karczma wáaĞciciela ziem.
Prawo karczemne kodyfikowane byáo od wczesnopiastowskich czasów. Kazimierz Wielki w statutach z roku
1347 zapowiadaá, aby karczmarzom nikt gwaátów czyniü nie
Ğmiaá15. W 1433 r. prawo zaĞ stanowiáo, iĪ karczmarze, którzy nie mają, ani orzą áanów caáych, ani poáowice, wolni są
od podymnego, a jeĪeli áany mają, páaciü winni16. Natomiast
w 1447 r. postanowiono, iĪ karczmarze póá-grzywną karani byü mają, którzyby drobnych pieniĊdzy braü nie chcieli17.
Z kolei w 1505 r. Ustawa orzekáa, iĪ w karczmĊ nikt intromisyi daü nie ma, wyjąwszy gdyby inszej majĊtnoĞci nie byáo18.
W Ğwietle tylu ustaw uznaü naleĪy, Īe byáa karczma w staropolskich czasach miejscem waĪnym we wsi, a karczmarz
osobą szanowaną.
W 1444 r. – wieĞ w dalszym ciągu byáa wáasnoĞcią Zakonu ulokowaną na 45 áanach, z których obowiązkowa dziesiĊcina wynosiáa 1 grz. i 2 kury. We wsi nadal funkcjonowaáa
karczma. WysokoĞü czynszu páaconego przez karczmarza
nie zmieniáa siĊ w stosunku do lat poprzednich. Ponadto páacono tytuáem podatku 3 grz. od bagna. Dawaáo to ogólną
sumĊ czynszu 49 grz. i 8 szk.19.
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Tymczasem, w 1454 r. wybucháa wojna 13-letnia z Zakonem. W takiej sytuacji za broĔ chwytali wszyscy wolni
i zdatni do boju ludzie, a wĞród nich piesze i róĪnorodne
oddziaáy kmieci. Miaáy one obowiązek broniü swojej najbliĪszej okolicy. W orbicie dziaáaĔ politycznych Wolentala
i okolicznych miejscowoĞci pojawiáa siĊ wówczas postaü
wielkiego feudaáa i rycerza Jana z Jani, który wáaĞnie fetowaá zwyciĊstwo nad zaáogami krzyĪackimi w Osieku, Nowem, Skarszewach, KoĞcierzynie, Starej Kiszewie i Gniewie
oraz Starogardzie i Tczewie. Tajna Rada Związku Pruskiego,
mianowaáa go starostą Kaszub, ziemi gniewskiej i tczewskiej z podlegáymi zamkami i okrĊgami caáego Ğrodkowego
Pomorza. Na tym tle doszáo do konfliktu Jana z GdaĔskiem,
uzurpującym równieĪ sobie prawo do tego zarządu. Ten braá
w opiekĊ cháopów buntując ich przeciw szlachcie. W tej sytuacji Jan oddaá wáadzĊ nad Kaszubami GdaĔskowi.
Król Kazimierz JagielloĔczyk umocniá wybór Tajnej
Rady mocą królewskiego majestatu, nadając Janowi tytuá
wojewody gdaĔskiego (pomorskiego), który bĊdzie mu towarzyszyá do koĔca Īycia w 1461 r.
We wrzeĞniu tegoĪ roku stanąá Jan kolejny raz na czele rycerstwa w bitwie pod Chojnicami. Tutaj powstaĔców
przerosáo przede wszystkim zdyscyplinowanie rycerstwa
zakonnego. 18. wrzeĞnia polskie pospolite ruszenie poniosáo klĊskĊ, a Jan, i bardzo wielu innych rycerzy, dostali siĊ
do niewoli krzyĪackiej. Tych najbardziej znanych przewieziono do malborskiego kasztelu. W niewoli spĊdziá okoáo
2 i póá lat, w czasie których KrzyĪacy skonfiskowali mu
dobra jaĔskie. Uwolniony, przede wszystkim dziĊki wstawiennictwu krewnych i Eulenburgów z ziemi Ğwieckiej,
prawdopodobnie za stosowny do postaci okup, wróciá w te
okolice na początku 1457 r. Na pewno walnie ku tej decyzji
przyczyniáa siĊ sprawa odsprzedania malborskiego zamku
królowi polskiemu przez Urlyka CzerwonkĊ – czeskiego
dowódcĊ najemników, którym Zakon zalegaá z wypáaceniem Īoádu.
5 wrzeĞnia 1457 r. Jan otrzymaá od króla okrĊg Starogardu z miastem i oĞmioma wsiami wáoĞciaĔskimi: Nową
Wsią lub Dąbrówką, Jabáowem, Czarnymlasem, Bobowem,
Pączewem, Wolentalem, Wysoką i Zelgoszczą oraz dworem
szlacheckim Bietowo. Byáo to nie tylko uznanie jego zasáug,
ale i rekompensata królewska za utracone na rzecz Zakonu
wáoĞci. ħródáa podają, Īe król Kazimierz JagielloĔczyk zastawiá Janowi z Jani m.in. wieĞ Wolental w dystrykcie starogardzkim za 3000 florenów20, 21.
JednoczeĞnie z tą nominacją przyjąá na swe barki obronĊ
miasta Starogardu z rąk gdaĔszczan. Znów prowadziá oĪywioną dziaáalnoĞü dyplomatyczną: pertraktowaá, rokowaá,
prowadziá korespondencjĊ, walczyá. A okazji ku temu byáo
wiele.
Maáo prawdopodobne jest jednak, by Jan byá dowódcą
polskiego rycerstwa w bitwie na przedpolach Wolentala we
wspomnianym wczeĞniej Bulwarku. Sekretarz rady miejskiej w GdaĔsku i autor kroniki gdaĔskiej Jan Lindau podaje, Īe do takowej doszáo w sobotĊ przed Obrzezaniem PaĔskim 1458 r., a wiĊc w dniu 31 grudnia. Doszáo do niej raczej
w przypadkowych okolicznoĞciach, gdy 300 KrzyĪaków (zapewne zaciĊĪnych na sáuĪbie Zakonu wraz z obsáugą taboru,
sáuĪbą i piechotą oraz ewentualnie kilkunastu braci) maszerowaáo z Malborka do ĝwiecia22. Najprawdopodobniej rycerze Ğpieszyli na zamek do Osieka, by spĊdziü tam noc, gdyĪ
przebywanie po zmierzchu, poza wyjątkowymi sytuacjami
i tylko za zgodą Wielkiego Mistrza, poza konwentem byáo
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surowo zabronione reguáą zakonną i obwarowane wysokimi
karami, których dopilnowywano nawet w czasie wojen. Ze
strony polskiej stanĊáo podobno 100 rycerzy. Tak wygląda
to we wspomnianej kronice: ...w sobotĊ przed Obrzezaniem
PaĔskim, okoáo 300 KrzyĪaków maszerowaáo z Malborka
do ĝwiecia. Idąc od strony Stargardu, przechodzili koáo wsi
Skórcz. O tym zameldowano naszym z Gniewa. Ci (Polacy)
wyruszyli ze 100 jeĨdĨcami, drabantami i zebranymi z okolicy do pomocy cháopami i zagrodzili drogĊ KrzyĪakom. Nasi
uformowali siĊ w trzy grupy i rozbili nadchodzących KrzyĪaków, zabijając 50 osób, które pozostaáy na pobojowisku i po
drodze do Gniewa, kĊdy uciekali. ZaĞ okoáo 30 osób wziĊli
do niewoli, w tym 4 braci zakonnych. Onych to zabrali ze
sobą do ĝwiecia. RównieĪ wĞród wyĪej wspomnianych, polegáo z rąk straĪy przedniej kilku mieszkaĔców Gniewa. Byli
to ci, którzy na początku wojny Gniew w rĊce KrzyĪaków wydali. Mówią, Īe nie wróciáo teĪ 10 pachoáków, obsáugujących
100 jeĨdĨców i Īe Polacy podeszli do mostu i bram Gniewa
i gdyby nie noc – zdobyliby miasto ...23.
Na temat wyjątkowego znaczenia bitwy w Bulwarku
moĪna jedynie snuü legendy, bo w wojnie, która toczyáa siĊ
juĪ od czterech lat, przewinĊáy siĊ w niej tysiące rycerstwa,
trabantów24, konnych, sáuĪby i cháopstwa, a koĔca wciąĪ nie
byáo widaü, miaáa jedynie epizodyczne znaczenie i to tylko
w najbliĪszej okolicy. Potykali siĊ rycerze w polu z orĊĪem
i oblegali w zamkach. Dopuszczali najwiĊkszych okrucieĔstw, wrĊcz barbarzyĔstwa wobec przeciwnika, a szale
walki ani drgnĊáy. Starcie przypada zresztą na okres zdrad,
wykupów i klątw, w którym raczej unikano konfrontacji
w otwartym polu. Konflikt ciąĪyá juĪ wszystkim. Nie moĪna
zaprzeczyü, Īe okoliczni cháopi przybyli „w sukurs zwyciĊzcom” choü bardziej prawdopodobne jest szukanie przez nich
áupów. Zwáaszcza, Īe wszelkie dobro z pobojowiska trafiáo w ich rĊce. O wadze potyczki Ğwiadczy teĪ fakt, Īe nikt
z kronikarzy nie odnotowaá imienia dowodzącego, tak z jednej jak i z drugiej strony. Gdyby jej znaczenie byáo wiĊksze nie omieszkano by oddaü splendoru zwyciĊzcy. Zresztą
i data bitwy Ğwiadczy za jej przypadkowoĞcią. Zapewne Jan,
który byá panem na tych wáoĞciach spĊdzaá ten czas wraz
z rodziną w Starogardzie, które jako starostwo byáo po powrocie z wiĊzienia w Malborku jego gáówną siedzibą25. Nie
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obchodzono wtedy jeszcze nocy sylwestrowej balami, ale
celebrowano oktawĊ BoĪego Narodzenia, dzieĔ w którym
nadano Dzieciątku imiĊ Jezus. Jakby nie okreĞliü ów „pogrom” ma jedynie incydentalne znaczenie i to dla lokalnego
Ğrodowiska, choü zapewne na krótko podbudowaá morale
miejscowej ludnoĞci. Nader przychylna relacja kronikarza
Ğwiadczy o jego stronniczoĞci i sympatiach skierowanych ku
Polakom, co nie dziwi, wszak GdaĔsk miaá w tej wojnie teĪ
swoje interesy. Za potyczką natomiast przemawiają póĨniejsze znaleziska militarne, na które natrafiano na wspomnianych polach pod Wolentalem.
Nie da siĊ zaprzeczyü, Īe wojna trzynastoletnia nie obfitowaáa w zdarzenia orĊĪne i Īe Īaden z zapaĞników nie
záoĪyá na jej rzecz dostatecznej ofiary krwi. Po bolesnych
doĞwiadczeniach pod Chojnicami na początku wojny król
polski nie próbowaá szczĊĞcia z pospolitym ruszeniem i wolaá prowadziü wojnĊ przy pomocy zaciĊĪnych.
Darowizny króla Kazimierza JagielloĔczyka dla Jana
z Jani nie miaáy praktycznie gospodarczego i materialnego
znaczenia, bo obejmowaáy ziemie zniszczone przez wojnĊ.
Taki teĪ stan przedstawiaá w czasie i po wojnie trzynastoletniej Wolental. Cháopstwo ratując Īycie pozostawiaáo wszystko, kryjąc siĊ w pobliskich lasach. Niektórzy dla zapewnienia choüby minimum bytu dzieciom i babie zaciągali siĊ
do walki. Po zagrodach grasowali záodzieje. Z inwentarza,
czego nie zabrano na potrzeby wojsk, to zjedzono, a uciekając rozpuszczano. Bieda towarzyszyáa wszystkim, a brzemiĊ
wojny widoczne byáo z kaĪdej strony.
Równie ciĊĪka byáa sytuacja gospodarcza po jej zakoĔczeniu. Rodowe posiadáoĞci i skarb królewski Ğwieciáy
pustkami. Dla przykáadu, szacuje siĊ, Īe cena za wyprodukowanie jednej bombardy w poáowie XV wieku, czyli jednego bardzo prymitywnego dziaáa duĪego kalibru i krótkiej
lufie, byáa równowartoĞcią prawie 500 krów, czyli 7000
groszy. A jeden wystrzaá z bombardy kosztowaá 10 krów,
czyli okoáo 140 groszy. Koszty poniesione przez skarb
królewski podczas wojny trzynastoletniej wyniosáy co najmniej 1,3 miliona zá. PocháonĊáy wiĊc caákowity dochód
tego skarbu z 18 lat26.
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= 180 g srebra; dzieliáa siĊ na 4 wiardunki,
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1905-1919.
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ANDRZEJ LUBIýSKI

Bartkowscy w historii Gniewu
czĊĞü pierwsza

P

ierwszym z rodu Bartkowskich herbu Przegonia,
który osiedliá siĊ w Gniewie pod koniec XVIII wieku, byá Jan trudniący siĊ kupiectwem. Zamieszkaá
w domu przy ulicy pod Basztą 6. Istnieje on do dnia dzisiejszego i nadal jest w rĊkach rodziny. Wychowaá dwóch synów
– Ignacego i Jana Marcelego. Pierwszy zająá siĊ prowadzeniem interesu ojca w Gniewie, drugi oĪeniony z Konstancją
z Gotartowskich zostaá wáaĞcicielem majątku ziemskiego
w Zielenicach w powiecie sztumskim.
ĩona Ignacego, z domu Piekarska, jako posag wniosáa
mĊĪowi browar, jego budynek istnieje do dziĞ. MaáĪeĔstwo,
nie mając wáasnego potomstwa, wziĊáo na wychowanie bratanka Marcelego Bartkowskiego, urodzonego 27 grudnia
1836 roku w Zielenicach. Jego rodzicami byli Jan Marceli
i Konstancja z Gortakowskich. To on razem ze stryjem rozbudowaá hurtowniĊ, spichlerze i zajazd z parkingiem.
Po Ğmierci Ignacego, Marceli wybudowaá w poáowie lat
szeĞüdziesiątych salĊ widowiskową w nowym gmachu, palarniĊ kawy, a jeszcze wczeĞniej, bo juĪ roku 1857, przetwórniĊ
minóg wiĞlanych, áowionych w okolicach od Korzeniewa do
Biaáej Góry. Minogi najpierw wrzucaáo siĊ do kadzi, gdzie
w soli przez kilka godzin zrzucaáy szlam, nastĊpnie káadziono na ruszta i smaĪono na wĊglu drzewnym. UsmaĪone zalewano octem z róĪnymi przyprawami, cebulą i wkáadano do
drewnianych beczuáek. NastĊpnie wysyáano je drogą wodną
z przystani przy Wierzycy do GdaĔska, Tczewa, Grudziądza,
Bydgoszczy, a gdy zbudowana zostaáa kolej do Morzeszczy-

Dom rodziny Bartkowskich

KMR

Marceli Bartkowski

na równieĪ transportem kolejowym do tych miast. Przez caáe
lata cieszyáy siĊ wielkim powodzeniem.
Byá dwukrotnie Īonaty. Z Marią z domu Schumann (Ğlub
okoáo 1862 roku) miaá piĊcioro dzieci: Juliusza, EmiliĊ,
AnielĊ, Maksymiliana, Kazimierza. Z Julią z domu Marchlewską troje dzieci: ZofiĊ, Tadeusza, JózefĊ.
Mój pradziadek, Marceli Bartkowski, bardzo zaangaĪowaá siĊ w polskie Īycie polityczne, gospodarcze i kulturalne
Gniewu i okolic. I o tym zamierzam tu szerzej napisaü.
1 paĨdziernika 1862 roku w Piasecznie, z inicjatywy
Juliusza Kraziewicza (1829-1895), zarządcy majątku proboszczowskiego w Tymawie i Gniewie, zaáoĪono pierwsze Kóáko Rolnicze. Zebranie zaáoĪycielskie miaáo miejsce
w sali oberĪysty Jana Baááacha. 24 czáonków nowo powoáanego kóáka wybraáo jednogáoĞnie na prezesa Juliusza Kraziewicza. Na zebraniu 11 marca 1863 roku uczestniczyáo 46
czáonków, w tym 8 nowych. WĞród tych ostatnich znalazá siĊ
mój pradziadek Marceli – bĊdzie jednym z aktywniejszych.
Dodajmy, Īe pierwsze zebrania odbywaáy siĊ w obecnoĞci
niemieckich Īandarmów. Czasy byáy niespokojne, wáadze
baáy siĊ antypruskich wystąpieĔ. ZaczĊto tropiü sprzyjających powstaniu styczniowemu.
Garnizon gniewski zostaá wzmocniony o 30 Īoánierzy
i oficera. 14 marca 1864 roku wieczorem wojsko otoczyáo
oberĪĊ Marcelego Bartkowskiego i przeprowadziáo rewizjĊ
w caáym domu. PiĊciu uczniów stanu rzemieĞlniczego uwiĊziono. Po kilku dniach zwolniono, natomiast Franciszek Suchewicz nadal pozostaá w areszcie. Sąd w Kwidzynie skazaá
go na trzy miesiące wiĊzienia za agitacjĊ powstaĔczą.
Zebrania Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie odbywaáy siĊ regularnie raz w miesiącu. 13 kwietnia 1864 roku
organizacja liczyáa 106 czáonków. Przychód ze skáadek wyniósá 34 talary i 17 srebrnych groszy, wydatki 25 talarów
i 8 sgr, jak informowaá czáonków sekretarz Towarzystwa nauczyciel Czarnecki z Bielska. Biblioteczka ludowa liczyáa
89 tomów. Marceli Bartkowski ofiarowaá na ten cel cztery
ksiąĪki Michaáa Czajkowskiego wydane w Lipsku. Rozprawiano – tak wynika z relacji prasowych – o wprowadzeniu
páodozmianu, zabezpieczeniu siĊ przed gradobiciem, o tym
jak najlepiej ostrzyü kosy, uprawiaü koniczynĊ, buraki i marchew, hodowaü ryby w stawach i bagnach, co robiü aby sie-
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wy i drzewa nie cierpiaáy od wiosennych mrozów. Padáa teĪ
propozycja utworzenia Towarzystwa Ogniowego – ten temat
bĊdzie poruszany na zebraniach równieĪ w roku nastĊpnym.
Na kolejnym zebraniu Towarzystwa 11 maja 1864 roku obywatel Tollik z Janowa mówiá o „Siewie rzepaku i rzepiku”,
a obywatel Wygocki z Gniewu przedstawiá temat „Sposób
uprawienia gliny do lepianek i cegieá”.
14 grudnia 1864 roku na spotkaniu Towarzystwa padá postulat, by podejmowaü tematy, jakimi Īyá rolnik w ciągu ostatnich czterech tygodni. Walenty StefaĔski z Pelplina, uczestnik
powstania listopadowego 1830 roku i konspiracji wielkopolskiej 1846 roku, przedstawiá opracowane przez siebie przepisy Spóáki PoĪyczkowej, poniewaĪ juĪ wczeĞniej padáa
propozycja takowej przy Towarzystwie Rolniczym. Juliusz
Kraziewicz i Walenty StefaĔski widzieli w tym sposób na to,
aby rolnicy i rzemieĞlnicy nie popadli w dáug lichwiarski. 28
czáonków wyraziáo wolĊ przystąpienia do nowo tworzącej siĊ
Spóáki. Zebrane skáadki wyniosáy 847 talarów i 15 sgr. Na
odsetki dla przyszáej Spóáki przeznaczono 400 talarów, a na
poĪyczki 1247 talarów. Wybrano zarząd Spóáki, do którego
weszli jako nadskarbi Jan Franciszek Lemke z Gniewu, zastĊpca ks. proboszcz Teodor Franzky z Gniewu, skarbnik Augustyn Lemke kupiec, Jan Bona prowadziá bibliotekĊ.
W publikacji zbiorowej pod redakcją BáaĪeja ĝliwiĔskiego „Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku”, wydanej w roku
1998, Andrzej Romanow, autor rozdziaáu „Gniew w latach
1815-1920” podaje, Īe Spóáka PoĪyczkowa w Gniewie powstaáa w roku 1864 miaáa Ğwiadczyü usáugi finansowe rozrastającej siĊ sieci polskich towarzystw i kóáek rolniczych.
W 1872 miaáa przystąpiü do Związku Spóáek Zarobkowych
i Gospodarczych. Natomiast w Roczniku Gniewskim Folia
terrum gymevensis nr 4 w artykule „Historia Banku Spóádzielczego w Gniewie” podano, Īe spóáka PoĪyczkowa powstaáa 12 stycznia 1865 roku i dziaáaáa prawdopodobnie do
1871 roku. Nie wiadomo, w jakich okolicznoĞciach ulegáa
likwidacji. Udaáo mi siĊ wypeániü pewną lukĊ w dziejach
Spóáki PoĪyczkowej w Gniewie, poniewaĪ znalazáem sprawozdania nadsyáane do Gazety ToruĔskiej od roku 1871 do
1888 przez pradziadka Marcelego.
SpóákĊ PoĪyczkową z siedzibą w Gniewie zarejestrowano 12 stycznia 1865 roku. W ciągu póárocznej dziaáalnoĞci
przez rĊce spóáki przeszáo 5.272 talarów, rozchód wyniósá
5.083 tatarów, czáonków byáo 30, którzy wnieĞli wkáad wáasny 480 talarów, a depozytów byáo na sumĊ 2.310. Pod koniec paĨdziernika Spóáka PoĪyczkowa zanotowaáa juĪ 8.300
talarów obrotu i 33 czáonków, chociaĪ do Towarzystwa Rolniczego naleĪaáo 140 czáonków. Po gorącym apelu Walentego StefaĔskiego, aby wstĊpowaü do Spóáki PoĪyczkowej,
bo daje ona same korzyĞci w postaci wypáacanych sobie
procentów, gdy poĪyczamy od Spóáki pieniądze, nadmiar
gotówki lepiej oddaü na procent, bo pewnoĞü jest wiĊksza
i zysk pewny niĪ by trzymaü gotówkĊ w domu. Na te sáowa
skierowane do sáuchaczy zgáosiáo swój akces 17 czáonków
do Spóáki PoĪyczkowej. Obywatel Hiacynt Jackowski z Lipinek zachĊcaá, aby przyciągnąü ludzi sáuĪebnych do Spóáki i wydawaü im ksiąĪeczki oszczĊdnoĞciowe, to bĊdzie siĊ
wĞród nich krzewiáa zamoĪnoĞü i moralnoĞü. Dotychczasowy bibliotekarz, Jan Bona, musiaá zrezygnowaü z peánionej
funkcji, bo wáadza szkolna nie daáa mu pozwolenia. Nowym
bibliotekarzem zostaá obywatel Jan Klein z Gniewu Podzamcze. O tych sprawach informowaáy sprawozdania z posiedzeĔ Towarzystwa drukowane w NadwiĞlaninie.
20 kwietnia 1865 roku na kolejnym posiedzeniu Towarzystwa Rolniczego Juliusz Kraziewicz dziĊkowaá Józefowi Chociszewskiemu za podarowane obrazy na ozdobienie sali obrad

10

Towarzystwa, a Marcelemu Bartkowskiemu i Sylwestrowi
Baááachowi za przekazanie do czytelni kolejnych ksiąĪek.
Podczas wspólnego posiedzenia Towarzystwa Rolniczego i Spóáki PoĪyczkowej, odbytego 10 stycznia 1866 roku,
na apel sekretarza Towarzystwa Rolniczego nauczyciela
Czarneckiego z Bielska, aby wstĊpowaü do Towarzystwa
Pomocy Naukowej z siedzibą w Cheámnie, 62 czáonków
z ziemi gniewskiej zapisaáo siĊ z roczną skáadką 60 talarów
i 10 sgr. Pradziadek Marceli zadeklarowaá wpáatĊ 2 talarów
rocznie. Na tym zebraniu Marceli Bartkowski zaproponowaá, aby ten, kto nie uczĊszcza na zebrania, nie byá uwaĪany za czáonka. Poparli jego wniosek Juliusz Kraziewicz
i Józef Chociszewski mieszkający w GdaĔsku. Ostatecznie
sala przyjĊáa inny wniosek Walentego StefaĔskiego, Īe ci, co
są opieszali w uczestniczeniu na zebraniach bĊdą publicznie
skarceni. Od tej pory miano zapisywaü nieobecnych czáonków na zebraniach. Podczas oddzielnego posiedzenia Spóáki
PoĪyczkowej dotychczasowy skarbnik Augustyn Lemke poinformowaá, Īe rezygnuje z dalszego peánienia tej funkcji.
Walenty StefaĔski na zebraniu 13 czerwca 1866 roku
postawiá wniosek, aby Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie
oddaü w opiekĊ Ğw. Wojciecha, natomiast Józef Chociszewski zaproponowaá ĝwiĊtych Cyryla i Metodego – patronów
Sáowian. PrzyjĊto wniosek Chociszewskiego.
Ze sprawozdania rocznego za rok 1865 wynika, Īe spóáka liczyáa 54 czáonków, ogólny obrót wyniósá 12.413 talarów i 17 sgr, skáadki czáonków wynosiáy 620 talarów i 15
sgr, depozyty wynosiáy 2.685 talarów, kredyty 12.130 talarów. Koszta utrzymania spóáki wynosiáy 201 talarów.
W czerwcu 1866 roku odbyáo siĊ zebranie przedwyborcze
partii postĊpowców w sali pani Volkhemer. Zaproszono równieĪ Polaków do wspólnych narad. Spodziewano siĊ bowiem,
Īe Polacy tylko na jednego posáa bĊdą gáosowaü, a gdy przyjdzie do ĞciĞlejszego wyboru poáączą siĊ z partią postĊpowców.
W mieĞcie doszáo do zatargów pomiĊdzy kupcami z Królestwa
Polskiego a flisakami, poniewaĪ ci pierwsi na skutek braku
pieniĊdzy i kredytu nie byli w stanie zapáaciü swoim najemnikom. Niedawno w mieĞcie pojawiá siĊ problem za chwilowy
zastaw jednej tratwy z drewnem o wartoĞci 10 tysiĊcy talarów
nie moĪna byáo nawet dostaü 500 talarów.
Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie szerzyáo oĞwiatĊ
poprzez wystawianie amatorskich przedstawieĔ teatralnych.
Pierwsze odbyáo siĊ podczas uroczystoĞci trzeciej rocznicy powstania kóáka rolniczego 10 paĨdziernika 1865 roku.
Byáa to sztuka „Popas”, natomiast 9 stycznia 1867 odegrano
„Berka ZapieczĊtowanego”.
Po ogáoszeniu wyborów do parlamentu Związku Póánocnego 13 stycznia 1867 roku odbyáo siĊ w sali Marcelego
Bartkowskiego o godz. 4 po poáudniu zebranie przedwyborcze. Na spotkanie zapraszaá Juliusz Kraziewicz. LudnoĞü
polska z powiatów kwidzyĔskiego i sztumskiego wysunĊáa
kandydaturĊ Teodora Donimirskiego z Buchwaádu, uzyskaá
6421 gáosów i zostaá posáem.
W lutym 1867 roku gniewska spóáka poĪyczkowa liczyáa
82 czáonków, udzielono kredytów na sumĊ 26.900 talarów,
depozytów byáo 33.800.
PóĨną jesienią 1867 roku Juliusz Kraziewicz, w porozumieniu siĊ z okolicznymi Towarzystwami Rolniczymi oraz
wpáywowymi osobami z Gniewu, urządziá targ na zboĪe na
wzór dziaáających gieád zboĪowych w duĪych miastach.
Pierwsza gieáda odbyáa siĊ 19 grudnia. W sali Marcelego
Bartkowskiego spotkali siĊ okoliczni rolnicy oraz kupcy.
Oprócz pelpliĔskich kupców i miejscowych pojawiá siĊ Pius
Arnold z GdaĔska. W samym Ğrodku sali byá stóá bilardowy,
na którym znajdowaáy siĊ wyáoĪone próbki zboĪa w drew-
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nianych miseczkach. Znajdowaáa siĊ teĪ ksiąĪeczka z nazwiskiem sprzedającego i nazwa zboĪa, iloĞü korców, nazwisko
kupującego. Dopóki jeden kupiec siĊ targowaá, inny nie mgá
zbliĪyü siĊ do rozmawiających i podbijaü cenĊ.
W pierwszym dniu targu sprzedano 700 korców rozmaitego zboĪa. ChĊtnych do kupna byáo wiĊcej i gdyby tylko byá towar do sprzedaĪy. JuĪ o godz. 12 w poáudnie kupcy
i rolnicy zebrali siĊ i powoáali zarząd gieády w osobach panów Juliusza Kraziewicza, Rajmunda Lemke i JóĨwika
z Gniewu. Opáaty ze strony kupców na potrzeby gieády wynosiáy 5 sgr od kaĪdego kupionego áasztu, czyli 60 korców zboĪa. Powoáano teĪ sáuĪącego gieádowego. Gieáda byáa otwierana o godz. 10, a salĊ zamykano o 2 po poáudniu. Przed godz.
11 nikt nie mógá sprzedawaü i kupowaü zbóĪ. Targi zboĪowe
miaáy odbywaü siĊ co dwa tygodnie w czwartki.
Wieczorem w sali Bartkowskiego Jan StefaĔski, nauczyciel i organista z Piaseczna, urządziá koncert na cel dobroczynny. 30 talarów czystego zysku przekazano burmistrzowi do
rozdania miĊdzy ubogich. Na program záoĪyá siĊ Ğpiew mĊski
na 16 Ğpiewaków, „PieĞĔ ruska nowoĪeĔców”, sopran i tenor
Ğpiewany przez StefaĔskich ojca Jana i córkĊ AnielĊ, „Krakowiak” Wasilewskiego, baryton Jan StefaĔski, „Somnabula”
Laybacha na fortepian, panna Aniela StefaĔska, „Grobowiec
na granicach Sybiru” Stefana GarczyĔskiego, deklamowany
przez AnielĊ StefaĔską, uwerturĊ na cztery rĊce zagraáy panny Aniela StefaĔska i Kraziewiczówna, nauczycielka muzyki.
Kolejny koncert dobroczynny odbyá siĊ 17 lutego 1868 roku
w sali pani Volkhemer. ĝpiewano „Cztery pory roku” Haydna.
Dyrygentem byá proboszcz gniewski Teodor Franzky. ĝpiewaków z muzykami byáo okoáo 60 osób. Przy zapeánionej sali
i bocznych stancjach wpáynĊáo do kasy przeszáo 85 talarów,
z których magistratowi wrĊczono 60. DuĪy sukces, jak pisaáa
gazeta, tak jak w poprzednim koncercie, odniosáa Aniela StefaĔska, wykonująca wszystkie pieĞni solowe. NiespodziankĊ
sprawiá duet z opery Fausta wykonany przez Jana i AnielĊ
StefaĔskich z Piaseczna. Dobrze wypadli Ğpiewający basem
pan Kitmann i tenorem pan Wilsch. Wszystkim akompaniowaáa na fortepianie panna Fink.
Na Sejmiku Gospodarczym w Toruniu, odbywającym
siĊ w lutym 1868, Kraziewicz podaá liczbĊ 193 czáonków,
z czego 156 byáo wáoĞcianami jacy naleĪeli do Towarzystwa
Rolniczego w Piasecznie, pozostali to rzemieĞlnicy i kupcy.
W maju 1868 roku w Gniewie Gieáda WáoĞciaĔska
sprzedaáa kolejnych 80 áasztów zboĪa. W ten sposób nawiązywano do dawniejszych czasów, gdy flisacy z tratwami zatrzymywali siĊ na nocleg w drodze do GdaĔska.
Pierwsza zabawa dzieci szkoáy katolickiej z Gniewu
i Piaseczna miaáa miejsce 10 lipca 1868 roku w niedalekiej
Nicponi, gdzie znajdowaáa siĊ strzelnica. Na zabawĊ przybyáo wielu mieszkaĔców z okolicznych miejscowoĞci. Nauczyciele gniewscy serdecznie ugoĞcili dzieci z Piaseczna.
Uczestnicy zabawy szczególnie dziĊkowali ks. Janowi Nelke, administratorowi parafii Janowo, za obecnoĞü i udziaá
we wspólnych zabawach z dzieümi.
W tym samym miesiącu powoáane zostaáo do Īycia „Stowarzyszenie dla zabezpieczenia Īycia i uzyskania funduszu
pogrzebowego w Gniewie”. W odezwie, która zamieszczona zostaáa w Gazecie ToruĔskiej wskazywano na korzyĞü,
jaką moĪe ona przynieĞü osobom, które poniosáy straty na
skutek klĊsk Īywioáowych bez naraĪenia utraty swego majątku. Rzecz druga to ubezpieczenie siĊ na wypadek nagáej
i niespodziewanej Ğmierci. KaĪdy wstĊpujący moĪe okreĞliü
sumĊ, na jaką chce siĊ ubezpieczyü ze swoich dochodów,
to co uzbiera bĊdzie dla potomnych czáonków rodziny. Wybrano z kilku towarzystwo akcyjne do zabezpieczenia Īycia
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„Fridrich Wilhelm” z Berlina. Umowa zostaáa przedáoĪona
burmistrzowi Gniewu. Towarzystwo „Fridrich Wilhelm”
przyznaáo pewne korzyĞci, aby wesprzeü dzieci mniej zamoĪnych czáonków „Stowarzyszenia dla zabezpieczenia
Īycia i uzyskania funduszu pogrzebowego”. Pod apelem
wzywającym do wstĊpowania podpisali siĊ miĊdzy innymi
Juliusz Kraziewicz, ks. Teodor Franzky, ks. Paweá Schafer
z Piaseczna, Józef Behrend, Kalkstein, Józef Szmelcer, Walenty StefaĔski, JabáoĔski, Jan Klein.
14 paĨdziernika obchodzono uroczyĞcie szóstą rocznicĊ
Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie. Przybyli na obchody
Hiacynt Jackowski z Lipinek i major Stanisáaw Radkiewicz
z BrzeĨna – uczestnik powstania listopadowego, konspiracji
wielkopolskiej 1846 roku. Czáonków liczy towarzystwo 152,
zmniejszyáo siĊ o 49 w stosunku do roku poprzedniego. Za
sukces uznano powoáanie gieády zboĪowej w Gniewie oraz
„Towarzystwo ubezpieczeĔ Īycia „Fridrich Wilhelm”. Juliusz
Kraziewicz zaproponowaá, aby powoáaü „WáoĞciaĔski bank
kredytowy” na akcje z kapitaáem 40 tys. talarów. Redaktor pisma „Piast” Ignacy Danielewski mówiá o solidarnoĞci w spoáeczeĔstwie polskim. Wywaráo to na zebranych spore wraĪenie.
Miesiąc póĨniej Ignacy Danielewski zostaá czáonkiem
honorowym Towarzystwa. Juliusz Kraziewicz pod dyskusjĊ
przedstawiá dwa zagadnienia: zapisanie Spóáki PoĪyczkowej w Gniewie do ksiĊgi prawa handlowego oraz utworzenie
Banku WáoĞciaĔskiego. Ignacy Danielewski wytáumaczyá zebranym, jakie korzyĞci przyniesie wpisanie do ksiĊgi prawa
handlowego wspomnianej spóáki. Ignacemu Danielewskiemu,
Walentemu StefaĔskiemu oraz Józefowi Szmelcerowi polecono przygotowaü na nastĊpne zebranie statut bankowy.
Wáadze Gniewu chciaáy w poáowie roku zaáoĪyü stacjĊ
telegraficzną, w tym celu sprowadzono juĪ druty i drągi telegraficzne. Ostatecznie od realizacji tej wstrzymano siĊ na
pewien czas. Miaáa staü siĊ ona atutem w rozmowach, jakie
prowadziá burmistrz z wáadzami zwierzchnimi, by miasto
uzyskaáo status powiatowego dla tej czĊĞci obecnego powiatu kwidzyĔskiego po tej stronie Wisáy.
Nie udaáo siĊ utworzyü szkóáki agronomicznej w Tymawie, poniewaĪ urzĊdnicy niemieccy uznali, Īe Juliusz
Kraziewicz nie ma odpowiednich uzdolnieĔ, by takową poprowadziü. Nawet niemieccy mieszkaĔcy okolic byli tym
mocno zdziwieni. Odmowa wiązaáa siĊ z polską dziaáalnoĞcią prezesa Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie.
Kolejną propozycją prezesa byáo zaáoĪenie w roku
1869 w Gniewie lub Tymawie wielkiej fabryki sera. W tym
teĪ roku Spóáka PoĪyczkowa zamieniáa siĊ ze zwyczajnej
w SpóákĊ Zapisaną do rejestru prawa handlowego.
Na początku roku 1870 niemieckie wáadze rejencyjne
w Kwidzynie odebraáy urząd powiatowego inspektora szkolnego proboszczowi Teodorowi Franzky z Gniewu, bo opowiedziaá siĊ przeciw reskryptowi ministerialnemu z 20 grudnia 1865 roku w sprawie nauczania po polsku w katolickich
szkoáach elementarnych w Prusach Zachodnich. Proboszcz
wystąpiá do biskupa pelpliĔskiego Jana Nepomucena Marwicza o wydanie instrukcji, jak ma dalej postĊpowaü wobec wáadz niemieckich, które uznaáy, Īe poziom nauczania
po niemiecku w szkoáach elementarnych jest bardzo niski.
Wysáaá teĪ zaĪalenie do ministerstwa oĞwiecenia, poniewaĪ
zostaá odwoáany z peánionej funkcji. Jak mu podpowiedziaá
wspomniany biskup sprawa powinna przejĞü przez wszystkie instancje rządowe. ĩaden ksiądz nie chciaá objąü opuszczonego urzĊdu przez gniewskiego proboszcza. Tymczasowo inspekcjĊ szkóá elementarnych powierzono zarządcy
dóbr skarbowych panu Herr.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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nia 27 lutego 2014 roku w borzechowskiej Restauracji
K2 juĪ po raz ósmy odbyáa siĊ gala wrĊczenia nagród
„Kociewskie Pióro”. Pomysáodawcą tej nagrody jest
Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne im. Maágorzaty Hillar,
przyznawane jest za osiągniĊcia i zasáugi na rzecz Kociewia
Wyboru laureatów dokonaáo jury pod przewodnictwem prof.
Tadeusza Linknera.
W dziedzinie literatury :Kociewskie Pióro” zdobyá Marek
Biegalski, poeta autor tomików wierszy „Godzina smutku”
oraz „Bardzo rzadkie nieporozumienie”. Aktywnie uczestniczy w Īyciu kulturalnym Starogardu GdaĔskiego. Pozostaáe osoby nominowane w tej kategorii to: Marcin Rabka
i Krzysztof Szatkowski.
W dziedzinie publicystki statuetkĊ przyznano Krystynie
Gierszewskiej, autorce ksiąĪek o kuchni kociewskiej „O jeĞciu na Kociewiu”, „Dawne Smaki Kociewia”, Pory roku na
Talerzu”. Od 2010 roku w Subkowach organizuje Sympozjum
Kulinarne „O jeĞciu na Kociewiu”. Jest prezesem Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet. Inne osoby nominowane
w tej kategorii to: Krzysztof àach, ks. àukasz Wisiecki.

JACEK CHEREK

Kociewskie Pióro
za rok 2013

fot. autora

Natomiast w dziedzinie animacji kultury przyznano dwa
„Kociewskie Pióra” – indywidualnie i grupowo. Indywidualnie
otrzymaáa je Karolina Kornas, która aktywnie dziaáa przy parafii pw. Ğw. Maksymiliana Kolbe w Tczewie. Jest zaáoĪycielką
i dyrygentką chóru „Nieboskáonni”, wspólnie z mĊĪem Radkiem są zaáoĪycielami zespoáu folklorystycznego „Frantówka”.
W tej kategorii byli nominowani: Ewa LitwiĔska i Sylwia
i Piotr Ossowscy. Zdobywcą w dziedzinie animacji grupowej
jest Koáo Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Kaliskach za dziaáalnoĞü na rzecz kaliskiego Ğrodowiska emerytów
i rencistów. Koáo organizuje wiele wycieczek, przy wspóápracy
z innymi organizacjami realizuje projekty skierowane do seniorów m.in. „Seniorze, nie irytuj siĊ”. Pozostaáe grupy nominowane w tej kategorii to: Chór GregoriaĔski Schola Cantorum
Gymevenisis z Gniewu i chór „Nieboskáonni” z Tczewa.
Dodatkowo Jury przyznaáo dwie statuetki za caáoksztaát dla
Gertrudy WoĨnickiej, dziaáaczki kulturalno-oĞwiatowej, zaáoĪycielki zespoáu folklorystycznego „Rycháawiaki”, który prezentuje i popularyzuje folklor, taniec kociewski i dla Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kociewie” za kreowanie, promowanie marki turystycznej regionu kociewskiego, za wspóápracĊ
samorządu terytorialnego z lokalnym biznesem turystycznym.
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ANNA ãUCARZ

ToĪsamoĞü
regionalna
na Kociewiu

W

2009 roku ukoĔczyáam studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na
wydziale humanistycznym w dziedzinie filologii polskiej, o specjalnoĞci: komunikacja spoáeczna i nauczycielska. Moja praca magisterska pt. ĝwiecie w oczach
pokoleĔ. JĊzykowo-kulturowy obraz miasta nad Wisáą, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii PająkowskiejKensik uzyskaáa I miejsce w konkursie zorganizowanym
przez Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Kociewskiej na
„Najlepszą pracĊ magisterską nt. Kociewia” w 2009 roku.
Po rocznej przerwie, w 2010 roku rozpoczĊáam studia
doktoranckie w zakresie jĊzykoznawstwa, aby pogáĊbiaü
swoje zainteresowania związane z rolą jĊzyka w komunikacji spoáecznej oraz jego moĪliwoĞciami kreowania i odbijania otaczającego Ğwiata. Nadal bliska byáa mi tematyka
regionalna oraz zagadnienie toĪsamoĞci regionalnej w dobie
globalizacji. Kierunek badaĔ wskazaáa znajomoĞü gwary
kociewskiej wĞród jej mieszkaĔców oraz wiele innych czynników konstytuujących grupową identyfikacjĊ, a wyróĪnianych przez teoretyków socjologii.
Obecnie badania i ich analiza znajdują siĊ na ostatnim
etapie, który jest odcinkiem wymagającym najwiĊcej siáy
i determinacji, co wszyscy doskonale wiemy, wspominając
ostatnie Zimowe Igrzyska Olimpijskie… KaĪdy ma swoje
Soczi. PragnĊ przybliĪyü PaĔstwu prowadzoną przeze mnie
eksploracjĊ na terenie Kociewia – stąd krótki opis badaĔ,
nastĊpnie gorąca i serdeczna proĞba do czytelników Kociewskiego Magazynu Regionalnego o wypeánienie ankiet,
a jednoczeĞnie udziaá w wielkim naukowym oraz regionalnym przedsiĊwziĊciu. Ostatnia czĊĞü artykuáu to ankiety
– wprawdzie anonimowe, jednakĪe wszelkie PaĔstwa autografy są mile widziane.
1. OPIS BADAē
Praca doktorska na temat: „ToĪsamoĞü regionalna na
Kociewiu. Studium jĊzykowo-kulturowe”
Badania na tym polu podjĊáam w roku 2010. Planowany koniec badaĔ, zebranie i analiza wyników oraz ich prezentacja nastąpi na przeáomie roku 2014/ 2015. Praca ma
zawieraü moĪliwie najpeániejszy obraz toĪsamoĞci wspóáczesnych mieszkaĔców Kociewia oraz aktualny stan gwary.
PodjĊcie eksploracji w tym zakresie wynika z braku peánego
i aktualnego opracowania przedstawiającego mieszkaĔców
Kociewia z punktu socjolingwistycznego, opisującego ich
toĪsamoĞü regionalną przez okreĞlenie ĞwiadomoĞci jĊzykowej i kulturowej. Kociewie jako region máody, choü
wewnĊtrznie zróĪnicowany, nie posiada kompleksowego
opracowania poruszającego tĊ kwestiĊ. Są pojedyncze pró-
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by okreĞlenia toĪsamoĞci mieszkaĔców Kociewia – czasami
uczniów szkóá, innym razem jakiegoĞ stowarzyszenia czy
danego miasta w regionie. JednoczeĞnie wiele osób sygnalizuje potrzebĊ poznania zagadnienia toĪsamoĞci we wszystkich trzech czĊĞciach Kociewia – póánocnym, Ğrodkowym
i poáudniowym. W sytuacji wyraĨnych tendencji kultywowania i pielĊgnowania idei regionalnych, ale i licznych migracji,
wzrostu zachowaĔ absenteistycznych i autoalienacyjnych,
a nawet caáych grupach ludzi pozbawionych ojczyzny prywatnej, ludzi wykorzenionych, co potwierdzają sondaĪe opinii
publicznej oraz studia socjologiczne (M. S. SzczepaĔski, Od
identyfikacji do toĪsamoĞci), okreĞlenie wspóáczesnej toĪsamoĞci mieszkaĔców Kociewia wydaje siĊ byü nader waĪne.
Prymarnym pytaniem jest to kim wspóáczeĞnie są Kociewianie? Jaki obraz Kociewian wyáania siĊ z ich jĊzyka? Czy
ich poczucie przynaleĪnoĞci do regionu ma charakter nawykowy, dziedziczony z pokolenia na pokolenie, czy moĪe jest
to poczucie intencjonalne, oparte na Ğwiadomym wyborze?
W jakim stopniu znajomoĞü gwary kociewskiej i posáugiwanie siĊ nią sytuuje ich w szeregach Kociewian? Czy jest
to dla nich najwaĪniejsze kryterium poczucia przynaleĪnoĞci? W jakiej mierze toĪsamoĞü kociewska jest przeĪywana,
a w jakiej tylko odczuwana? Postaram siĊ ustaliü czy mieszkaĔcy regionu w ogóle czują siĊ Kociewianami, czy jest to
bardziej toĪsamoĞü dekoracyjna, sytuacyjna, peániąca funkcjĊ ozdobnika folklorystycznego. Czy Kociewie faktycznie
jest wewnĊtrznie zróĪnicowane, w jaki sposób „kociewskoĞü” jest odczuwana oraz przeĪywana w Starogardzie,
a w jaki sposób w Tczewie czy w ĝwieciu. W badaniach podejmujĊ próbĊ wyróĪnienia komponentów konstytuujących
poczucie toĪsamoĞci mieszkaĔców Kociewia i sprawdziü
czy one áączą jego poszczególne czĊĞci: póánocne, Ğrodkowe
i poáudniowe, czy teĪ nie. Dysertacja wykaĪe czy istnieją
jednakowe wyznaczniki dla trzech podregionów Kociewia i czy ksztaátująca siĊ w nich toĪsamoĞü regionalna jest
jednolita, to jest – czy mamy tu do czynienia z jednoĞcią
w róĪnorodnoĞci? Czy mieszkaĔcy graniczącego z Kaszubami póánocnego Kociewia, wskaĪą na wzajemne przenikanie
siĊ tych kultur regionalnych – czy wrĊcz odwrotnie? Czy
mieszkaĔcy Ğrodkowego Kociewia są „najbardziej kociewscy”, a poáudniowi Kociewianie mają problem ze swoją rozmytą toĪsamoĞcią? UĞciĞlĊ jak Kociewianie postrzegają regiony sąsiednie, jakie są granice i wyznaczniki orbis interior
oraz orbis exterior. OmówiĊ obecną w jĊzyku i ĞwiadomoĞci
opozycjĊ „swój” – „obcy” na przykáadzie galunów, zabugerów i bosych antków. ZaprezentujĊ auto- i heterostereotypy
Kociewian. Przy okreĞlaniu toĪsamoĞci uwzglĊdniĊ przybyszy z innych regionów Polski zamieszkujących obecnie Kociewie – wykazując czy zaasymilowali siĊ z mieszkaĔcami,
czy przeciwnie – odnoszą siĊ i identyfikują ze „swoją maáą
ojczyzną”, okreĞlaną w opozycji „tu” i „tam”.
BazĊ materiaáową stanowi okoáo 600 ankiet etnolingwistycznych dotyczących poczucia toĪsamoĞci regionalnej (zawierającą pytania zamkniĊte – metryczkowe, pytania otwarte
– skojarzeniowe), oraz ankiety znajomoĞci sáownictwa gwarowego, zawierające 100 sáów. Respondentami są mieszkaĔcy caáego Kociewia: póánocnego, Ğrodkowego i poáudniowego, zróĪnicowani ze wzglĊdu na: páeü, miejsce zamieszkania
– miasto czy wieĞ (wskazanie powiatu zamieszkania badanych), wiek, wyksztaácenie (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, Ğrednie, pomaturalne, wyĪsze), zawód i aktywnoĞü
zawodowa, pochodzenie i miejsce urodzenia rodziców.
W dobie globalizacji zagadnienie toĪsamoĞci, identyfikacji jest jednym z podstawowych pytaĔ. Kiedy jestem swój,
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a kiedy, gdzie i w jaki sposób zaczynam byü postrzegany jako
obcy? Na ile zagadnienie maáych ojczyzn jest waĪne w cywilizacyjnym pĊdzie i postĊpie otaczającej nas rzeczywistoĞci?
Wielu badaczy sáusznie zauwaĪa, Īe nie moĪna istnieü i funkcjonowaü w wielokulturowym Ğwiecie bez znajomoĞci swych
korzeni, bez poczucia przynaleĪnoĞci do jakiejĞ spoáecznoĞci.
Czáowiek jako istota spoáeczna potrzebuje innych ludzi, tworzy i wchodzi z nimi w róĪnorodne relacje. Na prawdĊ o czáowieku skáada siĊ nie tylko to, gdzie dziĞ siĊ znajduje i to, czym
w danym momencie siĊ zajmuje, ale konstytuuje go rodzina,
najbliĪsze otoczenie, Ğrodowisko. Trafnie Andrzej Grzyb porównuje zagadnienie toĪsamoĞci do cebuli1, bo podobnie jak
ona toĪsamoĞü skáada siĊ z kilku nakáadających siĊ na siebie
warstw, od pierwszej rodzinnej, lokalnej, przez regionalną do
narodowej i Ğwiatowej. Potwierdzeniem wagi zagadnienia
toĪsamoĞci lokalnej w coraz bardziej wielokulturowej rzeczywistoĞci mogą byü liczne prace naukowe na ten temat, prowadzone chociaĪby na ĝląsku czy na Kaszubach].
Czy inaczej swoją przynaleĪnoĞü do regionu odczuwają mieszkaĔcy miast i mieszkaĔcy wsi? Czy – wedáug
mieszkaĔców – uĪywanie gwary jest jedynym czy jednym
z wielu wyznaczników lokalnej toĪsamoĞci? Jak identyfikują siĊ osoby spoza regionu, które znalazáy siĊ tu na przykáad
z powodów zawodowych, w jaki sposób są traktowani i oceniani przez autochtonów, czy opozycja swój-obcy, widoczna jeszcze niekiedy w jĊzyku mieszkaĔców poprzez uĪycie
okreĞleĔ takich jak bose antki, zabugery, galuny, jest Īywa
i aktualna, czy to dziĞ raczej forma Īartu.
2. APEL
W związku z prowadzonymi badaniami zwracam siĊ
z proĞbą do wszystkich czytelników Kociewskiego Magazynu Regionalnego, MiáoĞników Kociewia oraz wszystkich szkóá, placówek i instytucji o pomoc w zbieraniu
materiaáów – szczególnie o wypeánienie poniĪszej ankiety,
stanowiącej bazĊ materiaáową prowadzonej eksploracji.
Badaniu zostali poddani juĪ mieszkaĔcy Osieka, ĝwiecia oraz Tczewa2. KaĪda wypeániona ankieta to kolejne
spojrzenie na region, nastĊpna perspektywa otwierająca
nierzadko zamkniĊte bądĨ zapomniane furtki do ogrodu
kociewskiej toĪsamoĞci, peánej wartoĞciowych „niezapominajek” regionalnych symboli i gwarowej mowy...
To takĪe udziaá w spoáecznym Īyciu regionu. Wszystkim
chĊtnym juĪ dziĞ pragnĊ wyraziü swoją wdziĊcznoĞü.
CZYTELNICY I MIàOĝNICY KOCIEWIA, KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĉ ODPOWIEDZIEû NA MOJĄ
PROĝBĉ I WYPEàNIû FORMULARZ POWINNI
UCZYNIû TO DO 30.04.2014 ROKU.
Wypeánione ankiety proszĊ przesyáaü listownie na adres:
Anna àucarz
ul. Piásudskiego 5A/36
86-105 ĝwiecie
Istnieje takĪe moĪliwoĞü elektronicznego rozwiązania
ankiety – wszelkie pytania i wątpliwoĞci proszĊ kierowaü na
adres e-mail: anna.lucarz@op.pl
Przypisy:
1
A. Grzyb, podczas promocji ksiąĪki Kociewie –tajemnicza pomorska kraina, [w:] http://kociewiacy.pl/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1198&Itemid=78
2
Szczególne podziĊkowania dla Forum Inicjatyw Spoáecznych
w Tczewie, którzy umoĪliwili przeprowadzenie badaĔ wĞród zaprzyjaĨnionych seniorów oraz dla Dyrekcji Zespoáu Szkóá Ekonomicznych im.
Ks. J. Pasierba w Tczewie – Sz. P. Jerzego Cisewskiego i Sz. P. Haliny
Grobelnej.
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3. ANKIETY
ANKIETA ZNAJOMOĝCI SàÓW GWARY KOCIEWSKIEJ
Podaj wyjaĞnienie sáów, np.: Knafel – guzik
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ANKIETA – TOĩSAMOĝû REGIONALNA NA KOCIEWIU
W pytaniach wyboru proszĊ zaznaczyü krzyĪykiem (X), natomiast w wolnych (wykropkowanych) miejscach proszĊ uzupeániü:
1. ProszĊ wybraü páeü:

KOBIETA

9. W pierwszej kolejnoĞci czuje siĊ Pani/Pan:

MĉĩCZYZNA

ODPOWIEDħ

2. ProszĊ podaü Pani/Pana wiek/rok urodzenia:

WIEK
10-15 lat
15-25 lat
25-35 lat
35-45 lat
45-55 lat
55-65 lat
powyĪej 65 lat

X

10. Czy czuje siĊ Pan/Pani związany z Kociewiem?

ODPOWIEDħ

MIEJSCOWOĝû

REGION

X

ODPOWIEDħ
urodzenie siĊ w kociewskiej rodzinie
zamieszkiwanie terytorium kociewskiego
posáugiwanie siĊ gwarą kociewską
kultywowanie kociewskich tradycji i obrzĊdów
czynne uczestnictwo w Īyciu kulturalnym
inne (jakie?)

X

X

13 . Jak w Pani/Pana regionie nazywa siĊ osoby niepochodzące
z Kociewia?

...........................................................................................
...........................................................................................

6. Zawód wykonywany:

14. Jak w Pani/Pana regionie odbierani są przybysze przez rdzennych mieszkaĔców Kociewia?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
15. Czy Pani/Pana zdaniem wasz region zamieszkuje duĪo autochtonów (rdzennych mieszkaĔców)?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
16. Z poniĪszych stwierdzeĔ proszĊ wybraü to (jedno), z którym siĊ
Pani/Pan zgadza:

X

7. Pochodzi Pani/Pan z rodziny:

ODPOWIEDħ
kociewskiej – rodzice urodzili siĊ
w Polsce, oboje na Kociewiu
„ogólnopolskiej” polskiej – rodzice
urodzili siĊ w Polsce, ale Īadnne
z nich nie na terenie Kociewia
„mieszanej” – jedno z rodziców
urodziáo siĊ na terenie Kociewia,
drugie poza nim
• matka (miejscowoĞü/region)
• ojciec (miejscowoĞü/region)
8. Pani/Pana wyksztaácenie

KMR

X

12. Wedáug Pani/Pana bycie Kociewianką/Kociewiakiem to:

ODPOWIEDħ
wieĞ
miasto do 50 000
miasto 51 - 200 000
miasto powyĪej 201 000 - 500 000
miasto powyĪej 500 00

ODPOWIEDħ

11. Kociewie jest wg Pani/Pana atrakcyjne pod wzglĊdem:

ODPOWIEDħ

5. Pani/Pana miejsce zamieszkania to:

podstawowe
zawodowe
Ğrednie
wyĪsze

* w jaki sposób .................................................................................
...........................................................................................................

turystycznym
kulturalnym
edukacyjnym
sportowym
innym
wcale

4. Od ilu lat mieszka Pani/Pan na Kociewiu?

ODPOWIEDħ
uczeĔ/uczennica: SP
• Gimnazjum
• Szkoáa ponadgimnazjalna
student/ka
osoba pracująca
bezrobotny/a
emeryt/ka

X

tak*
nie

3. ProszĊ podaü (wpisaü) Pani/Pana miejsce urodzenia i okreĞliü
jaki to region:

ODPOWIEDħ
0-10 lat
10-20 lat
20-30 lat
30-40 lat
40-50 lat
od urodzenia
inne

X

Kociewiakiem
Pomorzaninem
Polakiem
Kosmopolitą

X

X

UWAGI

ODPOWIEDħ

X

w moim regionie (Kociewie) nie ma juĪ rdzennych Kociewian
w moim regionie (Kociewie) pozostaáo juĪ niewielu rdzennych Kociewian, są to osoby starsze
w moim regionie (Kociewie) jest wielu rdzennych Kociewian, zamieszkujących te tereny od
pokoleĔ
w moim regionie (Kociewie) są sami rdzenni
Kociewianie, niewiele jest rodzin mieszanych
i przybyszy z innych regionów Polski
17. Czy Pani/Pana zdaniem Kociewie jest regionem jednolitym etnicznie w kategoriach regionalnych:

ODPOWIEDħ

X

tak, wiĊkszoĞü stanowią Kociewianie
jest tyle samo rdzennych mieszkaĔców,
jak i przybyszy
nie, wiĊkszoĞü stanowią przybysze
inne, jakie?
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18. Z jakich regionów Polski najczĊĞciej pochodzą przybysze
w Pani/Pana regionie?

X

ODPOWIEDħ
Pomorze/Kaszuby
Kujawy
Wielkopolska
Mazowsze
ĝląsk
Maáopolska
Podlasie
Podhale i tereny polskich gór
Kresy

ODPOWIEDħ
tak
nie

X

zero
kilku (1-10)
kilkunastu (10-20)
wiĊkszoĞü (powyĪej 20)

X

X

32. Z podanych niĪej czasopism proszĊ zaznaczyü te, po które chĊtnie Pan/Pani siĊga:

ODPOWIEDħ
miesiĊcznik Pomerania
Kociewski Magazyn Regionalny
Teki Kociewskie
inne (jakie?)

X

33. Czy odwiedza Pan/Pani w Internecie kociewskie portale informacyjne?

21 . ProszĊ wyjaĞniü nazwĊ galuny

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
22. ProszĊ wyjaĞniü nazwĊ zabugery
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.23. Kim są „bose antki”
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
24. Czy zna Pni/Pan gwarĊ kociewską? (+ PROSZĉ O ROZWIĄZANIE ankiety znajomoĞci sáownictwa gwary kociewskiej)

X

25. Jakim jĊzykiem posáuguje siĊ Pani/Pan podczas rozmowy z:

POLSKIM

GWARĄ/KOCIEWSKIM

26. W jaki sposób nauczyá/a siĊ Pan/Pani gwary kociewskiej?

X

34. SpoĞród niĪej podanych nazwisk pisarzy, proszĊ zaznaczyü tych,
którzy są uwaĪani za twórców kociewskich:

X

ODPOWIEDħ
Aleksander Majkowski
ks. Franciszek Kamecki
Eugeniusz Goáąbek
Andrzej Grzyb
Anna àajming
Roman Landowski
Florian Ceynowa
BoĪena Ronowska
Sáawomir MroĪek
ODPOWIEDħ
tak
nie

X

36. ProszĊ wymieniü osobĊ/osoby najbardziej zasáuĪone Pana/Pani
zdaniem dla rozwoju regionalizmu kociewskiego.

37. ProszĊ wymieniü znane Panu/Pani symbole kociewskie.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
38. Czy naleĪy Pan/Pani do organizacji/stowarzyszeĔ kociewskich?

ODPOWIEDħ
tak* (jaka?)
nie

X

39. Czy bierze Pan/Pani aktywny udziaá w Īyciu:

27. W jakim jĊzyku Pan/Pani pisze

ODPOWIEDħ
po polsku (w jĊzyku ogólnoplskim)
po kociewsku (gwarą)

X

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

rodzicami
dziadkami
maáĪonkami
sąsiadami
znajomymi
wspópracownikami

ODPOWIEDħ
nauczyli mnie rodzice
nauczyli mnie dziadkowie
sam/a siĊ nauczyáem/am
inne.....................................

ODPOWIEDħ
tak
nie

35. Czy interesuje siĊ Pani/Pan Īyciem Kociewia i jego mieszkaĔców?

tak
nie
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ODPOWIEDħ
tak
nie

31. Czy czyta Pan/Pani literaturĊ w gwarze kociewskiej?

20. Ile osób spoĞród Pani/Pan rodziny, przyjacióá, znajomych mieszkających na Kociewiu jest jego rdzennym miszkaĔcem?

ODPOWIEDħ

X

30. Czy czyta Pan/Pani prasĊ w gwarze kociewskiej?

X

ODPOWIEDħ

X

ODPOWIEDħ
po polsku (w jĊzyku ogólnopolskim)
po kociewsku (gwarą)

zero
kilku (1-10)
kilkunastu (10-20)
wiĊkszoĞü (powyĪej 20)

ODPOWIEDħ

ODPOWIEDħ
po polsku (w jĊzyku ogólnopolskim)
po kociewsku (gwarą)
29. W jakim jĊzyku Pan/Pani myĞli?

19. Ile osób spoĞród Pani/Pana rodziny, przyjacióá, znajomych
mieszkających na Kociewiu pochodzi z innego regionu Polski?

ODPOWIEDħ

28. W jakim jĊzyku Pan/Pani czyta?

X

ODPOWIEDħ
politycznym
kulturalnym
religijnym

TAK

NIE
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40. PoniĪsze pytanie dotyczy tego, na ile Pan/Pani czuje siĊ Kociewiakiem/-anką.

zdecydowanie
siĊ nie zgadzam

ODPOWIEDħ

nie
trudno
zgadzam siĊ powiedzieü

zgadzam
siĊ

zdecydowanie
siĊ zgadzam

SpĊdzam wiele czasu na poszukiwaniu informacji dotyczących Kociewia, takich jak: historia,
tradycja, zwyczaje.
Aktywnie dziaáam w róĪnych kociewskich organizacjach i grupach spoáecznych.
Mam ĞwiadomoĞü swojego kociewskiego pochodzenia i tego co dla mnie znaczy.
Jestem szczĊĞliwy/a, Īe jestem Kociewiakiem/
nką.
Mam silne poczucie przynaleĪnoĞci do Kociewia.
Rozumiem, co znaczy dla mnie moje kociewskie
pochodzenie.
Rozmawiam z innymi ludĨmi, by dowiedzieü siĊ
wiĊcej na temat mojego pochodzenia.
UczestniczĊ w kociewskich imprezach kulturalnych oraz preferujĊ kociewskie tradycyjne
potrawy, muzykĊ, zwyczaje.
CzujĊ silne przywiązanie do kociewskiej ziemi.
Dobrze siĊ czujĊ ze swoim kociewskim pochodzeniem.
Jestem dumny/a z kociewskiej spoáecznoĞci.
41. Czy mieszkaĔcy Kociewia wyróĪniają siĊ w jakiĞ sposób od innych mieszkaĔców Polski (np.: ubiorem, stylem Īycia, jĊzykiem,
tradycją, obrzĊdami?).

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
42. Jak opisaáby/áaby Pan/Pani mieszkaĔca Kociewia? Jakimi cechami siĊ charakteryzują?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
43. ProszĊ opisaü granicĊ regionu Kociewie:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
44. Stolicą Kociewia Pana/Pani zdaniem jest .....................................
45. ProszĊ uzupeániü tabelkĊ skojarzeniami:

PYTANIE
Kociewska
Kociewski
Kociewskie
Jak Kociewiak
Jestem Kociewiakiem, ale...

ODPOWIEDħ

47. Czym jest dla Pana/Pani tradycja?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
48. Czy tradycja i jej kultywowanie jest dla Pana/Pani istotne?

X

49. Co wedáug Pana/Pani skáada siĊ na kociewską tradycjĊ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

KMR

X

51. * W jaki sposób pielĊgnowane są (byáy) Pana/Pani domu tradycje kociewskie?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
52. Czy zna Pan/Pani dzieje swojej rodziny?

ODPOWIEDħ
tak
nie

X

53. ProszĊ wybraü te okolicznoĞci podczas których spotyka siĊ Pan/
Pani z rodziną?

ODPOWIEDħ
ĝwiĊta Wielkanocne
ĞwiĊta BoĪego Narodzenia
urodziny
wesela
pogrzeby
inne (jakie?)
ODPOWIEDħ
tak
tak, ale to zaleĪy od rodzaju Ğwiąt
nie

X

ODPOWIEDħ
tak, bardzo waĪna
tylko przy specjalnych okazjach np. ĞwiĊtach
w ogóle nie ma dla mnie znaczenia

ODPOWIEDħ
tak
nie

X

54. Czy w Pana/Pani domu istotną rolĊ odgrywają ĞwiĊta?

46. Czy zna Pan/Pani jakąĞ legendĊ o Kociewiu?

ODPOWIEDħ
tak* (jaką?)
nie

50. Czy w Pana/Pani domu rodzinnym pielĊgnowane są (byáy) tradycje kociewskie?

X

55. SpoĞród poniĪej podanych Ğwiąt proszĊ zaznaczyü te, które są
obchodzone w Pana/Pani domu:

ODPOWIEDħ
ĝwiĊta Wielkanocne
BoĪe Narodzenie
Zielone ĝwiątki
ĝwiĊto Zmaráych
inne (jakie?)

X

56. Czym są dla Pana/Pani ĞwiĊta? (wybierz tylko jedną odpowiedĨ)

ODPOWIEDħ
okazją do odwiedzenia rodziny, znajomych
dniem wolnym od pracy / szkoáy
czasem zadumy i refleksji
nigdy siĊ nad tym nie zastanawiaáem/áam
inne (jakie?)

X
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59. Czym jest dla Pana/Pani msza ĞwiĊta? (wybierz jedną odpowiedĨ):

CZĉĝû DOTYCZĄCA WIARY I RELIGII
57. Jest Pan/Pani osobą:

ODPOWIEDħ
wierzącą praktykującą
wierzącą niepraktykującą
niewierzącą praktykującą
niewierzącą niepraktykującą
nie identyfikujĊ siĊ z Īadną z form religii, ale
wierzĊ (jestem przekonany/a o istnieniu siá nadprzyrodzonych

X

X

60. Do jakiego koĞcioáa Pani/Pan naleĪy?

58. Jak czĊsto bierze Pani/Pan udziaá we mszy Ğw.?

ODPOWIEDħ
regularnie w kaĪdą niedzielĊ
nieregularnie kilka razy do roku
tylko z wyjątkowych okazji, takich jak: Ğluby,
pogrzeby
tylko z okazji Ğwiąt
w ogóle nie uczestniczĊ

ODPOWIEDħ
waĪnym przeĪyciem religijnym
wypeánieniem obowiązku religijnego
przyzwyczajeniem wyniesionym z domu
kontynuacją tradycji
dostosowaniem siĊ do obecnych wymogów rodziny i Ğrodowiska
inne, jakie?

X

ODPOWIEDħ
rzymsko-katolickiego
protestanckiego
grecko-katolickiego
Īadnego

X

DziĊkujĊ bardzo za wypeánienie ankiety i poĞwiĊcony czas.

JACEK CHEREK

Skra Ormuzdowa dla Kociewiaka

W

dniu 18 lutego br. w Ratuszu Staromiejskim
odbyáa siĊ uroczystoĞü wrĊczenia corocznych
nagród miesiĊcznika „Pomerania” – Skier Ormuzdowych. Nagroda ta jest przyznawana za propagowanie
wartoĞci zasáugujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, promowanie kultury pomorskiej, dziaáania bez rozgáosu, przezwyciĊĪanie trudnych Ğrodowiskowych warunków,
spoáeczne inicjatywy w dziedzinie kultury. Kolegium redakcyjne czasopisma „Pomerania” uhonorowaáa Skrą Ormuzdową m.in. Tomasza Damaszka – animatora kultury
na Kociewiu. Laureat tego prestiĪowego wyróĪnienia jest
dyrektorem Zespoáu Szkóá Publicznych w Bytoni w gminie

Tomasz Damaszk

Fot. Jacek Cherek
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Zblewo w powiecie starogardzkim. To w tej szkole mieĞci
siĊ unikatowa na skalĊ Kociewia izba regionalna, która powstaáa w roku I Kongresu Kociewskiego, a powoáana z inicjatywy jego poprzedniczki Gertrudy Stanowskiej. W izbie
znajduje siĊ obecnie ponad 1000 róĪnych eksponatów gromadzonych przez nauczycieli, dzieci z rodzicami zwáaszcza
na terenie Bytoni, Zblewa i gminy. Mimo posiadania aĪ tylu
zbiorów, dalej są gromadzone eksponaty z epoki PRL, które
systematycznie znikają z domów, a trafiają do izby regionalnej, dochodzą równieĪ nowe eksponaty m.in. plenerów
ludowych. Izba zostaáa przygotowana na wzór wnĊtrza chaty kociewskiej: pokój goĞcinny, komora, kuchnia i szaáerek.
Poza izbą w szkole podejmowanych jest wiele dziaáaĔ krzewiących edukacjĊ regionalną.
TOMASZ DAMASZK od 2007 roku, wspólnie ze
Stowarzyszeniem Twórców Ludowych z GdaĔska, z powodzeniem organizuje plenery twórczoĞci ludowej w Bytoni,
w których biorą udziaá artyĞci z Kociewia, Kaszub i Borów
Tucholskich. Celem tej imprezy jest popularyzowanie sztuki
ludowej Kociewia: haftu, malarstwa, plecionkarstwa, malarstwa, a takĪe wymiana doĞwiadczeĔ pomiĊdzy artystami
ludowymi oraz przekazywanie swoich umiejĊtnoĞci máodszemu pokoleniu.
Aktywnie wáącza siĊ w wiele lokalnych inicjatyw,
np. w budowĊ kapliczki ĝwiĊtego Krzysztofa, organizuje kolĊdy w Izbie Regionalnej w Bytoni. Jest prezesem Oddziaáu
Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytoni i prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bytoni.
Warto wspomnieü, Īe w poprzednich latach Skry Ormuzdowe otrzymaáy osoby i instytucje dziaáające na Kociewiu, Krzysztof Kowalkowski, Dominik Sowa, Wáodzimierz Ostoja, Irena Brucka, Radio Fabryka, Urszula
Gieádon, Kociewsko-Kaszubska Orkiestra „Torpeda” i Kazimierz Ickiewicz.
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MICHAã KARGUL

Informacja z I spotkania organizacyjnego
V Kongresu Kociewskiego

W

sobotĊ, 25 stycznia w tczewskiej Fabryce Sztuk
spotkali siĊ samorządowcy i regionaliĞci kociewscy, by przedyskutowaü wstĊpne zaáoĪenia
Kongresu Kociewskiego w 2015 roku. Spotkanie, we wspóápracy z Fabryką Sztuk, zorganizowali tczewscy regionaliĞci, którzy przygotowywali poprzedni Kongres Kociewski
w 2010 roku. Zebranych (w liczbie okoáo piĊüdziesiĊciu
osób) przywitaáa dyrektor Fabryki Sztuk, Alicja Gajewska.
NastĊpnie dr Michaá Kargul z tczewskiego zespoáu kongresowego przedstawiá prezentacjĊ dotyczącą oceny poprzedniego kongresu oraz wyzwaĔ, jakie stoją wspóáczeĞnie przed
Kociewiem. DyskusjĊ zagaiá stwierdzeniem, Īe w debatach
pokongresowych praktycznie wszyscy uznawali, Īe w 2015
roku powinien siĊ odbyü V Kongres Kociewski i stąd narodziá siĊ pomysá tego spotkania.
Po krótkiej autoprezentacji zebrani ustosunkowywali siĊ
do problemów dotyczących formuáy przyszáego kongresu,
przygotowaĔ do niego oraz harmonogramu prac. Gáos, poza
gospodarzami, zabierali m.in. senator Andrzej Grzyb, zastĊpca
prezydenta Tczewa Zenon Drewa, zastĊpca burmistrza Nowego Zbigniew Lorkowski, profesor Maria Pająkowska-Kensik,
doktor Krzysztof Korda ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Piotr KoĔczewski z LOT „Kociewie”, Eleonora Lewandowska z Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej, Józef
Malinowski z Bractwa Czarnej Wody w Osiu, Grzegorz Oller
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie GdaĔskim,Tadeusz
Wrycza ze Stowarzyszenia ĩeglugi „Delta Wisáy”, czy Bogdan
Kruszona, autor publikacji regionalnych. Wszyscy wypowiadający zgodzili siĊ ze stwierdzeniem, Īe Kongres jest potrzebny
i naleĪy go zorganizowaü w 2015 roku. TakĪe byáa powszechna zgoda co do tego, Īe prace koncepcyjne naleĪy sfinalizowaü do koĔca lata 2014 roku, by umoĪliwiü finansowanie

Od prawej: Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk
oraz Zenon Drewa, wiceprezydent Tczewa

Fot. Jacek Cherek
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dziaáaĔ kongresowych ze Ĩródeá publicznych, tak konkursów
dla organizacji pozarządowych, jak dziaáaĔ samorządowych
jednostek kultury.
Zgáaszano wstĊpne cele organizacji Kongresu:
- integracja mieszkaĔców regionu;
- promocja Kociewia;
- odpowiedĨ samorządów i regionalistów na nowe
wyzwania, które stawia przed nami wspóáczesnoĞü, tak
w sferze kultury, jak i gospodarki, czy dziaáaĔ spoáecznych
(w dyskusji okreĞlono to hasáem: „nowe Kociewie”).
Padaáy takĪe konkretne propozycje co do tematyki prac
kongresowych. I tak zgáaszano potrzebĊ dyskusji na temat:
- promocji gospodarczej i spraw spoáecznych (w tym
problemy zatrudnienia);
- promocji turystycznej;
- kultury regionalnej oraz wysokiej (artyĞci profesjonalni
z Kociewia);
- edukacji regionalnej i badaĔ naukowców Kociewia;
- wspóápracy kociewskich stowarzyszeĔ;
- wspóápracy kociewskich instytucji kultury;
- upodmiotowienia Kociewia w ramach samorządów
wojewódzkich (zmiany w granicach okrĊgów wyborczych).
WiĊksza róĪnica zdaĔ byáa w sprawie formuáy samego
V Kongresu. Praktycznie wszyscy zgodzili siĊ, Īe niezbĊdne
jest jedno mocne wydarzenie finaáowe, przyciągające uwagĊ
mieszkaĔców i mediów. Padaáy jednak róĪne propozycje co
do szczegóáów. Jedni widzieliby tradycyjne trzy dni kongresowe z mocnym finaáem na zakoĔczenie, inni ograniczyliby
sam Kongres do jednego dnia, dobrze przygotowanego poprzez dyskusje przedkongresowe oraz wspartego wydarzeniami okoáokongresowymi. Mimo krytyki Roku Kongresowego
w 2010 roku padáy teĪ propozycje, by powtórzyü jego formuáĊ. Sporo dyskutowano takĪe o terminie. Liczne gáosy, wskazując na wybory w 2015 roku, proponowaáy organizacjĊ Kongresu do lata 2015 roku. Inni przesuwali go na póĨną jesieĔ.
Padaáy takĪe konkretne propozycje dotyczące dziaáaĔ
kongresowych, m.in. Grzegorz Oller proponowaá zorganizowanie Sejmiku Kociewskiego, staáego gremium dyskusyjnego, które miaáoby wypracowywaü wspólne cele i zadania
dla caáego regionu, Józef Malinowski zaproponowaá organizacjĊ ogólnokociewskiego rajdu turystycznego, senator Andrzej Grzyb sesjĊ popularnonaukową na temat toĪsamoĞci
Kociewiaków, zaĞ Jan Kulas zasugerowaá dziaáania mające
na celu uzyskanie wsparcia i patronatu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Zebrani uzgodnili takĪe, Īe powinien powstaü Komitet
Organizacyjny Kongresu. WstĊpnie zgodzono siĊ, by w jego
skáad weszáy wszystkie osoby zainteresowane pracą na rzecz
kongresu. Komitet ukonstytuuje siĊ na kolejnym spotkaniu,
które wyznaczono na dzieĔ 15 marca w Pelplinie.
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MAãGORZATA KRUK

Fotografie Ğniegiem przyprószone
„Zima na wsi, zima w mieĞcie” – pod takim tytuáem zostaáa przygotowana w styczniu tego roku
wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie.

Z

áoĪyáy siĊ na nią przede wszystkim zdjĊcia,
w wiĊkszoĞci dotąd niepublikowane, datowane
gáównie na drugą poáowĊ XX wieku. Myliáby siĊ
kaĪdy, kto by pomyĞlaá, Īe ich motywem przewodnim
byáy elementy architektury i piĊkne pejzaĪe. Owszem,
takowych teĪ nie zabrakáo, ale pierwszoplanowi bohaterowie przedstawionych fotografii – to ludzie i emocje
rysujące siĊ na ich twarzach: nieskrywana radoĞü, naturalnoĞü i spontanicznoĞü bez wzglĊdu na wiek, które
widoczne byáy zwáaszcza podczas zimowych szaleĔstw
na Ğniegu: kuligów, rzucania ĞnieĪkami, lepienia baáwana
czy nawet pomnika Adama Mickiewicza, jazdy na nartach, áyĪwach, sankach… Nie zabrakáo teĪ rodzinnych
fotografii z okresu Ğwiąt BoĪego Narodzenia i karnawaáu. Na wystawie zaprezentowano ponadto zdjĊcia, które
moĪna okreĞliü sformuáowaniem „zima zaskoczyáa nie
tylko drogowców” oraz poruszono kwestiĊ lodoáamania
na WiĞle. Interesujące okazaáy siĊ wspomnienia, wypisy z kronik i prasy pomorskiej dotyczące ekstremalnych

warunków pogodowych czy teĪ historia statku „Tczew”,
który przez kilka tygodni przebywaá w okowach lodu na
peánym morzu.
Z myĞlą o najmáodszych zwiedzających zostaá stworzony kącik z ksiąĪeczkami i ilustracjami o zimowej tematyce. CaáoĞü uzupeániáy eksponaty: szopka boĪonarodzeniowa autorstwa artysty ludowego Jerzego KamiĔskiego
z BaráoĪna, stare narty, sanie, áyĪwy saneczkowe, koĪuch. Wystawa zostaáa okraszona ponadto szczyptą poezji
i malarstwa. Organizatorzy serdecznie dziĊkują wszystkim
osobom i instytucjom, które udostĊpniáy materiaáy na wystawĊ. A są to: Teresa Bartáomiejczuk, Jacek Cherek, Iwo
Dylkiewicz, Fabryka Sztuk w Tczewie, Zofia Gąsiorowska, Wojciech Gieádon, Józef Golicki, Mieczysáaw Juda,
Marek KaczyĔski, Jerzy KamiĔski, Henryk Kleinschmidt,
Marcin KáodziĔski, Wáadysáaw LemaĔczyk, Krystyna àatasiewicz, Gabriela Marks, Adam Murawski, Maágorzata
Pauch, ElĪbieta Spankowska, Benedykt UrbaĔski, Grzegorz Walkowski, Tadeusz Wojtowicz i Tadeusz Wrycza.
Jaseáka, Tczew, 1924 r.
Na zdj. m.in. Helena Murawska
(w pierwszym rzĊdzie,
druga z lewej).
Zbiory Adama Murawskiego

Nad Wisáą w Tczewie, w oddali przystaĔ
KKS „Unia”, 1963 r.
Zbiory Wojciecha Gieádona
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„Zetor” holuje „Moskwicza”, Lignowy, ok. 1970 r.
Zbiory prywatne

Innocenty Libura przed ĞnieĪnym „pomnikiem”
Adama Mickiewicza, Wilno, lata 30. XX w.
Zbiory Krystyny àatasiewicz

ĝwiĊta BoĪego Narodzenia u Julianny
i Józefa Dylkiewiczów. Na zdj. szczĊĞliwi
rodzice z miesiĊczną córeczką Krysią,
Nowa Wilejka, 1938 r.
Zbiory Krystyny àatasiewicz

Tczewskie „Zuchy”, 1958 r.
Zbiory Gabrieli Marks

Uroczyste otwarcie wystawy zostaáo uĞwietnione
wystĊpem dzieci z Przedszkola nr 8 z Oddziaáami
Integracyjnymi w Tczewie.
Fot. Jacek Cherek
Podczas wernisaĪu Krystyna àatasiewicz podzieliáa siĊ
refleksjami i wspomnieniami z dzieciĔstwa.
Fot. Jacek Cherek

BADANIE TOēSAMOćCI

JERZY CISEWSKI

Pomorski szlak
kulturowo-turystyczny ks. Pasierba
Dnia 7 stycznia 2013 roku (w 84. rocznicĊ urodzin ks. Janusza St. Pasierba) w Zespole Szkóá
Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, zainaugurowano na Pomorzu obchody
Roku ks. Janusza Stanisáawa Pasierba (Roku 2013). Jednym z zasadniczych punktów inauguracji Roku ks. Pasierba na Pomorzu, obok konferencji popularnonaukowej „Ks. Pasierb
– twórca w przestrzeni kultury”, byáo zaprezentowanie Pomorskiego szlaku kulturowo-turystycznego ks. Pasierba.

S

zlak ks. Pasierba to kolejna cegieáka spoáecznoĞci
tczewskiego ekonomika do poszerzania ĞwiadomoĞci o Īyciu i twórczoĞci tego wybitnego Pomorzanina i Europejczyka, to wartoĞci, które pomorskie spoáeczeĔstwo uznaáo za niezwykle waĪne i dalej chce je utrwalaü
i propagowaü w caáym kraju.
Zespóá Szkóá Ekonomicznych w Tczewie, któremu 18
grudnia 1998 roku nadano imiĊ ks. Janusza Stanisáawa
Pasierba – wybitnego uczonego, historyka sztuki, poety
i eseisty od tego momentu dziaáa na rzecz upowszechniania
spuĞcizny kulturowej Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Co roku obchodzimy „ĝwiĊto Patrona”. Z tej okazji
odbywają siĊ liczne konkursy: recytatorski, literacki, plastyczny, gastronomiczny, wiedzy o sztuce, a takĪe o Īyciu
i twórczoĞci Patrona. Szkoáa aktywnie wspóápracuje z Fundacją im. ks. Janusza St. Pasierba w Warszawie, która promuje twórczoĞü i myĞl ks. Janusza Stanisáawa Pasierba. Co
roku liczna grupa nauczycieli i wyróĪniających siĊ uczniów
wyjeĪdĪa do Warszawy na uroczystoĞci rocznicowe dotyczące Patrona. WĞród dziaáaĔ związanych z osobą ks. Pasierba naleĪy wymieniü szkolne publikacje: „Ks. Janusz St.
Pasierb w anegdocie”, „Ks. Janusz St. Pasierb – MyĞli”,
„Ks. Janusz St. Pasierb – Patron Szkoáy”, tomik wierszy
„W rytmie dnia i pór roku” oraz páytĊ z utworami poety pt.
„Nie czekaj na Īycie” w interpretacji uczniów, absolwentów i chóru szkolnego.
Liczne wycieczki i dziaáania máodzieĪy w zakresie
upowszechniania spuĞcizny kulturowej Patrona tczewskiego ekonomika, przyczyniáy siĊ do nawiązania wspóápracy
z Piotrem KoĔczewskim, dyrektorem Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE, aby zorganizowaü szlak
kulturowo-turystyczny Ğladami Īycia i twórczoĞci ks. Janusza Stanisáawa Pasierba.
Szlak ks. Pasierba (z Lubawy przez Grudziądz, Pelplin, Tczew do ĩarnowca), to szlak kulturowo-turystyczny, którego myĞlą przewodnią jest prezentowanie walorów
turystyki kulturowej Pomorza GdaĔskiego z Ziemią Cheá-
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miĔsko-Lubawską, PowiĞlem, ĩuáawami, Kociewiem i Kaszubami.
Przewodnikiem na tej drodze bĊdzie zawsze Nasz Mistrz
ks. Janusz Stanisáaw Pasierb.
Turysta przemierzając z naszym Przewodnikiem trasĊ
szlaku (korytarz turystyczny): rowerem, pieszo, samochodem, motocyklem czy teĪ kajakiem ma realizowaü takĪe
myĞl ks. Pasierba: „Czáowiek nie podróĪuje do rzeczy tylko do ludzi”.
PodróĪujemy z ks. Pasierbem w celu poznawania miejsc,
przedmiotów kultury materialnej i duchowej oraz dziaáaĔ,
które w sposób autentyczny przedstawiają, zarówno przeszáe jak i teraĨniejsze wartoĞci kulturowe, zakorzenione
w zamieszkującym tamĪe spoáecznoĞciach.
Ta wiedza jest moĪliwa, gdyĪ w krĊgu zainteresowaĔ
Naszego Patrona byáy miĊdzy innymi sztuka koĞcielna,
archeologia i historia kultury; byá On takĪe historykiem
sztuki, poetą, prozaikiem i piewcą maáej pomorskiej ojczyzny. Zajmowaá siĊ sztuką nowoĪytną GdaĔska i Pomorza
GdaĔskiego. Wiele uwagi poĞwiĊcaá ochronie zabytków.
Byá autorem monografii znakomitego pomorskiego malarza Hermana Hana oraz dzieá dotyczących skarbów i zabytków Pelplina. W jego poezji i literaturze znajdujemy
odniesienia miĊdzy innymi do „Galilejskiej urody Kociewia i Kaszub…”.
Proponowana przez nas forma turystyki obejmuje
zwiedzanie miejsc historycznych i archeologicznych, poznawanie lokalnych tradycji i zwyczajów, udziaá w imprezach kulturalnych, a takĪe poznawanie dziedzictwa
przemysáowego, w tym starych kanaáów, linii kolejowych,
fabryk, etc...
Przez Pomorski szlak kulturowo-turystyczny ks. Pasierba bĊdziemy realizowaü turystykĊ kulturową, bĊdziemy
pomnaĪaü dzieáo Mistrza, którego Īycie i twórczoĞü to ciąg
zdarzeĔ i myĞli wypowiedzianych lub zapisanych, aby przemierzaü przestrzeĔ nas otaczającą i caáy czas ją odkrywaü
zapamiĊtywaü.
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SZLAKIEM PASIERBA
POMORSKI SZLAK KULTUROWO-TURYSTYCZNY KS. PASIERBA
(GàÓWNE MIEJSCA)
Maáe ojczyzny uczą Īyü w ojczyznach wielkich,
w wielkiej ojczyĨnie ludzi…
ks. Janusz St. Pasierb

Lubawa (7 stycznia 1929 roku urodziá siĊ Janusz Stanisáaw Pasierb, 13 stycznia 1929 roku, na chrzcie ĞwiĊtym
otrzymaá imiona Janusz Stanisáaw Antoni)
• koĞcióá parafialny pw. Ğw. Anny, tzw. fara z 1330 roku
z kaplicą MortĊskich z 1581 roku, bogate wyposaĪenie
wnĊtrza; Sanktuarium Matki BoĪej Lipskiej; pozostaáoĞci
murów obronnych XIV-XVI; ruiny zamku biskupów cheámiĔskich XIV w.; zespóá szpitala miejskiego pw. Ğw. Jerzego
z II poá. XIX w.
Grudziądz (koĞcióá parafialny Ğw. Mikoáaja 1952 – ks.
J. St. Pasierb wikariuszem)
• Ğredniowieczny ukáad urbanistyczny Starego Miasta;
mury miejskie z XIV/XV w. (m.in. Brama Wodna); na wzgórzu zamkowym pozostaáoĞci zamku krzyĪackiego z drugiej
poáowy XIII w.; kamienice i zabudowania Starego Miasta;
od strony Wisáy zespóá spichrzów z XIII-XVII w.; cytadela,
której obroną wsáawiá siĊ Courbiere XVIII/XIX w.; Muzeum
im. ks. Stanisáawa àĊgi.
Nowy most przez WisáĊ Korzeniewo-Aplinki
Tymawa (koĞcióá parafialny Ğw. Michaáa Archanioáa
z XVII w., wyposaĪenie renesansowe i barokowe z XVIIXVIII w.)
Gniew • Ğredniowieczny ukáad urbanistyczny miasta;
zamek krzyĪacki z XIII w. przebudowany w XVII w.; Paáac
MarysieĔki barokowy z XVII w. przebudowany w XIX w.;
domy z XVI i XIX w. z podcieniami; koĞcióá parafialny Ğw.
Mikoáaja, gotycki z XIV w.; fragmenty murów miejskich;
ratusz z XIV w. przebudowany w XX w.
Pelplin (1947-1952 Janusz Pasierb odbyá studia filozoficzno-teologiczne w WyĪszym Seminarium Duchownym
w Pelplinie; cmentarz, na którym pochowany jest ks. Janusz
St. Pasierb)
• zespóá opactwa pocysterskiego z XIII-XIV w. z bogatym wyposaĪeniem; klasycystyczny paáac biskupi z okoáo
1837 roku; Muzeum Diecezjalne z bogatymi zbiorami sztuki
gotyckiej (Biblia Gutenberga); koĞcióá BoĪego Ciaáa gotycki
z ok. 1417 roku.
Tczew (w 1936 r. Janusz Pasierb rozpocząá naukĊ
w szkole powszechnej, ojciec zostaá profesorem áaciny
w miejscowym gimnazjum, w 1947 r. Janusz Pasierb zdaá
maturĊ w Liceum Ogólnoksztaácącym w Tczewie)
• farny koĞcióá PodwyĪszenia KrzyĪa Ğw. z XIII w., gotycki, barokowe wyposaĪenie; podominikaĔski koĞcióá Ğw. Stanisáawa Kostki z XVI w.; fragmenty murów obronnych z XIV w.;
most kratownicowy z XIX w.; Muzeum Wisáy; Fabryka Sztuk;
budynek pierwszej w Polsce PaĔstwowej Szkoáy Morskiej
z 1911 roku; wiatrak typu holenderskiego z 1806 roku.
GdaĔsk • KoĞcióá Mariacki z XV w.; Kaplica Królewska z XVII w.; Ratusz Gáówny z XIV-XV w.; Muzeum m.
GdaĔska; Dwór Artusa z XV w., przebudowany w XVII w.;
Fontanna Neptuna z XVII w.; kamienice przy ul. Dáugiej
i Dáugim Targu z XVII i XVIII w.; Brama Záota z 1612 roku;
koĞcióá dominikanów Ğw. Mikoáaja z XIV-XV w.; koĞcióá
Ğw. Katarzyny z XIV-XV w.; Wielki Máyn z XIV w.; Ratusz
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Staromiejski z XVI w.; budynek Poczty Polskiej; Brama Zielona z XVI w.; ĩuraw z XV w; Centralne Muzeum Morskiego w GdaĔsku; Muzeum Narodowe; koĞcióá franciszkanów
Ğw. Trójcy z XV w.; Pomnik Polegáych Stoczniowców.
Oliwa • zespóá klasztorny pocysterski z koĞcioáem Ğw.
Trójcy i Ğw. Bernarda od 1925 katedralnym ze sáynnymi
organami; Paáac Opatów w Oliwie z XVIII w.; Spichlerz
Opacki; Park Oliwski; Miejski Ogród Zoologiczny.
Reda (1953 – ks. Janusz St. Pasierb wikariuszem)
Wejherowo • zespóá kalwarii – 28 kaplic wczesnobarokowych z XVII w.; koĞcióá klasztorny reformatów z XVII
w. z wyposaĪeniem barokowym; koĞcióá farny Ğw. Trójcy
z XVIII w.; paáac z XVIII-XIX w.
ĩarnowiec (ks. Janusz St. Pasierb ojcem duchownym
w zakonie benedyktynek; wielokrotnie przebywaá w tej miejscowoĞci i pobliskich DĊbkach na wakacjach)
• zespóá klasztorny pocysterski, gotycki z XIV-XV w.
z bogatym skarbcem (cenny zbiór haftów liturgicznych
z XVII-XVIII w).; • w pobliĪu letnisko z najpiĊkniejszą polską plaĪą w DĊbkach.

c

Mapa Szlaku ks. Janusza St. Pasierba
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Uczestnicy na trasie szlaku
ks. Janusza St. Pasierba

Wszystkie fot. ze zbiorów ZSE im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie

KoĞcióá parafialny pw. Ğw. Anny w Lubawie;
poniĪej Sanktuarium Matki BoĪej Lipskiej

Sanktuarium Matki BoĪej àaskawej
– Patronki Grudziądza

%UDPD:RGQD]SRF]öWNX;,9Z
Z*UXG]LöG]X
KoĞcióá parafialny pw. Ğw. Michaáa Archanioáa
w Tymawie

Zespóá zamkowo-paáacowy w Gniewie
Pomnik Jana Pawáa II w Pelplinie

Paáac biskupi w Pelplinie

Bulwar NadwiĞlaĔski
z widokiem na Stare Miasto

Gotycki zespóá klasztorny cysterek
w ĩarnowcu

KoĞcióá Mariacki w GdaĔsku

SZLAKIEM PASIERBA
ĩYCIE
Ks. Janusz St. Pasierb urodziá siĊ 7 stycznia 1929 roku
w Lubawie, niewielkim miasteczku na Pojezierzu CheámiĔsko-DobrzyĔskim (obecnie woj. warmiĔsko-mazurskie)
w rodzinie nauczycielskiej. DzieciĔstwo spĊdziá w Tczewie,
lata okupacji w ĩabnie k. Tarnowa. Po ukoĔczeniu tczewskiego Liceum Ogólnoksztaácącego w 1947 roku rozpocząá
studia filozoficzno-teologiczne w WyĪszym Seminarium
Duchownym w Pelplinie, które ukoĔczyá w 1952 roku. Po
przyjĊciu ĞwiĊceĔ kapáaĔskich pracowaá jako wikariusz
w Grudziądzu i Redzie. NaukĊ kontynuowaá w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie JagielloĔskim, Uniwersytecie Warszawskim, Papieskim Instytucie
Archeologii ChrzeĞcijaĔskiej w Rzymie oraz Uniwersytecie
Kantonalnym we Fryburgu (sztuka koĞcielna, polonistyka,
archeologia, historia kultury, patrologia).
W 1957 roku uzyskaá doktorat z teologii, w 1962 roku
doktorat z archeologii, w 1964 roku habilitowaá siĊ na
Wydziale Historycznym UW, w 1972 roku otrzymaá tytuá
profesora nadzwyczajnego, w 1982 roku – profesora zwyczajnego. W 1963 roku zostaá profesorem historii sztuki
w WSD w Pelplinie, w 1965 roku – docentem i kierownikiem katedry Historii Sztuki ATK oraz profesorem homiletyki w WSD w Pelplinie.
Odbyá liczne podróĪe po caáej Europie, Bliskim Wschodzie, pán. Afryce, Ameryce Pán. i Pád. Byá czáonkiem redakcji czasopism: Studia PelpliĔskie, Studia Claromontana,
Nasza PrzeszáoĞü, Przegląd Katolicki. NaleĪaá do wielu
stowarzyszeĔ i organizacji, m.in. Stowarzyszenia Historyków Sztuki – od 1956, Komitetu Nauk o Sztuce PAN – od
1972, Polskiego PEN Clubu – od 1975, Komisji ds. Opieki
Konserwatorskiej nad Obrazem Jasnogórskim – od 1979,
Instytutu Sztuki PAN – od 1981, Polskiego Komitetu Narodowego MiĊdzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
(ICOMOS) – od 1981, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – od 1983, Papieskiej MiĊdzynarodowej Akademii
Maryjnej – od 1985, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – od
1989, Rady Ochrony Zabytków – od 1990, Papieskiej Komisji ds. Zachowania Artystycznego i Historycznego Dziedzictwa KoĞcioáa – od 1990, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – od 1991, Europejskiej Akademii Nauk
i Sztuk (ASAE) – od 1991, Europejskiego Centrum Kultury
(CEC) – od 1991.
Odznaczony zostaá m.in. Záotym KrzyĪem Zasáugi (1974), Záotą Odznaką „Za OpiekĊ nad Zabytkami”
(1974), Medalem im. B. Chrzanowskiego (1989), odznaką „ZasáuĪony dla Kultury Polskiej” (1989), KrzyĪem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), 3 maja
1991 roku wrĊczono mu honorowe obywatelstwo miasta
Tczewa.
Zmará w Warszawie 15 grudnia 1993 roku w wieku 64
lat. Pochowany zostaá na cmentarzu parafialnym w Pelplinie
wĞród zasáuĪonych kapáanów dawnej diecezji cheámiĔskiej.
Grób zaprojektowali profesorowie Akademii Sztuk PiĊknych w Warszawie – Jerzy i Krystian Jarnuszkiewiczowie.
Na páycie umieszczono napis: Wiem, Īe jesteĞ ĩyciem, przecieĪ umieram.
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PoniĪej czĊĞü pracy uczennicy kl. Ib I Liceum Ogóánoksztaácącego im. Marii Skáodowskiej-Curie w Tczewie.
Zostaáa ona wysoko oceniona podczas XL Wojewódzkiej
Olimpiady Historycznej, co pozwoliáo na przejĞcie do
II etapu, który miaá miejsce na Wydziale Historii Uniewersytetu GdaĔskiego. Niestety, nasza reprezentantka
nie dostaáa siĊ do kolejnego III etapu. Status kandydata
do eliminacji centralnych uzyskaáo tylko 17 przedstawicieli liceów województwa pomorskiego.
Opiekunem jej pracy jest Dariusz Makaü, nauczyciel
historii w wymienionym powyĪej LO.

MARTA MURAWSKA

Dziedzictwo
kulturowe mojej
„Maáej Ojczyzny”
czĊĞü pierwsza

W

dzisiejszym skomercjalizowanym Ğwiecie pojĊcie „Ojczyzna” dla wielu ludzi traci na znaczeniu. Populistyczne tezy, wysuwane przez
niektórych polityków o wspólnej, bez granic Europie, sprawiają Īe wiĊkszoĞü ludzi traci poczucie wiĊzi z rodzinnym
miastem, regionem i krajem. Táumaczą siĊ brakiem pracy,
niskimi zarobkami wyjeĪdĪając do innych paĔstw w poszukiwaniu mylnie rozumianego szczĊĞcia. To przecieĪ nie
tylko pieniądze, status materialny sprawia, Īe moĪemy czuü
siĊ speánionymi i w peáni szczĊĞliwymi obywatelami swego kraju. Wydaje mi siĊ, Īe poprzez umiáowanie swego rodzinnego miasta oraz tzw. „Maáej Ojczyzny”; czyli regionu
Kociewia moĪemy póĨniej mówiü o miáoĞci do Ojczyzny.
Samo sáowo „Ojczyzna” pojawiáo siĊ w jĊzyku polskim
w koĔcu XIV wieku i oznaczaáo spuĞciznĊ po naszych ojcach.
Jeszcze do koĔca XVIII wieku funkcjonowaáo wymienne
sáowo dla Ojczyzny – to dziedzictwo, analogicznie pochodzącym od spuĞcizny po naszych dziadach. PojĊcie Ojczyzny oznacza wiĊc dziedzictwo po przodkach naleĪących do
tej samej wspólnoty – ludzi powiązanych tym samym jĊzykiem, prawem, historią, pochodzeniem, zamieszkującymi to
samo terytorium. To przecieĪ chwaáa páynąca z dokonaĔ naszych przodków daje nam poczucie wáasnej wartoĞci i dumy.
Niepowodzenia i klĊski naszych praojców stają siĊ nauką na
przyszáoĞü lepiej bądĨ gorzej wykorzystywaną.
W tej krótkiej pracy chciaáabym przedstawiü historiĊ,
dzieje, dokonania i sylwetki najwybitniejszych ludzi regionu Kociewia, czyli mojej „Maáej Ojczyzny”. Sáowo „Kociewie” pojawiáo siĊ w jĊzyku polskim doĞü póĨno, bo dopiero
w XIX wieku. Upowszechniáo siĊ teĪ wáaĞciwie bardzo niedawno. Pierwsza wzmianka o tej nazwie pochodzi z 1807
roku, a zapisana jest w meldunku ppáka Hurtiga do generaáa
Dąbrowskiego jako Gociewie. Wedáug wielu etymologów
pochodzenie nazwy Kociewie nie táumaczy siĊ w sposób
przejrzysty i jednoznaczny. MoĪemy za to raczej doĞü precyzyjnie okreĞliü jego granice. Naturalną i niepodwaĪalną
wschodnią granicą Kociewia jest rzeka Wisáa. Na póánocy

KMR

HISTORIA KOCIEWIA W PIGUãCE
region Kociewia siĊga nieco na póánoc od linii Tczew –
Skarszewy poprzez Pszczóáki, Trąbki Wielkie. Poáudniową
granicĊ wyznacza Gruczno, poáoĪone nieco na poáudnie od
ĝwiecia. Zachodnią granicĊ Kociewia wyznaczają miejscowoĞci: Bukowiec, Lniano, Szlachta, Czarna Woda, Konarzyny, Stare Polaszki, Wysin. Kociewie zajmuje obszar okoáo
3 tysiĊcy km2. Historia Kociewia nierozerwalnie związana
jest z historią Pomorza GdaĔskiego, w skáad którego wchodzi terytorialnie nasz region. Tereny dzisiejszego Kociewia
byáy zasiedlone juĪ przed wieloma tysiącami lat, siĊgają ery
mezolitu, datowane są na lata 8000-4200 p.n.e. Na początku
naszej ery obszary nadbaátyckie znalazáy siĊ w krĊgu wpáywów kultury rzymskiej, dziĊki wyprawom kupieckim, wiodącym szlakiem bursztynowym z Imperium Rzymskiego
nad Baátyk. Jeden z wariantów tego szlaku przebiegaá przez
Osiek, Skórcz, Starogard GdaĔski – nad ZatokĊ GdaĔską.
Na naszych terenach widoczne są równieĪ Ğlady dziaáalnoĞci Gotów. Od wczesnego Ğredniowiecza dorzecze Wierzycy
oraz obszary doliny Wisáy byáy gĊsto zaludnione, Ğwiadczą
o tym fakcie miĊdzy innymi pozostaáoĞci po grodach i grodziskach. W X-XIII wieku Pomorze GdaĔskie wchodziáo
w skáad paĔstwa polskiego. Byá to czas, w którym szerzyáa
siĊ wiara chrzeĞcijaĔska. PrzyjĊcie chrztu przez Mieszka I
i jego dwór w 966 roku nie zlikwidowaáo starych obyczajów
i wierzeĔ. Tu teĪ na Pomorzu, a wiĊc takĪe na Kociewiu,
najdáuĪej zachowaáo siĊ pogaĔstwo. Pradawne wierzenia
i obyczaje przetrwaáy w róĪnej postaci aĪ do Ğredniowiecza.
Pomimo przyjĊcia chrztu, chrystianizacja na Kociewiu przebiegaáa powoli. To wáaĞnie przez naszą krainĊ przemierzaá
z misją ewangelizacyjną Ğw. Wojciech, udając siĊ do Prus
w celu nawracania ich na chrzeĞcijaĔstwo. Jak podają legendy to wáaĞnie w GorzĊdzieju odprawiá ostatnią mszĊ Ğw. na
terytorium ówczesnej Polski przed przekroczeniem Wisáy,
aby udaü siĊ pomiĊdzy pogaĔskie plemiona Prusaków. Swą
misjĊ ewangelizacyjną przepáaciá Ğmiercią mĊczeĔską.
W okresie rozbicia dzielnicowego Pomorze GdaĔskie usamodzielniáo siĊ, a w XIII wieku dzieliáo siĊ na kilka ksiĊstw.
JuĪ od kilku wieków tereny po obu stronach Wisáy byáy strefą wzajemnego przenikania Pomorzan i Prusów. W związku
z tym, od koĔca XII wieku zaczĊto sprowadzaü na te tereny zakony rycerskie. JuĪ w 1198 roku ksiąĪĊ Ğwiecki, Grzymisáaw
II, podarowaá sprowadzonym joannitom dwa grody: Starogard
GdaĔski i Skarszewy. Kiedy w 1252 roku ksiąĪĊ lubiszewskotczewski, Sambor II, przeniósá swoją stolicĊ z Lubiszewa do
Tczewa, joannici w Lubiszewie utworzyli swój trzeci okrĊg.
KsiąĪĊ Sambor II w 1258 roku sprowadziá cystersów, nadając
im ziemie w rejonie Pogódek, a MĞciwoj II podarowaá im ziemie w rejonie Pelplina. Z upáywem lat Sambor II staá siĊ narzĊdziem w rĊkach KrzyĪaków, dlatego z tego powodu senior
Pomorza GdaĔskiego – MĞciwoj II skazaá go na wygnanie.
W 1276 roku Sambor II zapisaá KrzyĪakom ziemiĊ gniewską.
W drugiej poáowie XIII wieku MĞciwoj II zjednoczyá caáe
Pomorze GdaĔskie i na mocy ukáadu w KĊpnie przekazaá te
ziemie Przemysáowi II – póĨniejszemu królowi Polski. Po
tragicznej Ğmierci Przemysáa II w 1296 roku Pomorze staáo
siĊ terenem walk miĊdzy Wacáawem II i Wáadysáawem àokietkiem. Ostatecznie to jednak KrzyĪacy zawáadnĊli prawie
caáym Pomorzem. Na naszych terenach wznieĞli swe zamki
m.in. w Gniewie, Skarszewach, Nowem, Tczewie, Kiszewie,
Osieku. Oprócz zamków warownych KrzyĪacy budowali inne
obiekty. Do ciekawszych pozostaáoĞci po paĔstwie zakonnym moĪna zaliczyü zbudowany przez nich Kanaá MáyĔski
o dáugoĞci 8,2 km áączący Jezioro Rokickie Maáe z Wisáą.
Obecnie przy ujĞciu zwanego w gwarze kociewskiej Milenu
do Wisáy, w miejscu starego máyna znajduje siĊ maáa elek-
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trownia wodna. To równieĪ wáaĞnie za panowania KrzyĪaków
tczewska fara uzyskaáa taki wygląd, jaki przetrwaá prawie
w niezmienionej formie do dzisiaj. Budowa fary trwaáa wiele lat. Najstarsza czĊĞü obecnego koĞcioáa – wieĪa, która powstaáa jeszcze za panowania ksiąĪąt pomorskich, pochodzi
z poáowy XIII wieku. KrzyĪacy dokoĔczyli budowĊ koĞcioáa
farnego w Tczewie, choü chyba nie do koĔca. Wielu historyków wysuwa tezĊ, Īe nie dokoĔczono budowy wieĪy koĞcioáa, gdyĪ zwieĔczyli ją tylko drewnianą nadbudówką. MoĪna
zauwaĪyü nawet teraz jej nieproporcjonalną wysokoĞü w stosunku do caáej bryáy koĞcioáa. TezĊ tĊ podtrzymywaá równieĪ
byáy proboszcz tczewskiej fary – ksiądz Robert Fabian Sawicki, który podczas gáównej mszy ĞwiĊtej 20.08.1882 roku
powiedziaá: Budowa wieĪy juĪ od ksiąĪąt pomorskich zostaáa
rozpoczĊta, ale przez KrzyĪaków nie prowadzona dalej. Te
sáowa ksiĊdza Sawickiego potwierdzają przypuszczenie, Īe
wieĪa tczewskiej fary od samych początków miaáa zwieĔczenie nadbudówką drewnianą, aĪ do 1984 roku, kiedy to zostaáa
odbudowana po pamiĊtnym poĪarze nadbudówki drewnianej
z dnia 29.08.1982 roku.
KrzyĪackie panowanie byáo jednak bardzo uciąĪliwe,
w związku z tym, mieszczanie jak i rycerstwo pomorskie
zaczĊáo przeciw nim spiskowaü. Po niespeána 100 latach
powstaáo Towarzystwo Jaszczurcze, a w 1440 roku zostaá
zaáoĪony Związek Ziem i Miast, znany powszechnie jako
Związek Pruski, do którego jako pierwsze z miast pomorskich przystąpiá Starogard GdaĔski. W 1454 roku Związek
Pruski zerwaá stosunki z Zakonem krzyĪackim i rozpoczĊáa siĊ wojna trzynastoletnia, w której Polska opowiedziaáa
siĊ po stronie Związku. W czasie wojny Starogard GdaĔski
i Nowe stanowiáy najwaĪniejsze punkty oporu krzyĪackiego.
Po pokoju toruĔskim, zawartym w 1466 roku, z odzyskanych
przez KrzyĪaków ziem utworzono Prusy Królewskie. Dawne
posiadáoĞci zakonne staáy siĊ królewszczyznami, tzw. starostwami niegrodowymi, które na ogóá oddawano w dzierĪawĊ
panom pomorskim lub dostojnikom z innych dzielnic.
W XVI wieku na Kociewiu w trakcie 2-letniej wojny
Rzeczypospolitej ze zbuntowanym GdaĔskiem, który nie
uznaá wyboru Stefana Batorego na króla Rzeczypospolitej doszáo dnia 17.04.1577 roku do bitwy pod Lubiszewem.
Wojska polskie pod dowództwem generaáa Zborowskiego
pokonaáy zbuntowanych gdaĔszczan. W kilka miesiĊcy po
tym zwyciĊstwie i nieskutecznym oblĊĪeniu GdaĔska król
Stefan Batory przybyá na pola bitewne pod Lubiszewem,
chcąc siĊ zapoznaü z miejscem i przebiegiem zwyciĊskiej
dla jego wojsk bitwy. Na pamiątkĊ tej bitwy poleciá wznieĞü
na polach lubiszewskich kapliczkĊ, a na niej umieĞciü sáowa
Nie nam Panie, nie nam, lecz imieniu Twemu – niech bĊdzie
chwaáa. Niestety, z pobytem wojsk Stefana Batorego wiąĪe siĊ historia wielkiego poĪaru, który strawiá prawie caáy
Tczew. Przez caáy czas oblĊĪenia GdaĔska, pod Tczewem,
w bliskim sąsiedztwie jego murów, obozowaáy wojska polskie. Dnia 04.10.1577 roku w poáudnie, z powodu niedbalstwa
i niedopilnowania ognisk obozowych, przy których przygotowywano ciepáą strawĊ i pieczono wieprza, wybuchá najwiĊkszy poĪar w historii naszego miasta. Wiatr przeniósá ogieĔ
najpierw na stodoáĊ i stajnie, a nastĊpnie rozprzestrzeniá siĊ
na caáe miasto. W przeciągu trzech do czterech godzin miasto staáo siĊ prawdziwym pogorzeliskiem. NajwiĊkszą stratĊ
poniosáo miasto przez spalenie siĊ, usytuowanej w pobliĪu
Bramy MáyĔskiej niedaleko fary, WieĪy KsiĊĪej, w której to
przechowywano wszystkie dokumenty i przywileje, zarówno
miejskie jak i poszczególnych cechów i koĞcioáów. Niestety,
z tego archiwum miejskiego nic nie udaáo siĊ uratowaü – z c
wielką szkodą dla historyków i przyszáych pokoleĔ.
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Vivat Vasa! w Gniewie – husaria staráa siĊ ze szwedzką armią.
Jest to najwiĊksza w kraju inscenizacja odtwarzająca wojskowoĞü
XVII wieku – „Vivat Vasa!”. Po raz 11. zagrzmiaáy armaty, báysnĊáy szable
i odpalono muszkiety.
Na pierwszym planie Jarosáaw StruczyĔski.

Marta Murawska chĊtnie
uczestniczy niemal w kaĪdym
wydarzeniu historycznym.
Na zdjĊciu z Jarosáawem
StruczyĔskim – Kasztelanem
Zamku Gniew, Porucznikiem
Chorągwi Husarskiej.
ZdjĊcia: Adam Murawski

HISTORIA KOCIEWIA W PIGUãCE
Oprócz króla Stefana Batorego z Kociewiem wiąĪą siĊ
losy innych wáadców Polski. W latach 1621-1633 starostwo
w Osieku naleĪaáo do królewicza Wáadysáawa (póĨniejszego króla Wáadysáawa IV). Natomiast starostwo w Gniewie
w latach 1667-1696 naleĪaáo do Jana III Sobieskiego – króla
Polski od 1674 roku. Po wojnie trzynastoletniej na Pomorzu
nastąpiá rozwój gospodarki folwarcznej. Kolonizowano bezludne obszary, m.in. na skraju Borów Tucholskich. Wówczas
Starogard GdaĔski i Tczew byáy najwiĊkszymi miastami na
Kociewiu, a przynajmniej kaĪde z nich liczyáo ponad tysiąc
mieszkaĔców. Po wojnie trzynastoletniej prawdopodobnie nastąpiá drugi napáyw ludnoĞci, który umocniá proces ksztaátowania siĊ etnicznej spoáecznoĞci kociewskiej. Trzykrotne najazdy szwedzkie na Pomorzu w XVII i XVIII wieku na trwaáe
upamiĊtniáy siĊ na Kociewiu. Do spektakularnych potyczek
wojsk polskich ze Szwedami doszáo w Gniewie i pod Tczewem. W dniach od 22.09. do 1.10.1626 roku pod Gniewem
miaáa miejsce bitwa, potocznie zwana bitwą dwóch Wazów
– armią polską dowodziá król Polski Zygmunt III Waza, zaĞ armią szwedzką – król Szwecji Gustaw II Adolf Waza. BitwĊ tĊ
moĪna uznaü za nierozstrzygniĊtą – niesáusznie uwaĪa siĊ, Īe
byáa to poraĪka polskiej husarii. Szwedzi, dziĊki znakomitemu
wykorzystaniu przez nich niedogodnego terenu dla ciĊĪkiej
jazdy polskiej i zbudowanym szaĔcom, skutecznie stawiali
opór wojskom polskim i nie stracili tym samym Gniewu, co
miaáo dla nich duĪy wymiar prestiĪowy. Polacy zaĞ wycofali
siĊ w stronĊ Tczewa i w Czarlinie okopali siĊ, utrudniając drogĊ szwedzkim wojskom do GdaĔska. W dniach 6-7.08.1627
roku, niedaleko Lubiszewa i Tczewa, stanĊáy naprzeciwko siebie dwie armie – polska, dowodzona przez hetmana polnego
koronnego Stanisáawa Koniecpolskiego i szwedzka, dowodzona przez króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa WazĊ. Obydwie armie oddzielone byáy tylko bagnami Motáawy – jedyne
przejĞcie byáo przez groblĊ póánocną prowadzoną na Tczew
i poáudniową prowadzoną na Rokitki. W wyniku dwudniowych dziaáaĔ wojennych ciĊĪko ranny zostaá Gustaw II Adolf,
trafiony w szyjĊ i ramiĊ przez muszkieterów dowodzonych
przez dowódcĊ polskiej roty pieszej Samuela Nadolskiego.
Samą bitwĊ moĪna uznaü za nierozstrzygniĊtą, choü w bitwie
pod Tczewem jazda polska poniosáa pierwszą poraĪkĊ z szarĪującą na biaáą broĔ rajtarią szwedzką, to jednak wedáug wielu
historyków sukces strategiczny leĪaá po stronie Polaków.
W latach Potopu 1659-1660 caáe Kociewie zagarnĊli Szwedzi, powodując upadek wsi i miast. W Borach Tucholskich przeciwko Szwedom zorganizowaáa siĊ cháopska
partyzantka, której przewodziá Michaáko z Tucholi. W 1769
roku w Starogardzie GdaĔskim szlachta zawiązaáa konfederacjĊ pomorską, skierowaną po czĊĞci przeciwko Prusom.
W 1772 roku nastąpiá pierwszy rozbiór Polski, w wyniku
którego Kociewie z Pomorzem znalazáo siĊ pod panowaniem
Prus. Iskrą nadziei na zrzucenie jarzma niewoli pruskiej byáo
wkroczenie na przeáomie 1806 i 1807 roku wojsk napoleoĔskich na Pomorze GdaĔskie. W skáad armii napoleoĔskiej
walczącej na Kociewiu wchodzącej w skáad X Korpusu
marszaáka Francisa Josepha Lefebre`a wchodziáy legiony
polskie pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego
– siáy polskie liczyáy okoáo 30 tysiĊcy Īoánierzy. W jednej
z gáównych bitew kampanii napoleoĔskiej o miasto Tczew
dnia 23.02.1807 roku rannym zostaá sam gen. Jan Henryk
Dąbrowski, pozostając pomimo rany do koĔca bitwy na polu
walki. Na początku bitwy ciĊĪko ranny zostaá syn generaáa – Jan Michaá Dąbrowski; amputowano mu lewą rĊkĊ. Po
zwyciĊskiej kampanii napoleoĔskiej o Pomorze GdaĔskie
Polacy Īywili nadziejĊ, Īe nasze tereny wáączone zostaną do
utworzonego w 1807 roku KsiĊstwa Warszawskiego. Nieste-
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ty, tak siĊ nie staáo. W czerwcu 1807 roku na mocy traktatu
w TylĪy caáe Kociewie z Pomorzem przypadáo Prusom. Od
tego czasu caáe Kociewie pozostawaáo w niewoli pruskiej,
aĪ do wybuchu pierwszej wojny Ğwiatowej.
W drugiej poáowie XIX wieku wáadze pruskie nasiliáy proces germanizacji, czemu Polacy na Kociewiu przeciwdziaáali na róĪne sposoby. OĞrodkiem kultury staá siĊ
Pelplin, m.in. zaáoĪono tam pierwszą szkoáĊ Ğrednią na
Kociewiu – Collegium Marianum. Zakáadano równieĪ na
Pomorzu pierwsze koáa rolnicze – dziaáo siĊ to m.in. w Piasecznie. W 1886 roku Prusacy zaczĊli wykupywaü polskie
majątki i sprowadzaü wyáącznie niemieckich osadników.
JuĪ pod koniec lat czterdziestych XIX wieku mieszkaĔcy
Kociewia zaczĊli opuszczaü miejsca swego zamieszkania
w poszukiwaniu pracy. Po wojnie francusko-pruskiej zacząá
siĊ na Kociewiu bardzo szybko rozwijaü sprzemysá, gáównie
w Starogardzie GdaĔskim i Tczewie – wówczas to zbudowano prawie caáą obecnie istniejącą sieü kolejową.
Wybuch pierwszej wojny Ğwiatowej sprawiá, Īe wielu
Kociewiaków braáo udziaá w walkach w armii pruskiej Wilhelma II na frontach caáej Europy. Rok 1918 przyniósá Polsce
tak dáugo oczekiwaną niepodlegáoĞü – czekaliĞmy na nią 123
lata. Pomimo podpisania 28.06.1919 roku Traktatu Wersalskiego, na mocy którego Kociewie miaáo wróciü do Macierzy, niemiecki okupant stwarzaá wiele problemów i trudnoĞci
z przejĊciem ziemi pomorskiej przez wojska Frontu Pomorskiego. Upragnione, prawdziwe wyzwolenie w 1920 roku
przyniosáa Kociewiu „BáĊkitna” armia gen. Józefa Hallera.
W okresie miĊdzywojennym w Tczewie 8.12.1920 roku
otworzono pierwszą SzkoáĊ Morską w Polsce; jej pierwszym
dyrektorem zostaá kmdr inĪ. Antoni Garnuszewski. Wiosną
1930 roku przeniesiono ją do Gdyni.
Wybuch II wojny Ğwiatowej we wrzeĞniu 1939 roku sprawiá, Īe tereny Kociewia znalazáy siĊ znowu pod okupacją niemiecką. Warto dodaü, Īe wbrew utartym stereotypom II wojna
Ğwiatowa nie rozpoczĊáa siĊ o godz. 4.45 na Westerplatte, jak
podaje wiele Ĩródeá. Pierwsze bomby II wojny Ğwiatowej wybucháy 11 minut wczeĞniej – o godz. 4.34 spadając na Tczew.
Staáo siĊ tak na skutek niemieckiej akcji pod kryptonimem
„Aktion Zug” czyli „Akcja pociąg” mającej na celu opanowanie strategicznych mostów na WiĞle w Tczewie. Okupant
niemiecki stosowaá na zajĊtych przez siebie terenach straszny
terror. Na zamku pokrzyĪackim w Gniewie zaáoĪono obóz
przejĞciowy dla ludnoĞci cywilnej. Stamtąd wywoĪono Kociewiaków do obozów koncentracyjnych, takich jak Stutthof
czy OĞwiĊcim lub do samych Niemiec. Las SzpĊgawski staá
siĊ miejscem martyrologii i mĊczeĔstwa mieszkaĔców Kociewia – to jedno z pierwszych i gáównych miejsc masowego
ludobójstwa, dokonanego przez hitlerowców na mieszkaĔcach Pomorza GdaĔskiego we wrzeĞniu 1939 roku. W Lesie
SzpĊgawskim pochowano rozstrzelanych okoáo 7.000 mieszkaĔców powiatów, gáównie starogardzkiego, tczewskiego
i gniewskiego. Kociewiacy, podobnie jak wiĊkszoĞü Polaków,
próbowali walczyü z niemieckim okupantem w podziemiu. Na
naszym terenie, w Borach Tucholskich dziaáaáa partyzantka,
powstawaáy tajne organizacje konspiracyjne takie jak: „Grunwald”, „StraĪnica”, „Związek Jaszczurczy” oraz organizacje
o szerszym zasiĊgu dziaáania – Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, „Gryf Pomorski”, takĪe najmáodsi Kociewiacy
zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego. Upragnione wyzwolenie nastąpiáo wiosną 1945 roku – dokonaáy tego wojska Armii Czerwonej 2 Frontu Biaáoruskiego, dowodzonego
przez gen. Konstantego Rokossowskiego.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Kociewiacy z Trójmiasta
są juĪ od 8 lat razem

K

ociewiacy z Trójmiasta spotkali siĊ po raz trzydziesty Trójmiejski Klub Kociewiaków bĊdący sekcją Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie powstaá w GdaĔsku 10 grudnia 2005 roku.
WĞród czáonków zaáoĪycieli Klubu byli m.in. marszaáek
Senatu Bogdan Borusewicz, senator Andrzej Grzyb, prof.
Maria Pająkowska-Kensik, prof. Stefan Raszeja, ówczesny starosta starogardzki Sáawomir Neumann, czáonkowie
Zarządu Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej Mirosáaw Kalkowski i Ryszard Szwoch oraz Hubert Pobáocki
,wybrany wówczas na Prezesa Klubu. I tak juĪ od oĞmiu lat
czáonkowie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków spotykają
siĊ co kwartaá. WĞród czáonków klubu są nie tylko ci, którzy
urodzili siĊ na Kociewiu, ale teĪ potomkowie Kociewiaków.
NaleĪy tu zaznaczyü, Īe spotkania te odbywają siĊ dziĊki zaangaĪowaniu siĊ od samego początku Pana Huberta Pobáockiego – rodowitego Kociewiaka, który jest dobrym duchem
Klubu. Jego niezastąpione limeryki i gadki kociewskie zawsze ubarwiają spotkania, a wĞród starszych Kociewiaków
przywoáują wspomnienia z máodoĞci.
W ostatnich latach spotkania Klubu odbywają siĊ w Sali
MieszczaĔskiej Ratusza Staromiejskiego w GdaĔsku. Tematyka spotkaĔ jest bardzo róĪnorodna, ale zawsze dotyczy
Kociewia, jego historii, kultury i tradycji. W czasie spotkaĔ
odbyáo siĊ wiele promocji ksiąĪek o Kociewiu lub wydanych przez Kociewiaków. Wielokrotnie prezentowane byáy
hafty kociewskie, czy teĪ omawiane wydarzenia, waĪne dla

Kociewia. CzĊstymi goĞümi spotkaĔ byli przedstawiciele
wáadz Starogardu i powiatu starogardzkiego, posáowie i senatorowie oraz ludzie kultury, pisarze i twórcy.
Spotkanie, jakie odbyáo siĊ 21 grudnia, a wiĊc tuĪ przed
ĝwiĊtami BoĪego Narodzenia poĞwiĊcone byáo muzyce Kociewia. Bardzo interesujący wykáad na ten temat wygáosiá
dr Michaá Kargul z Tczewa. NastĊpnie Kapela Kociewska ze
Starogardu pod kierownictwem Grzegorza Ollera z udziaáem
Īywioáowej Mirosáawy Möller zaprezentowaáa kociewskie
melodie, a po nich kolĊdy kociewskie. WĞród tych ostatnich
znalazáy siĊ kolĊdy, do których sáowa napisaá Hubert Pobáocki, a muzykĊ skomponowaá Eugeniusz Gáowski. Po wspólnym odĞpiewaniu kolĊd Īyczenia Ğwiąteczne uczestnikom
spotkania záoĪyá senator Andrzej Grzyb. NastĊpnie wszyscy
dzieląc siĊ opáatkiem záoĪyli sobie serdeczne Īyczenia. Dalszy ciąg spotkania i interesujących rozmów przeniósá siĊ do
holu przed Salą MieszczaĔską, gdzie na wszystkich czekaá
poczĊstunek tradycyjnie fundowany przez CukierniĊ „El”
braci LipiĔskich.
Dodaü naleĪy, Īe nowym czáonkom Klubu wrĊczono
legitymacje Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej.
Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali najnowszy numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” oraz
„Teki Kociewskie” nr 6, roczniki wydawane przez Oddziaá
Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.
Wydawnictwa te są obecnie gáównymi publikacjami prezentującymi kulturĊ i historiĊ Kociewia.

Od lewej: stoi Michaá Kargul, siedzą przy stole
czáonkowie zarządu Klubu, Hubert Pobáocki,
Maria Odya, Gerard Sulewski

Kapela Kociewska w czasie wystĊpu
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Wzbudzaü emocje
Rozmowa z Piotrem Weintzem
Stosunkowo dáugo zabieraáam siĊ do tej rozmowy. MoĪe dlatego, Īe nie byá to Īaden odgórny przymus,
polecenie zawodowe, a moĪe bardziej dlatego, Īe chciaáam… No wáaĞnie, czego chciaáam? Chyba przekazaü Czytelnikom „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” ów nazywany przeze mnie efekt „wow!”, jakiego doĞwiadczyáam parĊ lat temu podczas jednej z edycji Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana
Landowskiego, gdy oglądaáam bardzo wymowny, Ğwietnie wyreĪyserowany i zagrany spektakl w wykonaniu
podopiecznych ĝrodowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego OĞrodka Pomocy Spoáecznej w Tczewie
albo wówczas, gdy na twarzach wspomnianych aktorów rysowaáo siĊ uwielbienie dla Ich reĪysera w momencie odbierania przezeĔ nagrody specjalnej z rąk Janusza Landowskiego.
RzetelnoĞü dziennikarska wymaga, by sformuáowaü chociaĪ krótką notkĊ biograficzną o moim rozmówcy. Mam z tym pewien problem, poniewaĪ gdybym napisaáa „Piotr Weintz – aktor, filozof, instruktor teatralny, pedagog, reĪyser, terapeuta (kolejnoĞü alfabetyczna)”, to umieĞciáabym Go w jakimĞ schemacie, a tego
Piotr nie znosi...
M.K.: Jak zaczĊáa siĊ Twoja praca jako instruktora teatralnego?
P.W.: W momencie zatrudnienia w ĝrodowiskowych
Domach Samopomocy Miejskiego OĞrodka Pomocy Spoáecznej w Tczewie, gdzie m.in. zlecono mi prowadzenie
terapii przez teatr. W godzinach pracy zajmowaáem siĊ
osobami niepeánosprawnymi, potem równieĪ seniorami,
a popoáudniami w ramach Stowarzyszenia na Rzecz MáodzieĪy Tczewskiej prowadziáem warsztaty teatralne, w wyniku których powstaáa grupa „Opanuj siĊ”. I tak zaczĊáa siĊ
moja praca instruktora, reĪysera. I wciąĪ trwa, juĪ prawie
osiem lat.
M.K.: Grupa „Opanuj siĊ” ma na swoim koncie niemaáe sukcesy. WymieniĊ chociaĪby pierwsze miejsca na Wojewódzkim Konkursie Teatrów Szkolnych o nagrodĊ „Bursztynowej Maski” (XLV i XLVI edycja) za spektakle „Ania”
i „ZazdroĞni o oklaski” czy gáówną nagrodĊ w III Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Máode Talenty”.
P.W.: Nagrody nigdy nie byáy i nie są najwaĪniejsze.
Priorytetem byáo to, Īe mogliĞmy pokazaü nasze emocje
i dzieliü siĊ nimi nie tylko w Tczewie, ale teĪ poza jego
granicami. JakieĪ to piĊkne uczucie, kiedy ludzie páaczą na
spektaklu, a potem gratulują, Īe to byáo takie prawdziwe
i bardzo ich wzruszyáo.
M.K.: Aktualnie w Miejskim OĞrodku Kultury w Pelplinie prowadzisz warsztaty teatralne dla dzieci i máodzieĪy...
P.W.: Tak, to juĪ trzeci rok szkolny. Moje dwie grupy
liczą okoáo 30 osób. Pracujemy nad emisją gáosu, dykcją,
nad tym, Īeby uczestnicy poczuli swoje ciaáo oraz umieli je
jak najefektywniej zaprezentowaü podczas wystĊpu na scenie. ZaleĪy mi, by byáa to dla nich równieĪ dobra zabawa,
podczas której rozwijają swoją kreatywnoĞü.
M.K.: Jakie wymagania stawiasz uczestnikom warsztatów?
P.W.: Tylko jedno. ChĊü uczestnictwa.
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M.K.: A umiejĊtnoĞci?
P.W.: To nie jest angaĪ do trupy teatralnej, to są warsztaty, na których máody adept aktorstwa ma siĊ uczyü, gáównie siebie. Owszem, są osoby zdolniejsze, ale nie znaczy
to wcale, Īe czáowiek obdarzony mniejszymi predyspozycjami, nie zagra dobrze roli, która wzruszy widzów, a to
przecieĪ jest najwaĪniejsze. Zawsze na pierwszych zajĊciach mówiĊ, Īe nie uznajĊ táumaczenia: „nie chcĊ”, „nie
umiem”. Po prostu wykorzystując siebie jako materiaá aktorski, naleĪy wykonaü dane polecenie tak jak siĊ potrafi,
a ewentualne moje uwagi w przyszáoĞci doprowadzą do
tego, Īe bĊdzie robiáo siĊ to lepiej.
M.K.: Doskonaáa szkoáa Īycia...
P.W.: OczywiĞcie, bo zawsze trzeba próbowaü, nawet
gdy wydaje nam siĊ to nierealne. Warto zaryzykowaü, poniewaĪ musimy pamiĊtaü, Īe ograniczenia są tylko i wyáącznie
w nas samych.
M.K.: Jakie są róĪnice pomiĊdzy aktorami-máodzieĪą
a aktorami-osobami niepeánosprawnymi?
P.W.: Wielokrotnie powtarzam, Īe domownicy ĝDS są
bardziej zdyscyplinowani niĪ máodzieĪ, która nie zawsze jest
na próbach. MoĪe to kwestia ĞwiadomoĞci, bo uczniowie mają
szkoáĊ, a na zajĊcia uczĊszczają dodatkowo, a dla domowników
to w danym czasie caáy ich Ğwiat. Poza tym nie ma wiĊkszej
róĪnicy. NaleĪy zauwaĪyü, Īe to nie są profesjonalni aktorzy,
którzy umieją ot tak sobie zmieniaü emocje, dlatego tworząc
spektakl z osobami niewyksztaáconymi aktorsko, jako reĪyser
wybieram aktora i tworzĊ rolĊ, która zwykle jest charakterologicznie zgodna. W tym przypadku dobór roli adekwatnej do
osobowoĞci danego czáowieka jest gwarancją sukcesu.
M.K.: Domowników, którzy wystĊpują w przedstawieniach, okreĞlasz mianem „aktorów”.
P.W.: Zgadza siĊ. Oni są aktorami.
M.K.: Co starasz siĊ przekazaü swoim podopiecznym na
zajĊciach?
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P.W.: ChcĊ, Īeby czuli daną rolĊ i nawet jak w trakcie
wystĊpu siĊ pomylą, bo kaĪdy czáowiek ma sáaboĞci, to wiedzą, Īe mają graü dalej i nikt tej pomyáki oprócz nas nie zauwaĪy.
M.K.: A jak przekáada siĊ to na ich Īycie, na to, co jest
poza sceną?
P.W.: Teatr rozwija ich intelektualnie i emocjonalnie,
ksztaátuje charaktery. Niejedna podopieczna uwaĪaáa, Īe
sprawdza siĊ tylko w kuchni, a teraz ma coĞ wiĊcej i nie
wyobraĪa sobie Īycia bez aktorstwa. Domownicy cieszą siĊ,
gdy np. sąsiedzi zobaczą ich na scenie czy w relacji telewizyjnej i gratulują wystĊpu.
M.K.: Co lubią najbardziej: wystĊpowanie na scenie,
nagrody czy Ciebie?
P.W.: Nie tylko ja reĪyserujĊ. Inne terapeutki przygotowują równieĪ programy muzyczno-teatralne np. na wystĊpy
festynowe. Dla podopiecznych nie ma to znaczenia, kto prowadzi z nimi zajĊcia. OczywiĞcie, przywiązują siĊ do czáowieka, ale magia tego, Īe mogą siĊ w kogoĞ zmieniü i wystąpiü na scenie jest na tyle silna, iĪ mniej waĪny staje siĊ fakt,
kto reĪyseruje przedstawienie. Nagrody?! Hm. Uczestniczymy w festiwalach z profesjonalnym jury. Kiedy zaczĊliĞmy
zdobywaü nagrody, to przy okazji kolejnego przeglądu jedna
z domowniczek powiedziaáa: „Panie Piotrze, dzisiaj teĪ wygramy”. A ja bardzo siĊ staram, Īeby chĊü wygranej nie byáa
priorytetem i táumaczĊ moim aktorom, Īe najwaĪniejsze jest,
aby dali caáych siebie, przekazując widzom emocje, i na tym
polega wygrana. Ale co ja miaáem zrobiü, kiedy znowu wygraliĞmy i ona po ogáoszeniu wyników triumfująco oznajmiáa: „A nie mówiáam”.
M.K.: Twoje spektakle nie są sztampowe, nie robisz adaptacji dzieá literackich.
P.W.: Nie szukam gotowych wzorców. Wszystko zaczyna siĊ w mojej gáowie. Np. inscenizacja „Kubek”, która
zdobyáa gáówną nagrodĊ na MiĊdzynarodowym Przeglądzie
Teatrów Wspaniaáych i Festiwalu TwórczoĞci Osób Niepeánosprawnych PozaPozy, zaczĊáa siĊ od tego, Īe wiedziaáem,
iĪ gáównym motywem bĊdzie kubek. Sama ĞwiadomoĞü tego
sprawiaáa, Īe juĪ gdzieĞ obok rodziáa siĊ myĞl, co bĊdzie dalej. Raz w drodze do pracy zobaczyáem kontener z butelkami
plastikowymi przy Ğmietniku i wiedziaáem, Īe chcĊ te butelki. Wziąáem kilka sztuk, schowaáem je do plecaka i poszedáem na próbĊ. I z tymi butelkami, z tym kubkiem powstaá
piĊkny, emocjonalny spektakl...
M.K.: Nigdy nie tworzysz szablonowo. Twoje przedstawienia to mozaika róĪnych tekstów. Mam tu na myĞli konkurs im. Landowskiego. Zgodnie z regulaminem ograniczasz
siĊ do twórczoĞci jednego literata, ale czerpiesz z kilku tekstów, sáowa wyrywasz z kontekstu nadanego przez autora
i umieszczasz je w nowym. Przerabiasz je przez siebie. Dajesz im nowe Īycie.
P.W.: Ale nigdy nie zmieniam sáowa, jest ono takie, jakie
autor napisaá. Sáowo jest waĪne w moich spektaklach, ale teĪ
staram siĊ je ograniczyü do minimum, by nie byáo beákotem,
a czymĞ znaczącym.
M.K.: Czy sztuki, które tworzysz, są zawsze rozumiane
przez publicznoĞü?
P.W.: To juĪ pytanie nie do mnie. Nie mnie to oceniaü.
Mimo tego, Īe uwaĪam, iĪ nie moĪemy pokazaü w spektaklach rzeczywistoĞci, która jest w serialach, paradoku-
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mentach i dlatego zawsze symbolizm jest nieodáączną czĊĞcią teatru, to patrząc na innych twórców, mój symbolizm
nigdy nie byá niezrozumiany, zawsze byá prosty i wokóá
niego byáa budowana historia. Wedáug mnie, trzeba skupiü
siĊ na oglądaniu danego spektaklu i na pewno siĊ go zrozumie. Wiadomo, Īe wielu ludziom bardzo trudno skupiü
siĊ na odbiorze, zwáaszcza czegoĞ, co jest troszeczkĊ inne,
a profesjonalny teatr zawsze takim bĊdzie. To coĞ innego
niĪ rzeczywistoĞü i jeĪeli my jako ludzie Īyjący w tej swojej rzeczywistoĞci przez chwilĊ nie postaramy siĊ w skupieniu obejrzeü czegoĞ innego na scenie, to nie zrozumiemy.
Wystarczy chcieü!
M.K.: ĩycie to teatr?
P.W.: MyĞlĊ, Īe w wielu przypadkach na pewno. To zaleĪy od nas, czy my chcemy, zakáadając wiele masek, manipulowaü innymi, bawiü siĊ czáowiekiem, Ğwiatem, co jest
niemiáą relacją, prawda? Ale moĪna mieü jedną, góra dwie
maski, które nie muszą byü sztuczne, bo mimo tego, Īe czáowiek jest jeden, to są w nim róĪne odsáony i myĞlĊ, Īe warto
nauczyü siĊ je wykorzystywaü, by zabezpieczyü siebie przed
tymi záymi wpáywami od ludzi, od Ğwiata. By mieü poczucie
bezpieczeĔstwa.
M.K.: Co daje Tobie jako reĪyserowi, opiekunowi tworzenie teatru?
P.W.: Zawsze praca z czáowiekiem jest piĊkna. Daje mi
ogromną satysfakcjĊ, bo moc tworzenia daje mi radoĞü, gdy
z jakiĞ elementów powstaje caáoĞü i ta caáoĞü ma sens, ma
emocje. ZauwaĪ, Īe czĊsto powtarzam sáowo „emocje”.
M.K.: Ba, wrĊcz naduĪywasz go [Ğmiech].
P.W.: Bo wáaĞnie te emocje są wyznacznikiem mojej
pracy.
M.K.: ĩycia teĪ.
P.W.: Tak, te emocje czasem w Īyciu gubią czáowieka,
ale nie w teatrze.
M.K.: Czy taka praca wyczerpuje emocjonalnie?
P.W.: KaĪda praca twórcza wyczerpuje emocjonalnie,
ale nie popadaábym w skrajnoĞci. My nie pracujemy 12
godzin dziennie, tylko kilka godzin. Okoáo dwóch tygodni
przed festiwalem są bardziej wytĊĪone dziaáania. Nie jest
to jednak na tyle absorbujące, Īeby wyczerpaáo mnie emocjonalnie. Po prostu nie zabieram pracy do domu, chyba,
Īe czegoĞ potrzebujĊ, czegoĞ mi brakuje i wtedy szukam,
szukam, szukam, rozmawiam z ludĨmi, rozmawiam czasem z Tobą, jak zrobiü spektakl, mimo Īe nie wykorzystam tego, co mówisz, ale czasem jedno sáowo spowoduje,
Īe wiem, w jakim kierunku mam podąĪyü. Ale praca na
pewno w jakiĞ sposób wyczerpuje aktorów, ale nie aĪ tak
bardzo, poniewaĪ wystawiamy to samo przedstawienie
przy róĪnych okazjach. To nie jest profesjonalny teatr i nie
robimy spektakli trwających godzinĊ, tylko maksymalnie
20 minut.
M.K.: Czy wyobraĪasz sobie Īycie bez tworzenia?
P.W.: Nie wyobraĪam sobie mojej pracy bez tworzenia,
jakkolwiek by ona wyglądaáa, czy gram, czy reĪyserujĊ, czy
kreujĊ cokolwiek, poniewaĪ praca twórcza to jestem ja, wiĊc
nie mogĊ zrezygnowaü z siebie.

Rozmawiaáa
Maágorzata Kruk
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HANNA KALINOWSKA

ĝwiatowy DzieĔ Kociewia

T

egoroczne obchody ĝwiatowego Dnia Kociewia
w ZSP – ĝwiecie przypadáy na dzieĔ 21 lutego 2014
roku i przebiegaáy pod hasáem: „Moja maáa ojczyzna na Kociewiu w obrazach sáowem malowanych”.

Cele edukacyjne:
x poznanie literatury poĞwiĊconej Kociewiu;
x podjĊcie przez uczniów szkóá ponadgimnazjalnych
i gimnazjów prób literackich;
x wzbudzenie toĪsamoĞci z kulturą regionu Kociewia;
x uĞwiadomienie wiĊzi spoáecznych i kulturowych z maáą
ojczyzną.
Zaproszeni goĞcie:
Prof. Maria Pająkowska-Kensik, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w ĝwieciu, Beata SzymaĔska, kierownik
Izby Regionalnej w ĝwieciu, Jakub Stelągowski, nauczyciele – opiekunowie uczniów gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych ze swoimi podopiecznymi.
Scenariusz obchodów ĝwiatowego Dnia Kociewia:
1. Powitanie przybyáych goĞci i uczestników przez organizatora – dyrektor ZSP w ĝwieciu, Ewa Joachimiak.
2. Przedstawienie idei uroczystoĞci i tegorocznego hasáa
przewodniego – wicedyrektor, Hanna Kalinowska.
3. Prezentacja literackich obrazów Kociewia przygotowana przez uczniów ZSP-ĝ.
4. Sylwetki pisarzy z regionu Kociewia – dr Ireneusz Pieróg, nauczyciel historii w ZSP-ĝ.

Lp.
1.

ImiĊ i nazwisko uczestnika
Klaudia Gackowska

5. Historia obchodów ĝwiatowego Dnia Kociewia w ZSP
– wicedyrektor, Hanna Kalinowska.
6. Ogáoszenie wyników Powiatowego Konkursu Literackiego pt. „Moja maáa ojczyzna na Kociewiu w obrazach sáowem malowanych”, wrĊczenie dyplomów
i nagród.
7. Prezentacja zwyciĊskich prac konkursowych záoĪonych
przez uczniów gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych
powiatu Ğwieckiego.
8. Wystąpienia zaproszonych goĞci.
9. Wspólne odĞpiewanie hymnu Kociewia, zakoĔczenie
uroczystoĞci.
Protokóá posiedzenia jury konkursowego
Na Konkurs wpáynĊáo 15 prac. Wszystkie nadesáane prace speániają kryteria formalne.
Przyznano dwa pierwsze miejsca ex aequo, jedno drugie,
jedno trzecie i jedenaĞcie równorzĊdnych wyróĪnieĔ.
Jury w skáadzie: prof. Maria Pająkowska-Kensik,
dr Ireneusz Pieróg, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w ĝwieciu, Beata SzymaĔska, kierownik Izby Regionalnej
w ĝwieciu, Jakub Stelągowski, Joanna Jarantowicz-Pawáowska, nauczycielka jĊzyka polskiego i WOK w I Liceum
Ogólnoksztaácącym w ĝwieciu i Hanna Kalinowska, nauczycielka jĊzyka polskiego i WOK, wicedyrektor w Zespole
Szkóá Ponadgimnazjalnych w ĝwieciu, oceniáo poziom prac
konkursowych jako wysoki, zwáaszcza, Īe wiĊkszoĞü autorów to uczniowie klas pierwszych gimnazjum.

Szkoáa
Gimnazjum w Gródku

Wyniki
WyróĪnienie

2.

Alicja Nehring

Gimnazjum w Gródku

WyróĪnienie

3.

Wiktoria SkrzypiĔska

Gimnazjum w Gródku

II miejsce

4.

Julia Strysik

Gimnazjum w JeĪewie

WyróĪnienie

5.

Natalia Niklas

Gimnazjum w JeĪewie

WyróĪnienie

6.

Natalia ErdmaĔska

Gimnazjum w JeĪewie

WyróĪnienie

7.

Piotr Grabowski

Gimnazjum w JeĪewie

WyróĪnienie

8.

Jakub Ratkowski

Gimnazjum Katolickie w ĝwieciu

III miejsce

9.

Justyna Wójcik

Gimnazjum Katolickie w ĝwieciu

WyróĪnienie

10.

Dominika Baryáa

Gimnazjum Katolickie w ĝwieciu

WyróĪnienie

11.

Karolina Winklarz

Gimnazjum Katolickie w ĝwieciu

WyróĪnienie

12.

Anna Goral

Gimnazjum Katolickie w ĝwieciu

WyróĪnienie

13.

Paulina Glazik

Gimnazjum nr 2 w ĝwieciu

WyróĪnienie

14.

Jagienka Biniecka

I Liceum Ogólnoksztaácące w ĝwieciu

I miejsce ex aequo

15.

Ola Gáadysz

Zespóá Szkóá Ponadgimnazjalnych w ĝwieciu

I miejsce ex aequo
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BOēENA DEJA-GAãECKA

Bronisáaw GoĨdzielewski
pedagog – spoáecznik

rodziá siĊ 15 grudnia
1914 roku we wsi
Piskorki w powiecie
ĝwiecie nad Wisáą. Ojciec
Jan byá robotnikiem kolejowym, a matka Anastazja
z domu KociĔska prowadziáa dom.
Byá jednym z szeĞciorga rodzeĔstwa. Miaá trzech
braci i dwie siostry. Po
ukoĔczeniu szkoáy podstawowej kontynuowaá naukĊ
w seminarium nauczycielskim w Grudziądzu, które ukoĔczyá w 1935 roku, zdając
maturĊ. Od 1935 roku pracowaá w szkolnictwie podstawowym i zawodowym w Tczewie. Pracowaá jako nauczyciel w Publicznej Doksztaácającej Szkole Zawodowej nr 1
w Tczewie. JednoczeĞnie pracowaá „na godzinach” (dziĞ
w niepeánym wymiarze godzin) w Baádowie, Gniszewie,
SwaroĪynie, Rokitkach i Suchostrzygach. W 1937 roku
zostaá takĪe zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 4
w Tczewie. W roku szkolnym 1938/1939 zostaá przez Inspektora Szkolnego skierowany do szkoáy w Maleninie,
wówczas na granicy z Wolnym Miastem GdaĔskiem. Decyzja ta byáa wynikiem analizy sukcesów jakie Bronisáaw GoĨdzielewski osiągaá, kierując KrĊgiem Starszoharcerskim,
który w latach 1937-1939 organizowaá róĪne formy opieki
i wspóápracy z kierownikiem i máodzieĪą szkoáy Macierzy
Szkolnej w Szymankowie oraz z tamtejszymi celnikami
i kolejarzami.
Kiedy wybucháa II wojna Ğwiatowa, wáadze okupacyjne
niechĊtnie patrzyáy na przedwojennych nauczycieli, zwáaszcza tych którzy krzewili polskoĞü, dlatego Bronisáaw GoĨdzielewski opuĞciá Tczew i zamieszkaá w swoich rodzinnych
stronach, w powiecie Ğwieckim. Tam pracowaá jako robotnik
rolny. W grudniu 1941 roku zostaá zatrudniony przez niemiecki Urząd Pracy jako robotnik fabryczny w remontowni
szyn kolejowych w Laskowicach i pracowaá tam aĪ do koĔca
wojny w 1945 roku. JednoczeĞnie juĪ w grudniu 1939 roku
zorganizowaá oĞwiatowe kursy wĞród dorosáych i prowadziá
je do koĔca wojny. W latach 1942-1945 prowadziá tajną
„szkóákĊ polską” w ĝwieciu (Orzeczenie Komisji Weryfikacyjnej).
Po wyzwoleniu wróciá w okolice Tczewa i rozpocząá
pracĊ w Szkole Podstawowej w Godziszewie, skąd w styczniu 1947 roku zostaá przeniesiony do Szkoáy Podstawowej
nr 3 w Tczewie.
W 1948 roku Inspektor Szkolny skierowaá go do WyĪszego Seminarium Nauczycielskiego w àodzi, które ukoĔ-
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czyá w 1949 roku. 1 wrzeĞnia 1949 roku zostaá kierownikiem Szkoáy Podstawowej nr 2 w Tczewie.
W 1950 roku zostaá Instruktorem Powiatowym do Walki
z Analfabetyzmem. W tym samym roku ukoĔczyá piĊciomiesiĊczny „Kurs Przysposobienia Zawodowego Nauczycieli Szkóá ĝrednich” w Warszawie. Ów kurs pozwoliá mu
zdaü w 1951 roku egzamin z geografii gospodarczej w Warszawie, a w 1953 roku z matematyki w WyĪszej Szkole Pedagogicznej w àodzi. W 1963 roku ukoĔczyá Wydziaá Geografii WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w GdaĔsku, uzyskując
tytuá magistra geografii. Od wrzeĞnia 1950 roku pracowaá
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tczewie, wówczas
Gimnazjum Mechaniczne. Tam peániá teĪ funkcjĊ dyrektora
do spraw pedagogicznych. W 1961 roku przeniósá siĊ do Liceum Pedagogicznego w Tczewie, gdzie uczyá geografii, byá
takĪe wychowawcą w internacie. Od 1967 roku pracowaá
w Liceum Ogólnoksztaácącym im. Marii Skáodowskiej-Curie w Tczewie, które mieĞciáo siĊ w tym samym budynku, co
koĔczące dziaáalnoĞü Liceum Pedagogiczne (1969). W 1972
roku byá wizytatorem Wydziaáu OĞwiaty i Wychowania
w Tczewie.
Przeszedá na emeryturĊ 31 sierpnia 1975 roku. Do szkoáy
wróciá jeszcze na chwilĊ w 1980 roku. Przez dwa miesiące
pracowaá za nieobecną koleĪankĊ w Liceum Ogólnoksztaácącym im. Marii Skáodowskiej-Curie w Tczewie.
JuĪ jako nauczyciel w szkole w Godziszewie braá aktywny udziaá w dziaáalnoĞci spoáeczno-politycznej. Prowadziá
akcjĊ informacyjno-propagandową związaną z referendum
w 1946 roku i z wyborami do Sejmu w 1947 roku.
Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wstąpiá jeszcze przed wojną w 1936 roku. Po wojnie zostaá czáonkiem
Stronnictwa Demokratycznego, gdzie peániá róĪne funkcje.
Byá czáonkiem Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w GdaĔsku oraz przewodniczącym Komitetu Miejskiego Stronnictwa Demokratycznego
w Tczewie.
Od 1948 roku przez ponad dwadzieĞcia lat byá radnym,
początkowo powiatowej, a od 1952 roku Miejskiej Rady
Narodowej w Tczewie. W 1956 roku zostaá dochodzącym
czáonkiem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a w latach 1958-1961 byá przewodniczącym Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej. Jako przewodniczący rady stanąá na czele
Spoáecznego Komitetu Obchodów 700-lecia miasta Tczewa.
Przygotowania trwaáy wiele miesiĊcy, a kulminacja obchodów przypadáa na okres od 30 grudnia 1959 do 5 stycznia
1960 roku. Peániąc funkcjĊ w radzie doprowadziá do budowy
Szkoáy Podstawowej nr 1, Szkoáy Podstawowej nr 2, Szkoáy
Specjalnej oraz remontu Szkoáy Podstawowej nr 3.
Bronisáaw GoĨdzielewski byá bardzo aktywnym radnym,
przewodniczyá róĪnym komisjom, miedzy innymi Komi-
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sji OĞwiaty i Kultury. Byá czáonkiem
Kolegium Orzekającego i áawnikiem
Sadu Powiatowego w Tczewie.
Byá spoáecznikiem, dziaáaczem
wielu organizacji. W latach 19471948 peániá funkcjĊ Komendanta
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
w Tczewie. Byá dziaáaczem Towarzystwa PrzyjaĨni Polsko-Radzieckiej (do
którego wstąpiá w 1949 roku), a przez
kilkanaĞcie lat peániá funkcjĊ przewodniczącego Zarządu Powiatowego
Towarzystwa PrzyjaĨni Polsko-Radzieckiej.
W 1959 roku zorganizowaá Powiatową RadĊ Przyjacióá Harcerstwa.
Byá aktywnym czáonkiem KrĊgu Starszoharcerskiego
„Jaszczurkowcy”.
W 1965 roku zorganizowaá Powiatową RadĊ Przyjacióá MáodzieĪy PoĪarniczej, której byá przez kilka lat przewodniczącym.
Jego najwiĊkszą pasją byáa turystyka. Pracując z máodzieĪą organizowaá
wycieczki i rajdy. ZachĊcaá do zwiedzania ciekawych miejsc w Polsce, ale
takĪe w najbliĪszej okolicy. W liceum
uczyá geografii i astronomii „w terenie”. ZachĊcaá do poznania dziejów
najbliĪszej okolicy, uwaĪaá, Īe gwiazdy najlepiej obserwowaü wieczorem
patrząc w niebo (pamiĊtam to z autopsji, gdyĪ prof. Bronisáaw GoĨdzielewski byá moim nauczycielem). Byá teĪ
czáonkiem i dziaáaczem organizacji
turystycznych – Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
i Polskiego Towarzystwa Schronisk
MáodzieĪowych.
22 lipca 1978 roku Prezydent Miasta wyróĪniá go Panoramą „ZasáuĪonym dla Miasta Tczewa”.
Bronisáaw GoĨdzielewski za dziaáalnoĞü spoáeczno-polityczną otrzymaá
szereg nagród, wyróĪnieĔ i odznaczeĔ.
Otrzymaá KrzyĪ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, dwukrotnie Srebrny KrzyĪ Zasáugi, OdznakĊ 1000-lecia
PaĔstwa Polskiego, OdznakĊ Honorową „ZasáuĪony Ziemi GdaĔskiej”,
Srebrny Medal 700-lecia Tczewa,
KrzyĪ za zasáugi dla ZHP, Srebrny
Medal Zasáugi dla PoĪarnictwa i wiele
innych.
Zmará nagle w 1984 roku na zawaá
serca. Spoczywa na Cmentarzu Nowym w Tczewie.
Miaá czworo dzieci, dwóch synów
i dwie córki. Troje z nich mieszka
za granicą (Niemcy). Jedna z córek
mieszka w Piotrkowie Trybunalskim,
a wraz z nią Īona Bronisáawa GoĨdzielewskiego – Marianna.
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JAN EJANKOWSKI

Piasecka parafia
w latach II wojny Ğwiatowej
czĊĞü druga

N

iemcy zmienili polskie nazwy miejscowoĞci na niemieckie: Piaseczno
– Pehsken, Piaseckie Pole – Pehskenfelde, JeleĔ – Jellen, Maáe WyrĊby
– Klein Wyrembi, Wielkie WyrĊby – Gross Wyrembi, Rakowiec – Rakowitz, Bielsk – Weissenfeld1. Zlikwidowano wszelkie polskie napisy w miejscach
publicznych, np. na sklepach, nazwy ulic itp. Wydali takĪe bezwzglĊdny zakaz
uĪywania jĊzyka polskiego w urzĊdach i szkole, na ulicy i w koĞciele, a takĪe w domach. Wobec osób uĪywających jĊzyka polskiego stosowano najróĪniejsze sankcje
m.in. kary pieniĊĪne w wysokoĞci 10 marek, bicie, aresztowania, wysiedlenia2.
1. Deutsche Volksschule ( niemiecka szkoáa ludowa)

N

iemcy, po zlikwidowaniu polskiego szkolnictwa, wprowadzili wáasny system oĞwiaty, oparty na ideologii hitlerowskiej (faszystowskiej). Za niemieckie
szkolnictwo w powiecie odpowiadaá urząd szkolny Kreissschulänter. Wprowadzono przymus posyáania polskich dzieci do szkoáy niemieckiej. Opornych rodziców
karano grzywnami.
Szkoáy niemieckie w owym czasie w piaseckiej parafii dziaáaáy w Piasecznie, Piaseckim Polu, Jeleniu, Rakowcu i Bielsku. Byáy to szkoáy z klasami I-IV,
w których uczyá jeden nauczyciel. Ciekawa, a zatem godna byáa postawa nauczycieli uczących w czasie wojny w Piasecznie. Pierwszym nauczycielem, od póĨnej
jesieni 1939 do lata 1941 roku, byá Paweá Neumann, który przybyá do Piaseczna
w 1907 roku. Jego Īona byáa Niemką, dlatego Paweá zostaá zwolniony z niemieckiego wiĊzienia i mógá dalej uczyü w niemieckiej szkole w Piasecznie. Cieszyá siĊ
on w tutejszym Ğrodowisku powaĪaniem. Byá wspaniaáym nauczycielem i wychowawcą, ĞciĞle wspóápracowaá
z
mieszkaĔcami.
Pracując
w niemieckiej szkole „nie sáyszaá”, Īe jego uczniowie rozmawiają w czasie przerw po polsku.
Nie byá faszystą. Zapewne dlatego, Īe w peáni nie wykonywaá
poleceĔ wáadz zwierzchnich,
zostaá przeniesiony do KoĔczyc
koáo Lisewa za Wisáą3.
A tak po latach wspomina
nauczyciela Pawáa Neumanna byáy jego uczeĔ, Franciszek
Ziorkiewicz:
Paweá Neumann uczyá nas
jĊzyka niemieckiego od podstaw.
Pismo byáo gotyckie. W roku
1941 lub 1942 wprowadzono
pismo áaciĔskie. Nam uczniom
áatwiej byáo pisaü i czytaü (…).
Prywatnie po lekcjach rozmawiaá z nami po polsku4.
Latem 1941 piasecką szkoáĊ
przejąá przybyáy z Kulic koáo
Paweá Neumann
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Pelplina nauczyciel Leon Zamek-GliszczyĔski. Niemcy uĪywali jednego czáonu nazwiska: Zamek (po niemiecku: Camek). W Piasecznie pracowaá aĪ do wkroczenia Sowietów.
Rodzice, a szczególnie uczniowie, byli przeraĪeni zmianą nauczyciela, gdyĪ krąĪyáa plotka, Īe ten nowy nauczyciel
jest prawdziwym Niemcem i nie pozwoli, by dzieci pokątnie, w szkole rozmawiaáy po polsku5. Ten niepokój nie trwaá
dáugo. Okazaáo siĊ bowiem, Īe przybyáy nauczyciel nie jest
wrogiem Polaków lecz ich obroĔcą. Byá prawym Polakiem,
dlatego im pomagaá6. Niektórym uratowaá Īycie. To on z naraĪeniem wáasnego i rodziny Īycia, w sáuĪbowym budynku,
gdzie mieszkaá i pracowaá, na poddaszu ukrywaá w latach
1941-1945 Ğciganych przez gestapo ks. Albina Ossowskiego
i sĊdziego àucjana Kosidowskiego. Uratowani i ich najbliĪsi
do piszącego m.in. napisali: – Ten czáowiek uratowaá nam
Īycie.
O swoim drugim nauczycielu lat okupacji byáy jego
uczeĔ, Franciszek Ziorkiewicz, tak napisaá:
Jako Polak – bardzo dobry
Jako przyjaciel dzieci i ludzi – bardzo dobry
Jako nauczyciel bardzo dobry
Jako ten, który wykoáowaá hitlerowców – bardzo dobry7.
W liĞcie skierowanym do mnie z dnia 12.09.1973 r. Leon
Zamek-GliszczyĔski napisaá: Pracowaáem w Piasecznie od
1941 roku do koĔca wojny jako nauczyciel samoistny. Szkoáa byáa jednoklasowa z czterema oddziaáami (…). Postawa
mieszkaĔców byáa bardzo Īyczliwa, gdyĪ i mój stosunek do
mieszkaĔców Piaseczna byá zawsze Īyczliwy i serdeczny8.
Po wojnie o nauczycielu L. GliszczyĔskim napisaá rolnik Alfons Kwiatkowski: Przez caáy okres zamieszkiwania
w Piasecznie L. GliszczyĔski jako nauczyciel wáadz okupacyjnych przechowywaá i ukrywaá Polaków Ğciganych przez
wroga9.
MieszkaĔcy Piaseczna mieli szczĊĞcie, Īe w latach
1939-1945 niemieckimi nauczycielami byli Polacy, którzy
rodakom spieszyli z pomocą. W porĊ ich ostrzegali przed rewizjami, wywózką i aresztowaniem i innymi zagroĪeniami.
Uratowali powierzone im dzieci przed peáną germanizacją.
Wymienieni nie byli hitlerowcami, dlatego tak wiele
o nich piszĊ, by máodzi poznali prawdĊ, Īe tutejsi mieszkaĔcy, jak caáe Kociewie byli w trudnych latach niemieckiej okupacji zawsze sobą, wierni Bogu i OjczyĨnie. Wielu
mieszkaĔców Piaseczna czĊsto powtarzaáo, Īe Niemcy ich
wieĞ nazywali przeklĊtą, zapewne dlatego, Īe byáa oporna,
jak w czasie pruskiego zaboru.

wiĊkszoĞü odmówiáa podpisu. Ponownie zbito opornych aĪ
do krwi i po raz drugi zamkniĊto w wiĊzieniu11. Dalej zanotowano, Īe tych którzy nadal odmawiali podpisu wywieziono do GdaĔska, z którego juĪ nie wrócili. A wiĊc biciem,
aresztowaniami, osadzaniem w obozach zmuszano naszych
ziomków do przyjĊcia III grupy. Wiadomo, Īe niektórzy dobrowolnie stali siĊ Volksdeutschami12.
Kiedy w rodzinnych domach nastaá smutny dzieĔ poĪegnaĔ synów, braci, ojców, sąsiadów – udających siĊ do
niemieckiego wojska, niektóre matki báagaáy, Īe kiedy
bĊdą juĪ na froncie niech nie strzelają, bo ci po stronie
przeciwnej nie są ich wrogami. Tylko nieliczni powoáani
ukrywali siĊ u znajomych, jak np. wspomniany juĪ Bernard Suchecki w Piaseckim Polu, czy Wáadysáaw Ponczek,
który teĪ siĊ ukrywaá. Niektórzy bĊdąc na froncie polegli,
jak np. Kazimierz Herold z Piaseckiego Pola. Zginąá 30
lipca 1944 roku w San Vincenzo (Wáochy), czy Henryk Jaworski, syn koáodzieja Franciszka, który urodziá siĊ 13 lutego 1925 roku w Piasecznie, wciągniĊty do Wehrmachtu
wiosną 1943 roku. W ksiĊdze PamiĊci Piaseczna uczniowie miejscowej szkoáy napisali: Henryk jako 18-letni máodzieniec zostaá wcielony do niemieckiego wojska. Domu
juĪ nigdy nie widziaá, tylko przesyáaá matce listy (…). Pisaá, Īe miáuje tylko jedną OjczyznĊ, która go wydaáa na
Ğwiat (…). Ostatnią wiadomoĞü matka otrzymaáa od niego
wiosną 1944 roku13. Umierając nie wiedziaáa, co siĊ z jej
starszym synem staáo14.
DziĊki ĪyczliwoĞci byáego mieszkaĔca Tczewa, Tomasza
Rajkowskiego, zamieszkaáego w Peterheide 10c (Niemcy),
otrzymaáem listy polegáych i zaginionych Īoánierzy niemieckich z terenu miasta i gminy Gniew, gdzie figuruje Heinrich
(Henryk Jaworski), grenadier urodzony 13.02.1925 w Pehsken (Piaseczno) zginąá 8 sierpnia 1944 roku we Francji15.
Jego máodszy brat Stanisáaw, ur. 26 maja 1926 roku w Piasecznie, po dezercji zostaá Īoánierzem Batalionu Strzelców
Flandryjskich wchodzącego w skáad 1. Dywizji Pancernej
gen. Stanisáawa Maczka. W tym samym batalionie sáuĪyli
i walczyli byli mieszkaĔcy Piaseczna: Alfons ĩeglarski,

2. Jak tutejsi parafianie wcielili do Wehrmachtu za
PolskĊ walczyli i czĊsto na polu walki ginĊli

M

ieszkaĔcy Piaseczna i okolicy, podobnie jak w innych parafiach, niechĊtnie podpisywali VolkslistĊ (III grupa)
wiedząc, Īe z chwilą podpisania ich najbliĪsi po ukoĔczeniu
18. roku Īycia staną siĊ Īoánierzami wroga. Musimy jednoznacznie sobie uĞwiadomiü, Īe podpisywanie listy DVL (III
grupa) na Pomorzu byáo przymusem. Dobrze te czasy pamiĊtam10. Niemcy wobec opornych stosowali surowe kary,
o czym wspomina w ksiąĪce pt.: „Kociewie w latach okupacji hitlerowskiej”, dr Józef Milewski ze Starogardu Gd.:
Dnia 3 marca 1942 roku – pisze kronikarz szkoáy w Jabáowie – na „Amt” w Pelplinie zawezwano okoáo 100 cháopów.
Kazano im podpisaü wniosek na VolkslistĊ. Odmówili. Zbito ich wiĊc i zamkniĊto w wiĊzieniu do namysáu. Mimo to
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Jan DáuĪewski w Stalagu

który urodziá siĊ 13 grudnia 1921 roku w Piasecznie, Józef
Chrzanowski i Albin Lorbiecki, który byá zwiadowcą. Stanisáaw Jaworski i Alfons ĩeglarski polegli 1 maja 1945 roku
w Hessel i są pochowani w miejscowoĞci DĘrpen koáo WĘlschendorf (Niemcy). Na Póáwyspie ApeniĔskim (Wáochy)
m.in. walczyá kapral Wáadysáaw CzerwiĔski z Piaseckiego
Pola. Braá udziaá w wyzwalaniu Bolonii. Za wzorową i godną postawĊ oraz walecznoĞü na polu walki zostaá awansowany na stopieĔ plutonowego, odznaczony Gwiazdą Italii
i innymi medalami16.
Podobnie postąpiá mieszkaniec Jelenia, Wiktor Badziong, który urodziá siĊ 6 lutego 1919 roku w miejscowoĞci zamieszkania. Wcielony do Wehrmachtu, po dezercji
walczyá we Wáoszech. W dniu 6 lutego 1944 roku wraz
z kolegą frontowym, Stanisáawem TopoliĔskim z Grudziądza przeszli na drugą stronĊ frontu i dostali siĊ do niewoli
amerykaĔskiej. W kwietniu 1944 roku Wiktora Badzionga
przydzielono do VI Lwowskiej Brygady Piechoty dowodzonej przez páka NowinĊ-Zawackiego. BĊdąc polskim
Īoánierzem, wystĊpowaá jako Wiktor Stryjowski. Walczyá
pod Monte Cassino, w rejonie Filotrano i Ancony. UkoĔczyá kurs dowódców druĪyn strzeleckich w Predappio.
Trzykrotnie ranny. Koniec wojny zastaá go w szpitalu wojskowym. We Wáoszech spotkaá siĊ z trzema kolegami, którzy po dezercji teĪ byli polskimi Īoánierzami: z Franciszkiem Wódkowskim z Rakowca, Edwardem Kwiatkowskim
z Piaseczna i Aleksandrem MaĞlankowskim z Jelenia.
Wiktor Badziong za udziaá w wojnie otrzymaá nastĊpujące
odznaczenia: OdznakĊ Pamiątkową PKDP, GwiazdĊ Italii
i Brązowy KrzyĪ Zasáugi z Mieczami17.
Oto ciekawy Īyciorys mieszkaĔca Piaseczna, Józefa
Knuta, który urodziá siĊ 29 listopada 1896 roku w wielodzietnej rodzinie robotnika Piotra i Katarzyny. Jako 10-letni
cháopiec wraz z siostrą, 13-letnią Bronisáawą, braá udziaá
w gáoĞnym strajku szkolnym w Piasecznie, którym kierowaáa ich matka Katarzyna. W czasie okupacji niemieckiej
Józef Knuth zostaá aresztowany za to, Īe nie chciaá podpisaü
Volkslisty. Po trzytygodniowym pobycie w tczewskim wiĊzieniu podpisaá. NastĊpnie zostaá wysáany jako niemiecki
marynarz do Norwegii, gdzie przebywaá do koĔca wojny.
NastĊpnie wróciá do Piaseczna.
We Wáoszech walczyá takĪe rolnik Czesáaw Rajski z Piaseckiego Pola. Po dezercji dostaá siĊ do niewoli amerykaĔskiej, a nastĊpnie zostaá Īoánierzem VI Batalionu Strzelców
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Karpackich, którym w ostatnim okresie dowodziá mjr Henryk Sucharski18.
Inną drogą do Polski wracaá ze Wschodu Józef Boroszewski z Piaseckiego Pola, który urodziá siĊ 3 stycznia 1920
roku w Piasecznie. Jako wermachtowiec walczyá na froncie
wschodnim. Po dezercji przebywaá w rosyjskiej niewoli.
NastĊpnie dostaá siĊ do wojska polskiego, gdzie ukoĔczyá
szkoáĊ oficerską i zostaá podporucznikiem. Walczyá z Niemcami jako oficer 10 Puáku Piechoty, wchodzący w skáad 6.
Dywizji Piechoty, która stoczyáa ciĊĪkie boje w okolicach
Záotowa – Jastrowia, walcząc z niemiecką 39. Dywizją Piechoty. Jako dowódca plutonu polegá w Jastrowiu 2 lutego
1945 roku. Jego podwáadni pochowali go na cmentarzu
w Jastrowiu, a po ekshumacji spocząá na cmentarzu wojennym w Waáczu w kwaterze 7, rząd 4, mogiáa 6. Jest to grób
kryjący 10 polegáych Īoánierzy. Na nagrobnej tablicy báĊdnie napisano Broszewski19.
A teraz o tym, jak to Klemensowi Kwiatkowskiemu
z Piaseczna udaáo siĊ poprzez fikcyjne utoniĊcie w WiĞle
uniknąü sáuĪby w niemieckim wojsku. Klemens Kwiatkowski urodziá siĊ 25 listopada 1913 roku w Piasecznie w rodzinie rolnika Fryderyka i Otylii Figatelskiej. Byá piekarzem.
W sierpniu 1939 roku zostaá wciągniĊty do polskiego wojska. Początkowo przebywaá w rejonie mostu tczewskiego,
a nastĊpnie walczyá w rejonie Warszawy, gdzie dostaá siĊ
do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu pracowaá w piekarni w Tczewie. Gdy dowiedziaá siĊ, Īe zostanie powoáany
do niemieckiego wojska na wiĞlanym brzegu Wisáy w rejonie Tczewa pozostawiá rzeczy osobiste i dokumenty. Zostaá przez Niemców uznany za zaginionego. On tymczasem
ukrywaá siĊ w Borach Tucholskich, a nastĊpnie, od wiosny
1944 roku aĪ do wkroczenia Sowietów do Piaseczna, ukrywaá siĊ na strychu i w stajni ojca20.
3. Udziaá piaseckich parafian w ruchu oporu

F

ormy i metody ruchu oporu są róĪne. MoĪe to byü
udziaá w partyzantce, czy w tzw. sabotaĪu.
Niektórzy podjĊli siĊ wiĊkszego ryzyka podejmując
Ğwiadomie dziaáalnoĞü w wywiadzie dla aliantów. Uczyniá
tak Marian Walenty Baniecki, który urodziá siĊ 26 stycznia
1904 roku w Piasecznie koáo Gniewu, w rodzinie karczmarza Apolinarego i Marii WiĊckowskiej21. W latach 1911-1918
uczyá siĊ w szkole w Piasecznie, gdzie jego nauczycielem
byá wspomniany juĪ Paweá Neumann. NastĊpnie uczyá siĊ
w szkole zawodowej w Gniewie, gdzie zdobyá zawód fryzjera. W czasie wojny, wczeĞnie, wraz z innymi wáączyá siĊ
w nurt walki niepodlegáoĞciowej dziaáając jako czáonek
ZWZ – AK. Grupie konspiratorów przewodziá Edgar Betlewski, byáy wáaĞciciel kina „Goplana” w Gdyni. Jak wynika z oĞwiadczeĔ rodziny, Marian Baniecki z ukrycia robiá
zdjĊcia obiektów wojskowych w Tczewie i rejestrowaá przerzut wojsk niemieckich przez most tczewski na Wschód22.
Zadaniem konspiratorów byáo Ğledzenie ruchów niemieckich okrĊtów wojennych w portach WybrzeĪa oraz
obserwowanie jednostek budowanych w stoczni „Deutche
Werke”.
Potem nastąpiáa wpadka, okrutne Ğledztwo w gdaĔskim
gestapo23, wyrok NajwyĪszego Sądu Wojennego w Torgau
nad àabą skazujący Mariana Banieckiego na karĊ Ğmierci
przez ĞciĊcie. Staáo siĊ to 11 stycznia 1943 roku. Wyrok zostaá wykonany 15 paĨdziernika 1943 roku w wiĊzieniu w
Halle. Skazany za szpiegostwo, wspóápracĊ z nieprzyjacie-
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lem i przygotowanie zdrady stanu24. W celi
Ğmierci przebywaá 8 miesiĊcy. RodzeĔstwo
Mariana – Stefania, Waleria i Leonard zataili wiadomoĞü o tej tragedii przed chorą
na serce matką.
Podobnie postąpiá jego kuzyn Teofil
Siegmuller, urodzony 23 kwietnia 1905
roku w Zelgoszczy. 24 listopada 1931
roku zawará związek maáĪeĔski z Klarą
Rogaczewską, córką rolnika Wojciecha
Rogaczewskiego z Gogolewa. Teofil, tak
jak jego kuzyn Marian, dziaáaá w grupie
konspiratorów. W czerwcu 1942 roku nastąpiáa wpadka i czas straszliwych tortur
w gdaĔskim gestapo: bicie bykowcem nie
tylko po poĞladkach, a takĪe po gáowie.
Z Teofila – na sposób Ğredniowieczny darto skórĊ. Potem wyrok Ğmierci NajwyĪszego Sądu Wojennego w Torgau. 2 kwietnia
1943 roku, wraz z innymi, zostaá ĞciĊty.
W liĞcie do Īony Klary i czwórki dzieci
m.in. napisaá: To są ostatnie dla Was pozdrowienia i pocaáunki. ZostaĔcie z Bogiem. Wasz umierający Papa25.
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1977, s. 115-116.
J. Ejankowski, ZasáuĪeni ludzie dla Piaseczna – Paweá Naumann, „Lilia” nr 3 z dn.
22.02.1998, s. 5-6.
Fr. Ziorkiewicz, kilka uwag i wspomnieĔ
o szkole i nauczycielach z okresu okupacji hitlerowskiej, rkp. w zbiorach muzeum w Piasecznie.
TamĪe, s. 2.
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Miaáem wtedy 12-14 lat.
Kronika Szkoáy Podstawowej w Jabáowie,
s. 157.
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II grupĊ, a jest ich sporo.
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s. 14-15.
TamĪe, s. 14-16.
Kociewski Magazyn Regionalny nr 1/2011,
s. 11.
KsiĊga PamiĊci Piaseczna.
Akt urodzenia. Relacja Teofila Watkowskiego.
KsiĊga pochowanych na cmentarzu wojennym
Waácz-Bukowina.
J. Ejankowski, Jak to Kociewiacy wcieleni do
Wehrmachtu za PolskĊ walczyli, Kociewski
Magazyn Regionalny nr 2/2011, s. 17-18.
KsiĊga chrztów nr 13/1904. Biuro parafialne
w Piasecznie.
Pisemna relacja rodziny Banieckiego z dn.
02.09.2000 r. (w zbiorach autora).
A. MĊclewski, Neugarten 27, s. 345.
Uwierzytelniony odpis wyroku przez táumacza przysiĊgáego Józefa Barganowskiego
w dn. 15.12.1947 r. w Tczewie.
Odpis listu w zbiorach autora.

38

REGINA KOTãOWSKA

Testament Inki
ರ3RZLHG]FLHEDEFLŬH]DFKRZDĲDP

VLĊMDNWU]HEDಯಥ
ಥZLHUQRŋFLSU]\VLĊG]HGRWU]\PDĲDP
QLNRJRZŋOHG]WZLHQLHZ\GDĲDP
]%RJLHPVLĊSRMHGQDĲDP
ಥHJ]HNXF\MQ\SOXWRQF]HND
3RZLHG]FLHEDEFLŬHEĊGĊSDWU]Hø
GRQLHM]1LHEDಸ
ಥ:LHPŬHRVLRVWUĊEĊG]LHGEDĲD
RE\ರEH]SLHNDಯVSRNäMLPGDĲD 
E\GRZROQRŋFLGRUDVWDĲD
PQLHGRURG]LFäZGRĲöF]\øWU]HED
ರ3RZLHG]FLHEDEFLŬH]DFKRZDĲDP
VLĊMDNWU]HEDಯಥ
ಥQLHE\ĲDPZEDQG]LHMDNPäZLOL
FLNWäU\FKFKURQLĊGOD3ROVNLŬ\OL
GODQLHMFLHUSLHOLLZDOF]\OL
RVWDWQLöNXOĊZVZöNLHUXMöFVNURĴಸ
0QLHFKRFLDŬZ\VSRZLDGDĲNVLöG]ಸ

W tym roku minie 68 lat, kiedy to stalinowski sąd skazaá
na Ğmierü niespeána 18-letnią DanutĊ SiedzikównĊ, ps. Inka,
sanitariuszkĊ 5. WileĔskiej Brygady Armii Krajowej.
28 sierpnia 1946 roku o godz. 6.15 SiedzikównĊ zabiá strzaáem
w gáowĊ dowódca plutonu egzekucyjnego z Korpusu BezpieczeĔstwa
Wewnetrznego. WczeĞniejsza egzekucja z udziaáem Īoánierzy siĊ nie
udaáa; Īaden nie chciaá uĞmierciü „Inki”, choü strzelali z odlegáoĞci
trzech kroków.
W akcie oskarĪenia znalazáy siĊ zarzuty udziaáu w związku
zbrojnym, mającym na celu obalenie siáą wáadzy ludowej oraz mordowania milicjantów i Īoánierzy KBW.
Od 1 marca 2012 roku obchodzimy Narodowy DzieĔ PamiĊci
ĩoánierzy WyklĊtych. ĝwiĊto to zostaáo ustanowione na mocy ustawy
z 3 lutego 2011 roku. W tym czasie w sposób szczególny wspominamy Īoánierzy antykomunistycznego i niepodlegáoĞciowego podziemia,
tzw. drugiej konspiracji, którzy po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej w
latach 1945-1956, w obliczu groĨby sowietyzacji kraju, zdecydowali
siĊ na podjĊcie nierównej i beznadziejnej walki o peáną suwerennoĞü
Polski. Byli mordowani, wiĊzieni, przeĞladowani i sądzeni w pokazowych procesach.Swoją postawą dawali w tych ciĊĪkich chwilach
Ğwiadectwo mĊstwa i niezáomnego patriotyzmu, wiernoĞci Polsce,
tradycji i wartoĞciom chrzeĞcijaĔskim.
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PierĞcienie Mechtyldy wrĊczone
Podczas uroczystej sesji z okazji Dnia Tczewa 30.01.2014
roku zostaáy wrĊczone wyróĪnienia – „PierĞcienie Mechtyldy” przyznawane przez RadĊ Programową Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego sekcją wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.
Otrzymali je:
• w kategorii edukacja regionalna – Jadwiga Mielke
– dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gniewie, zaáoĪyciel i dyrygent Gniewskiej Orkiestry
DĊtej, wspóáorganizator Przeglądów Kociewskich Zespoáów
Folklorystycznych w Piasecznie oraz Gniewskich SpotkaĔ
Kameralnych, które odbywają siĊ od ponad 20 lat;
• w kategorii publicystyka – Bogdan WiĞniewski – dyrektor Liceum Ogólnoksztaácącego im. ks. Janusza St. Pasierba
w Pelplinie, inicjator i gáówny organizator Pomorskiego
Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza Pasierba, autor lub redaktor znaczących publikacji, dziaáacz spoáeczny, zaangaĪowany
w harcerstwo, ruch solidarnoĞciowy i regionalny;

Nagrodzeni „PierĞcieniem Mechtyldy”. Od lewej:
Katarzyna Sturmowska, Jadwiga Mielke,
Bogdan WiĞniewski, Edward Zimmermann
oraz prof. Tadeusz Linkner

• w kategorii literatura – Katarzyna Sturmowska
– nauczycielka jĊzyka niemieckiego, propagatorka idei regionalizmu, naukowo zajmująca siĊ gwarą kociewską oraz
toĪsamoĞcią mieszkaĔców Kociewia, zaangaĪowana w pracĊ
na rzecz regionu, ma w swoim dorobku referaty wygáaszane
na konferencjach i warsztatach, artykuáy w pismach naukowych oraz ksiąĪkĊ „Jeszcze zaĞwieci sáoneczko… Wokóá
pamiĊtnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna”;
• w kategorii literatura – prof. Tadeusz Linkner
– historyk literatury, publicysta i dziaáacz spoáeczny, prof.
zwyczajny nauk humanistycznych, dr hab. literaturoznawstwa, propagator Kaszub, Kociewia i Ziemi Borowiackiej,
autor kilkudziesiĊciu ksiąĪek, w tym kilkunastu autorskich,
opublikowaá liczne artykuáy, szkice i recenzje, zarówno
w pismach naukowych jak i w prasie codziennej i lokalnej,
promotor magistrów i doktorantów, pracownik naukowy
Uniwersytetu GdaĔskiego.
„PierĞcieĔ Mechtyldy” odebraá równieĪ Edward Zimmermann, publicysta, promotor Kociewia, autor ksiąĪek i artykuáów
o tematyce regionalnej, który otrzymaá to wyróĪnienie w 2013
roku w kategorii eseistyka historyczna.
Uroczystą sesjĊ poprzedziáo spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. Ramy czasowe narzucone podczas
uroczystej sesji nie dają osobom wyróĪnionym „PierĞcieniem
Mechtyldy” moĪliwoĞci opowiedzenia o swoich dokonaniach.
Nagrodzeni mieli wówczas okazjĊ przedstawiü czáonkom
Rady Programowej KKE swoją sylwetkĊ.
W tym podniosáym dniu wrĊczono równieĪ waĪne
odznaczenia. Wybitny dziaáacz harcerski, Jan Szymaáa, zostaá odznaczony medalem „Pro Domo Trsoviensi”. Nagrody
„Tczewianin Roku 2013” wrĊczono Īeglarzowi i organizatorowi wyprawy na ArktykĊ, Maciejowi Sodkiewiczowi
i Andrzejowi Netkowskiemu, który odbyá samotną wyprawĊ
kajakową Wisáą z OĞwiĊcimia do Tczewa.
M.K.
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Prof. Tadeusz Linkner záoĪyá podziĊkowania za
przyznaną nagrodĊ w imieniu wszystkich wyróĪnionych
„PierĞcieniem Mechtyldy”

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie
Wszystkie fot. Jacek Cherek
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Nasze promocje
MAREK BIEGALSKI

***

Miejscownik albo skarga do wiatru

daremnie szukam
wyrazu
twarzy
bo nim zeszáa z obrazu
usiadáa nad brzegiem
morza
które w báĊkit odziane
wpatrzone w jej oczu
odbicie
bieli jej wáosów dotknĊáo
spojrzaáo natrĊtnie
skrząc w sáoĔcu upalnym
i cháodnym
swoją zimną wodĊ
namiĊtną i dziką
skryty jej uĞmiech
dobywaáo –
wplotáo we wáosów
zawiązkĊ
i prowadziáo dalej
oko widza utkwione
ku zachodowi
bo dzieĔ juĪ mijaá

czemu stale
tylko w oczy
wiatr mi dmie
przecieĪ nie wie
o kim o czym
ja dumam
we Ğnie
dobry jest
dla mnie
jedynie mgáy
tuman
mam ciągle
chodziü we mgle
a jak sáoĔce
wyjdzie
zza drzewa
z wody wyskoczy
i zobaczĊ báĊkit
nieba
to Ĩle
bolą oczy
jak tak w nie
wiatr
bez przerwy
dmie

MAREK BIEGALSKI – urodzony 13 sierpnia 1957 roku w Legionowie. Od wczesnego dzieciēstwa zwiæzany
jest ze Starogardem Gdaēskim i z Kociewiem. W Starogardzie uczúszczađ do szkođy podstawowej i do szkođy ħredniej
– do I Liceum Ogólnoksztađcæcego im. Marii Skđodowskiej-Curie. W Czarnej Wodzie i w Skarszewach przebywađ na
koloniach letnich. Ukoēczyđ ﬁlologiú polskæ na Uniwersytecie Đódzkim oraz religioznawstwo ze specjalizacjæ ﬁlozoﬁa
religii oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku w Wydawnictwie Black Unicorn z Jastrzúbia Zdroju opublikowađ tomik poezji pod tytuđem „Godzina smutku” i utwór zatytuđowany „Bardzo rzadkie nieporozumienie” napisany poetyckæ prozæ. Zostađ nominowany do Nagrody „Kociewskie Pióro” 2012. W roku 2013
w Wydawnictwie Black Unicorn wydađ kolejny – juľ trzeci tomik twórczoħci literackiej zatytuđowany „Mozaika”. Od
kilku lat zwiæzany jest ze ħrodowiskami literackimi i dziennikarskimi, a takľe wydawniczymi istniejæcymi i dziađajæcymi
na Kociewiu. Wspiera i angaľuje siú w twórcze i kulturotwórcze poczynania ħrodowisk artystycznych i teatralnych
w Starogardzie i w tutejszym regionie. Uczestniczy w biesiadach literackich, konferencjach i sympozjach naukowych
oraz konkursach i turniejach promujæcych twórcze i artystyczne umiejútnoħci mđodzieľy szkolnej i akademickiej.
Zamieszcza (gđównie w Internecie) felietony, recenzje i komentarze. W przeszđoħci byđ korektorem i redaktorem
w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie. Pracowađ tam przez 18 lat. Lubi dobræ muzykú,
ceni interesujæcæ literaturú, w tym takľe teatr w szerokim tego sđowa rozumieniu. W latach minionych duľo podróľowađ. Odwiedziđ miúdzy innymi Buđgariú, Turcjú, Wđochy, Hiszpaniú, Francjú, Szwajcariú, Niemcy, Czechy,
Szwecjú i Litwú.

40

KMR

KAZIMIERZ DENEK

DwadzieĞcia lat Edukacji jutra

K

sztaátowaniu oblicza edukacji jutra sáuĪą corocznie
organizowane od 1994 roku z inicjatywy i pod naukowym kierownictwem autora tego tekstu najpierw
TatrzaĔskie Seminaria (1994-2010), a póĨniej TatrzaĔskie
Sympozja (2011-2014) Naukowe Edukacja jutra. Przedmiotem ich uczyniono szerokie spektrum wzajemnie powiązanych, wielowątkowych, wielopáaszczyznowych wątków
edukacji, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkolnej, na poziomie gimnazjum, liceum oraz i szkoáy zawodowej i uczelni wyĪszej. Ostatni etap urósá do roli flag ship.
Dowodzą one, Īe przedszkola, szkoáy i uczelnie aby sprostaü wymaganiom spoáeczeĔstwa wiedzy muszą swą aktywnoĞü podporządkowaü nowemu rozumieniu edukacji, które
odpowiada realizacji zasad: ciągáoĞci (ustawicznoĞü ksztaácenia i wychowania), wielowymiarowoĞci (wielostronne ksztaácenie obejmujące róĪne aspekty rzeczywistoĞci spoáecznej,
przyrodniczej, technicznej, kulturowej), interaktywnoĞci (ĞciĞlejszej wiĊzi uczniów z rodzicami, nauczycielami, spoáecznoĞcią lokalną oraz pracowników naukowo-dydaktycznych
ze studentami i otoczeniem zewnĊtrznym uczelni).
ZaáoĪeniem TSN Edukacja jutra byáo i jest gromadzenie
nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy:
w codziennej aktywnoĞci troszczą siĊ o najwyĪsze wartoĞci
w edukacji i naukach o niej; dbają o wielostronny rozwój
dzieci, máodzieĪy (szkolnej i studenckiej) i dorosáych; stwarzają nauczycielom i spoáecznoĞci universitas odpowiednie
warunki na rzeczową dyskusjĊ i polemikĊ o istotnych problemach oĞwiaty, nauki i szkolnictwa wyĪszego; autoedukacji oraz poszukiwania wáasnej toĪsamoĞci i transgresji.
Uczestnikom TSN Edukacja jutra przyĞwieca dewiza:
Veritas in omnibus quaerenda est (We wszystkim szukaü
prawdy). Opierają swe funkcjonowanie na takich zasadach,
jak: pozapolitycznoĞü; otwartoĞü; futurystyczne, perspektywiczne, holistyczne myĞlenie o edukacji, nauce i szkolnictwie
wyĪszym; podmiotowy, partnerski, demokratyczny i oparty
na wzajemnym szacunku do siebie stosunek wszystkich jego
Uczestników. Powstaáe w dyskursach kontrowersje staramy
siĊ rozwiązywaü polubownie w oparciu o zasady: bezstronnoĞci i neutralnoĞci.

Cele TatrzaĔskich Sympozjów Naukowych
Edukacja jutra

P

odstawowym celem TSN Edukacja jutra byáo i pozostaje nakreĞlenie horyzontu w najwaĪniejszych kwestiach
dotyczących kondycji i toĪsamoĞci edukacji i nauk o niej.
Bez tych znaków orientacyjnych na widnokrĊgu nie wiedzielibyĞmy, do jakiego wzorca dąĪymy. Trzeba zastanowiü
siĊ, co poprawiü w polskim systemie edukacji, co rozwijaü,
a z czego zrezygnowaü. Oznacza to wziĊcie udziaáu w szerokiej dyskusji naukowej na temat ksztaácenia (nauczania
i uczenia siĊ) dzieci, máodzieĪy szkolnej i studenckiej oraz
dorosáych w wymiarze teorii i praktyki wraz z nowymi kierunkami rozwoju edukacji i nauk o niej.
Analiza tych wymiarów, w obecnej niejednoznacznej
i dynamicznie zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci edukacyj-
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nej, kulturowej i spoáeczno-ekonomicznej, jest ze wszech
miar istotna i waĪna. Wymaga ona zajĊcia siĊ funkcjonowaniem máodego pokolenia Polaków w aspekcie: aksjologii pedagogicznej; globalizacji; transformacji systemowej i dokonującej siĊ w jej ramach reformy oĞwiaty, nauki
i szkolnictwa wyĪszego; specyfiki edukacji dzieci, máodzieĪy i ludzi dorosáych, a takĪe starszych; kontynuacji
i poszukiwania strategicznych celów edukacji na jej
poszczególnych poziomach; metod, form ksztaácenia
i studiowania z wykorzystaniem nowych technologii;
ksztaátowania u uczących siĊ umiejĊtnoĞci i kompetencji
funkcjonalnych, wymaganych przez zmieniający siĊ dynamicznie rynek (wewnĊtrzny i zewnĊtrzny) pracy; autoedukacji; modernizacji kompetencji nauczycieli; nowych ról
nauczycieli i uczniów; ksztaácenia osób niepeánosprawnych i edukacji uniwersyteckiej.
Wszystkim TSN Edukacja jutra przyĞwiecaáo poszukiwanie konstruktywnych rozwiązaĔ problemu, który moĪna
sprowadziü do troski pozytywnego rozstrzygania pytania:
co zrobiü, Īeby ksztaáciü i wychowywaü na wszystkich
poziomach edukacji narodowej: ciekawiej, áatwiej, lepiej,
kreatywniej, mądrzej? Co czyniü, aby proces ten byá nowoczesny, szybszy, skuteczny, efektywny, a zdobyta w jego
rezultacie wiedza, kompetencje i umiejĊtnoĞci zapewniaáy
absolwentów twórczych, elastycznych, pomysáowych, zdolnych do podejmowania trafnych decyzji czyli przydatnych
w realiach XXI wieku, stale wzrastających wyzwaĔ spoáeczeĔstwa wiedzy i zmiennego rynku pracy w skali kraju
i Unii Europejskiej?
Nie mniej waĪnym ich celem byáo i jest takĪe szukanie
odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób szkoáy i uczelnie powinny reagowaü na potrzeby róĪnych odbiorców usáug edukacyjnych w warunkach ksztaátującego siĊ spoáeczeĔstwa wiedzy
i opartej na niej gospodarki. Odpowiedzią na nie są róĪne
formy, metody i Ğrodki ksztaácenia siĊ przez caáe Īycie.
StaraliĞmy siĊ swoją aktywnoĞcią naukową reagowaü
na wyzwania stawiane przez procesy transformacji systemowej w Polsce, zwáaszcza wynikające z reformowania
oĞwiaty, nauki i szkolnictwa wyĪszego. DąĪyliĞmy Īeby
byü pomocni organom wáadz systemu edukacji narodowej i administracji publicznej oraz Ğrodowisku nauczycieli
i pracownikom naukowo-dydaktycznym w rozwiązywaniu
róĪnych problemów dotyczących wszystkich ogniw systemu edukacji. ByliĞmy otwarci na wszystkich, których interesują te problemy. W rezultacie wiele naszych prac byáo
niczym sejsmograf ustawiczną reakcją na pilne potrzeby
edukacji i nauk o niej.

Dyskursy o edukacji jutra

P

roblematykĊ i tematykĊ TSN Edukacja jutra dyktuje
nam samo Īycie i chĊü uchwycenia tego, co leĪy u Ĩródeá
wyraĨnie dostrzegalnego i kulturowo i spoáecznie groĨnego
kryzysu w oĞwiacie, nauce i szkolnictwie wyĪszym. Są one
targane ciągáymi reformami i patologiami systemu edukacji
narodowej.
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W TROSCE O EDUKACJõ JUTRA
Zarzuca siĊ
edukacji, Īe zaniedbuje uczenie
funkcjonowania
ucznia i studenta w grupie. Ze
szkóá w dostrzegalny organoleptycznie
sposób
wyeliminowano
funkcjĊ wychowawczą (Īeby nie
przekazywaü
uczniom wartoĞci
moralnych
i patriotycznych),
udostĊpniono programy, okrawając
szczególnie takie
przedmioty, jak jĊzyk ojczysty (m.in.
przez kastracjĊ listĊ kanonu lektur)
i historiĊ.
Pod wpáywem nacisków na szkoáĊ nastąpiáo wyraĨne
rozluĨnienie dyscypliny, w czym pomogáo obniĪenie rangi
wychowania, zrezygnowano z jednolitego ubioru uczniów,
noszenia tarcz lub innych znaków wskazujących na przynaleĪnoĞü uczniów do konkretnej szkoáy. Preferuje siĊ w maáo
przemyĞlanych treĞciach i formach wychowanie do seksu juĪ
od przedszkola. Czyni siĊ wiele haáasu wokóá poziomu (jakoĞci) nauki w szkole i uczelni. Niestety, sporo jest w tym
pozorowania.
Urządza siĊ liczne sprawdziany, konkursy, olimpiady.
Testy (mądrzejsze, gáupsze i caákiem bez sensu) zdominowaáy polskie szkoáy i uczelnie. Niewiele mają wspólnego
z weryfikowaniem wiedzy. MáodzieĪ szkolna i studencka
wypeánia je bez wiĊkszego zrozumienia, na chybiá trafiá,
w nadziei, Īe uda siĊ jej wskazaü prawidáową odpowiedĨ.
Stąd wiedzy w umysáach i zachowaniach máodzieĪy uczącej siĊ coraz mniej. MaturĊ sprowadzono do jej hybrydy.
Stąd abiturienci coraz gorzej są przygotowani do podjĊcia studiów. Aby wyjĞü z tego marazmu, mówi siĊ o koniecznoĞci powrotu do klasycznych wartoĞci, metod i form
ksztaácenia.
Unikanie wymagaĔ powoduje u wiĊkszoĞci uczniów
beztroskie lenistwo i niewyszukiwane imprezowanie. Czy
ten stan rzeczy zmienią kuratoryjni inspektorzy jakoĞci edukacji? Zapewne nie, jeĪeli swą aktywnoĞü sprowadzą do respektowania w pracy szkoáy przytaczanych z zagranicy zdaĔ
– kluczy w postaci: radosna szkoáa, szkoáa bliĪej ucznia,
szkoáa bez stresu. W rezultacie jakoĞü edukacji ustĊpuje
miejsca jej bylejakoĞci, produkującej zadowolonych z siebie
nieuków, zupeánie bezradnych w Īyciu.
Tematami szczegóáowymi poszczególnych edycji TSN
Edukacja jutra uczyniliĞmy takie kwestie, jak: Czym jest
dla nas edukacja jutra?; Jakie przypadają w niej role szkole
i uniwersytetowi? Jak je rozumiemy i co z tego wynika dla
procesu dydaktyczno-wychowawczego i naukowo-badawczego? Jak sobie radzimy z takimi codziennymi problemami
dydaktyczno-wychowawczymi, jak; agresja, przemoc, lenistwo, wygodnictwo, niechĊü, unikanie wysiáku, sáaboĞü wáasnych charakterów? Jaką rolĊ w edukacji jutra odgrywają
wszystkie podmioty szkoáy i uczelni (uczniowie, ich rodzice,
nauczyciele, studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni,
samorząd szkolny i uczelniany)? Jakie są relacje edukacji
jutra i pedagogiki niepokoju? Zajmowano siĊ takĪe: zagadnieniami lepszej znajomoĞci procesów poznania i ich roli
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w ksztaáceniu, treĞciami ksztaácenia, nanonauką i nanotechnologią w perspektywie edukacji jutra; edukacją twórczą
diagnozą i stymulowaniem uzdolnieĔ kreatywnych dzieci
i máodzieĪy; psychologiczno-socjologicznymi uwarunkowaniami procesów edukacyjnych, problemami niepeánosprawnoĞci; edukacją bez barier; szkoáą zorientowaną na uczestników procesu ksztaácenia (dzieci i máodzieĪ, rodziców
i nauczycieli); szkoáą jako placówką obywatelską; Ojczyzną: konsekwencjami kompetencji (zwáaszcza studentów)
w kontekĞcie wyników i ocen jakich dostarczyáy MiĊdzynarodowe Badania Kompetencji Osób Dorosáych PIAAC (The
Programme for the International Assessment of Adult Competencies), które 8 paĨdziernika 2013 roku ogáosiáa Organizacja Wspóápracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization
for Economic Cooperational and Development); koncepcjami uczenia siĊ, projektowaniem procesu ksztaácenia i jego
celów, style studiowania, aktualnoĞcią pracy organicznej
w XXI wieku, edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, promocją zdrowia, kultury zdrowotnej i fizycznej; krajoznawstwem i turystyką w szkole jutra; fraktalami w dydaktyce,
ksztaátowaniem wĞród máodego pokolenia Polaków poczucia etosu, toĪsamoĞci i dziedzictwa narodowego; ucieczką
máodzieĪy przed dorosáoĞcią; ksztaáceniem ustawicznym;
uniwersytetami dla dzieci i trzeciego wieku; kapitaá ludzki i spoáeczny; zarządzanie zasobami ludzkimi; uczniowie
o wybitnych uzdolnieniach; wyáawianie talentów.
Nieraz sáyszy siĊ opinie, Īe wiĊkszoĞü pytaĔ badawczych, które odnoszą siĊ do istotnych kwestii tych problemów juĪ zadano. MoĪna siĊ z nimi zgodziü, jeĪeli podchodzi siĊ do nich z pozycji metodologii jednej dyscypliny. To
niejednokrotnie nie wystarcza, Īeby uprawiaü efektywnie
naukĊ. Trzeba szukaü innych ujĊü wyszczególnionej tu problematyki. JeĪeli siĊgniemy po dopeániające siĊ metody badawcze, najlepiej z pokrewnych dyscyplin nauki, wówczas
otwierają siĊ przed nami zupeánie inne perspektywy oglądu
róĪnych aspektów systemu edukacji narodowej. Oglądowi
temu powinno towarzyszyü globalnoĞü myĞlenia i globalizacja w dziaáaniu. GlobalnoĞü polega na ujmowaniu problematyki caáoĞciowo, z caáym zróĪnicowaniem zjawisk.
Natomiast globalizacja sprowadza wszystko do jednoĞci
i ujednolicenia. W tym kontekĞcie globalnoĞü urasta do pojĊcia pozytywnego i kreatywnego, a globalizacja do negatywnego, wstecznego.
O przemianach w systemie edukacji narodowej decydują
Ğwiatli, kompetentni nauczyciele. Dlatego przebudowa edukacji jest niemoĪliwa bez zmian dotychczasowego systemu
ksztaácenia nauczycieli. Uniwersyteckie ksztaácenie pedagogów trzeba tak zorganizowaü, Īeby sprzyjaáo ono osiąganiu
przez nich wysokich kompetencji: interpretacyjnych, autokreacyjnych i realizacyjnych. Ma ono zapewniü im taki rozwój
zawodowy, który bĊdzie bazowaá na ewolucji tych kompetencji. Przebiega ona w stadiach: wchodzenia w rolĊ zawodową,
peáną w niej adaptacjĊ i twórczego jej przekraczania.
Transformacja szkoáy od autorytarnej do demokratycznej wiąĪe siĊ ze zmianą funkcjonowania w niej nauczyciela.
Stąd najwaĪniejszym zadaniem uniwersyteckich studiów
pedagogicznych jest dostarczenie dla edukacji nauczyciela
innowacyjnego, który w swej profesji znajdzie elementy artyzmu i ujawni go w aktywnoĞci na co dzieĔ. Zatem chodzi
tu o nauczyciela refleksyjnego i twórczego. Istnieje pilna
potrzeba takiego ksztaácenia nauczycieli, Īeby – zgodnie
z wymaganiami sprawnego dziaáania – mogli bez trudnoĞci odpowiedzieü na pytania: czego, dlaczego i jak uczyü?
Ma teĪ nauczyü máodzieĪ studiującą afirmacji Īycia, która
jest duchowym potwierdzeniem jego sensu. Natomiast sens
Īycia jako immanentną jego treĞü przeĪywamy wtedy, gdy
wzbudza ono naszą ciekawoĞü, nasze zainteresowanie, gdy
wzrusza nas. Do gáĊbi, gdy jest tajemnicą, którą objąü, zro-
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zumieü, zgáĊbiü pragniemy. Afirmacja stanowi rezultat aktywnego dziaáania, realizującym marzenia i dostarczającym
radoĞci Īycia i przynoszącym szczĊĞcie. MoĪna je osiągnąü
dziĊki wáasnemu wysiákowi sprawczemu.
Wszelkie poczynania związane z doskonaleniem edukacji
nauczycielskiej dadzą siĊ sprowadziü do jednolitego ksztaácenia na poziomie wyĪszym; programowo-organizacyjnej
droĪnoĞci ksztaácenia; pedagogiczno-psychologicznego
i praktycznego przygotowania, elastycznoĞci metodycznoorganizacyjnej w ksztaáceniu, ustawicznego doskonalenia
zawodowego.
W spoáeczeĔstwie wiedzy pierwszoplanowe miejsce na
równi z edukacją przypada nauce. Jakiej nauki potrzebuje to
spoáeczeĔstwo? Oczekuje ono nowatorskich a najbardziej pionierskich badaĔ naukowych, realizowanych na najwyĪszym
poziomie (excellence in science). Do priorytetowych poszukiwaĔ naukowych urastają badania wzmacniające rolĊ europejskiego przemysáu na rynku globalnym, czyli wspierające
innowacyjnoĞü (industrial leadership) oraz badania na rzecz
wyzwaĔ spoáecznych i cywilizacyjnych (social challenges).
NajczĊĞciej Ğrodowiska akademickie budują swoją pozycjĊ
w oparciu o teoretyczne osiągniĊcia naukowe a nie wdroĪeniowe. W rezultacie priorytety szkolnictwa wyĪszego mijają
siĊ z oczekiwaniami gospodarki narodowej. Z naleĪną takĪe
uwagą Uczestników TSN Edukacja jutra spotkaáa siĊ metodologiczna problematyka prowadzenia poszukiwaĔ naukowo-badawczych w naukach: humanistycznych, spoáecznych
i o kulturze fizycznej ze szczególnym zaakcentowaniem badaĔ
jakoĞciowych i umiejĊtnego interpretowania ich wyników.
WĞród metod ewaluacji1 najlepszym sposobem oceny
uniwersyteckiej dydaktyki i nauki oraz aktywnoĞci nauczycieli akademickich i czasopism jest peer review. Niestety,
jest ona kosztowna. Nie staü nas na jej stosowanie. Dlatego zmuszeni jesteĞmy bazowaü na ocenie parametrycznej.
Stąd posáugując siĊ nią trzeba zadbaü, Īeby byáa stosowana
sensownie. W przeciwnym razie moĪe ona posáuĪyü jedynie
do wyeliminowania pracowników naukowo-dydaktycznych
z ewaluacji, a Sumaryczny Impact Factor (SIF) okaĪe siĊ
zupeánie nieprzydatny, a nawet bezsensowny. Dotyczy to
zwáaszcza oceny dorobku w zakresie nauk humanistycznych
i spoáecznych. Jak wiadomo, zalicza siĊ do niej edukacja
i nauki o niej. Trzeba o tym pamiĊtaü, zwáaszcza, Īe ustawa
Prawo o szkolnictwie wyĪszym zobowiązuje recenzentów
do korzystania z SIF w ocenie dorobku naukowego kandydatów do tytuáu profesora. Warto przypomnieü, Īe kryteria
i metody ewaluacji dorobku z nauk humanistycznych i spoáecznych opracowali specjaliĞci z tych dziedzin. Stad trzeba
je doskonaliü, pozostawiając ocenĊ zewnĊtrzną, panelową
jedynie dla najlepszych.
W związku z ewaluacją peer review rodzi siĊ jednak
pytanie: czy moĪna w peáni polegaü na obiektywnej ocenie
fachowców w swoim Ğrodowisku naukowym? Czy stosowanie listy filadelfijskiej do oceny dziaáalnoĞci naukowej ma
sens, skoro w wysoko punktowanych czasopismach lawinowo wzrasta liczba aplikacji o druk. Wzrost liczby cytowaĔ
wywoáuje samonakrĊcanie tego zjawiska i marginalizowanie innych, nieraz bardzo dobrych czasopism. Uleganie
punktowaniu powoduje, Īe sporo osób ubiegających siĊ
o stopnie i tytuá naukowy, kierując siĊ moĪliwoĞcią uzyskania wielu punktów, publikuje w czasopismach niewáaĞciwych dla przedmiotu swych artykuáów.
Czy uáadnione jest porównywanie IF, IH, cytowaĔ miĊdzy poszczególnymi dyscyplinami, a takĪe prac pracowników naukowo-badawczych pozostających na róĪnych etapach kariery?
Parametryzacja to nie tylko suche cyfry, lecz przede
wszystkim bazy danych, które stanowią kopalnie wiedzy
o poszczególnych pracownikach naukowo-badawczych.
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W konkluzji trzeba uznaü koniecznoĞü szerokiego
i powszechnego stosowania parametryzacji za zbyt daleko
idącą. Innymi sáowy parametryzacja do oceny wszystkiego
w nauce siĊ nie kwalifikuje. NaleĪy ją ulepszaü i uzupeániaü
o oceny peer review. Parametryzacja pozostaje jako jedynie
moĪliwa do zrealizowania w naszych realiach ewaluacji nauki i edukacji jednostek w uczelni, nauczycieli akademickich
i czasopism. Jakkolwiek nie jest ona w peáni wiarygodna to
jednak nadal pozostaje niezastąpiona.
Zajmując siĊ problematyką uniwersytetu trzeciego wieku
wychodzimy naprzeciw zarówno osobom w wieku 50+, by
czerpaü z ich dziaáaĔ inspiracjĊ, korzystaü z wiedzy i doĞwiadczenia, jak i seniorom, chcąc dopomóc tej grupie spoáecznej w podniesieniu.
Niepisanym dogmatem wspóáczesnej szkoáy jest edukacja dla sukcesu. Nastawienie takie jest miraĪem. Mija siĊ
z rzeczywistoĞcią. Skáania do udawania czáowieka sukcesu
i wstydu z niespeánienia. Czy nie jest to jedno z zarzewi
nielubienia szkoáy przez uczniów? Zapomina siĊ o tym, Īe
szkoáa, speániając jedną ze swych funkcji, tzn. selekcjĊ, oddziela tych, którzy ze wzglĊdu na predyspozycje psychofizyczne mają szanse, Īe im siĊ w Īyciu uda, od tych, którzy
z tego samego powodu nie mogą na to liczyü. Szkoáa nie
moĪe teĪ zapominaü o niesieniu pomocy tym ostatnim. Tylko czy wie i umie to zrobiü? Stanowisko to nie jest równoznaczne z pesymistycznym zakáadaniem nieudanego Īycia.
Chodzi o szkoáĊ lansującą nadmierny optymizm i udawanie,
Īe wszystko bĊdzie okay. Edukacja i nauki o niej stoją przed
koniecznoĞcią poszukiwania rozsądnej równowagi w przygotowaniu máodzieĪy do Īycia w warunkach sukcesu i jego
braku. Nie moĪna jednak zapominaü, Īe orientacja procesu
dydaktyczno-wychowawczego na sukces uzbraja uczniów
w odpornoĞü na niepowodzenia.
Polskiemu systemowi edukacji coraz czĊĞciej zarzuca
siĊ, Īe przestaje nie tylko wychowywaü, lecz teĪ uczyü.
W konsekwencji korepetycje coraz czĊĞciej sáuĪą uczniom
do nadrabiania zalegáoĞci, które w znacznej mierze wynikają z báĊdów reformowania oĞwiaty, nauki i szkolnictwa
wyĪszego w Polsce. Skutkiem ich jest pogáĊbianie nierównoĞci w dostĊpie do edukacji. Stąd edukacja domowa
w naszym kraju, podobnie jak w USA zyskuje coraz wiĊcej
zwolenników.
DąĪenie ku dobrej szkole jest równoznaczne z usiáowaniami placówki nowoczesnej, zorientowanej na uczniów,
ich rodziców i nauczycieli, zdolnej do przeksztaácania siĊ
i zmieniania, czyli w sposób elastyczny reagowania na potrzeby uczestników procesu ksztaácenia i wychowania.
Szkoáa taka obdarza uczniów znaczną ale odpowiedzialną
autonomią, nie tylko uczy i wychowuje, lecz takĪe wspiera
swych wychowanków w wielostronnym rozwoju ich osobowoĞci. Ksztaáci dzieci i máodzieĪ w nielicznych klasach,
pozwala dostrzec indywidualnego ucznia, rozwija talenty
i w porĊ usuwa deficyty, uczy podopiecznych poprawnego komunikowania swych myĞli w mowie i piĞmie, ksztaátuje umiejĊtnoĞü wykorzystywania wiedzy w sytuacjach problemowych,
zapewnia opanowanie sztuki dialogu i negocjacji spoáecznych
oraz sposobów podejmowania racjonalnych decyzji.
Uwadze TSN Edukacja jutra nie umknąá fakt dyskryminacji ksiąĪki jako rzekomo archaicznego Ğrodka przekazu informacji i preferowania audiobooków i Internetu,
w którym wszystko moĪna znaleĨü. Zwracano uwagĊ, Īe
ksiąĪka zapewnia áatwy i szybki dostĊp do treĞci, bez wáączania, klikania i áadowania. MoĪna ją czytaü w kaĪdym
miejscu. Wybór lektury w tej formie jest wyjątkowo bogaty. Nie ma sensu podejmowania prób zastĊpowania go
w inny sposób.
Ksztaácenie jako Ğwiadome i celowe dziaáanie musi byü
systematycznie kontrolowane i oceniane. Pomiar skutków
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dziaáania dydaktyczno-wychowawczego wewnątrz szkoáy
i poza nią i porównywanie ich z celami ksztaácenia i wychowania jest nieodzownym warunkiem staáego ulepszania
pracy nauczycieli i uczniów. Funkcjonowanie tego sprzĊĪenia zwrotnego jest jednym z podstawowych warunków
wszelkiego postĊpu w dydaktyce. Systematyczna kontrola
i ewaluacja zapewnia wgląd w proces dydaktyczno-wychowawczy, umoĪliwia sterowanie nim, postawienie diagnozy
dotyczącej realizacji celów ksztaácenia, adaptacjĊ do wáaĞciwoĞci psychofizycznych máodzieĪy. Oznacza to, Īe kontrola i ocena postĊpów w nauce jest elementem skáadowym
kierowniczej funkcji, którą sprawuje nauczyciel w procesie
ksztaácenia. Kwalifikowanie wiedzy máodzieĪy uczącej siĊ
staje siĊ coraz powaĪniejszym – w sensie spoáecznym i pedagogicznym – zagadnieniem w miarĊ wzrastania masowoĞci procesów nauczania i uczenia siĊ.
Niektóre teksty zamieszczone w monografiach TSN
Edukacja jutra byáy publikowane w takich periodykach,
jak: Kociewski Magazyn Regionalny; Na Szlaku, Nowa
Szkoáa, Lider, WĊdrujemy, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Wychowanie Na Co DzieĔ, Zeszyty Naukowe KoszaliĔskiej WyĪszej Szkoáy Nauk Humanistycznych oraz ĩycie
Akademickie.

TatrzaĔski charakter sympozjów

T

atry i Podhale wraz z ich mieszkaĔcami odgrywają
nie tylko wyjątkową rolĊ w krajobrazie Polski. Oddziaáywają na kulturĊ, naukĊ i sztukĊ, Īycie spoáeczne i narodowe.
Stąd wielkie zainteresowanie nimi na przestrzeni kilku juĪ
wieków naszej historii. Nie mogáo byü inaczej w odniesieniu
do TatrzaĔskich Sympozjów Naukowych Edukacja jutra.
TatrzaĔski charakter sympozjów naukowych Edukacja
jutra wynika nie tylko z miejsca ich odbywania. Byáy nimi
w kolejnoĞci odbywania TSN Edukacja jutra: Dom Wypoczynkowy WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej (obecnie Akademii Jana Dáugosza) w CzĊstochowie, Káos w Zakopanem
– Jaszczurówce, Schronisko PTTK na Polanie Chochoáowskiej, Hotel Górski PTTK na Kalatówkach, Hotel Bel – Ami
w Zakopanem, OĞrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy
Hyrny w Zakopanem. Decydują o nich przede wszystkim
programy TSN Edukacja jutra. Realizacja ich trwa od rana
do wieczora, z przerwami na kawĊ i obiad.
Taka konstrukcja programów pozwala na wygospodarowanie dnia tatrzaĔskiego, aby poza referatami, komunikatami z badaĔ i dyskusją nad róĪnymi kwestiami przeszáoĞci, teraĨniejszoĞcią i przyszáoĞcią systemu edukacji
narodowej, móc w ramach wĊdrówek pieszych, objazdów
studyjno-metodycznych obcowaü z Tatrami, Zakopanem
i Podhalem.

Monografie

P

lonem dwudziestu spotkaĔ z edukacją jutra pod Giewontem jest 42 obszernych monografii, w tym 4 w jĊzyku
angielskim. Odzwierciedlają one swoistą mozaikĊ: problemów, zagadnieĔ i tematów ksztaácenia i wychowania w kontekĞcie wyzwaĔ teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci. Nie pretendują one do rangi kompendium podrĊcznikowego edukacji
i nauk o niej. W sumie dają jednak zarys teorii i praktyki nauczania, uczenia siĊ i studiowania, jakie chcielibyĞmy mieü
w naszym kraju. Nie znajdzie siĊ w nich konkretnego modelu
edukacji. Jest to konstrukcja aĪurowa, z wieloma miejscami
dopiero do wypeánienia. Mamy nadziejĊ, Īe nawet tak niepeány ksztaát, nieraz zaledwie fragmentaryczny rys ksztaácenia i wychowania oraz badaĔ naukowych, moĪe inspirowaü
i ukierunkowywaü dziaáania w róĪnych ogniwach oĞwiaty
i szkolnictwa wyĪszego. Reprezentują one zbiorową mądroĞü nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych
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z wielu szkóá i uczelni w kraju i z zagranicy dziĊki poczuciu
wspólnych celów i zadaĔ, stawianych w zaáoĪeniach organizacyjno-programowych TSN Edukacja jutra.
PiĊknie dziĊkujĊ za patronat honorowy nad XX TSN
Edukacja jutra Minister Nauki i Szkolnictwa WyĪszego Pani
prof. zw. dr hab. Lenie Kolarskiej-BabiĔskiej; Ich Magnificencjom Rektorom: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu Panu prof. zw. dr. hab. dr. h. c. Bogdanowi Marciniakowi; Uniwersytetu SzczeciĔskiemu Panu prof. zw. dr.
hab. Edwardowi Wáodarczykowi; Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocáawiu Panu prof. zw. dr. hab. dr. h.c.
Juliuszowi Migasiewiczowi; Akademii im. Jana Dáugosza
w CzĊstochowie Panu prof. dr. hab. inĪ. Zygmuntowi Bąkowi; WyĪszej Szkoáe Humanitas w Sosnowcu Panu prof. dr
Jerzemu Kopeü; Polskiemu Towarzystwu Pedagogicznemu
z jej przewodniczącym Panem prof. zw. dr hab. dr h.c. Zbigniewem KwieciĔskim, czáonkiem rzeczywistym Polskiej
Akademii Nauk i przewodniczącym Komitetu Rozwoju
Edukacji Narodowej PAN; Komitetowi Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk z jego przewodniczącym Panem dr prof. zw. dr hab. Bogusáawem ĝliwerskim na czele;
Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu Panu
dr Marianowi Królowi; terenowym wáadzom: Wojewodzie
ĝląskiemu Panu Zygmuntowi àukaszczykowi, Marszaákowi
Województwa ĝląskiego Panu Mirosáawowi Sekule; miasta
Sosnowca – Prezydentowi Miasta Sosnowca Panu Kazimierzowi Górskiemu; StaroĞcie TatrzaĔskiemu Panu Andrzejowi Gąsienicy-Makowskiemu; Burmistrzowi miasta Zakopane Panu Januszowi Majcherowi.
PodziĊkowania kierujĊ pod adresem sponsorów medialnych. DziĊkujĊ Redaktorom Naczelnym nastĊpujących
periodyków, które peánią tĊ rolĊ. Są nimi:: Edukacja Humanistyczna (Pan prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta); Forum
Akademickie (Pan mgr Piotr KieraciĔski); Kociewski Magazyn Regionalny (Pani Halina Rudko); Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (Panu prof. zw. dr hab. Tadeusz Maszczak);
Na Szlaku (Pan prof. zw. dr hab. Krzysztof R. Mazurski);
Gazeta UstroĔska (Pan prof. dr hab. Marek Rembierz); WĊdrujemy (Pani prof. dr hab. Pola Kuleczka); Wychowanie Na
Co DzieĔ (Pan dr Jan A. Malinowski); Nowa Szkoáa (Pan
mgr Jacek Jackowski); Lider (Pan dr Zbigniew Cendrowski); GoĞciniec i Ziemia (Pan mgr Andrzej Gordon); WciąĪ
WĊdrujemy (Pan mgr Janusz Sapa); Zeszyty Naukowe KoszaliĔskiej WyĪszej Szkoáy Nauk Humanistycznych (Pan prof.
dr Adam MoĞcicki) oraz portalowi WiadomoĞci ZagáĊbia
http://wiadomoscizaglebia.pl

Uczestnicy o TSN Edukacja jutra

Z

systematycznie przekazywanych przez Uczestników
TSN Edukacja jutra opinii do jego Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego zgodnie stwierdza siĊ, Īe są to bardzo
udane, interdyscyplinarne fora, które wyróĪniają siĊ dobrą
jakoĞcią prezentacji referatów, interesującą dyskusją oraz
licznym udziaáem w obradach plenarnych i sesyjnych.
Referaty prezentują szerokie spektrum podejĞü: od bardzo teoretycznych i praktycznych, przez bazujące na danych
statystycznych analizy i studia przypadku, po prace konceptualne. Zawarte w nich treĞci stanowią dla Uczestników
TSN Edukacja jutra nie tylko Ĩródáo inspiracji do dalszych
rozwaĪaĔ, ale pozwalają takĪe na sformuáowanie aplikacyjnie wartoĞciowych wniosków dotyczących implementacji
rozwiązaĔ sáuĪących edukacji na miarĊ wyzwaĔ cywilizacji
wiedzy.
O szczególnym ich charakterze stanowią nie tylko oĪywione dyskusje naukowe, podczas których pojawia siĊ wiele
cennych rozstrzygniĊü i pytaĔ, mogących staü siĊ inspiracją
dalszych poszukiwaĔ naukowo-badawczych, lecz przede
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wszystkim przyjazna atmosfera tworzona przez przybyáych
z caáej Polski i zagranicy nauczycieli i pracowników naukowo-badawczych.
W opinii Autorów referatów przedstawiane prace ukazują wybrane problemy wspóáczesnej edukacji,
w tym pedagogiki, jej konsekwencje spoáeczne i kulturowe, jednak nie są w stanie objąü wszystkich procesów i zjawisk zachodzących w systemie oĞwiaty, nauki i szkolnictwa wyĪszego. Intencją Autorów jest scharakteryzowanie
– w obszarach analiz teoretycznych i eksploracji empirycznych – najbardziej istotnych, ich zdaniem, tendencji obserwowanych w edukacji.
Podzielam opiniĊ Uczestników, Īe TSN Edukacja jutra
cechuje wysoki poziom intelektualny. Towarzyszą im pogáĊbione dyskusje, które toczą siĊ nie tylko w salach obrad
plenarnych i sekcyjnych, ale takĪe w kuluarach, podczas dni
tatrzaĔskich i związanych z nimi zajĊü terenowych, warsztatów oraz objazdów instruktarzowo-metodycznych. Dowodzą, Īe problematyka poruszana na nich jest fascynująca.
Pozostaje Īyczyü, aby kolejne TSN Edukacja jutra byáy
równie udane, tak pod wzglĊdem podejmowanej problematyki, jakoĞci wystąpieĔ plenarnych i sekcyjnych oraz dyskusji, jak równieĪ frekwencji Uczestników.

Przesáanie

N

iekwestionowaną wartoĞcią TSN Edukacja jutra są
bogate repertuary tematów, liczba i znamienitoĞü Uczestników (w naszych sympozjach kaĪdorazowo uczestniczy 48
profesorów), oĪywcze tchnienie nowoĞci, ranga i miejsce,
niepowtarzalny urok Tatr.
Mamy ugruntowaną pozycjĊ wĞród: zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów z zakresu edukacji i nauk o niej.
OsiągniĊü dwudziestu TSN Edukacja jutra, mierzonych poszukiwaniami naukowo-badawczymi i dokonaniami zawodu
okreĞlanego trudnym siewem, nie sposób w peáni przywoáaü,
a ze wzglĊdu na ich bogactwo, zamknąü w syntetycznym
artykule. Zasáugują one na oddzielne, wnikliwe studium
i opracowanie.
Przekazując wyrazy szacunku i podziĊkowaĔ wszystkim, którzy przyczynili siĊ do tego, Īe moĪemy obchodziü
nasz skromny XX-letni jubileusz TSN Edukacja jutra, pragnĊ wyraziü gáĊbokie przekonanie, Īe bĊdą one nadal instytucją autentyczną i niezaleĪną, trwaáym elementem istotnej
debaty o edukacji i naukach o niej.
Po 20 latach urosáy one do wartoĞci, o które naleĪy dbaü
i ich strzec. Bardzo chciaábym, Īeby przez kolejne lata nasi
nastĊpcy dalej mówili, Īe są to nasze TSN Edukacja jutra.
W wielu rozmowach z Uczestnikami i adresach skierowanych do nas z okazji XX lat obecnoĞci pod Giewontem
TSN Edukacja jutra odnajdujĊ wyrazy uznania dla naszej
pracy i zachĊtĊ do dalszej dziaáalnoĞci. PaĔstwa, tak liczna
obecnoĞü jest najlepszym zaproszeniem do kontynuowania TSN Edukacja jutra, a jednoczeĞnie najpiĊkniejszym
podziĊkowaniem, jakie mogliĞmy z tej szczególnej okazji
otrzymaü.
Co dalej? OdpowiedĨ na to pytanie wynika w znacznej
mierze z dotychczasowych doĞwiadczeĔ. Mam nadziejĊ,
Īe nadal bĊdziemy odnosiü sukcesy, a dla nowych wyzwaĔ
znajdziemy odpowiednie rozwiązania.

Przypisy:
1
J. Grzesiak, Wielozadaniowe i wielopodmiotowe konteksty
ewaluacji jakoĞci ksztaácenia w szkole i uczelni, (w:) Ewaluacja
i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jakoĞci ksztaácenia,
red. J. Grzesiak, Kalisz-Konin 2011, s. 399-421.
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Rok pod szyldem
piĞmiennictwa
w Fabryce Sztuk
Rok 2013 obfitowaá w Fabryce Sztuk nie tylko
w mnóstwo wydarzeĔ kulturalnych i artystycznych,
przeprowadzanych warsztatów edukacyjnych czy
organizowanych wystaw. Byá on wyjątkowy równieĪ
pod wzglĊdem piĞmienniczym. Spod rĊki pracowników tczewskiej placówki – Dawida Fandrejewskiego,
Radosáawa Wieckiego i Józefa Zióákowskiego, wyszáy najnowsze publikacje ksiąĪkowe, które znacznie
wzbogaciáy i uzupeániáy wiedzĊ na temat historii Tczewa, jak równieĪ podkreĞliáy bogactwo turystycznych
walorów grodu Sambora.

P

ierwszą publikacją wydaną w 2013 roku przez FabrykĊ Sztuk byáa niewielka ksiąĪeczka autorstwa Dawida
Fandrejewskiego „Browarnictwo w Tczewie”. Towarzyszyáa ona wystawie o tym samym tytule. Uroczyste otwarcie ekspozycji nastąpiáo 30 stycznia. ChociaĪ publikacja liczy
zaledwie kilka stron, to jednak zawiera wiele cennych informacji na temat historii browarnictwa w Tczewie. KsiąĪeczka
jest o tyle istotna, Īe wypeánia biaáą plamĊ w dziejach grodu
Sambora, gdyĪ do tej pory historycy nie poĞwiĊcali tematowi
Browaru Tczewskiego wiĊkszej uwagi. DociekliwoĞü Dawida Fandrejewskiego pozwoliáa na uzyskanie wielu nowych
informacji na temat daty powstania Browaru Tczewskiego,
jego wáaĞcicieli, zasad jego funkcjonowania czy wyposaĪenia. Autor skupiá siĊ nie tylko na dziejach Browaru, ale równieĪ wykonaá graficzną rekonstrukcjĊ kompleksu dawnych
budynków browarniczych, scharakteryzowaá gatunki warzonych piw i system ich dystrybucji. KsiąĪeczka wzbogacona
zostaáa o historyczne zdjĊcia dawnego Browaru Tczewskiego, skany dokumentów i etykiet piwnych.
Z okazji ĞwiĊta Policji, w dniu 27 lipca, odbyáa siĊ promocja ksiąĪki „Józef Wierzbowski – jeden z wielu… Dzieje
policji tczewskiej w okresie miĊdzywojennym” autorstwa
Józefa M. Zióákowskiego. Autor obrĊbem swego zainteresowania objąá sytuacjĊ spoáeczną, kulturalną i gospodarczą,
jaka panowaáa w Tczewie w 20-leciu miĊdzywojennym, skupiając siĊ gáównie na losach policji mundurowej. Publikacja
zawiera fragmenty artykuáów z „Dziennika Tczewskiego”,
„GoĔca Pomorskiego” oraz z kronik policyjnych, obrazując
tym samym sytuacjĊ policji tczewskiej w okresie miĊdzywojennym. Obszerną czĊĞü ksiąĪki stanowi historia Józefa
Wierzbowskiego, który po wkroczeniu wojsk hitlerowskich
do Tczewa oraz po ucieczce do Rosji, zostaá wziĊty do niewoli i osadzony w obozie jenieckim.
Uzupeánieniem publikacji Józefa M. Zióákowskiego
jest praca autorstwa dra Jakuba Borkowicza pt.: „Komenda powiatowa policji paĔstwowej w Tczewie 1921-1939.
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Józef M. Zióákowski – autor ksiąĪki „Józef Wierzbowski
– jeden z wielu... Historia policji tczewskiej
w okresie miĊdzywojennym”

Powstanie, organizacja i funkcjonowanie”, która w oparciu
o zachowaną dokumentacjĊ archiwalną w bardzo szczegóáowy sposób opisuje system funkcjonowania organów dawnej
tczewskiej policji. Przeprowadzone przez dra Jakuba Borkowicza badania naukowe, wypeániają dotychczasowe niedopowiedzenia w dziejach tczewskich sáuĪb mundurowych.
28 sierpnia, w przeddzieĔ uroczystoĞci związanych
z 73. rocznicą wybuchu II wojny Ğwiatowej, w Fabryce
Sztuk miaáa miejsce promocja ksiąĪki „Tczew pod okupacją
hitlerowską”, która towarzyszyáa wystawie o tym samym tytule (ekspozycja dostĊpna dla zwiedzających do 2 wrzeĞnia
2014 r.). Autorem publikacji, a zarazem komisarzem wystawy jest Radosáaw Wiecki. Jak zdradza sam tytuá ksiąĪki,
traktuje ona o sytuacji politycznej, gospodarczej i spoáecznej
w Tczewie w latach 1939-1945. Autor na podstawie pozyskanych materiaáów oraz relacji Ğwiadków, opisuje system
administrowania miasta przez wáadze hitlerowskie. Zwraca
równieĪ uwagĊ na problem wysiedlenia mieszkaĔców Tczewa i okolic, wywoĪenia ich do obozów przesiedleĔczych,
koncentracyjnych czy przejĞciowych. Nie pomija kwestii
masowych egzekucji czy dziaáaĔ konspiracyjnych. Radosáaw Wiecki poĞwiĊca takĪe wiele uwagi codziennemu
Īyciu mieszkaĔców Tczewa, którym przyszáo zmierzyü siĊ
z okupacyjną rzeczywistoĞcią.
Pod nadzorem redakcyjnym Józefa M. Zióákowskiego
6 wrzeĞnia 2013 roku Ğwiatáo dzienne ujrzaáa jubileuszowa
ksiąĪka pt. „MyĞliwskim tropem… 65 lat Koáa àowieckiego
„Szarak” w Tczewie”. Zostaáa ona wydana z okazji 90-lecia

Radosáaw Wiecki podczas promocji
swojej pierwszej publikacji ksiąĪkowej
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Polskiego Związku àowieckiego i 65-lecia Koáa àowieckiego „Szarak” w Tczewie. KsiąĪka w caáoĞci poĞwiĊcona zostaáa historii i dziaáalnoĞci tczewskiego „Szaraka”. Zawarte
w niej zostaáy dzieje najstarszych rodów áowieckich, m.in.:
Waruszewskich, Spierewka, Mazurowskich czy Nagórskich.
Monografia udowadnia, Īe myĞlistwo to nie tylko zabijanie
zwierząt i huczne obchodzenie Ğwiąt hubertusowskich, ale
przede wszystkim ciĊĪka, caáoroczna i odpowiedzialna praca. àowiectwo jest bowiem integralną czĊĞcią Ğrodowiska
przyrodniczego, oznacza sprawowanie opieki nad dziko Īyjącą zwierzyną oraz odpowiednie nią gospodarowanie zgodnie z corocznie przyjĊtymi planami. Publikacja zawiera takĪe
informacje na temat tradycji i kultury áowieckiej. Jest takĪe
swoistym podrĊcznikiem dla tych, którzy chcieliby wstąpiü
do koáa áowieckiego. Obszerną jej czĊĞü obejmują opisy
uroczystych polowaĔ hubertusowskich oraz wspomnienia
samych myĞliwych, m.in.: Edmunda Bieszke, Wiesáawa
Brzeskiego, Joachima Stanikowskiego czy Lucjana Sokoáowskiego. Ostatni rozdziaá ksiąĪki stanowi lista przepisów
kulinarnych, którymi z czytelnikiem podzieliáy siĊ maáĪonki
myĞliwych z Koáa àowieckiego „Szarak” w Tczewie.
Pod koniec roku Fabryka Sztuk zdecydowaáa siĊ na
wydanie albumu „W delcie Wisáy”. Jego autorem jest Józef M. Zióákowski. KsiąĪka stanowi kontynuacjĊ publikacji
„WzdáuĪ doliny Wisáy”. Tym razem autor skupiá siĊ jednak
na fotograficznym opisie Tczewa i malowniczych miejscowoĞci, poáoĪonych wzdáuĪ prawego i lewego brzegu królowej polskich rzek, aĪ do jej ujĞcia do Baátyku. ObrĊbem
swojego zainteresowania objąá równieĪ oddalony nieco od
koryta Wisáy Malbork oraz sąsiadujące z nim wsie: Szymankowo i Stogi Malborskie. Pierwszą czĊĞü albumu stanowi
swoista wĊdrówka po Tczewie. Autor wskazuje w niej nie
tylko na piĊkno i urokliwoĞü miejskich zabytków, ale przede
wszystkim zwraca Czytelnikowi uwagĊ, jak bardzo na przeáomie kilku ostatnich lat Tczew siĊ zmieniá – wypiĊkniaá architektonicznie i rozwinąá siĊ pod wzglĊdem komunikacyjnym oraz przemysáowym.
Drugą czĊĞü albumu stanowi podróĪ po najciekawszych,
zdaniem autora, miejscowoĞciach, leĪących na póánoc od
Tczewa, aĪ do ujĞcia Wisáy. Na fotografiach obrazuje piĊkno
m.in. takich miast i wsi jak: Nowy Dwór, Stegna, Kiezmark,
Mikoszewo, Wróblewo, Cyganek, Sztutowo i wiele innych.
W ten sposób album „W delcie Wisáy” staje siĊ swoistym
pomnikiem natury, historii i kultury otaczającej nas maáej
ojczyzny.
W 2013 roku Fabryka Sztuk wydawaáa nie tylko wáasne pozycje ksiąĪkowe. Wraz z organizacjami pozarządowymi, jak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddziaá Kociewski, Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej czy
NadwiĞlaĔski Klub Krajoznawczy „Trsow”, staraáa siĊ takĪe
wspieraü zdolnych literatów, których prace w znaczącym
stopniu mogáy wpáynąü na popularyzacjĊ kultury czy historii Tczewa oraz regionu Kociewia. Tczewska placówka
wydawaáa i organizowaáa spotkania promocyjne za kaĪdym
razem przekonując siĊ, jak ogromnym zainteresowaniem
cieszy siĊ sáowo pisane wĞród mieszkaĔców grodu Sambora. àącznie w 2013 roku Fabryka Sztuk zorganizowaáa 7
promocji ksiąĪkowych. Zainaugurowaáa je dr S. Bykowska,
która 13 maja promowaáa publikacjĊ ,,Weryfikacja i rehabilitacja ludnoĞci polskiej w województwie gdaĔskim po
II wojnie Ğwiatowej”. Zaledwie kilka dni póĨniej, 24 maja,
do odbiorcy trafiáa kolejna ksiąĪka historyczna „WĊdrówka wĞród cieni”, autorstwa Raymonda Raszkowskiego Ross
i Józefa Tarnowskiego. Publikacja jest zapisem wspomnieĔ
Józefa Tarnowskiego – Īoánierza AK, wiĊĨnia sowieckie-
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Wybrane publikacje
ksiąĪkowe,
które zostaáy wydane
przez FabrykĊ Sztuk
w 2013 r.

GraĪyna Zakrzewska, podpisująca debiutnacki
tomik poezji „Moje rozmowy z Anioáem”
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Józef Golicki podczas promocji Albumu Tczewskiego

oraz uwielbieniem Īycia. Poetka nie boi siĊ w swoich wierszach zadawaü czytelnikowi trudnych pytaĔ. Nie oczekuje
szybkich odpowiedzi, lecz skáania do przemyĞleĔ, chwili
zastanowienia nad wáasną bezdusznoĞcią wobec ludzi, do
poszukiwania wáasnego Anioáa – swoistego powiernika,
przyjaciela i opiekuna.
W listopadzie oraz w grudniu Ğwiatáo dzienne ujrzaáy
dwie kolejne pozycje ksiąĪkowe z cyklu „Albumów Tczewskich” autorstwa Józefa Golickiego. Publikacje są fotograficznymi pamiĊtnikami, swego rodzaju archiwum Tczewa.
W gáównej mierze ich twórcami i bohaterami są tczewianie, dobrowolnie udostĊpniający swoje prywatne zbiory.
Promocja pierwszego z albumów miaáa miejsce 11 listopada i dotyczyáa publikacji pt. „Album Tczewski. Fotografie
Mostów przez WisáĊ”. Album zawiera nie tylko przepiĊkne,
historyczne oraz wspóáczesne zdjĊcia jednego z najwaĪniejszych tczewskich zabytków, ale równieĪ grafiki, widokówki
i projekty architektoniczne. 17 grudnia natomiast odbyáa siĊ
premierowa prezentacja albumu „Fotografie do 1945 roku”
nr 1. KsiąĪki z tej serii bĊdą sygnowane kolejną numeracją
(1, 2, 3, itd.), a ich cykl wydawniczy zakáada kilka najbliĪszych lat. KaĪda z publikacji skáadaü siĊ bĊdzie z trzech rozdziaáów (mieszkaĔcy, miasto, wydarzenia) prezentujących
zarówno zdjĊcia, jak i dokumenty opatrzone fachowym komentarzem.
Ostatnią publikacją, która zostaáa wydana przez FabrykĊ Sztuk w 2013 roku, jest ksiąĪka autorstwa Jerzego
Wrzaákowskiego pt. „PrzeĪycia wojenne Polaków (II wojna
Ğwiatowa)”. Monografia stanowi nie tylko wspaniaáe Ĩródáo
wiedzy historycznej, ale jest to przede wszystkim ksiąĪka
sentymentalna, przepeániona paletą ludzkich charakterów,
uczuü i postaw, gdzie na kaĪdej stronie przebija siĊ czáowieczeĔstwo wystawione na ciĊĪką próbĊ wobec realiów wojennej codziennoĞci.
Podsumowując 2013 rok pod wzglĊdem wydawniczym,
trzeba przyznaü, Īe Fabryka Sztuk nie próĪnowaáa. Na ksiĊgarskich i bibliotecznych póákach pojawiáo siĊ aĪ 7 nowych
wydawnictw. WiĊkszoĞü z nich byáa literackim debiutem
pracowników tczewskiej placówki. Jest to odpowiedĨ na
spoáeczne zapotrzebowanie mieszkaĔców Grodu Sambora,
których interesują dzieje naszego miasta. Fabryka Sztuk we
wspóápracy z organizacjami pozarządowymi promowaáa
równieĪ wielu pisarzy, których ksiąĪki traktowaáy o historii,
zabytkach Tczewa, promowaáy jego walory turystyczne czy
ukazywaáy piĊkno architektury. Nie zabrakáo takĪe miejsca
na duchowe czy kulturalne przeĪycia, które zapewniáa promocja debiutanckiego tomiku wierszy tczewianki – GraĪyny
Zakrzewskiej.
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go guáagu, Īoánierza brygady spadochronowej, walczącego
w bitwie pod Arnhem. KsiąĪka ukazaáa siĊ drukiem w maju
2009 roku w jĊzyku angielskim, a w 2013 zostaáa przetáumaczona i wydana w jĊzyku polskim.
26 czerwca odbyáa siĊ promocja „Przewodnika po Tczewie i okolicy”, autorstwa Kazimierza Ickiewicza i Tadeusza
Magdziarza. Publikacja, wydana przez FabrykĊ Sztuk, zawiera skrótowe informacje na temat historii, zabytków i atrakcji
turystycznych, znajdujących siĊ zarówno w Tczewie, jak
i w okolicznych miastach czy wsiach. Przewodnik jest pozycją obowiązkową dla turystów odwiedzających Kociewie.
W listopadzie odbyáy siĊ aĪ 3 promocje. Pierwsza z nich
miaáa miejsce 7 listopada i byáa poĞwiĊcona ksiąĪce pt. „Na
tajnym froncie polsko-niemieckim. Polski wywiad w Prusach
Wschodnich 1918-1939”. Jej autor, dr Adam Szymonowicz,
opublikowaá wiele artykuáów poĞwiĊconych wywiadowi
II Rzeczypospolitej. W swojej najnowszej ksiąĪce, bazującej
na zdobytych materiaáach Ĩródáowych oraz obszernej dokumentacji archiwalnej, opisaá dzieje burzliwych sporów i gry
politycznej pomiĊdzy polskim oraz niemieckim wywiadem,
dziaáającym zarówno w Tczewie, jak i w najbliĪszej okolicy.
Zupeánie inny charakter miaáa promocja debiutanckiego tomiku wierszy „Moje rozmowy z Anioáem”, autorstwa
GraĪyny Zakrzewskiej, tczewianki i polonistki z Zespoáu Wychowania i Ksztaácenia im. Henryka Sienkiewicza
w Rudnie. Spotkanie poetyckie, jakie miaáo miejsce 8 listopada, i na które przybyáo bardzo wiele osób, potwierdza,
Īe zainteresowanie poezją jest ogromne. „Moje rozmowy
z Anioáem” spotkaáy siĊ z bardzo ciepáym przyjĊciem i juĪ
podczas promocji odniosáy spektakularny sukces. Poezja
GraĪyny Zakrzewskiej jest przepeániona nostalgią, tĊsknotą
za Bieszczadami oraz drugim czáowiekiem, jego przyjaĨnią, bliskoĞcią i miáoĞcią, wypeánioną nadzieją, marzeniami
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omysá stworzenia albumu pokazującego kulturĊ ludową Kociewia krąĪyá juĪ w mojej gáowie od dáuĪszego czasu. RozpoczĊáyĞmy od warsztatów etnograficznych prowadzonych przez etnologa KamilĊ Gillmeister,
na co dzieĔ pracującą w tczewskiej Fabryce Sztuk. Po zgáĊbieniu teorii na temat m.in. zwyczajów ludowych, obrzĊdów
Ğwiątecznych, wierzeĔ, sztuki ludowej, haftu i budownictwa
na Kociewiu przyszedá etap trudniejszy – zdjĊcia w plenerze – inscenizujące kulturĊ ludową Kociewia. Trud, zabawa,
przyjemnoĞü pozowania i pomysáowoĞü w jednym. Modelkami byáy osoby emocjonalnie związane z promocją Kociewia,
pasjonatki regionu, czáonkinie zespoáów folklorystycznych,
czáonkinie kóá gospodyĔ wiejskich z powiatu starogardzkiego. Najmáodsza uczestniczka zdjĊü miaáa trzy miesiące,
a najstarsza siedemdziesiąt trzy lata. CiĞnienie jak na profesjonalnym planie zdjĊciowym, na którym panowaáa máodziutka fotograf Kasia Manikowska. Wielokrotnie powiewaáo szaleĔstwem, a zapaá i pomysáowoĞü modelek momentami
byáy nie do okieáznania. Sesje odbywaáy siĊ m.in. w miejscowoĞciach Dáugie, Tczew, Pelplin, Nowa Cerkiew, Gniew,

Starogard, Lipy. Serdeczne podziĊkowania kierujĊ do osób,
które udostĊpniáy nam obiekty do fotografowania: Gospodarstwu Agroturystycznemu „Zagroda Powroty” w Lipach,
ks. proboszczowi w Nowej Cerkwi, pani soátys z miejscowoĞci Dáugie oraz wszystkim bohaterkom tej publikacji i przyjacioáom wspierającym trudne prace nad tym albumem.
Mam nadziejĊ, Īe album Z dziada pradziada – kultura
ludowa Kociewia, który wáaĞnie trzymasz w dáoni, stanie
siĊ oryginalną formą promocji naszego Kociewia, zachĊci
máodych do regionalizmu, a jego oglądanie sprawi Ci duĪo
przyjemnoĞci.
Autorem cađoħci tekstów jest Kamila Gillmeister.
Pani Alina Jeleē zapomniađa umieħciè jej nazwisko na
stronie redakcyjnej (przyp. red.).
O Stowarzyszeniu sáów kilka
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia powstaáo
27 czerwca 2007 roku z inicjatywy Wydziaáu Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Starogardzie GdaĔskim oraz
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rchiwalia, fotografie, dokumenty tczewskie zbieram od
kilkunastu lat. Ta swoista pasja narodziáa siĊ w poáowie lat dziewiĊüdziesiątych XX wieku. Jej rezultatem
jest cykl wydawniczy pt.: „Album Tczewski”. KsiąĪki ukazujące
siĊ od 1999 roku w ramach ww. serii dokumentują i upowszechniają
najnowszą historiĊ miasta. W czasach globalizacji i wszechobecnoĞci mass-mediów, gdy informacje przekazuje siĊ gáównie w formie nakáadających siĊ kadrów z krótkim komentarzem, uznaáem,
Īe najlepszym sposobem dotarcia do czytelnika i zmuszenia go
do choüby krótkiej refleksji bĊdzie forma albumu, pamiĊtnika
z fotografiami.
Dotychczas ukazaáo siĊ osiem publikacji z serii „Album
Tczewski”, wszystkie poĞwiĊcone są wybranym problemom,
czy teĪ obiektom. Taka charakterystyka dziejów Tczewa wydawaáa
siĊ byü celowa i wáaĞciwa. W ten sposób w jednym opracowaniu
znalazáy siĊ materiaáy jednorodne tematycznie. Po czasie okazaáo
siĊ, Īe jest to rozwiązanie nie najlepsze.
„Albumy Tczewskie” są swego rodzaju fotograficznym archiwum Tczewa. W duĪej mierze jego twórcami i bohaterami są tczewianie udostĊpniający archiwalia. Z roku na rok, roĞnie liczba osób
popierających idee tczewskiego pamiĊtnika i dostarczających nowe
zdjĊcia i dokumenty. Dlatego pierwotny zamysá wydawania
kolejnych tematycznych zeszytów „Albumu” staá siĊ nie do koĔca wáaĞciwy. Ciągle bowiem pojawiają siĊ nowe materiaáy posze-
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rzające naszą wiedzĊ o osobach i zdarzeniach juĪ opisanych i które mogáyby znaleĨü siĊ w juĪ opublikowanych zeszytach „Albumu”.
JeĪeli nie posiada siĊ jednego juĪ zamkniĊtego Ĩródáa,
a w kaĪdym momencie mogą pokazaü siĊ nowe dotąd nieznane
archiwalia wzbogacone o osobisty komentarz, to naleĪy przyjąü
inną koncepcjĊ pracy, taką, która pozwoli w kaĪdym momencie
i o kaĪdym czasie wykorzystaü to, co niesie nam Īycie.
Kolejne ksiąĪki z serii „Album Tczewski” bĊdą miaáy tytuá
„Fotografie do 1945 roku” lub „Fotografie po 1945 roku” opatrzone kolejną numeracją (1, 2, 3 itd.). KaĪda publikacja skáadaü
siĊ bĊdzie z trzech rozdziaáów: mieszkaĔcy, miasto, wydarzenia.
W ramach ww. rozdziaáów mogą pojawiaü siĊ róĪne tematy, zagadnienia. Archiwalia dotyczące spraw, które juĪ zostaáy rozpoczĊte, mogą byü publikowane w kolejnych ksiąĪkach. Takie
zaáoĪenie sposobu przedstawiania materii umoĪliwia wyjaĞnienie i zajmowanie siĊ problemem tak dáugo, jak pojawiają
siĊ nowe dokumenty. A zatem zawartoĞü kaĪdej ksiąĪki bĊdzie
obejmowaü materiaáy juĪ dawno zgromadzone jak i te, które
zostaáy pozyskane tuĪ przed drukiem, a kontynuują rozpoczĊty
wczeĞniej temat. Chciaábym, aby kaĪdy kolejny tom, zeszyt „Fotografii” zachĊcaá tczewian do przeglądania swoich zbiorów i ich
udostĊpniania w celu opisania czy teĪ wyjaĞnienia miejskich zdarzeĔ, zjawiska czy teĪ pokazania obrazów dokumentujących róĪne
aspekty Īycia tczewian.

KMR

Gminnego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych. Od
2009 roku jesteĞmy organizacją poĪytku publicznego. Obecnie zrzeszamy ponad dwieĞcie piĊüdziesiąt kobiet z powiatu
starogardzkiego, gáównie czáonkiĔ kóá gospodyĔ wiejskich.
Celem naszej organizacji jest m.in.: aktywizacja i integracja
mieszkaĔców wsi, dbaáoĞü o kulturĊ, tradycjĊ i dziedzictwo
kulturowe, upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki,
sportu i rekreacji, szerzenie kultury kulinarnej oraz pobudzanie aktywnoĞci zawodowej, spoáecznej i gospodarczej
mieszkaĔców regionu kociewskiego.
Naszą dziaáalnoĞü realizujemy poprzez: organizacjĊ kursów, szkoleĔ i pogadanek związanych z wszechstronnym
rozwojem ludnoĞci, wyrób produktów regionalnych, dbaáoĞü
o zabytki kulturowe i tradycjĊ, wydawanie materiaáów promocyjnych, broszurek, informatorów o tematyce dotyczącej
powiatu starogardzkiego i kultury Kociewia, a takĪe poprzez
wymianĊ doĞwiadczeĔ z innymi organizacjami o podobnych
celach.
DziaáalnoĞü wydawnicza:
a) Na zdrowie Kociewie z przepisami na nalewki
z owoców pochodzących z Kociewia;
b) Strój kociewski trend czy przeĪytek? – broszurka
informacyjno-edukacyjna o tematyce stroju kociewskiego;
c)
Z dziada pradziada – kultura ludowa Kociewia.
Alina Jeleē, Z dziada pradziada – kultura ludowa Kociewia, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., 2013, form. 21 x 29,7 cm, s. 120,
il., opr. twarda.

W rozdziale dotyczącym mieszkaĔców publikowane bĊdą
fotografie i dokumenty przedstawiające prywatne Īycie obywateli Tczewa – pojedynczych osób, rodzin i grup towarzyskich. Tutaj
znajdą swoje miejsce portrety i zdjĊcia caáych postaci wykonane
w celu upamiĊtnienia waĪnych rocznic, Ğwiąt czy innych zdarzeĔ,
takich jaki Ğluby, ĞwiĊta religijne, sáuĪba w wojsku, zabawy, wycieczki, spotkania towarzyskie.
Rozdziaá drugi poĞwiĊcony miastu zawieraü bĊdzie fotografie Tczewa, (pojawią siĊ tutaj widoki ogólne, zdjĊcia róĪnych fragmentów miasta czy teĪ wybranych obiektów. Szczególną wartoĞü posiadają obrazy Tczewa, uchwycone mimochodem przy
okazji wykonywania zdjĊü osobom podczas spacerów czy
wycieczek.
Archiwalia dotyczące wydarzeĔ, uroczystoĞci miejskich i pokazujące róĪne formy aktywnoĞci tczewian znajdą siĊ w trzecim
rozdziale. Obejrzymy tutaj fotografie dokumentujące dziaáalnoĞü
mieszkaĔców w organizacjach kulturalnych, sportowych, religijnych, politycznych. W tej czĊĞci kaĪdej ksiąĪki bĊdzie moĪna
równieĪ zobaczyü tczewian w szkole i w pracy. Niezwykle cenne
bĊdą zajĊcia przedstawiające najwaĪniejsze ĞwiĊta miejskie, manifestacje i wiece.
Pomimo, Īe publikacje noszą tytuá „Fotografie”, to nie ograniczają siĊ tylko do zwykáego prezentowania zdjĊü. KaĪdy
dokument, obraz, kadr bĊdzie opatrzony stosownym mniej lub
bardziej rozbudowanym komentarzem, podpisem, który pozwoli przybliĪyü zdjĊcie czytelnikowi. W niektórych wypadkach,
w szczególnoĞci dotyczących wizerunków pokazujących
prywatne Īycie tczewian, w podpisach mogą pojawiaü siĊ báĊdy. Nie zawsze otrzymane informacje od wáaĞcicieli fotografii moĪna zweryfikowaü w oparciu o posiadane naukowe
Ĩródáa.

Mam nadziejĊ, Īe pomoc setek tczewian pozwoli na stworzenie fotograficznego archiwum Tczewa i opisanie najnowszych dziejów miasta za pomocą obrazów. Czy i w jakim zakresie bĊdą z niego korzystaü kolejne pokolenia obywateli Tczewa
czas pokaĪe.

Józef Golicki, Album Tczewski. Fotograﬁe do 1945 roku, nr 1,
Gazeta Reklamowa Agencja Impresaryjna „Pop&Art”, 2013, form.
21 x 21 cm, s. 96, il., opr. miúkka.

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Paweã Pucek. Orõdownik nadziei
• Bartkowscy w historii Gniewu c.d.

Marcina Kãodziýskiego
Andrzeja Lubiýskiego

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

• Rozkoszna Dolina,czyli Wolentala historia prawdziwa c.d.

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

• W sprawie piaseckiej inskrypcji

Reginy Kotãowskiej
Grzegorza Woliýskiego

• Czarna Woda. Przyczynki do badaý nad historið
wsi i miasta Krzysztofa Kowalkowskiego
• Dziedzictwo kulturowe mojej „Maãej Ojczyzny” c.d.

Marty Murawskiej

Fot. Andrzej Grzyb

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

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

