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Od redakcji

To, co si  dzieje za przyczyn  Moskwy na Ukrainie, mocno niepokoi. Czy by budzi y si  u pione
potwory? Namawiam do przeczytania w „Tygodniku Powszechnym” nr 19 z 11 maja 2014 artyku u
Sofi Oksanen „Nigdy wi cej zdrady”. Warto.

Najwa niejszym wydarzeniem z ko ca kwietnia by a bez w tpienia wizyta Prezydenta RP Bro-
nis awa Komorowskiego na Kociewiu, a dok adniej w Pelplinie. Prezydent, po k dzieli Kociewiak, 
nada  katedralnemu kompleksowi pocysterskiemu w Pelplinie status Pomnika Historii. G owie Pa -
stwa towarzyszy  w odarz powiatu tczewskiego starosta Józef Puczy ski i burmistrz Pelplina Andrzej 
Stanuch. W katedrze i zespole budowli pocysterskich gospodarzem by  ks. biskup pelpli ski Ryszard 
Kasyna.

Podczas oficjalnego spotkania Prezydent Bronis aw Komorowski opowiedzia  anegdot  rodzinn
o spotkaniu m odego oficera, jego ojca, z pann  na poczcie. M ody oficer spyta  pann , gdzie  móg by
j  spotka . Panna odrzek a, e publicznie mo liwe jest to w ko ciele. Oficer poszed  do ko cio a w nie-
dziel  i przed msz  czy po mszy oficjalnie przedstawi  si . Dalej rzecz potoczy a si  tak, e „ta panna 
to moja mama”. 

Podczas wizyty pod koniec spotkania w refektarzu w imieniu Kociewiaków wr czy em Panu Prezy-
dentowi specjalnie przygotowan  na t  okazj  teczk  z dokumentami ko cielnymi, dotycz cymi przod-
ków mamy Pana Prezydenta. Dzi ki uprzejmo ci i pracy archiwalnej ks. prof. Anastazego Nadolnego 
przekaza em wypisy z akt ko cielnych si gaj ce osiemnastego wieku.

Podczas krótkiej rozmowy z mam  Pana Prezydenta przekona em si , e wie o swoich rodzinnych 
stronach wiele i czuje si  Kociewiank .

Po k dzieli najstarszym odnotowanym kociewskim przodkiem pana Prezydenta (genealogia Zie-
li skich z Nowej Cerkwi i Wielkiego Garca) jest Jan Zieli ski ur. oko o roku 1781, zm. 11.10.1851 
w Ro entalu i jego ona Ewa Zeyda/Sayda ur. w roku 1792, zm. 8.07.1852 w Ro entalu.

Wracam z Pelplina drog  mi dzy anami zielonych zbó  i kwitn cych rzepaków. W wiosennym 
krajobrazie jest niesko czenie wiele nadziei, zapowiedzi przysz ych plonów, po prostu ycia, które 
mno y si .

Za dni kilka b dzie kolejna ksi ka poetycka Jana Majewskiego, ponad 90-letniego nestora poetów 
pomorskich. Poezja m dra i pi kna.

 Drugi z wielkich poetów z Kociewia, Franciszek Kamecki wi towa  17 maja br. 50-lecie kap a -
stwa.

Poeci czyni wiat pi kniejszym, otwieraj  nam oczy na urod  naszych dni.
Tadeusz Majewski namawia  mnie, abym przeczyta  kilka wierszy pierwocin poetyckich Kacpra 

Machowskiego. Warto – mówi  – przeczytaj.
Przeczyta em i jestem pod wra eniem. Talent niew tpliwy. Gotowy, jak si  zdaje pe en, mówi cy

w asnym g osem, nietuzinkowy poeta. Trzeba otworzy  przed nim poetyck  drog , bo przecie  jego dar 
winien rozwin  si  i trwa .

Andrzej Grzyb
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 Starogard Gd., 16 kwietnia 
W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bernarda 

Sychty w Starogardzie Gd. odby a si  promocja wydawnictw 
kociewskich. W trakcie spotkania uwag  po wi cono czterem 
nowo ciom wydawniczym. Ryszard Szwoch zaprezentowa
czwarty tom „S ownika biograficznego Kociewia”. Dr Micha
Kargul przedstawi  zebranym zeszyt 7 „Tek Kociewskich”. Mi-
ros aw Kalkowski omówi  dwie publikacje, pierwsz  z nich by a
Ksi ga Pami tkowa IV Kongresu Kociewskiego. Z kolei druga 
ksi ka stanowi wspó autorstwo z Romanem Preisingiem i nosi 
tytu  „Pozdrowienia z Kociewia. Album starych pocztówek”. 
W trakcie promocji ksi ek senator Andrzej Grzyb wr czy
uczestnikom spotkania najnowszy numer „Kociewskiego Ma-
gazynu Regionalnego”.

 Malenin, 11 maja
W Jab oniowym Dworku w Maleninie odby a si  dorocz-

na Majówka „Pracodawców Pomorza” pod nazw  „Majówka 
Kwitn cej Jab oni”. Jej organizatorem by a Fundacja Kociewie 
we wspó pracy z „Pracodawcami Pomorza” oraz Lokaln  Gru-
p  Dzia ania „Wst ga Kociewia” w Tczewie. Patronat honoro-
wy nad imprez  obj  Marsza ek Województwa Pomorskiego 
Mieczys aw Struk. Majówka mia a na celu promocj  regionu 
kociewskiego i stanowi a nawi zanie do jego zwyczajów i tra-
dycji.

 Gniew, 12 maja
Na Zamku w Gniewie odby y si  wojewódzkie obchody 

Dnia Stra aka. W uroczysto ciach wzi  udzia  m.in. minister 
sprawiedliwo ci, reprezentanci w adz samorz dowych i lokal-
nych. Przybyli równie  stra acy z Ukrainy i przedstawiciele 
w adz rejonu solecznickiego na Litwie. Zas u onym stra akom
wr czono awanse oraz odznaczenia. Rozstrzygni to równie
plebiscyt na „Stra aka Pomorza”.

 Gruczno, 17 maja
W parafii w. Jana Chrzciciela w Grucznie, wi towano z oty

jubileusz kap a ski ks. pra ata Franciszka Kameckiego.
Uroczysto  rozpocz to msz w. koncelebrowan  z prze-

wodniczeniem ks. biskupa dra hab. Wies awa migla, z bratem 
Jubilata ks. Feliksem oraz z innymi kap anami. W uroczysto ciach
wzi o udzia  wielu zacnych go ci oraz rodzina, krewni, przy-
jaciele i parafianie. Praca duszpasterska ks. Franciszka Kamec-
kiego przynios a wspania y plon i budzi od lat uznanie. Nale y
równie  podkre li , e Jubilat posiada bogaty dorobek poetycki.

 Tczew, 18 maja
Ks. Stanis aw Cieniewicz równie wi towa  z oty jubi-

leusz wi ce  prezbiteratu. Uroczysto  rozpocz to msz w.
w parafi i na Suchostrzygach, w której uczestniczyli m.in. bisku-
pi pelpli scy – Ryszard Kasyna i Wies aw migiel oraz w adze
miasta i powiatu. Ksi dz Cieniewicz wi cenia kap a skie
przyj  w 1964. W 1980 zosta  mianowany proboszczem parafi i 
Naj wi tszej Maryi Panny Matki Ko cio a w Tczewie, pe ni
do kwietnia 2013 roku funkcj  dziekana dekanatu tczewskiego. 
Otrzyma  tytu  pra ata honorowego papieskiego oraz kanonika 
Kapitu y Katedralnej Pelpli skiej. Za wieloletnie krzewienie 
idea ów „Solidarno ci” w adze Tczewa nada y mu w 1990 roku 
tytu  honorowego obywatela miasta.

Ocypel, 24 maja
Pogoda nie dopisa a, mimo to sobotni festyn cieszy  si

ogromnym powodzeniem mieszka ców jak i turystów. Organiza-
torem by o Stowarzyszenie Przyjació  Ocypla na czele z prezes pa-

ni  Izabel  Stawick . Zadbali oni o wiele atrakcji. Ko o Gospody
Wiejskich przygotowa o przypyszne przysmaki, a najwi kszym
wzi ciem cieszy a si urawinówka po mermecku, któr  wed ug
starych receptur przygotowuje znana ju Dagmara Mazurek, 
prowadz ca w Mermecie agroturystyczn  kwater . Pani Dag-
mara w swym pi knym stroju kociewskim ze swoim stoiskiem 
uczestniczy niemal na ka dej imprezie, nie tylko na Kociewiu, 
ale bywa te  w Warszawie, ebie, Krakowie... Posiada ju  6 
certyfikatów na swe wyroby.  

 Osie, 25 maja
Na cie ce rowerowej Osie – Tle  pojawi o si  mnóstwo 

wielbicieli aktywnego wypoczynku. Idea biegu, marszu, jazdy 
rowerowej, jazdy na rolkach lub te  marszu z kijkami Nordic 
Walking powsta a 4 lata temu z okazji beatyfikacji Papie a Jana 
Paw a II. W tym roku bieg by  wyrazem wdzi czno ci za dar 
kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka. Pomys odawc  biegu 
i jego organizatorem jest proboszcz oskiej parafii ks. Konrad 
Baumgart, wspomagany przez ksi dza wikariusza Stanis awa
Olszewskiego, stra aków z OSP Osie, policjantów oraz wolon-
tariuszy. W tym roku w biegu wzi o udzia  a  110 osób, w tym 
oscy duszpasterze. 

 Zblewo, 1 czerwca
W tym dniu odby  si  Nadba tycki Festiwal Orkiestr D tych.

Imprezie towarzyszy o has o „Swoje Pokochajcie- S siadów po-
znawajcie”. Organizatorami by o Nadba tyckie Centrum Kultury 
w Gda sku oraz gmina Zblewo. Patronat nad wydarzeniem ob-
j  minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojew-
ski. Poza bogatym programem muzycznym przygotowano tak e
atrakcje dla najm odszych z okazji Dnia Dziecka.

 Starogard Gd., 3-4 czerwca
Dwa dni trwa  XIX Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janu-

sza St. Pasierba. Organizatorem konkursu by  Zespó  Szkó  Po-
nadgimnazjalnych w Pelplinie, Liceum Ogólnokszta c ce im. ks. 
Janusza St. Pasierba oraz Miejski O rodek Kultury w Pelplinie. 
Festiwal sk ada  si  z trzech cz ci: konkursowej, warsztatowej 
oraz koncertowej. W konkursie wzi y udzia  reprezentacje szkó
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i domów kultury (w kate-
gorii juweniliów i esejów tak e studenci wy szych uczelni). Im-
preza mia a charakter ogólnopolski. Podczas otwarcia konkursu 
uczestnicy spotkali si  z poet  Krzysztofem Koehlerem. Pó niej
by y recytacje, poezja piewana, programy poetycko-muzyczne 
oraz koncert laureatów. Wydarzeniu towarzyszy  koncert poetyc-
ko-muzyczny “Budujcie na skale” z okazji 15. rocznicy wizyty 
Ojca wi tego Jana Paw a II w Pelplinie. Teksty Karola Wojty y
czyta y El bieta Goetel i Jerzy D bkowski, a opraw  muzyczn
tworzy  zespó  Trio Pelplinensis. 

 Tczew, 5 czerwca
Z okazji 25-lecia wyborów czerwcowych’89 Fundacja 

Orange i Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zorganizo-
wa o „Spotkanie z pasjami” – telekonferencj  z udzia em saty-
ryka Jerzego Kryszaka, wspó redaktora programu telewizyjne-
go „Polskie ZOO”.

Spotkanie by o okazj  do wspomnie  i refleksji na temat 
prze omowych wydarze  w najnowszych dziejach Polski oraz 
prób  odpowiedzi na pytanie, czy spojrzenie na przesz o
z przymru eniem oka jest dobr  metod  na wyci ganie wnio-
sków na jej temat. 

Dwa razy w miesi cu odbywaj  si  telekonferencje ze zna-
nymi osobami, które opowiadaj , w jaki sposób realizuj  swoje 
marzenia.

Wydarzy o si  na Kociewiu...
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REGINA KOT OWSKA

Rozkoszna Dolina,
czyli Wolentala historia prawdziwa

c z    d r u g a

Z PRZESZ O CI REGIONU

Wiano królewskich starostów

Po pokoju toru skim w 1466 roku wie  Wolental przy-
nale na do starostwa gniewskiego znalaz a si  w granicach 
powiatu tczewskiego. W tym czasie starostwo to dzier y
Jakub Kostka herbu D browa, któremu na jego wykup da
zezwolenia sam król. Po wojnie trzynastoletniej by o ono 
panis bene merentium (chlebem dobrze zas u onych) rozda-
wane przez monarch  jako niegrodowe.

W 1521 roku wydany zostaje konsens króla Zygmunta 
Starego dla Achacego Czemy27, podkomorzego pomorskie-
go i starosty starogardzkiego, na wykup m.in. wsi Volental 
w dystrykcie gniewskim z r k Tomasza i Stanis awa Czer-
wi skich oraz Gertrudy i Katarzyny – ich sióstr oraz innych 
posiadaczy28. By  mo e, e w ten sposób król chcia  nagro-
dzi  jego udzia  w wojnie polsko-krzy ackiej 1519-1521.

W 1565 roku wie  stanowi a w asno  królewsk  w sta-
rostwie gniewskim. Obejmowa a 50 w ók29 na urodzajnym 
gruncie le nym. Z tego 5 anów30 posiada  so tys31. Do jego 
powinno ci nale a o rozwo enie listów i pilnowanie gbu-
rów w czasie niw. Ponadto na 45 w ókach osiad ych by o
14. ch opów z obowi zkiem corocznego czynszu po 2 grz. 
z ka dej w óki wraz z odstawieniem 2. kur oraz skoszeniem 
3. kop yta albo pszenicy w czasie niw, j czmienia wed ug
„wymiary” i cz ci k. Mieli te  obowi zek dostarczenia 
do zamku drewna z puszczy od Piaseczna po 1. „wiertlu”, 
co okre lano na 4 wozy z 2. w ók. W czasie zimy zobowi -
zani byli do dostarczenia chrustu i innych prac zale nie od 
potrzeb pana, podobnie zreszt  jak wie  P czewo. Poza tym 
plebanowi ko cio a w P czewie obowi zani byli dostarczy
po 1/2 wiertni yta32 i tyle  owsa z ka dej w óki i po 1. wo-
zie drewna. Karczmarz p aci  czynszu 2 grz. Czterech za-
grodników33, którzy mieli ogrody powinni ci  po 3 kopy 
yta. Inne prace wykonywane by y za pieni dze. Mieszka -

cy wsi mogli bra  drewno budowlane z Puszczy Osieckiej34.
W tym e roku król zg asza  zastrze enia odno nie dzier a-
wy wsi Klonówka przez Czerwi skiego, który j  otrzyma
odst piwszy królowi wydzier awion  wie  Wolental35.

W 1570 roku wie  w dalszym ci gu stanowi a w asno
królewsk  w starostwie gniewskim, którego starost  by
Achacy Czema – syn. Wielko  jej area u wynosi a 50 a-
nów, w tym 5 anów so tysowych. Z tego odstawia a powin-
no ci po 20 groszy36 od ana. We wsi funkcjonowa a karcz-
ma doroczna, to znaczy, e sprzedawano w niej na podstawie 
rocznej umowy dworski alkohol po cenach podyktowanych 
przez pana. Tego czynszu p aci a 20 gr. Ponadto za wyszynk 
gorza ki, czyli sprzedawanie alkoholu, który wypijany by
na miejscu zakupu p acono 6 gr. i 45 gr. czopowego, czyli 
podatku od wyrobu, importu i sprzeda y piwa, wódki i mio-

du. Dochody z czopowego pocz tkowo wp acane by y do 
Skarbu Pa stwa, pó niej przeznaczano je na wojsko, cho
zawsze szlachta uiszcza a je z du ym oporem. Jako budowla 
karczma by a bardzo prosta. Sk ada a si  z izby szynkowej, 
a przy traktach dobudowywano do niej pokoje zajezdne dla 
go ci i stajnie dla koni. Z biegiem lat takie karczmy dorocz-
ne zast powa y karczmy dziedziczne. By y one o rodkami
produkcji na szerok  skal , przedstawiaj c cz sto równo-
warto  m yna czy targu. Usytuowana przy trakcie dodawa a
osadzie znaczenia gospodarczego i podnosi a jej stopie  roz-
woju. Poza produkcj  piwa i miodu istnia  na terenie karcz-
my tak e wypiek ciasta na sprzeda  i warsztat naprawiaj cy
kupieckie wozy.

W tym czasie mieszka o w Wolentalu czterech zagrodni-
ków, z których trzech p aci o po 4 gr. czynszu i jeden z op at
6 gr. By o we wsi dwóch rzemie lników zwanych te  cha up-
nikami37. Ci p acili po 12 gr. czynszu. I jedna biedna niewiasta
obci ona by a obowi zkiem czynszowym wysoko ci 8 gr.38.

Usprawnienia w rolnictwie – trójpolówka, techniczne 
ulepszanie produkcji rolnej – p ug elazny, narz dzia rol-
nicze, a tak e poszerzanie area u ziemi uprawnej poprzez 
wyr b lasów i osuszanie bagien, przyczyni  si  do rozwoju 
wsi. W zasadzie gospodarstwa ch opskie, dotychczas samo-
wystarczalne, wobec pojawiaj cej si  nadwy ki produk-
cji rolnej i wzrostu dochodów ch opa, pozwala y ludno ci
wiejskiej utrzyma  osoby niezaanga owane w upraw  roli. 
Coraz cz ciej na wsi pojawiali si  cha upnicy, rzemie l-
nicy i kupcy. Niejako wymogiem czasów sta  si  wówczas 
w Wolentalu kowal, ko odziej, szewc, rze nik. W katego-
rii produkcji rzemie lniczej nale y te  traktowa  istniej c
w Wolentalu karczm . Cz sto za profesje rzemie lnicze a-
pali si  ch opi zagrodowi.

W drugiej po owie XVI wieku Wolental o 110 anach
kmiecych i folwarcznych liczy  424 mieszka ców.

W 1598 roku wie  w dalszym ci gu mia a 50 anów
i liczy a 15 ch opów, cznie z so tysem. Taksa chleba na 
rok 1598 g osi a: Kiedy wiertnia yta kosztowa  b dzie 10 
gr., chleb groszowy ma wa y  16 funtów39 i 25 ótów40; kiedy 
wiertnia yta kosztowa  b dzie 20 gr., chleb groszowy ma 

wa y  8 funtów i 12 ótów; kiedy wiertnia yta kosztowa
b dzie 40 gr., chleb groszowy ma wa y  4 funty 6 ótów41.

W XVI w. pod wzgl dem skarbowym, s dowym i sejmi-
kowym Wolental nale a  do powiatu tczewskiego.

Szwedzkich kroków odg os

Od pocz tku XVII w. Korona boryka a si  z licznymi 
wojnami. Na pó nocnych rubie ach by y to g ównie zmaga-
nia ze Szwedami, którzy pojawili si  na Pomorzu, z zamia-
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rem zdobycia dominuj cej pozycji nad Ba tykiem i przej -
cia kontroli nad handlem morskim. Dodatkowym powodem 
wrogo ci by  spór mi dzy polsk  i szwedzk  ga zi  dynastii 
Wazów.

W latach 1655-1660 kraj pustosz  wojska króla szwedz-
kiego Karola X Gustawa.

Jako wie  królewska Wolental powinien wystawi
z 50 w ók dwóch piechurów wybra ców, po jednym 
z 20 anów... ze wsi królewskich ma by  jeden cz owiek
na pieszego obrany..., któryby si  do tego sam dobrowol-
nie... mi dzy inszemi mielszy i dostateczniejszy i do po-
trzeby wojennej pochopniejszy...42. Wybraniec otrzymy-
wa  w asne gospodarstwo, by  zwolniony od wszelkich 
powinno ci, natomiast zobowi zany by  do stawienia si
na wezwanie z uzbrojeniem. Nic nie wiadomo czy takiego 
lemana43 Wolental, jako wie  królewska, wystawi  w tym 
czasie, chocia  taki  pobór zosta  zarz dzony w dobrach 
królewskich i ko cielnych, a wojskiem tym dowodzi  wo-
jewoda malborski Jan Wejher. 

Wiadomym jest natomiast, e w wyniku nadu y  i gwa -
tów, jakich dopuszczali si  Szwedzi na ludno ci rodzimej, 
ch opi masowo chwytali za bro  i sami szukali obrony przed 
nieprzyjacielem, o czym wiadcz  zachowane z relacji ust-
nych, dzi  na karb legend i poda  spisane opowie ci. Jedna 
z takich mówi, e wie niacy z Wolentala wymordowali, czy 
te  zat ukli, niewielki oddzia  szwedzkich o nierzy. Potem 
rozebranych i ogolonych wrzucili do studni, co dzi  odebra-
liby my jako profanacj  zw ok. Szwedzi jednak byli lutera-
nami, wi c kmiecie, nie rozumiej c ich odst pstwa od wiary, 
traktowali ich jak ludzi wykluczonych przez Boga, bez czci. 
Takie barbarzy skie dzia anie podyktowane te  by o potrze-
b  czasów. Odwetem naje d cy by oby spalenie wsi i wyci -
cie w pie  ca ej jej ludno ci.

Te trwaj ce od pocz tku wieku do 1660 roku wojny wy-
niszczy y do  dobrze prosperuj c  u schy ku XVI w. go-
spodark , tak, e po ich zako czeniu, jak podaj ród a, wie
by a ca kiem zburzona44. Obok zniszcze , ognia i mierci
wojny przynosi y ze sob  kl sk  zaraz. Epidemie zabija y
zarówno Szwedów jak i miejscowych. Broni c si  przed 
nimi cz sto opuszczano domostwa uciekaj c w lasy z dala 
od ludzkich siedzib. W czasie wojen szwedzkich taka zaraza 
grasowa a po okolicy w 1658 roku, zbieraj c obfite niwo.
Tych, którzy umierali chowano w oddzielnych, oddalonych 
od osady miejscach. Taki cmentarz choleryczny istnia  te
przy parafii P czewo i w Wielkim Bukowcu45. W lasach te
szukano schronienia przed przetaczaj cymi si  wojskami.

Lustracja starostwa gniewskiego z 1664 roku opiewa a,
e Wolental mia  50 w ók ziemi. Z osiad ej w óki dawa  po 

pó  korca yta i owsa46.
Starostwo gniewskie, w którego granicach niezmiennie 

znajdowa a si  wie  Wolental zarz dzane by o przez zna-
komite rody szlacheckie Lubomirskich, Zamoyskich i Ra-
dziwi ów. Od 16.03.1667 roku ostatecznie wszed  w jego 
posiadanie marsza ek wielki koronny Jan Sobieski, przej w-
szy te dobra od Krystyny Anny Radziwi owej, wdowie po 
Albrechcie Stanis awie. Po wyborze na króla Sobieski powi-
nien by  zwróci  starostwo, ale zatrzyma  je dowodz c, e
to ekwiwalent za sumy po yczone Micha owi Korybutowi 
Wi niowieckiemu47. Pod jego zarz dem nast puje rozkwit 
gniewskiej domeny.

Trudno orzec, czy nowe przywileje, jakie otrzyma a wie
Wolental w 1667 roku s  tego nast pstwem. Zapewne, na-
tomiast, jako dobry gospodarz, ze wzgl du na d ugotrwa e
gospodarcze skutki wojen szwedzkich w roku 1682 niektóre 

w óki w Wolentalu nada  osadnikom jako wolne48. Rzadko 
si  zdarza o, by w a ciciele z upionych terenów obejmowali 
ulgami swoje w o ci, daj c zwykle nale no ci mimo kata-
strofalnej sytuacji poddanych.

Przez pewien okres czasu w Wolentalu by y dwie karcz-
my, co wiadczy o i o wielko ci i o zasobno ci wsi, bo by o
to niecz ste zjawisko we wsiach nieko cielnych. Po woj-
nach szwedzkich znów pozosta a tu jedna karczma. Wa ne
to te  ze wzgl du na pokoje zajezdne dla podró nych. Przez 
Wolental prowadzi  i prowadzi trakt na Starogard. Tu cieka-
wa informacja o etyce samych karczmarzy, zapewne i dzi
przydatna: Karczmarz powinien by  zawsze trze wy, czujny 
i baczny, bo ró ne w ró nych g owach znajduj  si  fantazje: 
znajduj  si  tanecznicy, s  napastnicy i z odzieje. Karczmarz 
ma by  ludzki, ka demu uprzejmy i dogodny. Wszelki ha as
musi wcze nie u mierza , narz dzia kalecz ce usuwa .
Karczmarz ma mie  muzyk  zwyczajn : dud  i skrzypka, któ-
rym tanecznicy p ac , osobliwie ci, którzy w ta cu przodku-
j , ma jednak pewnych czasów utraktowa  muzyk , aby si
od niego gdzie indziej nie oddala a, albowiem szynk bez mu-
zyki, wóz bez smarowid a, taniec bez dziewki za nic nie stoi. 
Miary sprawiedliwe ma trzyma . Za wyszynkowanie 20-tu 
beczek piwa powinien dosta  21-sz  tak zwanego „wkupne-
go”, to  i od wódki. Z roli ma dawa  czynsz na w. Marcin, 
nie ma odbywa  kolejnej stró y ani adnej robocizny, ale by
na us ugi go ci, mie  w pogotowiu jad o dla ludzi, obroki 
dla koni. Karczmarka winna baczy , aby obku w kredzie 
nie wyrzyna a i dwóch kresek za jedn  pijanemu ch opu nie 
znaczy a, piwa w konewki z góry nie pieni a49.

W 1749 roku dwie dzia ki wielko ci 6 w ók przy czono
do Bukowca. By o to d ugotrwa ym nast pstwem zniszcze
i wyludnienia dokonanych w Wolentalu w czasie wojen 
szwedzkich. Niektórych pól, z racji wielkiego zubo enia
gburów, którzy spadli nawet do kategorii zagrodników, 
i z powodu braku sprz aju, podstawy samodzielnej gospo-
darki, ci gle nie obsiewano. Henryk Sienkiewicz …patrz c
na wielk  wsi ruin  i podda stwa szczup o  i ubóstwo…
drug  wojn  pó nocn  te  nazwa  potopem. 

W 1770 roku w o ciami Wolentala w starostwie gniew-
skim, zarz dza a (Henrietta) Henryka Karolina z Lubomir-
skich, wdowa po polskim generale artylerii Karlu Georgu 
Fredrichu von Flemingu (Karolu Jerzym Fryderyku Fle-
mingu).

Pod pruskim zaborem

Utrata niepodleg o ci w 1772 roku i utrata kontaktu 
z Rzeczpospolit  w nast pnych latach mia a wp yw na ruchy 
migracyjne lokalnej spo eczno ci. Dot d wie  jednolita pod 
wzgl dem wyznaniowym coraz cz ciej by a zamieszkiwana 
przez wyznawców innej religii. Pojawili si  niemieccy ewan-
gelicy i ydzi, cho  ich liczebno  zawsze by a niewielka.

Nowym ci arem, jaki zaborca, król pruski, na o y  na 
ludno  wiejsk  by y szarwarki na rzecz pa stwa, czyli prace 
przy fortyfikacji. Rujnowa y one ywy inwentarz i odrywa y
ch opów od prac polowych. W adze pruskie podsumowa y, 
e zasta y na wsi polskiej tylko ciemnot  i zaniedbanie, któ-

remu dopiero oni postanowili zaradzi .
W 1789 roku wie  Wolental liczy a 83 dymy.
Wraz z utrat  niepodleg o ci nast pi y te  zmiany admi-

nistracyjne. W wyniku reorganizacji powsta y dwie nowe 
prowincje: Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie. Te dru-
gie tworzy y specyficzny amalgamat, cz sto diametralnie 
ró nych regionów. W ich sk ad wesz a pruska Pomezania 
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z ziemi  malborsk  i sztumsk , Elbl g, ale tak e i Pomorze 
Gda skie, Ziemia Che mi ska, Lubawska, Wa ecka, Kocie-
wie oraz Kaszuby. Podzia  ca kowicie absurdalny i ahisto-
ryczny, zreszt  na przestrzeni lat obie prowincje po czono,
by potem powtórnie je podzieli . Stolic  Prus Zachodnich 
do 1793 roku by  Kwidzyn. W ramach prowincji funkcjo-
nowa o 8 powiatów: malborski, che mi ski, micha owski,
chojnicki, starogardzki, tczewski, kwidzy ski i gda ski.
W 1793 roku stolic  prowincji zosta  Gda sk. W 1815 roku 
wprowadzono nowy, jednolity system administracji tery-
torialnej, tym razem dziel c kraj na: prowincje, rejencje, 
powiaty, oraz gminy wiejskie i miejskie. Wtedy te  wyod-
r bniono w prowincji Prusy Zachodnie dwie rejencje: kwi-
dzy sk  i gda sk , w której granicach znalaz  si  powiat 
starogardzki. Na takim tle zacz a kszta towa  si  instytu-
cja samorz du terytorialnego. Wolental nale a  do 5. okr gu
wyborczego Ko cierzyna – Starogard. W tym okr gu Wo-
lental, Czarnylas, Wielki Bukowiec i P czewo stanowi y
wspólny obwód. Wybory odbywa y si  w systemie kurial-
nym na okres 6 lat, przy czym co 2 lata wymieniana by a 1/3 
sk adu cz onków. W wyniku wyborów w sejmiku powiato-
wym z tego obwodu interesy mieszka ców reprezentowa
Antoni Felski z P czewa50. Na czele powiatu sta  landrat. 
Kompetencje landrata by y bardzo szerokie: od spraw ad-
ministracyjnych, celnych, policyjnych poprzez inspektoraty 
budowlane, rolne i o wiatowe51.

Nast pny przemarsz wojsk kolejny raz rujnowa  w o ci
kmiece i pa skie w 1807, 1812 i wracaj c w 1813 roku. Tym 
razem przez Pomorze przetacza y si  szeregi armii napole-
o skiej. Francuzi traktowali ten kraj jako ziemi , która musi 
ich wy ywi . Wysokie kontyngenty i ci ar utrzymania woj-
ska, rabunki, spustoszenia, zniszczenie mocno nadwyr y y
gospodark . Napoleon nie przy czy  Kociewia do Ksi stwa
Warszawskiego, a nadzieja ostatecznie umar a, gdy g odne
i obszarpane resztki jego armii wraca y spod Moskwy. 

Migracje ludno ci, zwi zane nie tylko z dzia aniami wo-
jennymi, ale i zmian  sposobu gospodarowania, sprawia y, 
e do Wolentala, jak wspomniano, trafiali tak e ludzie in-

nych wyzna . W 1843 roku zachowana drukowana staty-
styka wymienia w Wolentalu 3. wyznawców wiary Stare-
go Zakonu na ok. 500 mieszka ców wsi. Gmina izraelska 
w powiecie starogardzkim, do którego wówczas nale a  tak-
e Tczew, liczy a cznie 1193 wyznawców Moj eszowych.

W 1818 roku akt w asno ci gospodarstwa w Wolentalu 
otrzyma  Pawe  Arasmus. Józef Arasmus prowadzi  skrz t-
ne zapiski gospodarcze w niepozornym notesiku z dat  na 
ok adce 1893 roku, chocia  pierwsza informacja pochodzi 
z 1892 roku. Wszystko w dobie germanizacji zapisywane po 
polsku, a w a ciwie polskimi literami w gwarze przez samo-
uka. Zapisy fonetyczne.

W roku 1893
Draszonietym Psz nicy. 152 korcy i Pu  korca. Be a Dro-

ga 5 Marek i 69 fenykof.
Od zniw w roku 1893 be o przedane.
25 G si po 2 M 75 fenikow da o 69 M.
Krowa 113 ˝ M.
ZaKrowe 112 Merek
dwa korce yta po 5 M razem 10 Marek
za dwa korce pszenicy 11 ˝ M.
za 5 korcy yta 15 M.
za kapust  12 M.
za Pszenic  za 199 Korcy po 5 M 60 razem 744 M 80 f.
Narok 1893 udraszaszowelim ofsa 85 korcy i 2/1 korca
Posledniego (?) 7 korcy i 2/1 korca52.

Zapiski w notesie ko cz  si  w roku 1898 roku. Gospo-
darz skrupulatnie w nich odnotowa  nawet zakup butów, czy 
dopuszczanie byd a, koni i trzody do rozp odu.

W Wolentalu posiada  swoje gospodarstwo rolne Mie-
czys aw Paderewski (1889-1965). Po mierci ony, Ha-
liny z d. G owackiej53, wychowywa  czwórk  dzieci, sy-
nów: Bogus awa54, Zbigniewa, W adys awa i córk  Zofi
(z m a Janicka). Sentencj  postanowienia spadkobierców 
jedynie syn Bogus aw zachowa  prawa dziedziczenia tego 
gospodarstwa rolnego o obszarze 18,77 ha, zapisanego 
w ksi dze wieczystej: Wolental Nr 143 prowadzonej przez 
Powiatowe Biuro Notarialne w Starogardzie Gd. to gospo-
darstwo w 1968 roku zakupi  od Bogus awa Paderewskie-
go Wac aw Bakalarz. 

Ziemie stanowi ce area  wsi Wolental tworzy y du e ma-
j tki i gospodarstwa ch opskie. W „Ksi dze adresowej” z 1923 
roku zanotowano, jako najwi ksz , posiad o  ziemsk  Walte-
ra Horstmanna. Ogólny area  roli jego liczy  332 ha. Czystego 
dochodu katastralnego otrzymywa  3804 mk rocznie. Samej 
ziemi ornej pod uprawy by o 203 ha i 30 ha k. Nie podano 
pozosta ych u ytków typu pastwiska, czy lasy. Podano po-
nadto, e utrzymywa  hodowl  koni zimnokrwistych i byd a
czarno-srokiego nizinnego. Obok niego gospodarzy  na 70 ha 
Adolf Splitter. Ziemi pod zasiewy mia  42 ha, k 14 ha, pa-
stwisk 12 ha, 2 ha nieu ytków. Przynosi o mu to rocznego do-
chodu 1174 mk. Trzeci co do wielko ci maj tek posiada  Janca 
Franc. Wielko  ogólna 59 ha – rola 45 ha, ki 6 ha, pastwiska 
6 ha, nieu ytki 2 ha. Dochód roczny 709 mk55.

Kolejny spis gospodarstw z 1929 roku podaje wiel-
ko  maj tku Horstmanna w tym samym areale, tj. 332 h, 
ale zmieni  si  nieco jego podzia : do 203 ha roli i 109 ha 

k i pastwisk oraz 20 ha nieu ytków, w które wchodzi y
m.in. podwórza i drogi. W maj tku wyspecjalizowano si
w hodowli zarodowej byd a czarno-bia ego nizinnego. 
W tym celu zbudowana zosta a du a obora. Drugi maj tek
posiada  Splitter Adolf. Ogólna powierzchnia gospodarstwa 
liczy a 69 ha, w tym grunty orne 42 ha, ki i pastwiska 45, 
nieu ytki 2 ha. Dochód katastralny roczny z tego gospodar-
stwa wynosi  1063 mk. Nie ma ju  informacji o maj tku
Jancy w spisie, ale o ziemi w r kach Skarbu Pa stwa, której 
wielko  wynosi a 59 ha, z czego 45 ha grunty orne, 12 ha 

ki i pastwiska, 2 ha – nieu ytki. Roczny dochód – 690 mk. 
Mo liwe, e s  to grunta po maj tku Jancy. S d powiato-
wy dla tych maj tków znajdowa  si  w Starogardzie. Ad-
ministracyjnie podlega y wójtostwu w Skórczu. W maj tku
Horstmanna by  telefon – Skórcz 9. Wa nym czynnikiem 
rozwoju tych maj tków by a blisko  stacji kolejowej w P -
czewie oddalonej o 4 km i nieco dalej w Skórczu56.

Akt w asno ci i zapiski gospodarskie Arasmusa 
z Wolentala
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Walter Horstmann pojawi  si  w Wolentalu pod koniec 
XIX w., prawdopodobnie w roku 1890. Brak informacji 
(na chwil  obecn ) o tym, jak wszed  w jego posiadanie 
i kto wcze niej posiada  te w o ci. Zachodniopruska rodzi-
na Horstmanna spokrewniona by a z rodzin  Winkelhausen. 
Ci natomiast byli w a cicielami Wytwórni Wódek, Likierów 
i Koniaków w Starogardzie Gd.57.

Ponadto na prze omie wieku XIX/XX we wsi Wolental 
by o 21 posiad o ci gburskich, tj. zamo nych, najcz ciej
wolnych ch opów, posiadaj cych w asne du e gospodar-
stwa i 33 zagrodowych, czyli niedu ych gospodarstw wiej-
skich z obej ciem, budynkami i podwórzem. W ród du ych
gburów wspominaj  miejscowi jeszcze Niemców: m ode-
go i starego Styg . Stary nie by  gospodarzem58. cznie
grunty Wolentala wynosi y 844 ha ziemi, w tym ornej 
708 ha i 73 ha k59.

W nocy z 22 na 23 lipca 1902 roku u gospodarza Rabee 
wybuch  po ar. Doszcz tnie spali a si  stajnia, w której sp o-
n y te  dwa konie i jedena cie sztuk byd a rogatego60.

Na pocz tku XX w. w Wolentalu w pobli u Bulwarku 
by a cegielnia. W latach 1905-1913 z ceg y tam produkowanej 
wybudowano w Skórczu dworzec i pozosta e budynki stacyj-
ne. Z tej samej ceg y zbudowano poczt  i prezydium miasta 
w Skórczu (dzisiejszy urz d miasta). Potem do budynku dwor-
ca dobudowano magazyny, co jeszcze dzi  jest widoczne61.

W a cicielem cegielni by  Grochowski62. Dzi  w tym 
miejscu zosta y tylko ruiny. Dawniej wielu mieszka ców
Skórcza ch tnie sp dza o wolny czas spaceruj c po Bul-
warku i k pi c si  w W giermucy. Jeszcze w latach siedem-
dziesi tych dzieci szkolne chodzi y do Bulwarku na pikniki 

Przypisy:
27  Achacy Czema (w a c. Zehmen) (ur. ok. 1485- zm. 1565) wo-

jewoda malborski, kasztelan gda ski od 1531. Uczestnik wojny 
polsko-krzy ackiej 1519-1521. W 1546 roku zosta  doradc  dy-
nastii Jagiellonów. Ojciec dwóch synów Achacego i Fabiana.

28 Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 1-5, wyd. T. Wierz-
bowski, Warszawa 1905-1919.

29  W Polsce – dawna jednostka miernicza dla okre lenia rozmia-
rów uposa enia ch opa osadzonego na wsi, zamiennie nazywa-
na anem.

30 an mniejszy, che mi ski = w óka, wynosi  30 morg, tj. nie-
ca e 18 ha. Nie jest to jednostka miernicza sta a, zmienia a si
w ró nych okresach i w zale no ci i prawa lokacji.

31  Zwierzchnik, który mia  obowi zek stara  si  o nowych osadni-
ków, zarz dza  gromad , naznacza  podwody, poprawia  drogi 
i mosty, strzec ca o ci granic, wybiera  daniny, dziesi cin  i czyn-
sze, donosi  o zbrodniach i s dzi  wszystkie sprawy pomniejsze 
wraz z awnikami obieranymi przez gromad  spo ród kmieci.

32  Jednostka pomiaru masy – 133-136 litrów lub 101 kg yta.
33  Zagrodnik – ch op posiadaj cy dom i gospodarstwo o obszarze 

nie wi kszym ni  1/4 ana.
34 Lustracja dóbr królewskich województwa pomorskiego 1565 r.,

s. 138-139, wyd. S. Hoszowski, Toru  1961.
35  Tam e, s. 222.
36 Moneta srebrna o warto ci kilku lub kilkunastu denarów; grosz 

praski zw. czeskim lub szerokim, najpopularniejsza mone-
ta obiegowa i przeliczeniowa, np. buty ch opskie kosztowa y
4 gr., baran – 8 gr., pó  beczki piwa 8 gr., ko  300 gr., wó  30 gr. 

37  Cha upnik – ch op bezrolny (lub prawie bezrolny) posiadaj cy
dom (cha up ) lub w nim mieszkaj cy niekoniecznie na sta e,
nieposiadaj cy ziemi lub jedynie ma y ogród i obej cie. Zwy-
kle zobowi zany odrabia  pa szczyzn .

38 ród a dziejowe, t. 23, Polska XVI w. pod wzgl dem geograficz-
no-statystycznym; t. 1. Prusy Królewskie, cz. 1, wyd. pierwsze, 
T. Baranowski, Warszawa 1911, s. 105.

39  Funt – miara podstawowa, 2 grzywny = 0,4052 kg.
40  1 ut = 0,0127 kg (grzywna – 16 utów).
41  Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska.
42  Marjan Kukiel, Zarys historji wojskowo ci w Polsce, Wydanie 

III, Kraków 1929, s. 58-59.
43  Leman – wybraniec.

i spacery. Bywa y tam z pani  Zofi  Wawszczyk lub Teres
K os – nauczycielkami miejscowej szko y. Jesieni  zbiera y
kasztany, o dzie, kolorowe li cie. Wiosn  uczy y si  ple
wianki z kwiatów. 

W 1903 roku we wsi powsta a jednostka stra y po arnej
typu wiaderkowego. Jej za o ycielami byli panowie M otek
i Gencza. Finansowali jej dzia alno  przez rok. Potem oko-
o roku 1905 opiek  przej  Horstmann. Zosta a wówczas 

zakupiona sikawka r czna oraz przy drodze prowadz cej
przez wie  wybudowana drewniana remiza. 

T tni c zwyczajnym yciem trafia  czasem Wolental na 
szpalty gazet. W 1915 roku Gazeta Toru ska zamie ci a tak
informacj : Posiedziciel J. mia  u siebie 500 mk w z ocie,
które przechowywa  w ó ku. Pieni dze te odkry a pewna 
dziewczyna ze Skórcza, która przej ciowo u J. pracowa a
i z nimi znikn a. Sprowadzono psa policyjnego, który 
jednak ladu odnale  nie móg . Komisarz policji zacz
wszak e przes uchiwa  ow  dziewczyn , która wreszcie 
przyzna a si , e pieni dze w lesie zagrzeba a, gdzie je odna-
leziono. Oto nowy przyk ad, by pieni dzy nie przechowywano 
w domu, lecz je odniesiono do banku63. Mo liwe, e pod ini-
cja em „J.” kryje si  nazwisko Janca – jednego z niemiec-
kich w a cicieli ziemskich w Wolentalu. 

Ju  w wolnej Polsce, w 1918 roku, kupi  od Niemca Nel-
ki gospodarstwo Franciszek Piontek z Wdy. Stare fotografie 
zachowa y w obrazach widok dobrze utrzymanego i zago-
spodarowanego obej cia i domostwa usytuowanego przy 
drodze 222, na skrzy owaniu do bloków i Czarnegolasu64.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

44 S ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s o-
wia skich, tom XIII, s. 828.

45  Relacja wed ug tradycji.
46  Ob. „Varia acta” w Pelplinie, s. 58.
47 Micha  Korybut Wi niowiecki król Polski w latach 1669-1673.
48  Gesch d. Stadt Starogard, s. 134.
49  Jakób Kazim Haur, „Ekonomika” pisana w latach 1670-1680, 

rozdzia  „O karczmie go cinnej albo o gie dzie wiejskiej”.
50  Przyjaciel Nr 87, z 21 pa dziernika 1887 r. (gazeta wychodzi a

w Toruniu dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki).
51  Wiki ród a, Opis ziem zamieszkanych przez Polaków.
52  Tadeusz Majewski, Józef Arasmus – zapiski gospodarcze od 

1893 r., str. WWW.
53  Jej matka Bronis awa G owacka ur. 1878 zm. 17 IV 1937 r., 

z d. gowska by a siostr  ks. dra W adys awa Leonarda -
gowskiego ur. 6 XI 1877 Ziele  k. W brze na, zm. 1 I 1941, lat 
63 w Stuthoff, zatem by  to jej wuj.

54 Z ustalonych informacji: Mieczys aw Paderewski jest spokrew-
niony ze s ynnym polskim pianist  Ignacym Janem Paderew-
skim. Z przeprowadzonych w Starogardzie Gd. wywiadów ze 
starszymi mieszka cami kamienicy, gdzie mieszka  i zmar  19 II 
1965 r. Mieczys aw, a na mieszkaniu pozosta a w dalszym ci gu
córka Zofia potwierdzane by o przez 3 rodziny to pokrewie -
stwo. Niestety, nikt z nich nie by  w stanie powiedzie , w jakim 
stopniu si  ono wi e z Ignacym (wyja nienie autora [za] Anita 
Bakalarz Wolental).

55 Ksi ga Adresowa Gospodarstw Rolnych Ponad 50 Hektarów. Wo-
jewództwo Pomorskie. Zebra  Stanis aw Monthey; Toru  1923. 

56 Ksi ga Adresowa Gospodarstw Rolnych Województwa Pomor-
skiego 1929 r.: UMK w Toruniu.

57  http://www.familie-winkelhausen.de/frauen_01.htm
58  Rel. Roman Piontek z P czewa.
59  Józef Milewski, Dzieje wsi powiatu starogardzkiego, Gda sk

1968, s. 319-321; rel. Roman Piontek
60  Gazeta Toru ska. Gazeta codzienna Nr 172, z 27 lipca, niedzie-

la, 1902 r. KPBC.
61  Rel. Wojciech Kwiatkowski, Skórcz. 
62  Pradziadek Wojciecha Grochowskiego ze strony ony Heleny 

Grochowskiej-Kwiatkowskiej.
63  Gazeta Toru ska 1915 R.51 nr 98, KPBC.
64  Rel. Roman Piontek, dzi  zam. P czewo.
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ANDRZEJ LUBI SKI

 Bartkowscy w historii Gniewu
c z    d r u g a  (ostatnia)

Z PRZESZ O CI REGIONU

Dnia 13 lipca 1870 roku na zebraniu Spó ki Po ycz-
kowej w Gniewie podj to uchwa , aby uczestniczy
w zje dzie wszystkich spó ek po yczkowych w celu 

ustalenia wspólnych dzia a . Delegatami na ten sejmik zostali 
Juliusz Kraziewicz i Walenty Stefa ski z Pelplina. Ten ostatni 
wyrazi yczenie, aby sejmik odby  si  pod koniec lipca w Byd-
goszczy, bo le y po rodku mi dzy Wielkopolsk  a Pomorzem. 
Uchwa  popar a Spó ka Po yczkowa z Pelplina. Ze wzgl du
na uczestnictwo spó ek ze l ska, zjazd odby  si  w Poznaniu.

12 pa dziernika 1870 roku w Piasecznie uroczy cie ob-
chodzono ósm  rocznic  powstania Towarzystwa Rolnicze-
go. Cz onkowie, w tym mój pradziadek Marceli Bartkowski, 
uczestniczyli w uroczystej mszy wi tej, do których przemó-
wi  z ambony miejscowy wikary. Zach ca  zgromadzonych 
s uchaczy do pilnego uczestniczenia w zebraniach. Uroczysty 
obiad mia  miejsce w sali Jana Ba acha w Piasecznie. O godz. 
2 po po udniu sekretarz Towarzystwa pan Czarnecki przeczy-
ta  sprawozdanie z czynno ci Towarzystwa za ostatnie dwa 
lata. Zauwa y , e w ostatnim czasie zaobserwowano spadek 
aktywno ci cz onków oraz zmniejszenie si  wp ywów do kasy 
Towarzystwa ze sk adek. W dyskusji Juliusz Kraziewicz za-
ch ca  do liczniejszego ucz szczania na zebrania oraz cz st-
szego stosowania p odozmianu. Nauczyciel i organista Jan 
Stefa ski za piewa  przed zgromadzonymi napisany przez sie-
bie wiersz, do którego u o y  muzyk . Warto go zacytowa :

Uszed  rok znów do wieczno ci,
Rok tak nieszcz liwy,
W nim si  dzia y okropno ci,
smuci  si  cz ek tkliwy.
Tu huk armat, brz k pa aszy,
Wszystkich nas przestraszy
P acz on, matek, dziatwy naszej,
w niebo si  unasza .
Krew si  dzi  strumieniem leje,
Braci du o pada,
Z fortec kule jak grad sieje
S siad na s siada.
Zgie k niebogich, rannych braci
Serce nasze kraje,
Ilu  synów kraj nasz straci,
P acz nam nie ustaje.
Có  si  dzieje, wiedzie  chcecie,
Zgroza bracia moi,
Ojciec wi ty pierwszy w wiecie,
Ogo ocon stoi, 
On Krzy  z Krzy a zy dzi  roni,
Wzdycha za zbrodniarzy.

adna dusza go nie broni,
Pe en dzi  potwarzy.
Oj e w pracy i modlitwie,
P d my bracia ycie,
Bóg nam da po krwawej bitwie,
Plony da obficie.
Jedno , zgoda, god o wasze,

W sercach niech nam bije.
Niechaj Towarzystwo nasze,
Niechaj d ugo yje.

Pod koniec tego roku do zarz du Spó ki Po yczkowej
w Gniewie wszed  Marceli Bartkowski. Od roku 1871 do 
1888 b dzie nadsy a  sprawozdania z dzia alno ci Spó ki do 
„Gazety Toru skiej”, które ukazywa y si  w miesi cu stycz-
niu lub lutym. Oprócz jego podpisu jako przewodnicz cego
widnia  te  podpis skarbnika Rajmunda Lemke. W sprawoz-
daniu za rok 1873 i 1874 widnia  te  podpis Juliusza Krazie-
wicza z Tymawy i Jana Kleina z Gniewu Podzamcze jako 
cz onka rady nadzorczej. Do roku 1873 podawano obroty 
Spó ki w talarach, nast pnie w markach. Dzia alno  Spó ki
Po yczkowej w latach 1871-1888 obrazuje poni sza tabela. 

Rok Liczba
cz onków

Udzielone
kredyty Udzia y Depozyty Fundusz

rezerwowy Zysk

1871 139 142,305 2,530 54,935 595 935

1872 151 3030,837 2,920 82,673 1,010 1,329

1873 194 327,460 4,224 81,173 1,869 1,505

1874 198 988,101 13,248 271,550 6,048 4,609

1875 214 1,029,312 24,315 377,733 3,146 5,657

1876 226 1,343,772 32,307 333,620 10,011 5,845

1877 244 1,290,453 34,852 321,686 11,336 6,365

1878 246 1,272,421 36,776 390,875 13,270 6,411

1879 259 439,676 40,483 474,468 15,087 5,862

1880 263 416,324 45,875 371,308 15,967 6,429

1881 275 419,401 49,168 384,645 15,917 7,676

1882 261 463,829 48,145 410,788 17,271 9,178

1883 256 527,741 44,050 478,904 18,541 9,006

1884 262 487,293 43,377 458,397 20,660 8,060

1885 253 546,346 42,441 499,080 27,143 1,144

1886 243 513,350 42,619 475,001 27,444 1,312

1887 233 457,983 38,157 426,836 19,907 1,207

1888 228 476,717 35,698 470,164 16,079 1,315

Pe ni c przez wiele lat wa n  funkcj  w Spó ce, by  tak-
e Marceli Bartkowski wiadkiem wielu wydarze , jakie 

mia y miejsce w mie cie nad Wis  i Wierzyc .
30 kwietnia 1871 roku w Gniewie koncertowa  w jego 

lokalu skrzypek Teodor Wilemski, absolwent konserwato-
rium berli skiego. Bardzo dobrze interpretowa  utwory mi-
strzów, co wiadczy o o dobrym wyszkoleniu technicznym 
skrzypka. Gra tak si  spodoba a, e 7 maja Wilemski da
jeszcze jeden koncert dla publiczno ci Gniewu i okolic.

12 sierpnia 1871 roku o godz. 12 w sali Volkhemera 
spotkali si  „Kuratorowie Kasy do wsparcia wdów i sierot 
nauczycielskich powiatu kwidzy skiego”. Ch tni chc cy si
dowiedzie , jak dzia a Kasa mogli przyj  na zebranie i wy-
s ucha  sprawozdania.
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Jesieni  z gniewskiego zak adu karnego znajduj cego si
w by ym zamku krzy ackim wys ano do wi zienia w Pas ku
55 wi niów, którzy wkrótce mieli wyj  na wolno . Zwol-
nione miejsce zosta o zape nione wi niami z zak adu kar-
nego w Grudzi dzu, bo ten by  mocno przepe niony. Nawia-
sem mówi c zak ad karny w Gniewie istnia  od 1855 roku. 
W roku 1860 ogl da  nowo odrestaurowane wi zienie mini-
ster spraw wewn trznych pa stwa pruskiego hr. Schwerin. 

Rok pó niej w Gniewie zawi za o si  Towarzystwo 
Przemys owców Polskich z kas  pogrzebow  pod opiek
w. Józefa. Inicjatorem mia  by  proboszcz Benon Jerzy 

Kursikowski. Mogli do niego nale e  katolicy. J zykiem na 
zebraniach mia  by  j zyk polski, dlatego w adze rejencji 
w Kwidzynie zapisa y Towarzystwo do kategorii politycz-
nych, bo mia o mie  wp yw na sprawy publiczne. Towarzy-
stwo mia o usun  ze swego statutu wszystko, co nadawa o
charakter wyznaniowy, polski i polityczny, gdy ten postulat 
rejencji zostanie zrealizowany, wtedy wyrazi si  zgod  na 
dzia anie kasy pogrzebowej. Jesieni  1872 roku Patron Spó -
ek Zarobkowych ks. Augustyn Samarzewski odwiedzi  spó ki
zachodniopomorskie zapisane i nie zapisane do rejestru han-
dlowego. Rozmawia  z cz onkami zarz du i rady nadzorczej. 
Chcia  przejrze  ksi gi kasowe, pozna  stan spó ek w Tucho-
li, Bobowie, Starogardzie, Pelplinie, Gniewie, Ko cierzynie,
Oksywiu, Starym Targu, Lubawie, W brze nie, Brodnicy, 
Golubiu, Du ym Pu kowie, Che m y, Toruniu. 

W kwietniu 1873 roku proboszcz gniewski Benon Jerzy 
Kursikowski podczas niedzielnej mszy wyg osi  kazanie po 
niemiecku i zapowiedzia , e odt d co trzeci  niedziel  ka-
zania b d  g oszone po niemiecku. Zgromadzeni w ko ciele
zacz li opuszcza wi tyni , z dwustu ludzi zosta o tylko 
siedemdziesi ciu, tylko dlatego, e klucznik zdo a  zamkn
drzwi i reszty nie wypu ci . Nawet kilku niemieckich kato-
lików opu ci o ko ció . Przyczyn  bojkotu by a s aba znajo-
mo  niemieckiego, jedynie 500 wiernych zna o jako tako 
ten j zyk, a 4500 pos ugiwa o si  wy cznie polskim.

Rok pó niej oburzenie w ród mieszka ców miasta wy-
wo a a informacja o zamiarze zamienienia starego cmenta-

rza na targowisko wi  i przeznaczenia reszty w plac budo-
wy dla przedsi biorstwa przemys owego.

W okolicy Gniewu znaleziono przy wykopywaniu ka-
mieni z ziemi kilka urn, jedna by a wykonana z br zu.
W jednym z grobów natrafiono na niektóre sprz ty i kawa ek
z ota. Znaleziska odes ano do Niemieckiego Towarzystwa 
Archeologicznego w Gda sku. Dodajmy, e jesieni  1886 
roku wykopano z torfowiska ca y zr b odzi maj cej 10 stóp 
powierzchni. Przele a a tam kilkaset lat.

Towarzystwo Rolnicze Piaseczy skie i Towarzystwo 
piewacze w. Cecylii w Pelplinie zorganizowa o na po-

cz tku 1875 roku dwa przedstawienia teatralne w domu 
pa stwa Dzierzgowskich w Pelplinie. Cieszy y si  sporym 
powodzeniem publiczno ci, co spowodowa o, e zorganizo-
wano równie  w Piasecznie dwa przedstawienia „Consilium 
facultatis” i „B a ka op tanego”. Nowo powsta a Spó ka Po-
yczkowa w Nowem zaprosi a do siebie wymienione Towa-

rzystwa, by wyst pi y przed nowsk  publiczno ci  z dwoma 
przedstawieniami.

20 stycznia 1875 roku Spó ka Po yczkowa w Gniewie 
odby a swoje zebranie. Rok poprzedni by  bardzo trudny dla 
wszystkich, mimo to Spó ka odnotowa a sukces w postaci 
przekazania 600 talarów do funduszu rezerwowego. Udzie-
lono kredytów na prawie milion marek. Spó ka towarowa 
w Gniewie, mimo e cieszy a si  zaufaniem, musia a za-
wiesi  swoj  dzia alno , bo nie mia a szcz cia do urz d-
ników jacy j  prowadzili. Handel skórami przej  B. Lemke, 
a szewcy i rymarze mogli dobry towar kupi  po umiarko-
wanych cenach. Podskarbim towarzystwa na zabezpieczenie 
ycia imienia „Frydrich Wilhelm” zosta  T. Bolin. 

Pewnym echem w mie cie odbi o si  wyst pienie z ko cio-
a katolickiego m odego lekarza Weidemana i przyst pienie do 

ko cio a ewangelickiego. Powodem mia o by  uwolnienie si
od op at na remont ko cio a parafialnego w roku 1875.

W kwietniu 1876 roku burmistrz Gniewu, Graubmann, 
przeprowadzi  na rozkaz w adz rejencyjnych w Kwidzynie 
rewizj  u ober ysty Pi tkowskiego w Piasecznie, poniewa
mia  on zajmowa  si  werbowaniem i wysy aniem ludzi do 
Brazylii, dlatego szukano papierów maj cych zwi zek z tym 
procederem.

Na walnym zebraniu Spó ki Po yczkowej, jakie mia o
miejsce 16 stycznia 1878 roku, po jego zako czeniu odegra-
no dwie sztuki teatralne „Ulica nad Wis ” i „ yd w becz-
ce”. W tym samym roku na apel Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu i Muzeum Marceli Bartkowski przekaza  kachel 
od pieca staro ytnego z portretem. 

Na dzier awienie w ók pleba skich parafii Gniew i Ty-
mawa zg osi o si  dziesi ciu ch tnych w roku 1880. Do-
tychczasowy dzier awca, Juliusz Kraziewicz, zaproponowa
kwot  rocznej dzier awy za 4800 marek. Do tej pory p aco-
no 3300 marek, ostatecznie za roczn  zap aci  4500.

Ziemie w okolicach Gniewu by y urodzajne; op aca o si
uprawia  buraki cukrowe. Pad a propozycja, aby wybudowa
cukrowni . Ju  jesieni  ubieg ego roku zebrali si  okoliczni 
rolnicy w Gniewie celem za o enia cukrowni. Pad y cztery 
propozycje, gdzie mia a powsta  przysz a cukrownia: Gniew 
– Nicponia, Kuchnia, Walichnowy, Janowo. Komitet za o y-
cielski organizowa  zebrania po wsiach i zbiera  podpisy na 
akcje i zapewnienie ilo ci ziemi pod upraw  buraków. Rolnicy 
zobowi zali si , e na powierzchni 1200 morgów ziemi b d
uprawia  buraki i wykupi  400 akcji o warto ci 500 marek. 
7 stycznia 1881 roku trzydziestu rolników powo a o towa-
rzystwo akcyjne do budowy cukrowni i opracowano statut 
powstaj cej cukrowni. 18 stycznia 1881 roku ukonstytu-
owa o si  towarzystwo akcyjne, wybrano rad  nadzorcz , do 
której weszli: Juliusz Kraziewicz, Czarnowski z Jelenia, Or-

Bilans Spó ki Po yczkowej w Gniewie z 1874 r.
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owski z Janowa, Frost z Cierzpic, kupiec Rajmund Lemke, 
burmistrz Graubmann, kupiec Schleimer, Freytag z Gniewu. 
Wp acono natychmiast 10% kapita u zak adowego. Z rolni-
kami, którzy do fabryki dostarcza  b d  buraki zawrze dy-
rekcja osobne umowy na 10 lat. Ka dy producent otrzyma 
50% wyt oczyn od odstawionych buraków darmo, a cena 
nie b dzie ni sza od tych, jakie p ac  fabryki w Pelplinie 
i Tczewie. Cukrownia w Gniewie – Nicponi usytuowana by a
niedaleko, gdzie znajdowa  si  park i strzelnica. Przerabia
mia a dziennie 3 tys. centnarów buraków. Budowa cukrowni 
trwa a pó  roku. Za ka dy dostarczony centnar fabryka p a-
ci a 4/5 gotówk  i 1/5 akcjami cukrowni.

1 lutego 1881 roku w Tymawie na zebraniu rady nad-
zorczej cukrowni wybrano przewodnicz cego Graubmanna 
burmistrza z Gniewu, zast pc  zosta  Frost, a dyrektorem na 
czas budowy zosta  Juliusz Kraziewicz, jego zast pcami zo-
stali Freytag i Schleimer. 

Na konferencji nauczycielskiej na pocz tku 1882 roku po-
wiatowy inspektor szkolny powiedzia , e w ubieg ym roku 
trzeba by o na drodze dyscyplinarnej zwolni  10 nauczycieli. 
Zapad a te  decyzja o przyst pieniu do budowy cukrowni. 
Podpisywano umowy z fabrykami produkuj cymi urz dzenia
cukrownicze. Jesieni  ma ju  ruszy  produkcja cukru.

17 wrze nia w Gniewie w sali pradziadka mia o miejsce 
zebranie przedwyborcze, na którym reprezentowane by y
wszystkie stany z wyj tkiem duchownego, poniewa  w tym 
samym czasie odbywa  si  odpust w pobliskiej wsi. Zebra-
nie otworzy  Juliusz Kraziewicz i zosta  przewodnicz cym
zebrania. Sekretarzem wybrano dra Felickiego z Gniewu. 
Przewodnicz cy przedstawi  kandydata na pos a z powiatu 
kwidzy skiego i sztumskiego, Henryka Donimirskiego z Za-
jezierza, który zaprezentowa  swój program. Jego rywalem 
by  starosta kwidzy ski Muler. Do komitetu wyborczego 
weszli panowie: Czarnowski, Raabe, Murawski, Chmielec-
ki, Piekarski, Marceli Bartkowski, Jan Klein, Thiel, Juliusz 
Kraziewicz. Henryk Donimirski zaproponowa , aby powi k-
szy  Komitet Wyborczy, wybrano pana Dzi gielewskiego.
Delegatami na zebranie Centralnego Komitetu Wyborcze-
go, maj cego odby  si  w Che mnie, zostali wybrani Raabe 
z Gogolewa i dr Felicki z Gniewu. 

Staraniem ksi dza proboszcza Benona Jerzego Kursikow-
skiego w roku 1883 cmentarz w Gniewie zosta  gustownie 
obmurowany. Wcze niej, w 1872 roku, w asnym kosztem wy-
budowa  kaplic  cmentarn . By  te  przewodnicz cym rady 
nadzorczej Spó ki Po yczkowej w Gniewie w 1884 roku. 

Gniewska cukrownia przerobi a w kampanii trwaj cej
trzy i pó  miesi ca w 1883 roku 272811 centnarów bura-
ków i wyprodukowa a 25394 centnarów cukru. Czysty zysk 
przynios a cukrownia w wysoko ci 37 tys. marek. Dywiden-
dy udzia owcom jednak nie wyp acono, bo cukrownia mia a
deficyt z poprzedniego roku na kwot  46 tys. marek. 8 mar-
ca 1884 roku rada miejska uchwali a projekt usp awnienia
rzeki Wierzycy i za o enie przy niej portu zimowego. Na te 
przedsi wzi cia przeznaczono 5 tys. marek. 

Cukrownia w nast pnej kampanii przerobi wi cej bura-
ków, poniewa  kilku dalszych rolników zobowi za o si  na 
ich upraw . W Lignowach Szlacheckich ma by  urz dzona
stacja dla dostawy buraków.

Przez kilka lat cukrownia dobrze si  rozwija a. Kry-
zys pojawi  si  jesieni  1886 roku. Cukrownia domaga a
si  od plantatorów dostarczania buraków po ni szej cenie, 
która jest i tak do  niska. Gdyby cena cukru by a wysoka 
fabryka p aci aby za buraki dro ej ni  podpisane kontrakty. 
W grudniu cukrownia zbankrutowa a, poniewa  Bank Gda -
ski odmówi  dalszego kredytowania. W giel i buraki ob o o-
ne zosta y aresztem. Pono  dyrektor cukrowni, Peters, przy-

w aszczy  mia  sobie znaczne sumy. Zosta  aresztowany, 
przebywa  w wi zieniu gniewskim, sk d przeniesiono go do 
wi zienia w Grudzi dzu. Rozprawa s dowa mia a si  odby
22 czerwca 1887 roku. S d nie przyj  propozycji uk adu
zarz du b d cej w upad o ci spó ki w obawie, e nie by o-
by z czego pokry  kosztów. Maj tek w ca o ci nie przed-
stawia  warto ci kosztów upad o ci. S d og osi  licytacj  na 
warunkach zakupu powy ej kosztów upad o ci. W styczniu 
cukrownia by a w krytycznym po o eniu; nie by a w stanie 
zap aci  zaleg ego zarobku pracuj cym tam robotnikom. 
Ostatecznie na licytacji 12 sierpnia 1887 roku odbytej w s -
dzie gniewskim cukrowni  kupi  za 100 tys. marek Dingliner 
z Kothen z ksi stwa Anhalt. Cukrownia zosta a uratowana. 
Jej nabywca pozawiera  kontrakty na dostarczenie buraków 
do przerobu. Cukrownia istnia a do roku 1905.

W a ciciel mleczarni w Gniewie, Mews, w grudniu 
1886 roku musia  zrezygnowa  z jej prowadzenia, bo nie by
w stanie p aci  tej samej ceny za mleko dostarczane z oko-
licznych folwarków. Nowy w a ciciel mleczarni trzy lata 
pó niej zbankrutowa .

Po dwudziestu pi ciu latach dzia alno ci Spó ki Po ycz-
kowej w Gniewie zako czy  z ni  wspó prac  Marceli Bart-
kowski, gdy w roku 1889 przekszta ci a si  w spó k  akcyjn
komandytow . Zebranie, celem ukonstytuowania si  spó ki,
zwo a  dotychczasowy kasjer Rajmund Lemke na 1 sierp-
nia, a 12 mia o si  odby  walne zebranie, i zosta  nowym 
dyrektorem. W zarz dzie nowej spó ki wi kszo  b d  sta-
nowili Niemcy. Rajmund Lemke, oprócz prowadzenia firmy 
kupieckiej, by  te  w a cicielem m yna. W marcu 1891 roku 
odebra  sobie ycie. Prawdopodobn  przyczyn  by y trud-
no ci, w jakie popad a spó ka przez niego kierowana, która 
w ko cu zbankrutowa a. Jeszcze w roku 1894 wyp acono
wierzycielom ich nale no ci. Do ostatecznego uregulowania 
nale no ci pozosta o jeszcze 83 tys. marek.

W karnawale roku 1892 Towarzystwo Przemys owców
Polaków katolików chcia o urz dzi  przedstawienie teatralne 
z zabaw  i ta cami w sali Marcelego Bartkowskiego. Cz on-
kowie zebrali 3 marki, aby zamówi  msz wi t . Nie zosta a
odprawiona, bo proboszcz nie przyj  intencji. Natomiast se-
kretarz burmistrza Gniewu pokaza  ustawy dotycz ce wszel-
kich zgromadze  teatralnych i cyrkowych, ale nie pozwoli  ich 
przeczyta . Powo a  si , e zebranie czy przedstawienie, jakie 
ma si  odby  w danym miejscu musi mie wiat o elektrycz-
ne, elazn  kurtyn  i oko o 50 beczek z wod . Dotychczasowe 
przedstawienia teatralne odgrywane by y bez tych wymaga .
Nawet przed czternastoma dniami wojskowi mieli swoj  za-
baw  z przedstawieniem teatralnym bez jakichkolwiek prze-
szkód. Nowe przepisy, dotycz ce zgromadze , mia y wej
w ycie 12 lutego bie cego roku – t umaczy  sekretarz. 

W 1892 roku w sali Marcelego Bartkowskiego odby o si
zebranie przedwyborcze. Na pos a do parlamentu niemiec-
kiego kandydowa  Henryk Donimirski; wygra  z kandydatem 
niemieckim, starost  sztumskim, Eduardem Wesselem. 

W tym samym roku podj to rozmowy w sprawie budo-
wy linii kolejowej Gniew – Morzeszczyn. Prywatne Towa-
rzystwo z Berlina za da o 500 marek na pokrycie kosztów 
wymierzenia kolei elaznej. Pieni dze zebrano z dobro-
wolnych sk adek z miasta i okolicy. Linia kolejowa Gniew 
Morzeszczyn ostatecznie wymierzona zosta a w 1898 roku 
i przyst piono do jej budowy. Zako czona zosta a ostatecz-
nie 8 stycznia 1905 roku.

ona pradziadka Bartkowskiego, Julia, pó n  jesieni
1894 roku przekaza a na fundusz ksi dza Pr dzy skiego
3 marki. Zmar a w Pelplinie w domu chorych w. Wincen-
tego a Paulo 8 lipca 1896 roku, a pochowana zosta a w gro-
bowcu rodzinnym w Gniewie nast pnego dnia.
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Kandydat filologii Reinke z Goslaru zak ada  w Gniewie 
prywatn  szko , która mia a przygotowywa  do ni szej se-
kundy gimnazjalnej w 1896 roku. Towarzystwo Przemys o-
we w Gniewie zebra o 10 marek na odnowienie katedry na 
Wawelu. 14 czerwca odby o si  walne zebranie Towarzystwa 
Przemys owego. Liczy o 176 cz onków. Z poprzedniego roku 
w kasie pozosta o 125 marek, dochód w roku ostatnim wyniós
227 marek, rozchód 271, pozosta o w kasie 80 marek. Tak jak 
w roku poprzednim przeznaczono 20 marek na cele Towarzy-
stwa Pomocy Naukowej w Che mnie. Biblioteka posiada a
270 tomów. Zebrania odbywa y si  co dwa tygodnie, od kil-
ku miesi cy co miesi c. Na zebrania ucz szcza o przeci tnie
50 cz onków, prawie wy cznie z ludu. W pa dzierniku 1896 
roku zosta o rozwi zane Towarzystwo Przemys owe. Powsta-
o nowe, za wiedz  i przyzwoleniem dziekana gniewskiego, 

Benona Jerzego Kursikowskiego, Towarzystwo Ludowe na 
Gniew i okolic . Zebranie, na którym je powo ano odby o si
w domu szewca Andrzeja Kleina (ulica Pod Baszt  2), niedale-
ko zabudowa  Marcelego Bartkowskiego.

Rok pó niej miasto b dzie obchodzi o 600-lecie podpisania 
przywileju lokacyjnego miasta, chocia  osada istnia a znacznie 
wcze niej, które przypada o na 25 wrze nia 1297 roku. Na t
okoliczno  dr P. Correns mia  przygotowa  wydanie kroniki 
miasta „Chronik der Stadt Mewe. Festschrift zur Erinerung an 
die Jubelfeier des 600 Jahrigen bestehens der Stadt”.

Pradziadek umiera 31 sierpnia 1911 roku, spocz  w gro-
bowcu rodzinnym obok swoich on Marii i Julii Bartkowskich.

Dwaj synowie Marcelego Bartkowskiego – najstarszy Ju-
liusz (1864-1939) i najm odszy Tadeusz (1876-1953) zostali 
duchownymi katolickimi. Juliusz po studiach teologicznych 
(1884-1887) w Münster, Wurzburgu i Monachium przyj
wi cenia subdiakonatu od biskupa Leona Rednera 17 marca 

1888 roku w kaplicy biskupiej w Pelplinie, a 27 maja zosta
wy wi cony na ksi dza. Msz  prymicyjn  odprawi  Juliusz 
dwa dni pó niej w rodzinnym Gniewie. Jako wikariusz zosta
skierowany do Je ewa ko o wiecia. Po roku zosta  przenie-
siony do Pelplina. Przez pierwsze cztery lata pobytu w Pel-
plinie by  kapelanem biskupa L. Rednera. Kolejne siedem lat 
by  wikarym katedralnym i administratorem parafii Bo ego
Cia a, a nast pnie do 1920 roku jej proboszczem. W tym te
roku zosta  kanonikiem gremialnym Kapitu y Katedralnej 
i kuratorem kasy biskupstwa. Od 1926 roku zosta  oficja em

S du Biskupiego. Zgin  jako m czennik za wiar  i ojczyzn
w 1939 roku w Lesie Szp gawskim. Tadeusz po z o eniu eg-
zaminu dojrza o ci w Gimnazjum w Che mnie w roku 1899, 
podj  w tym roku studia w Seminarium Duchownym w Pel-
plinie, które uko czy  w 1903 roku. Pracowa  w Gda sku,
Sopocie, Nowem, Lignowach, Gniewie.

Kazimierz (1868-1922) i Maksymilian Bartkowscy 
(1867-1935) tak jak ojciec zostali kupcami. Kazimierz pod 
koniec lat osiemdziesi tych pomaga  ojcu w prowadzeniu 
interesu w Gniewie. Samodzielnie b dzie prowadzi  dzia al-
no  gospodarcz  od roku 1896, gdy reklamowa  na amach
„Gazety Toru skiej” we wrze niu tego roku sprzeda wiec
o tarzowych, a w grudniu minogi. W 1897 roku o eni  si
z Helen  Ubysz z Tylic. W 1898 roku wybuch  po ar u dziadka 
Kazimierza Bartkowskiego na poddaszu. Zniszczy  on zapa-
sy towarów, ubrania uczniów, meble. Po ar zosta  ugaszony. 
W roku 1906 Kazimierz Bartkowski zosta  cz onkiem gniew-
skiej rady miejskiej. Firm  kierowa  a  do mierci 15 marca 
1922 roku. Pochowany zosta  w grobowcu rodzinnym. 

Maksymilian podj  prac  w zawodzie kupieckim 
w Nowym Miecie Lubawskim. W 1895 roku o eni  si
z Mari  Ubysz z Tylic, siostr  Heleny. Sakramentu ma e -
stwa udzieli  swemu bratu proboszcz pelpli ski Juliusz Bart-
kowski. Po kilku latach zamieszkiwania w Nowym Mie cie
Lubawskim przeprowadzi  si  do Gniewu, nast pnie do 
Pelplina, sk d na pocz tku lat trzydziestych przeniós  si
z rodzin  do Bydgoszczy.

Nast pnym w a cicielem rodzinnej firmy w Gniewie zo-
sta  najstarszy brat mojej mamy, Witold Bartkowski (1903-
1983). Kupiectwa uczy  si  u ojca, praktyk  odbywa  w Pel-
plinie u pana Czarnowskiego, znajomego ojca. Z ni  wi e
si  pewna anegdota. Witold otrzyma  polecenie noszenia wor-
ków do magazynu. Odpowiedzia  w a cicielowi dosy  hardo 
„von Bartkowski nie b dzie nosi  worków”. Kierowa  ni  do 
momentu wkroczenia Niemców w 1939 roku. Z domu rodzin-
nego Bartkowskich Niemcy w czasie II wojny zrobili dom 
o nierza, gdzie wracali do zdrowia od ran odniesionych pod-

czas dzia a  wojennych na ró nych frontach. W roku 1945, 
po wyzwoleniu miasta, rodzina odzyska a dom, pomieszcze-
nia po dawnej restauracji na parterze zamieniono na miesz-
kania komunalne. Witold z rodzin  zamieszka  na pierwszym 
pi trze; obok mieszkanie otrzymali pa stwo Grygoleit.

Korzysta em przy pisaniu tego tekstu z roczników „Nadwi lanina”,
„Pielgrzyma”, „Gazety Toru skiej”, sk d uda o si  wydoby  informa-
cje zwi zane z yciem gospodarczym, kulturalnym, politycznym miasta 
w drugiej po owie XIX wieku. Sporo wiadomo ci, jako pewne uzu-
pe nienia, znalaz em w ksi kach ks. Henryka Mrossa „Dzieje parafii 
Gniew od XIII wieku do 1939 roku”, „S ownik biograficzny kap a-
nów diecezji che mi skiej wy wi conych w latach 1821-1920” oraz 
opracowaniu Andrzeja Soleckiego „Kupiec gniewski J. A. Klein 1860-
1944 wzorem dla wspó czesnych handlowców”. Informacji udziela a
mi równie  moja mama Helena, urodzona w 1915 roku w Gniewie, 
pozna a dzieje rodziny przekazywane przez jej mam  Helen  z Uby-
szów Bartkowsk .

Restauracja Marcelego Bartkowskiego

Juliusz Bartkowski Kazimierz BartkowskiTadeusz Bartkowski

Reklama w Gazecie 
Toru skiej z 1896 r.

WOKÓ  KRAZIEWICZOWSKIEJ MY LI
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Miasto Czarna Woda znajduje si  w zachodniej 
cz ci powiatu starogardzkiego w wojewódz-
twie pomorskim. Po o one jest w obr bie Poje-

zierza Starogardzkiego na pó nocnym skraju Borów Tuchol-
skich. Jest najdalej na zachód po o onym miastem na Ziemi 
Kociewskiej. Nazwa miasta (a wcze niej wsi) pochodzi od 
przep ywaj cej przez t  miejscowo  rzeki Wdy, nazywanej 
z niemiecka Czarn  Wod  (Schwarzwasser), b d cej lewo-
brze nym dop ywem dolnej Wis y. Le y po obu stronach 
tzw. „berlinki” – drogi krajowej nr 22 przebiegaj cej m.in. 
przez Chojnice, Starogard, Tczew i dalej do Elbl ga. Czar-
na Woda jest siedzib  w adz gminy Czarna Woda, w sk ad
której wchodz  wsie so eckie: Huta Kalna i Lubiki. Przez 
teren miasta i gmin  przebiega linia kolejowa Pi a – Tczew 
– Chojnice. Na terenie gminy znajduj  si  dwa ko cio y pa-
rafialne: w Czarnej Wodzie i Hucie Kalnej.

Tereny, na których po o one jest dzi  miasto i gmina 
Czarna Woda by y zapewne zamieszkiwane ju  w zamierz-
ch ej przesz o ci, cho  informacje na ten temat s  dzi  jesz-
cze bardzo skromne, gdy  nie przeprowadzano tu planowych 
prac wykopaliskowych. St d te  o prehistorycznym osadnic-
twie mo emy jedynie mówi  na podstawie wyrywkowych 
bada  przeprowadzonych przed II wojn wiatow , b d  te
w zwi zku z przypadkowymi odkryciami.

Najstarsze informacje o osadnictwie na tym terenie po-
chodz  z 1841 r., kiedy to radca budowniczy Erdman odkry
nad Czarn  Wod  w okolicy Z ego Mi sa kamienie ustawio-
ne z menhirem w rodku. Opis szczegó owy i rysunek poda
radzca Hirschfeld w „Zeitsch. Des hist. Ver. für d. R. B. Ma-
rienwerder” 1877, tab. VII, fig 3, str. 77)1. Takie kamienne 
kr gi na tym terenie wykonywali mi dzy I a III wiekiem 
naszej ery Goci – przybysze ze Skandynawii. Andrzej Grzyb 
pisze w swoim artykule, e próbowa  z profesorem Tade-
uszem Grabarczykiem i jego studentami odszuka  miejsce 
lokalizacji tego kr gu, ale nie uda o si  to. Utrudnieniem 
by  m.in. fakt, e rzeka Wda (Czarna Woda) zmieni a swoje 
koryto w a nie w okolicy wsi Z e Mi so2. Kolejne odkry-
cia z lat 1931-1933 dotycz ce okolic Czarnej Wody opisa
ks. W adys aw ga. W dzisiejszym M y sku (w s siedniej
gminie Kaliska) odnaleziono drobne narz dzia kamienne, 
okrzeski i rdzenie z epoki kamiennej rodkowej epoki me-
zolitu. By yby to odkrycia z lat pomi dzy 8000, a 5000 lat 
p.n.e. Brzegi Czarnej Wody by y bardzo dobrym miejscem 
do osadnictwa. Woda zaspokaja a nie tylko potrzeby ludzi, 
ale przyci ga a zwierz ta do wodopoju u atwiaj c polowanie 
na nie. Okoliczne ogromne lasy dawa y mo liwo  znalezie-
nia wielu le nych owoców b d cych sk adnikiem wy ywie-
nia. Le ne polany pozwala y na zak adanie najprostszych 

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Czarna Woda 
Przyczynki do bada  nad histori  wsi i miasta

upraw. Znaleziska wiadcz ce o osadnictwie nad brzegami 
Wdy (Goci I-II w. n.e.) ks. ga znajdowa  tak e pomi dzy
le niczówk  Sowi Dó , a wsi  Osowo Le ne (w gminie Lu-
bichowo) oraz w niedalekim Wojtalu (w gminie Czersk), by 
wymieni  tylko te po o one niedaleko Czarnej Wody3.

Nie jest jednak znana data powstania pierwszej osady, 
która da a pocz tek dzisiejszemu miastu Czarna Woda. Jó-
zef Milewski pocz tki Czarnej Wody wywodzi od osady po-
wsta ej wokó  karczmy Z e Mi so, po o onej przy trakcie 
wiod cym ze liwic, przez Star  Kiszew  do Gda sk, która 
mia a ju  istnie  za panowania Krzy aków. Wed ug Milew-
skiego, to z cz ci wsi Z e Mi so wydzielona zosta a osada 
zwana Star  Czarn  Wod , która z kolei da a pocz tek dzi-
siejszej Czarnej Wodzie4. Fakt ten potwierdza aby informa-
cja, jak  podaje S ownik Geograficzny Pa stwa Polskiego 
i ziem historycznie z Polsk  zwi zanych. W S owniku tym 
wymieniono wie  Czarna Woda Stara, o której zapisano, e
w 1789 r. nosi a nazw Z emi so, a w 1895 r. Alt Schwarz-
wasser. Ten sam S ownik wymienia tak e Now  Czarn
Wod  i Stacj  kolejow  Czarna Woda5. Podobnie pocz tki
Czarnej Wody od karczmy nad Wd  wywodzi prof. Wac aw
Odyniec. W artykule Z dziejów Czarnej Wody (XIV-XVIII 
w.) pisa : Dzieje Czarnej Wody, od 1 stycznia 1993 roku 
miasta, nale y rozpocz  od wielkiej akcji kolonizacyjnej 
prowadzonej przez Krzy aków po zaj ciu Pomorza w latach 
1309-1311. Mo emy j  okre li  jako zak adanie wsi na te-
renach lesistych, dot d s abo zagospodarowanych. W 1354 
roku zosta a lokowana wie g w kluczu zaborskim kom-
turstwa tucholskiego. Jego zasad ca, czyli so tys otrzyma
w tym przywileju prawo wybudowania karczmy. Miejsce 
dla niej wybra  nad rzek  Wd , nazywan  potocznie Czar-
n  Wod  przy przeprawie na starym trakcie z Tucholi przez 
Starogard do Gda ska. Od tej daty mo emy rozpoczyna
dzieje osady powsta ej wokó  tej karczmy. W nast pnych la-
tach komtur tucholski wybudowa  w jej pobli u m yn i nada
w a cicielowi 2 any, czyli 34 ha. Czy oba punkty osadnicze 
nosi y nazw  Czarna Woda nale y w tpi , raczej okre lano
je nazw  s siedniej wsi, której ranga zosta a podniesiona 
przez wybudowanie w niej ko cio a6.

Je li jest tak, jak pisz  Wac aw Odyniec i Józef Milewski 
oraz jak to zapisano w cytowanym S owniku Geograficznym,
to nale y przybli y  informacje o karczmach zwanych Z e
Mi so, tym bardziej, e ju  w XVII wieku wymieniane s
dwie karczmy Z e Mi so, a na prze omie XVIII i XIX wie-
ku wymieniane s  dwie osady Z e Mi so, królewskie i szla-
checkie le ce po obu stronach Wdy, przy czym by  mo e
to w a nie królewskie Z e Mi so da o pocz tek Czarnej Wo-
dzie, o czym w dalszej cz ci tego tekstu. Na pewno karcz-

Artyku  powsta  na skutek rozpocz tych prac nad badaniami dotycz cymi historii Czar-
nej Wody. Ich efektem ma by  wydanie w przysz o ci ksi ki po wi conej historii wsi i miasta 
Czarna Woda.
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ma Z e Mi so, nale ca do klucza zaborskiego w powiecie 
tucholskim, istnia a w 1570 roku, co potwierdza lustracja 
z tego roku. Zapisano w niej: Czwarta karczma Z e Mi so
jak d ku Gda skowi przy rzece Bda p aci7. Kolejna informa-
cja pochodzi z 1583 r., kiedy to Z e Mi so jest wymieniane, 
jako przynale ne do parafii Czersk w dekanacie zaborskim 
(podlaskim) wchodz cym w sk ad Archidiakonatu pomor-
skiego biskupstwa w oc awskiego8. Nast pna informacja 
o Z ym Mi sie zosta a zapisana w rozporz dzeniu staro ciny
tucholskiej, królowej Konstancji Austriaczki, drugiej ony
Zygmunta III Wazy wydanym w 1614 r. Napisano tam:

Bar  Czerska.
Z bartników 21. Na ka dy tydzie  po … 3.
 I. szo tysów z Czerska, 2. z gu i z Ubogiej.
I. Lemanów z gu 3. Pustkowianie z osinej z Kurcze-

go, z Swinna, z Z ego Mi sa, Ossowski z Siecienie, ka dy
z tych po tygodniu kolej .

I. karczmarzów z Cerska 4. Z gu 4. Z Legmunta 3. 
Z Rytla 3. Ka dy z tych po tygodniu kolej 9.

Mowa tu o pustkowiu Z e Mi so, w takiej w a nie pi-
sowni, a nie o karczmie. By  mo e ju  wówczas nast pi
rozwój Z ego Mi sa i powi kszenie do niezale nej osady, 
co oznacza o, jak pisze Wac aw Odyniec, e by a to osada 
samodzielna, nazywana cz sto wybudow , nie wliczano jej 
w obr b roli jakiej wsi10. Zapis ten wskazuje na to, e karcz-
marz ze Z ego Mi sa nale a  do bractwa bartnego i jako taki 
by  podporz dkowany wszelakim obowi zkom, tak e tym 
dotycz cym ochrony borów bartnych (czyli tych cz ci lasu, 
gdzie znajdowa y si  drzewa bartne). Bartnicy mieli tutaj 
bardzo du e uprawnienia i de facto mieli prawo nie dopusz-
cza  nikogo obcego do pilnowanej cz ci lasu. Natomiast 
wszystko wskazuje na to, e w 1614 roku staro cina tuchol-
ska rozci gn a ten obowi zek na stra owanie w ca ym le-
sie. Rzecz jasna pewnie w okre lonych cz ciach.

Dotychczasowe informacje dotycz  Z ego Mi sa w sta-
rostwie tucholskim. Natomiast lustracja Prus Królewskich 
przeprowadzona w 1624 r. po raz pierwszy wymienia karcz-
m  w Z ym Mi sie nale c  do starostwa kiszewskiego 
w powiecie tczewskim. W lustracji tej zapisano: Druga
karczma jest na go ci cu tucholskim, Z e Mi so rzeczona, 
z której i z ról do niej nale cych daje karczmarz czynszu 
mc 10, facit fl 6/2011. Jest to pierwsza informacja o karcz-
mie Z e Mi so nale cej do starostwa kiszewskiego. Brak 
natomiast informacji o wspomnianej wcze niej karczmie 
w starostwie tucholskim, cho  lustracja ta podaje, e w sta-
rostwie tym by o Karczem 11 na ró nych miejscach12. Trzeba 
jednak zastrzec, e cytowana lustracja starostwo tucholskie 
opisuje bardzo ogólnikowo i z tego powodu mo e brakowa
informacji o Z ym Mi sie w tym starostwie. 

Informacj  o równoczesnym wyst powaniu dwóch ró -
nych karczem nosz cych nazw  Z e Mi so po raz pierwszy 
znajdujemy w lustracji z 1664 r. Pierwsza informacja doty-
czy lustracji starostwa kiszewskiego, gdzie podano: Pustko-
wie ze Z ego Mi sa. Te pustkowie trzyma Jan, na karczmie 
mieszka, daje od karczmy i od roli prócz szynku fl.108. Po-
winno  jego jako i drugich. Prawa allegowa , e mu zgo-
rza o pod nieprzyjaciela, które mia  nadane od krzy aków13.
Informacja o utracie dokumentu w czasie po aru spowodo-
wanego przez nieprzyjaciela wskazywa aby na fakt pobytu 
w Z ym Mi cie wojsk szwedzkich podczas pierwszej (1626-
1629) lub drugiej (1656-1660) wojny szwedzkiej. Karczma 
dzia a a przez nast pne lata i w 1682 r. starosta kiszewski 
p aci od karczmarza pa skiego 4 gr.14. Druga informacja 

dotyczy karczmy Z e Mi so w starostwie tucholskim i jest 
podawana przy lustracji wsi g, w której napisano: Przy
tej e wsi na go ci cu jest karczma, któr  zowi  Z e Mi so,
p ac  z niej fl. 16, na które prawo krzy ackie mia  pokaza ,
jedno, e je zastawi  w Gda sku15. Status obu karczem by
ró ny, na co wskazuj  op aty wnoszone przez karczmarzy. 
Karczmarz w starostwie tucholskim p aci  jedynie 16 fl., na-
tomiast karczmarz w starostwie kiszewskim p aci  a  108 fl., 
cho  tu nale y doliczy  przychody z roli, której musia o by
dosy  sporo, skoro karczma nosi a nazw pustkowie.

W tym miejscu nale y poda  kilka informacji doty-
cz cych podzia u administracyjnego obowi zuj cego na 
interesuj cym nas terenie. Zako czona w 1466 r. wojna 
z Krzy akami przynios a Polsce odzyskanie cz ci Pomorza 
stanowi cego zachodni  cz  by ego pa stwa krzy ackiego
(na obszarze ok. 23.900 km2). Z ziem tych utworzono Prusy 
Królewskie, podzielone na trzy województwa: malborskie, 
che mi skie i pomorskie. Województwo pomorskie zosta-
o podzielone na 8 powiatów: cz uchowski, gda ski, mira-

chowski, nowski, pucki, wiecki, tczewski (wraz z Gnie-
wem, Starogardem, Skarszewami i Ko cierzyn ) i tucholski. 
Powiat tczewski obejmowa  obszar ok. 3.000 km2 i by  naj-
wi kszy terytorialnie16. Powiaty nie stanowi y w zasadzie 
jednostek administracji terenowej w dzisiejszym poj ciu,
a raczej by y rodzajem okr gów samorz du szlacheckiego, 
w adzy s downiczej, skarbowej i wojskowej. Dawne posia-
d o ci krzy ackie sta y si  w asno ci  pa stwa, a poniewa
dysponowa  nimi król, nazwane zosta y królewszczyznami. 
Ich terytorium zbli one by o do dawnego podzia u admini-
stracyjnego, obowi zuj cego w czasach krzy ackich. Tereny 
dawnych komturii i wójtostw sta y si  w ten sposób staro-
stwami. Powiat tczewski skupia  a  31,7% królewszczyzn 
województwa pomorskiego i podzielony by  na 8 starostw: 
borzechowskie, gniewskie, kiszewskie, ko cierskie, skar-
szewskie, sobowidzkie, starogardzkie i tczewskie. Powiat 
tucholski tworzy  jedno starostwo tucholskie sk adaj ce si
z dwóch kompleksów osad: kompleksu po udniowego ko o
Tucholi i klucza pó nocnego tzw. Zaborów. Granice poszcze-
gólnych starostw, szczególnie w borach nie s  dok adnie
znane. Cz  pó nocna tzw. Zabory, le a y nad Czarn  Wod
i Jeziorem Wdzydzkim. Klucz zaborski obejmowa  22 osa-
dy17. Nale y mniema , e Czarna Woda by a na tym odcinku 
granic  pomi dzy powiatami tczewskim i tucholskim. 

XVIII wiek przynosi tak e tylko kilka informacji o Z ym
Mi sie, które przywo uje w swoim cytowanym ju  wcze-
niej artykule Wac aw Odyniec. Opieraj c si  na lustracjach 

ko cielnych Odyniec pisze: ród a ko cielne z XVIII wieku 
nie wymieniaj  przynale no ci do starostw, a mówi  tylko 
o tym, któremu proboszczowi i z jakiej parafii wnosz  miesz-
ka cy op aty doroczne. Na ich podstawie mo na stwierdzi ,
e karczmy po obu brzegach Czarnej Wody by y traktowa-

ne jako jedna jednostka. Dane te pochodz  z 1728 i 1746 
roku. Wizytatorzy traktuj  w obu przypadkach Z e Mi so
jako wie , z tym, e widocznie w roku 1728 by a ona lepiej 
zagospodarowana18.

Kolejne informacje o Z ym Mi sie w starostwie kiszew-
skim podaje lustracja województw Prus Królewskich prze-
prowadzona w 1765 r. Czytamy w niej: Z e Mi so, pustkowie. 
Karczemka na piaskach, z której dla odleg o ci od zamku za 
pozwolony w niej szynk i od roli p aci z pr 100/0. A e pust-
kowie jest za konsensem staro ci skim i approbacyj  JKM 
[Jej Królewskiej Mo ci – KK] w Warszawie d. 20 Novembris 
1754 a. datowan , a inwestgacyja z tych dzier aw, które s
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za przywilejami kondstytucyj  z racyi aukcjonowanych pro-
centów jest nakazana, za czym posesorowi tego  pustkowia 
intrat , której za ywa pokaza  rozkazali my. W czym zado
czyni c prawu, t  intrat  remonstrowa . Z której corocznie 
wyp acanych nie ma, na co przysi g . Wi c kwarty na skarb 
by  nie mo e, tylko co zamek od czynszu podaje19. Karczma 
Z e Mi so jest te  wymieniana w opisie dzier awy czerskiej, 
w którym zapisano: Z e Mi so, Posiada Bart omiej Kaszub, 
p aci z pr 6020.

Po raz kolejny wie  (Villa) Z e Mi so, w takiej w a nie
polskiej pisowni, jest wymieniana w wizytacji generalnej 
dekanatu starogardzkiego przeprowadzonej w latach 1780-
1781. Wie  Z e Mi so pod wzgl dem ko cielnym nale a a
do parafii w Czersku21. Brak jednak informacji, o które Z e
Mi so chodzi o. Informacje o dwóch osadach Z e Mi so
znajdujemy w S owniku Geograficznym Królestwa Polskie-
go wydanym w 1895 r., w którym zapisano: Z e Mieso 1. 
Niem. Boesenfleisch, pow. starogardzki. W topogr. Goldbec-
ka z r. 1789 zapisane jako pustkowie nad Czarn  Wod , o 4 
dymach. Ob. Czarna Woda. 2) Z. M. niem. Boesenfleisch, w
nad Czarn  Wod  i przy kol. el., pow. chojnicki, ST. p. i par. 

g. (…). W topogr. Goldbecka z r. 1789 zapisana jako pust-
kowie o 2 dymach (str. 266)22. Na uwag  zas uguje fakt, e
Z e Mi so wymienione jako pó niejsza Czarna Woda by o
w 1789 r. osad  wi ksz  ni  dzisiejsze Z e Mi so.

Doda  te  nale y, e we wspomnianych powy ej trzech 
lustracjach, wizytacji generalnej oraz topografii Goldbec-
ka brak jakiejkolwiek wzmianki o osadzie nazywaj cej si
Czarna Woda, co mo e potwierdza  tezy Józefa Milewskie-
go i Wac awa Ody ca, sugeruj ce, i  pocz tek osadnictwa 
w dzisiejszej Czarnej Wodzie da a wie  Z e Mi so.

W poszukiwaniach pocz tków osady, która nosi aby na-
zw  Czarna Woda nie pomog y mapy Schroettera wykonane 
w latach 1796-1802. Tam tak e brak osady Czarna Woda, 
a w miejscu, w którym dzi  znajduj  si  jej domy rós  kró-
lewski las nale cy do Nadle nictwa Kiszewa (Kischauchen
Forst). Schroetter na swojej mapie na interesuj cym nas ob-
szarze pokaza  rzek  Czarna Woda pisz c o niej Schwart-
zwasser Fl. od. Czarna Woda, co w pe nej pisowni brzmi 
Schwartzwasser Flüsse oder Czarna Woda. Schroetter poda
dwie nazwy rzeki niemieck  i polsk , w tej w a nie kolejno-
ci. Nad Czarn  Wod  na jej zachodnim brzegu Schroetter 

pokaza adlich Zlemi nso, za  na wschodnim brzegu Wdy 
Konigl. Zlemi nso od. [oder] Bösenfleisch. Nale y tu tak e
zwróci  uwag  na fakt, e Schroetter wymieni  dwie wsie 
Z e Mi so. Jedn  wie  okre li  jako szlacheck  (adlich),
a drug  jako królewsk  (Konigl.). Królewskie Z e Mi so
otrzyma o niemieck  nazw Bösenfleisch, b d c  dok ad-
nym t umaczeniem nazwy polskiej i u ywan  w nast pnych
latach. Warto te  doda , e na wspomnianej mapie pokazano 
inne pobliskie wsie istniej ce do dzi  jak: Lubiki (Lubicki),

g (Lonk), Zimne Zdroje, (Zimnisdroie)23. Królewskie Z e
Mi so pokazane na mapie Schroettera to by  mo e pó niej-
szy folwark Stara Czarna Woda, o którym Józef Milewski 
pisze, e liczy  ok. 600 ha i by  po o ony na po udnie od 
dzisiejszej Czarnej Wody. Jego w a cicielem w drugiej po-
owie XIX w. by  Szturmowski, który podzieli  dobra mi dzy

3 synów i córk . Oko o 1880 r. nast pi a parcelacja ziemi24.
Wiadomo, e Szturmowscy mieszkali w Czarnej Wodzie na 
pewno ju  pod koniec XIX w. Synem Walentego Szturmow-
skiego by  Piotr urodzony w 1887 r., pó niejszy trzykrotny 
pose  na Sejm RP (1922-1935), zamordowany we wrze niu
1939 r.25.

Doda  tak e nale y, e na wspomnianej mapie Schroetter 
pokaza  uk ad dróg istniej cych w okresie, gdy sporz dza
mapy tj. w latach 1796-1802. G ówny szlak z zachodu na 
wschód w interesuj cej nas okolicy przebiega  przez Wojtal 
ponad wsiami Huta, Studzienice i Kaliska zostawiaj c je po 
swojej po udniowej stronie, nast pnie przez Bytoni  i Zble-
wo prowadzi  do Starogardu. Natomiast przez teren dzi-
siejszej Czarnej Wody przebiega a le na droga prowadz ca
z m yna w Zawadzie, nast pnie przez bród powy ej uj cia
rzeki Niechwaszcz do Wdy, stamt d przez Kamionn  do 
Pieców i dalej przez Iwiczno do Borzechowa26. Dopiero de-
cyzja o budowie traktu cz cego Berlin z miastem Königs-
berg (wcze niej Królewiec, a dzi  Kaliningrad), wiod cego
przez Chojnice, Czersk, Starogard, Tczew i Malbork zmie-
ni a uk ad komunikacyjny w tej cz ci Pomorza. Budow
traktu nazwanego spätere Reichsstra e Nr.1 rozpocz to
w 1818 r.27. Prace na odcinku od Chojnic przez Starogard 
do Tczewa trwa y w latach 1822-1828. Powsta a szeroka na 
5 metrów droga utwardzona t uczniem, co nie tylko popra-
wi o jej jako , ale da o prac  mieszka com okolicznych 
wsi. Droga na odcinku od dzisiejszej Czarnej Wody do El-
bl ga by a ostatecznie gotowa w 1845 r.28. Jak z powy sze-
go wida  informacja Józefa Milewskiego o tym, e w (No-
wej) Czarnej Wodzie w latach 1812-1813 mia a si  osiedli
cz  rozbitków armii napoleo skiej spod Moskwy29, wyda-
je si  b dna, skoro przez teren dzisiejszej Czarnej Wody 
nie przechodzi  jeszcze aden wa niejszy trakt, a pó niejsza
droga Berlin – Königsberg, o czym powy ej powsta a 20-30 
lat pó niej.

Uk ad drogowy w okolicy Czarnej Wody w latach wo-
jen napoleo skich potwierdzaj  meldunki z 1807 r. z okresu 
walk wojsk Napoleona na Pomorzu. Np. meldunek z dnia 14 
lutego 1807 r., w którym gen. Sokolnicki pisze do gen. D -
browskiego: Za odebraniem rozkazu JW. Genera a, wszyst-
kie dyspozycje by y uczynione do marszu i te ju  w cz ci s
uskutecznione. Jutro reszta komend i oddzia ów wymasze-
ruj  st d do Woytala. Tam zgromadzi  musz  korpusa dla 
dania im nowej postaci. I dalej w meldunku gen. Skotnicki 
pisze: Mam przez urz dnika doniesione sobie, i  ten e graf 
Crokau umy li  w dniu jutrzejszym wpa  do Bütau [Byto-
wa – KK] i tam ma zabra  rekwizycj  moje przysposobione 
fura e, uczyni em przeto przyzwoit  dyspozycj  do przeci -
cia temu drogi, do rozproszenia, lub zaj cia tej gromady 
buntowników i wyprowadzenia stamt d co b dzie mo na
do Woytala, gdzie tymczasem resztuj ce korpusa nadejd
i utworz  ze mn  komunikacj  przez Orlik i z JW. Genera em
przez Starogard, lecz tej operacji nie mog  nikomu powie-
rzy , osobi cie przeto dyrygowa  j  b d 30. Meldunek ten 
dobitnie wskazuje na rol  Woytala i drogi przez niego prze-
chodz cej. Prowadzi a ona m.in. do Bytowa i Starogardu. 
Pami ta  trzeba, ze droga ta musia a umo liwia  nie tylko 
przemarsz piechoty czy jazdy, ale tak e przeci ganie armat 
i wozów z prowiantami. Musia o by  te  w Wojtalu znacz-
ne miejsce dla zakwaterowania tak znacznej ilo ci wojska, 
a tak e miejsce dla zatrzymania si  w lepszych warunkach 
oficerów. W kolejnym meldunku z 17 lutego 1807 r. gen. 
Sokolnicki do gen. D browskiego pisa : Pod ug rozkazu 
JW. Genera a Czarna Woda jest osadzona przez posterunki 
w Woytal, Czersk i Schliwitz. To po rednie naznaczy em na 
g ówn  kwater  moj , lecz ten kraj ju  pusty, a kolumna gen. 
Menard stru a mi wszystkie resursa ywno ci, zabrawszy 
prowiant, który dla komend z Chojnic wys a em31. I ten mel-
dunek podkre la znaczenie drogi przechodz cej przez Woy-
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tal, nie wspominaj c zupe nie o drodze prowadz cej przez 
Z e Mi so i dzisiejsz  Czarn  Wod .

Mo liwe natomiast jest, e w 1832 r., o czym pisze Mi-
lewski, wspomnian  powy ej drog  na zachód mogli masze-
rowa  powsta cy powstania listopadowego, którzy zostali 
wzi ci do niewoli po przekroczeniu granicy pomi dzy Car-
sk  Rosj  a Prusami32.

W latach 40. XIX wieku wybudowano kana  Wdy 
w celu nawodnienia ki w okolicach dzisiejszego miasta 
Czarna Woda. Przy robotach melioracyjnych prac  znalaz o
wielu mieszka ców okolicznych wsi, w tym zapewne tak e
z Czarnej Wody33. Poniewa  kana  ten i powsta e dzi ki niemu 

ki mia y znaczny wp yw na dalszy rozwój Czarnej Wody 
i jej okolicy nale y poda  wi cej informacji dotycz cych
jego budowy. Kana  poprowadzono od rzeki Wdy (wycho-
dz cej z jeziora Wdzydze), w okolicach Borska przez okolice 
Le nej Huty i Studzienic. Powody podj cia prac melioracyj-
nych oraz czas ich trwania w publikowanych opracowaniach 
i ksi kach podawane s  ró nie. Leopold Schenzel pisze, e
budow  kana u rozpocz to w 1839 r. na zachód od Studzie-
nic, gdzie przyst piono do wykonania prac melioracyjnych, 
które pozwoli y na nawodnienie terenów powsta ych po wy-
r bie lasów. Uzyskano w ten sposób znaczne tereny, które od 
tego czasu mog y by  wykorzystane jako ki i ród o pozy-
skania siana34. W Dziejach Starogardu zapisano, e budowa 
kana u zwi zana by a z konieczno ci  zabezpieczenia odpo-
wiedniej ilo ci siana dla koni nale cych do huzarów z 1 
pu ku huzarów gwardii, którzy stacjonowali w Starogardzie 
od 1832 r. By  to najpierw 3 szwadron huzarów, a od 1843 
r. 3 batalion 5 pu ku landwery. Razem by o to 331 wojsko-
wych35. Józef Milewski pisze, e ki meliorowano w latach 

1840-1846, a przy robotach melioracyjnych prac  znalaz o
wielu mieszka ców okolicznych wsi, nie podaj c jednak po-
wodów wykonania tych prac36. Jeszcze inn  dat  rozpocz cia
prac podaje w swej ksi ce Kazimierz Karasiewicz pisz c,
e prace rozpocz to w 1842 r. W wydanej w 1926 r. ksi -

ce Bory Tucholskie Karasiewicz o budowie kana u napisa :
k naturalnych jest w Borach tucholskich ma o. W sze

i szersze pasy nad brzegami rzek i jezior nie wystarczy y do 
hodowli byd a. Stworzenie sztucznych k by o zatem wielk
potrzeb . W r. 1842 zu yto wody rzeki Czarnejwody do za-
o enia k nawadnianych niedaleko gu (pow. chojnicki). 

W tym celu wybudowano kana  20 km d ugi, a 6 m szeroki 
przy Borsku (niedaleko Jeziora Wdzydzkiego), zatamowano 
luzami Czarn wod  i kana em tym wprowadzono wod  na 
ki, za o one mi dzy giem a wsi  Czarn wod . Wida  te 
ki z kolei na torze z Chojnic do Tczewa; obszar ich wyno-

si 506 ha, a za o enie kosztowa o 1.200.000 Mk. Nale a o
wykupi  folwark Hut  i 9 m ynów. W ten sposób na suchym 
piasku stworzono wielki obszar urodzajnych k37.

Najszerzej spraw  kana u opisuje Krzysztof Frydel 
w swej ksi ce „Woda wróci a”, który pisze, e koncepcja 
budowy kana u powsta a podczas panowania króla pruskie-
go Fryderyka Wilhelma III, za  zrealizowa  j  jego syn Fry-
deryk Wilhelm IV w latach 1842-184638. Nale y tu doda , e
Fryderyk Wilhelm III by  królem Prus od 1797 r. do mierci
w 1840 r., a po nim na tron wst pi  jego syn. Warto wi c,
korzystaj c z opisu Krzysztofa Frydla, napisa  troch  wi -
cej na temat kana u. Intensywna eksploatacja lasów, du e
wyr by spowodowa y, e w wielu miejscach Borów Tu-
cholskich, powstawa y ca e po acie wykarczowanego lasu, 
który zamieniony zosta  na ki i pastwiska. Jednak s abe,

Mapa z 1911 roku
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Przypisy:
1 S ownik Geograficzny Królestwa Polskiego 

i innych krajów s owia skich, Tom XIV,
Warszawa 1895 s. 627.

2 A. Grzyb, Zaginione kamienne kr gi ze 
Z egomi sa, w: Rydwan nr 1 (3) 2008, 
Starogard Gda ski 2008 s. 21-23.

3 W. ga, kilka znalezisk z nad Czarnej wody w: 
Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 
T. XII nr 1-4, za 1946 r., Toru , s. 75-76.

piaszczyste grunty powodowa y, e niewiele by o po ytku
z tych terenów. Jedyn  szans  na ich efektywniejsze wyko-
rzystanie by a budowa kana ów nawadniaj cych te tereny. 
Tak powsta  m.in. Wielki Kana  Brdy, kana  Niechwaszcz 
i kana  Wdy. Kana  Wdy mia  nawodni  kompleks Czerskich 

k, co mia o si  przyczyni  do wi kszych zbiorów siana 
oraz bujniejszej trawy na pastwiskach. Wod  postanowiono 
czerpa  z jezior Wdzydzkich i przesy a  kana em o szeroko-
ci dna 6 m i d ugo ci 24 km na tereny Forst Königswiese

(le nictwo Le na Huta) i Czerskich k39. Kana  swój po-
cz tek bierze w okolicy wsi Borsk nad Jeziorem Wdzydzkim 
i prowadzi nieomal e równolegle do Wdy a  do wsi Miedz-
no i dopiero tu odchodzi bardziej na wschód dochodz c pra-
wie do samych Studzienic i dalej do linii kolejowej. Kana
przebiega  przez wiele prywatnych terenów, które pa stwo
musia o wykupi . Aby dzie o to uskuteczni  zakupi  fiskus 9 
m ynów, folwark Hut  za 406500 marek. Przy kanale Czar-
nowodzkim stworzono razem 506 ha k melioracyjnych. 
Koszta wynios y razem cznie z cen  kupna etc. 1200000 
marek. System k czarnowodzkich zosta  uko czony w roku 
1848. W roku 1844 zwiedzi  król pruski Wilhelm IV Czersk 
i obejrza  prace przy kach melioracyjnych nad Niechwasz-
czem i Czarn wod . Król przenocowa  w starym urz dzie
w Czersku, (Czerski Dwór, mieszcz cy si  przy Browarze 
Pomorskim) w mieszkaniu radcy Saltzwedel’a, który robo-
tami melioracyjnymi kierowa . Z okazji swego pobytu trzy-
ma  król do chrztu syna dzier awcy domenalnego Ellersa 
z Czerska. Po chrzcinach odjecha  król ze wit  przez Mokre, 
Borsk do Huty, gdzie przechodzi czarnowodzki kana . Tutaj 
oczekiwa y go reprezentacje stanów powiatu starogardzkie-
go ze niadaniem40.

Schematyzm diecezji che mi skiej sporz dzony w 1848 
r. nie wymienia wsi o nazwie Schwarzwasser. Podaje nato-
miast informacje o wsi Bösenfleisch (Z e Mi so), po o o-
nej o ½ mili od ko cio a w gu. We wsi mieszka o 142 
katolików nale cych do wspomnianej parafii i nieustalona 
ilo  osób innego wyznania41. Brak informacji o drugiej wsi 
o tej samej nazwie le cej po wschodniej stronie Wdy, któr
pokaza  na swojej mapie Schroetter. By  mo e dwie wsie 
le ce po obu stronach Wdy podano jako jedn  wspóln  osa-
d , na co wskazywa by zapis przynale no ci wsi do staro-
stwa Konitz, Stargard (Chojnice, Starogard Gd.), a wi c do 
dwóch ró nych obszarów administracyjnych. 

Dopiero schematyzm z 1867 r. podaje nowe interesuj -
ce nas dane. Po raz pierwszy figuruje informacja o osadzie 
(wsi?) Czarna Woda nosz cej nazw Schwarzwasser, która 
nale y do parafii g (Long) i jest od niej odleg a o ¼ mili. 
Administracyjnie wspomniana Czarna Woda po o ona by a
na obszarze powiatu starogardzkiego. We wsi mieszka o 55 
katolików i nieustalona ilo  osób innego wyznania. Ten 
sam schematyzm wymienia dwie wsie Bösenfleisch. Jedn
maj c  83 katolickich mieszka ców nale c  do powiatu 
chojnickiego po o on  o ¼ mili od ga i drug  w powiecie 
starogardzkim maj c  163 mieszka ców i po o on  od ga

o  mili. Dzieci z obu wsi Bösenfleisch ucz szcza y do dwu-
klasowej szko y katolickiej w gu. Brak informacji, gdzie 
uczy y si  dzieci z Czarnej Wody42.

Nie sposób nie wspomnie  o wojnie Prus z Francj ,
w latach 1870-1871. Mia a ona swe konsekwencje tak e
dla Pomorza i opisywanych w niniejszej ksi ce terenów. 
W wojnie tej uczestniczyli, cz sto wbrew swej woli, tak e
Polacy z Pomorza. Wygrana przez Prusy wojna z Francj ,
przynios a zmiany polityczne, geograficzne i ekonomiczne. 
Nast pi o zjednoczenie ziem niemieckich pod ber em króla 
Prus Wilhelma I Pruskiego, a obowi zki kanclerza obj  Otto 
von Bismarck. Prusy otrzyma y od Francji Alzacj  i cz
Lotaryngii oraz kontrybucj  w kwocie 5 mld franków w z o-
cie43. Pieni dze te pozwoli y na realizacj  wielu inwestycji 
pa stwowych lub te  przyspieszenie tych ju  rozpocz tych.
Mi dzy innymi intensywnie pracowano nad budow  kolei. 
Na Pomorzu realizowano budow  linii kolejowej cz cej
Berlin z ówczesnym Königsbergiem (dzi  Kaliningrad). Li-
nia ta prowadzi a przez Chojnice i Starogard. Jej budowa 
da a zaj cie mieszka com okolicznych wsi, a w nast pnych
latach przyczyni a si  do rozwoju gospodarczego miast 
i wsi po o onych wzd u  jej trasy. Odcinek ze Starogardu 
do Zblewa zosta  oddany do eksploatacji 15 kwietnia 1873 
r., a ze Zblewa do Chojnic 15 sierpnia 1873 r.44. To wów-
czas powsta a stacja kolejowa Schwarzwasser banhof, która 
w przysz o ci mia a si  sta  integraln  cz ci  miasta Czar-
na Woda.

Nie jest znana data powstania szko y w Czarnej Wo-
dzie. Na pewno jednak szko a katolicka istnia a tu w 1880 r. 
W Wiadomo ciach potocznych zamieszczonych w Pielgrzy-
mie z 1880 r. podano nast puj c  informacj : Starogard. 
Jeszcze ci gle protestanckich obywateli i nadle niczych
uwa aj  za stosownych na lokalnych inspektorów szkolnych. 
Tak niedawno nadle niczy Dühring z Osiecznej otrzyma
taki urz d nad katolickiemi szko ami w Osieczne, Klaninie, 
Ossówku, Szlachcie, Czarnéjwodzie i Linówku45.

Pierwsz  pe niejsz  pisan  informacj  o Czarnej Wodzie 
znajdujemy w S owniku Geograficznym Królestwa Polskie-
go i innych krajów s owia skich wydanym w Warszawie 
w 1880 r. Autor has a ks. Jakub Fankidejski46 napisa  wów-
czas: Czarna Woda, niem. Schwarzwasser, wie  pow. Sta-
rogardzki, po czona urz dowo z wiosk  poblisk  Z emi so
(Bosenfleaish) nad Czarn  Wod ; le y przy trakcie bitym 
berli sko-królewieckim, w lesistej okolicy, st. Kol. el. Pil-
sko-tczewskiej. Zawiera morg. roli 2733, kat. 207, ew. 6, dm. 
mieszk. 22, par. g; odl. od Starogardu 4 ¼ mili. Zaraz za 
wsi  nad szos  wida  ma y domek murowany, niesposobny 
do zamieszkania; powiadaj , e zosta  pobudowany na pa-
mi tk  Napoleona I, który tu przechodz c z wojskiem z Tu-
choli do Tczewa przez noc obozowa . Jest to jednak mylne. 
Na tym pomniku, maj cym form  ma ego domku stoi napis 
niemiecki: „Friedrich Wilhelm III-ten, dem Retter in der 
Noth und dem Grunder dieser Strasie sein dankbarstea Volk. 
MDCCCXXXX”47.

4  J. Milewski, Dzieje wsi powiatu starogardz-
kiego, cze  II, Gda sk 1968, s. 364.

5 S ownik Geograficzny Pa stwa Polskiego 
i ziem historycznie z Polsk  zwi zanych, pod 
red. Stanis awa Arnolda, tom 1, Z. 9, s. 1069.

6  W. Odyniec, Z dziejów Czarnej Wody (XIV-
XVIII w.), Merkuriusz Czarnej Wody, Czarna 
Woda 1993, nr 4, s. 1. 

7  S. Hoszowski, Lustracja województw mal-
borskiego, che mi skiego 1570, Gda sk
1962, s. 131.

8  M. Biskup, A. Tomczak, Mapy wojewódz-
twa pomorskiego w drugiej po owie XVI w.,
Toru  1955, s. 68.

9  M. Kargul, Aby cie w puszczach naszych szkód 
adnych nie czynili, Gda sk 2012, s. 296.

10  W. Odyniec, Z dziejów…, cyt. dz.,  s. 2. 
11  S. Hoszowski, Lustracja województw Prus 

Królewskich 1624, Gda sk 1967, s. 208.
12  Tam e, s. 308.
13  J. Paczkowski, Opis królewszczyzn 

w województwie che mi skim, pomorskim 
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i malborskim w roku 1664, Toru  1938, 
s. 262.

14 Taryfy podatkowe ziem pruskich, opracowa
S. K trzy ski [w:] Fontes V. Toru  1901, 
s. 60.

15  J. Paczkowski, Opis królewszczyzn…, cyt. 
dz., s. 216.

16  W. Odyniec, Dzieje Prus Królewskich 1454-
1772, Warszawa 1972, s. 29-30.

17  M. Biskup, A Tomczak, Mapy wojewódz-
twa pomorskiego w drugiej po owie XVI 
w. w: Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, Toru  1955, s. 32-34.

18  W. Odyniec, Z dziejów …, cyt. dz., s. 2. 
19 J. Dygda a, Lustracja województw Prus 

Królewskich 1765, t. I, cz. 2, Gda sk 2003, 
s. 10.

20 J. Dygda a, Lustracja województw Prus 
Królewskich 1765, t. I, cz. 3, Gda sk 2005, 
s. 83.

21 Visitatio Generalis Decanatus Starogardiensis 
in Diecesi Pomernia 1780, r kopis, Pelplin.

22 S ownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów s owia skich, Tom XIV,
Warszawa 1895 s. 627.

23  Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch 
Littauen und West-Preussen nebst dem 
Netzdistriet aufgenommen unter Leitung des 
Konigl. Preuss. Staats Ministers Frem Herrn 
von Schroetter in den Jahren von 1796 bis 
1802, Marienwerder Section XV.

24  J. Milewski, Borzechowo-Zblewo-Kaliska-
Czarna Woda i okolice. Gda sk 1985, s. 51.

25  J. Kulas, Oddany sprawie polskiej: Kociewski 
Magazyn Regionalny, Tczew 2011, nr 3(74), 
s. 32-33.

26  Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch..., 
cyt. dz. Section XV.

27  L. Schenzel, Pr. Stargard. Ein Bild der 
Heimat, Wolfenbüttel 1967, s. 31.

28 Dzieje Starogardu. Tom I. Historia miasta 
do 1920 roku, pod red. Mariana Kallasa, 
Starogard Gda ski 1998, s. 173.

29  J. Milewski, Borzechowo... cyt. dz., Gda sk
1985, s. 51.

30  J. Staszewski, ród a wojskowe do 
dziejów Pomorza w czasach Ksi stwa
Warszawskiego. Cz. I Zajecie Pomorza 
1806/7 r. Toru  1933, s. 297-298,

31  J. Staszewski, ród a wojskowe…, cyt. dz., 
s. 316.

32  J. Milewski, Borzechowo..., cyt. dz., s. 51.
33  J. Milewski, Dzieje wsi…, dz. cyt., s. 70-72.
34  L. Schenzel, Pr. Stargard. Ein Bild…, cyt. 

dz., s. 121-122.
35 Dzieje Starogardu. Tom I. Historia miasta 

do 1920 roku, pod red. Mariana Kallasa, 
Starogard Gda ski 1998, s. 182.

36 J. Milewski, Dzieje wsi…, dz. cyt., s. 70-72.
37  K. Karasiewicz, Bory Tucholskie, Kraków 

1926, s. 17.
38 K. Frydel, Woda wróci a…, dz. cyt., s. 7-9.
39  Tam e, s. 7-9.
40 Zabory nr 4, IV kw. 1938,
41 Schematismus der des Bistums von Culm für 

das Jahr 1848, Culm, s. 87.
42 Schematismus des Bistums Culm, Pelplin 

1867, s. 266-267.
43 Kronika Polski, pod. red. Andrzeja Nowaka, 

Warszawa 2000, s. 486-487.
44  J. Rychtarski, Dzieje kolejnictwa na Pomorzu 

Warmii i Mazurach. w: Jantarowe Szlaki 
nr 3, Gda sk 1979, s. 29-35.

45  Wiadomo ci Potoczne, Pielgrzym nr 55,
Pelplin 15 maja 1880 r. 

46  Ks. Jakub Fankidejski (1844-1883) wikariusz 
katedralny i nauczyciel Collegium Marianum 
w Pelplinie, autor ok. 700 hase  do S ownika
Geograficznego Królestwa Polskiego. Zob. 
wi cej S ownik biograficzny kap anów
Diecezji Che mi skiej wy wi conych w la-
tach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 64.

47 S ownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów s owia skich, Tom I,
Warszawa 1880, s. 740

W2012 roku ukaza a si  ksi ka prof. K. M. Kowalskiego z Uniwer-
sytetu Gda skiego, pt.: Vocor Augustinus, dotycz ca zabytków daw-
nej kultury religijnej ko cio a pw. Narodzenia NMP w Piasecznie 

k. Gniewa1. Ksi eczka sk ada si  z trzech rozdzia ów. Pierwszy dotyczy kunsz-
townej gotyckiej inskrypcji z 1348 r., która znajduje si  na przedostatniej zewn trz-
nej warstwie cegie  prezbiterium piaseckiego ko cio a. Drugi, odkrytego cennego 
ksi gozbioru parafialnego, a trzeci dziejów tamtejszej kampanologii. Ksi ka jest 
interesuj ca, z fachow  bibliografi , wzbogacona fotografiami, czyta si  j  szybko, 
oby takich wi cej! W niniejszym artykule chcia bym si  odnie  do pierwszego 
rozdzia u wspominanej ksi ki, mianowicie do krzy ackiej inskrypcji. 

Jako historyka i mieszka ca Piaseczna od lat intrygowa a mnie owa inskrypcja, 
opisana w powy szej ksi ce. Jej oryginalno , kunszt wykonania, tajemniczo
czyni  z niej swoist  wizytówk  odleg ej epoki i zarazem wiata… Ju  bowiem 
w czasie mych studiów historycznych w Uniwersytecie Gda skim (2006 r.), mia-
em przyjemno  parokrotnie rozmawia  na jej temat po mszy w. z ks. pra atem

K. Myszkowskim, ówczesnym dba ym kustoszem sanktuarium piaseckiego2.
Przypomnijmy, inskrypcja ta znajduje si  m.in. na przedostatniej zewn trznej

warstwie cegie  poligonalnie zamkni tego prezbiterium ko cio a w Piasecznie3,
posiadaj cego analogi  z prezbiterium wi tyni pw. w. Miko aja w pobliskim 
Gniewie4. Bierze ona swój pocz tek nad po udniow  wie yczk  schodkow 5

i obiega prezbiterium urywaj c si (?) na wschodniej (wspó cze nie) cianie nawy 
bocznej6. Inskrypcja umieszczona jest cznie na 140. p ytkach ceramicznych, 
na których umieszczone s  glazurowe staroniemieckie litery majusku owe two-
rz ce wyrazy, a oddzielone od siebie znakami interpunkcyjnymi w postaci rów-
noramiennych krzy yków7. Ci g fryzu inskrypcyjnego posiada d ugo  ponad 
20 metrów.

Inskrypcja podaje nast puj c tre : + IN + GOTIS + NAMEN + NACH 
+ GOTIS + GEBVRT + TVSVNT + DRI + HVNDIRT+ VDE + ACHTE + VNDE 
+ VIRCZYK + IAR + BI + DEN + GECZITEN + VVAS + BRVDIR+ HEYRICH 
+ DVSEMER + HOMEYSTIR + VHDE + B8. Mo na j  t umaczy  na wspó cze-
sny j zyk polski nast puj co: W imi  Bo e. Po Bo ym Narodzeniu9, tysi c trzysta 
czterdziestym ósmym roku, w czasach brata Henryka Dusemera wielkiego mistrza 
i b[?]10. Jak twierdzi prof. Kowalski w inskrypcji znale  mo na dwie niekonse-
kwencje, mianowicie w wyrazach: VVAS i VHDE11. Uwa am jednak, e wyraz 
VVAS nie jest niekonsekwencj , a postawieniem obok siebie dwóch liter V ze 
wzgl du na brak dysponowania przez budowniczych umieszczaj cych fryz – li-
tery W. Niekonsekwencj  ( wiadom ?) jest natomiast zauwa alny brak litery N 
w wyrazie V(N)DE12. Reasumuj c, uwa am, e mo na odnale  w inskrypcji 
dwie niekonsekwencje, mianowicie w wyrazach: V(N)DE i VHDE. 

(N)13.
Powstaje pytanie, dlaczego nie wstawiono wspomnianej litery N w wyra-

zie VDE? Czy mamy tu do czynienia z niekonsekwencj ? Czy mo e w czasie 
zak adania inskrypcji zdano sobie spraw  z tego, e si  ona nie zmie ci na pre-
zbiterium w ca o ci(?) i postanowiono w zwi zku z tym celowo opu ci  liter
„N”, by zaoszcz dzi  miejsca? – wrócimy do tego w dalszym toku artyku u.
Czego si  z niej dowiadujemy? Po pierwsze uwa am, e jest ona zagadkowa. 
Po drugie, e jest to inskrypcja typu fundacyjnego14 i zwi zana jest z ufundo-
waniem – wybudowaniem przez Krzy aków ko cio a w Piasecznie, za rz dów
wielkiego mistrza Henryka Dusemera (1345-1351)15. Wiadomo jest z niej, e

GRZEGORZ WOLI SKI

W sprawie piaseckiej 
inskrypcji
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Ko ció  Narodzenia NMP w Piasecznie
ród o: Najstarsze ko cio y Kociewia, wyd. I, 

Starogard Gd. b. r. w., op. cit., s. 114. 

umieszczono j  w roku 1348. Zachodzi wi c nast puj ce
pytanie, mianowicie, ile lat mog a by  budowana piasecka 
wi tynia? Poza rokiem 1348 widniej cym w inskrypcji 

nie mamy adnych odno ników ród owych w tej kwestii. 
Przypuszcza  mo na, bior c po uwag  zdanie z inskryp-
cji opiewaj ce, i  „dzia o si  to” w czasach, jak wielkim 
mistrzem by  brat Heinrich Dusemer (bi den gecziten vvas 
brudir Heyrich Dusemer homeystir), a maj c na uwadze 
to, e obj  on wspomniany urz d 13.12.1345 r. (a wi c
pod koniec tego  roku), e ewentualnie w roku nast pnym,
tj. 1346 mog a zosta  rozpocz ta budowa wi tyni, któr
zako czono oficjalnie w r. 1348, a wi c odwo uj c si  w tej 
kwestii (po cz ci) do okresu sprawowania rz dów przez 
Dusemera. Zatem czas budowy wi tyni mo na okre li
ogólnie na lata: 1346/1347 do 1348 r. Niemniej zaznaczy
chcia bym, e bardziej pewny odno nie tego  ustalenia jest 
tu terminus ad quem (czyli rok 1348), ni li terminus a quo.
Pomocne by oby tu (by  mo e) pewne odniesienie si  do 
datacji lokacji wsi Piaseczno z dokumentu lokacyjnego, 
który jednak zagin , podejrzewam, e ju  w XV wieku 
by  mo e w czasie przemarszu wojsk polsko-husyckich 
przez Pomorze Gda skie, lub ewentualnie w czasie wojny 
13-letniej16. Przyjmuj c jednak (za literatur 17), i  pierwot-
nie Krzy acy wybudowali samo prezbiterium, obiekt prze-
cie  nie nazbyt wielki, to mo emy przyj , i  mog o by
ono budowane faktycznie w powy szym okresie lat18.

Poruszaj c zagadnienie piaseckiej inskrypcji pozosta-
je motyw jej niedoko czenia(?). Zauwa y  bowiem trze-
ba, e urywa si  ona na zagadkowej (wspó cze nie) literze 
„B”. Ksi dz Romuald Frydrychowicz, pisa  przed laty, i

inskrypcja piasecka nie zosta a przez Krzy aków wyko -
czona19. Z naukowego punktu widzenia jest to mo liwe,
bowiem mamy na to widoczny dowód w postaci tego, e
si  ona urywa w ko cu pó nocnej ciany prezbiterium20

i tym samym, e mog a ona zosta  niewyko czona z po-
wodu np. dalszego braku miejsca na nim. Uwa am jednak, 
e tre  inskrypcji zosta a pierwotnie przygotowana (poza 

miejscem budowy) w ca o ci21 oraz, e Krzy acy chcieli 
j  zamie ci  w ca o ci. Niemniej jednak przypuszczam, i
fakt tego, e si  ona nie zmie ci (na prezbiterium) móg
wyj  na miejscu budowy. Na przyk ad a) przed jej umiesz-
czaniem, kiedy budowniczy stwierdzili naocznie, e na wy-
budowanym przez nich prezbiterium inskrypcja si  im nie 
zmie ci22; lub b) w czasie jej umieszczenia, co potwierdza
nam mo e, chocia by wspomniany brak litery „N” w wy-
razie VDE. Dlatego te  postanowili pozostawi  j  w takiej 
postaci, jak widzimy j  wspó cze nie, nie wprowadzaj c
po ostatniej literze „B” dalszej tre ci fryzu z powodu bra-
ku miejsca na prezbiterium23. Profesor Kowalski postawi
w tym kontek cie przypuszczenie, e reszta nie umiesz-
czonych p ytek z zako czenia inskrypcji (tych po ostatniej 
literze „B”– przyp. G.W.) zosta a w jakim  miejscu wi ty-
ni ukryta24. Nie s dz  – ale jest to moje osobiste zdanie. 

Zaznaczy  chcia bym równie , bior c pod uwag  roz-
mieszczenie inskrypcji, i  ca kiem prawdopodobne jest 
i to, e mog o si  uda  Krzy akom zamie ci  j  w ca o ci,
a ostatnia zagadkowa litera „B”, na której wydawa  si
mo e wspó cze nie, e si  ona urywa – oznacza  mo e
skrót od wyrazu Brudere – bracia(!). Prze led my bowiem 
jeszcze raz jej przet umaczon  na j zyk polski tre : W imi
Bo e. Po Bo ym Narodzeniu, tysi c trzysta czterdziestym 
ósmym roku, w czasach brata Henryka Dusemera wiel-
kiego mistrza i b[?]. Profesor Kowalski, zrekonstruowa
ostatni  liter  „B” z wyrazem – brata, by  mo e (za Bern-
hardem Schmidtem) w odniesieniu do komtura gniewskie-
go – brata Jana von Falkensteina25. Moim zdaniem ostatnia 
litera „B” z inskrypcji, jak zasygnalizowa em to ju  po-
wy ej, oznacza  mo e skrót od wyrazu Brudere – tj. bra-
cia, w odniesieniu do braci z Zakonu krzy ackiego. Czyli 
w takim wypadku inskrypcja brzmia aby: W imi  Bo e.
Po Bo ym Narodzeniu, tysi c trzysta czterdziestym ósmym 
roku, w czasach brata Henryka Dusemera wielkiego mi-
strza i braci25A.

Podsumowuj c niniejszy artyku , mo na powiedzie
m.in., e budowa ko cio a piaseckiego (tj. obec. prezbi-
terium) uko czona zosta a w 1348 r. – tak wynika z in-
skrypcji fundacyjnej. wi tynia budowana by a w latach 
1346/1347-1348 za czasów w. mistrza Henryka Dusemera, 
którego poniek d wspomniana inskrypcja „opiewa”. Ko-
ció  uleg  w nast pnych latach (tj. 2 po . XIV w.) stopnio-

wej rozbudowie. Napis inskrypcyjny na prezbiterium zosta
w swej tre ci przygotowany w ca o ci. Niemniej przypusz-
czam, e ze wzgl du na to, i  spostrze ono przed jego 
umieszczeniem/ lub w czasie jego umieszczenia, e si  on 
nie zmie ci w ca o ci na niewielkim prezbiterium, posta-
nowiono zamie ci  go w takiej postaci (niedoko czonej?),
jak widzimy go wspó cze nie, nie wprowadzaj c po ostat-
niej literze „B” jego dalszej tre ci z powodu braku miejsca. 
Niewykluczone jest w tym kontek cie i to, e wiadomie
opuszczono liter  „N” w wyrazie VDE, by w ten sposób 
zaoszcz dzi  nieco miejsca oraz, e celowo zastosowano 
skrót w postaci ostatniej litery „B” – oznaczaj cy wyraz 
bracia w odniesieniu do braci z Zakonu krzy ackiego. Ale 
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te , nie mo na wykluczy  i tego (s dz c po odpowiednim 
doborze p ytek26 i wspomnianej ostatniej literze – skró-
cie), e inskrypcj  uda o si  Krzy akom zamie ci  w ca-
o ci, i e tak w a nie mia a ona wygl da , jak widzimy j

wspó cze nie. Niemniej uwa am, e ostatnia zagadkowa 
litera „B” w inskrypcji oznacza w obu powy szych przy-
padkach, tj. jej niedoko czenia/ lub doko czenia, skrót 
od wyrazu – bracia (Brudere). Na zako czenie artyku u

Przypisy:
1  K. M. Kowalski, Vocor Augustinus. Zabytki dawnej kultury religij-

nej w Piasecznie, Gniew 2012, stron 68. 
2 Owocem tych interesuj cych rozmów na temat tej staroniemieckiej 

inskrypcji, a tak e czasu budowy wi tyni przez Krzy aków, by
mój artyku  – pierwiosnek, pt.: Powstanie ko cio a pw. Narodzenia 
NMP w Piasecznie, wydrukowany w piaseckim pi mie parafialnym 
„Lilia”, nr 76, 2006, na s. 6-7. Doda  trzeba, e w 2005 r. za stara-
niem ks. pra ata Myszkowskiego inskrypcj  t  oraz ca  zewn trz-
n  stron  prezbiterium ko cio a, kunsztownie odrestaurowa a firma 
z Torunia. Na ten temat patrz: J. Ejankowski, 50 lat w s u bie Bogu 
i wiernym, Piaseczno 2006, s. 33. 

3 Por. Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in 
Pelplin 1904, Pelplin 1904, s. 285. Literatura przedmiotu twier-
dzi, e Krzy acy wybudowali zrazu w 1348 r. samo prezbiterium, 
by  mo e upi kszone od strony zachodniej szczytem z blendami 
i sterczynami – przyp. G.W., a nast pnie w 2. po . XIV w. wi -
tyni  rozbudowano poprzez dobudowanie nawy g ównej. Zob.: 
R. Frydrychowicz, Chwa a Naj wi tszej Maryii Panny w diecezyi 
che mi skiej, cz. I, Pelplin 1916, s. 21; Diecezja Che mi ska. Zarys 
historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 282; J. Wi niewski, Pa-
rafia i sanktuarium maryjne w Piasecznie w okresie nowo ytnym
(XVI-XVIII w.), Gniew 2008, s. 24 przyp. 71, 73; K. Myszkowski, 
W. Kobus, Sanktuarium Maryjne Królowej Pomorza i Matki Jed-
no ci w Piasecznie, Wroc aw 2009, s. 19, przy czym jest to chyba 
najlepsza ksi eczka dotycz ca tego  sanktuarium, por.: Najstar-
sze ko cio y Kociewia, wyd. I, Starogard Gd. b.r.w., s. 113. 

4 Odno nie podobie stwa obu prezbiteriów zob.: I. Strzelecka, 
Gniew. (Pomorze w zabytkach sztuki), Wroc aw 1982, s. 121; 
K. M. Kowalski, Zabytki miasta Gniewu od XIII do XIX wieku,
[w:] Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku, pod red. B. liwi skiego,
Pelplin – Gniew 1998, s. 292, przyp. 7; J. Wi niewski, Parafia…,
s. 24, przyp. 73. 

5 Zob. K. M. Kowalski, Vocor…, fotografia na s. 11. 
6  P ytki pierwsza i ostatnia fryzu (tj. znaki: [+] - [B]) s  umieszczone 

ju  na zewn trznych wschodnich cianach naw bocznych ko cio a.
W asna autopsja autora. 

7  K. M. Kowalski, Vocor Augustinus…, op.cit., s. 10. 
8 Warto  fonetyczn  „U” niekiedy oddawano za pomoc  znaku „V”. 

Zob. tak e K. M. Kowalski, op.cit., s. 13, gdzie tekst inskrypcji 
poddany wyostrzeniu komputerowemu. 

9  Zwrot z inskrypcji brzmi cy: Po Bo ym Narodzeniu, odnosi  si
mo e ogólnie do ery chrze cija skiej post Christum natum (naszej 
ery).

10 Lub te  dos ownie: W imi  Bo e. Po Bo ym Narodzeniu, tysi c trzy-
sta czterdziestym ósmym roku, w czasach co brat Henryk Dusemer 
wielki mistrz i b[?]. + IN + GOTIS + NAMEN + NACH + GOTIS 
+ GEBVRT + TVSVNT + DRI + HVNDIRT+ VDE + ACHTE 
+ VNDE + VIRCZYK + IAR + BI + DEN + GECZITEN 
+ VVAS + BRVDIR+ HEYRICH + DVSEMER + HOMEYSTIR 
+ VHDE + B. Za wskazówki przy t umaczeniu inskrypcji dzi kuj
dr hab. R. Kubickiemu. 

11  K. M. Kowalski, op.cit., s. 11.  
12 Por. wyrazy z inskrypcji: VDE, VNDE, VHDE. 
13  Niekonsekwencj  w wyrazie VHDE zamiast VNDE, zauwa y

prof. K. M. Kowalski, ten e, Vocor…, s. 11. 
14  Por. J. Szyma ski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1976, 

s. 323 i n.
15 Czasy rz dów w. mistrza H. Dusemera by y czasami w pa stwie

zakonnym raczej niespokojnymi i up yn y na licznych walkach 
z Litwinami. Na przyk ad w latach 1345 i 1346 Dusemer wyprawi
si  zbrojnie na Litw , pierwsza wyprawa by a nieudana, w drugiej 
uda o mu si  pokona  ksi cia Olgierda i spustoszy  kraj. W od-
powiedzi Litwini zaatakowali terytorium zakonu w Prusach. Ich 
ataki powstrzyma  w. komtur Winrych von Kniprode 2.02.1348 r. 
w zwyci skiej bitwie nad rzek  Straw . Warto doda , i  dalszy 
pochód na Litw  wojsk zakonnych powstrzyma a epidemia d u-
my, która dotar a i w granice pa stwa krzy ackiego. 14.09.1351 
r. H. Dusemer, abdykowa  z funkcji wielkiego mistrza zakonu, 

by  mo e z powodu s dziwego wieku, zmar  na zamku w Bra-
tianie w 1353 r., pochowany jest w kaplicy w. Anny na zamku 
malborskim. Na jego temat patrz: K. Conrad, Henryk Dusemer,
[w:] Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-1994, Quel-
len und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 40, 
Marburg 1998, s. 84; P. Pizu ski, Poczet wielkich mistrzów krzy-
ackich 1198-2000, Gda sk 2003, s. 93-97; K. Borowski, Wiel-

cy mistrzowie Zakonu krzy ackiego w Annales Jana D ugosza
w latach 1309-1467, praca magisterska napisana pod kierunkiem 
prof. W. D ugok ckiego, Gda sk (UG) 2009, s. 29 i n.; G. Woli -
ski, Powstanie ko cio a…, s. 7. 

16 Podejrzenie moje wynika z tego, e w ród ach pó niejszych do-
tycz cych parafii piaseckiej, a przede wszystkim wsi z XVI, XVII 
i nast pnych stuleci, nie mamy o nim adnych wzmianek lub od-
wo ania si  do niego. Warto doda , e z 1353 r. posiadamy doku-
ment, w którym wzmiankowany jest proboszcz piasecki Hardwich 
(Hertwic genant pfarrer zv dem Peze, zob. UBC, ed. C. Woelky, 
I, nr 301). W sprawie interpretacji tego dokumentu zob.: M. Grze-
gorz, S ownik historyczno-geograficzny…, Gniew 2009, s. 69. Odno-
nie przemarszu wojsk polsko-husyckich przez Pomorze w 1433 r. 

pod przywództwem Czapka z San, zob.: M. Biskup, Wojny Polski 
z Zakonem krzy ackim 1308-1521, Gda sk 1993, pisze on m.in. na 
temat ich pobytu na Pomorzu tak: Wojska husycko-polskie nie pod-
j y jednak próby oblegania warownego zamku i miasta w Gniewie, 
grabi c natomiast i niszcz c wsie pomorskie wraz z ko cio ami.
Po przekroczeniu rzeki Wierzycy, skierowa y si  na pó nocny – za-
chód, docieraj c 28 sierpnia do wielkiego opactwa cysterskiego 
w Pelplinie. Pad o ono ofiar  grabie y i zniszczenia ze strony od-
dzia ów husyckich. M. Biskup, op. cit., s. 180. Niewykluczone jest 
(a prawdopodobne), e i bezbronny ko ció  w Piasecznie, móg  ulec 
w tym czasie (przez wspomniane oddzia y) spl drowaniu, mo e te
i jakiemu  zniszczeniu(?), a wie  ograbiona, spalona, itd. Uwa am
jednak, e sprawa zagini cia dokumentu lokacyjnego Piaseczna 
wymaga odr bnego poruszenia. 

17 Zob. przyp. 3.
18 W ka dym b d  razie ksi dz pra at Kazimierz Myszkowski przyj-

mowa  budow  prezbiterium na lata 1347-1348, ten e, Sanktuarium
Maryjne Królowej Pomorza…, s. 19. 

19  R. Frydrychowicz, Chwa a…, s. 21 – cyt.: Najprzód zacz to po-
dobnie jak przy katedrze pelpli skiej, budowa  presbyteryum, 
które roku 1348 zosta o oddane do u ytku, jak wnioskowa  mo na
z niemieckiego, niestety niewyko czonego napisu na zewn trznym
murze presbyteryum.

20 Faktycznie ostania p ytka z liter  „B” znajduje si  ju  na wschod-
niej (wspó cze nie) cianie nawy bocznej (zob. przyp. 6), dla jasno-
ci tekstu pozwoli em sobie w tym kontek cie na uogólnienie.

21  Za przygotowaniem napisu w ca o ci opowiada si  te  prof. Kowal-
ski, zob. ten e, Vocor…, s. 11.

22  Niewykluczone jest i to, e Krzy acy postanowili „skróci ”
inskrypcj , w taki sposób, by przekaza  „na wieki” jej najwa niej-
sz  tre  m.in.: rok oraz imi  i nazwisko swego wielkiego mistrza. 

23 Wynika oby z tego, e rzeczywi cie wybudowano w 1348 r. wi ty-
ni  posiadaj c  kszta t obecnego prezbiterium (por. przyp. 3). W t-
pliwe jest natomiast, by inskrypcja zachodzi a (w 1348 r.) na tyln
cian  zachodni wi tyni(?). Chocia  prof. Kowalski w rozmowie 

ze mn , nie wykluczy  takiej mo liwo ci.
24 K. M. Kowalski, op. cit., s. 11.
25  Idem, s. 10-12, por. B. Schmid, Die Inschriften des Deutschen 

Ordenslandes Preussen bis zum Jahre 1466, Halle 1935.
25A  Lub dos ownie: W imi  Bo e. Po Bo ym Narodzeniu, tysi c trzy-

sta czterdziestym ósmym roku, w czasach co brat  Henryk Dusemer 
wielki mistrz i bracia (por. przyp. 10).

26  Zob. powy ej przyp. 6. Porównaj rozmieszczenie p ytek: pierwszej 
[+] i ostatniej fryzu [B]. Obie umieszczone s  bowiem, ju  na ze-
wn trznych obecnie wschodnich cianach naw bocznych. 

27 Powstaje pytanie, dlaczego Krzy acy zdecydowali si  tak wyró ni
ko ció ek wiejski w Piasecznie umieszczaj c na nim tak kunsztow-
n  inskrypcj ?! Czy mog o by  to zwi zane z jak  bezpo redni
fundacj  samego wielkiego mistrza?... 

chcia bym zaznaczy , e nale a oby spojrze  na temat 
inskrypcji piaseckiej z szerszej perspektywy, mianowicie 
porównawczej, np. porównuj c j  z innymi zachowany-
mi inskrypcjami z terenu pa stwa krzy ackiego (np. tymi 
z Malborka, Elbl ga czy Torunia27), a tak e my l , e na-
le a oby spojrze  bardziej wnikliwie na posta  wielkiego 
mistrza Henryka Dusemera. Dlatego uwa am, e artyku
nie wyczerpuje jego tematu. 

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Wdniu 11 kwietnia 2014 roku w Miejskim O rodku Kultury w Pelpli-
nie odby  si  Rejonowy Konkurs Gwary Kociewskiej. Uczestników 
konkursu i go ci przywita  Piotr aga, dyrektor Miejskiego O rodka

Kultury w Pelplinie, który powiedzia , e poprzez ten konkurs staraj  si  kultywo-
wa  tradycje i zwyczaje oraz piel gnowa  w asn  to samo  i gwar  kociewsk .
Konkurs otworzy  Tadeusz B dzki, zast pca burmistrza Pelplina, który powie-
dzia , e gwary kociewskiej u ywa w oficjalnych wyst pieniach i wr cz szczyci, 
e jest z Kociewia, dlatego ucieszy  si  z tak licznego uczestnictwa w konkursie. 

Przyst pi o do niego 51 osób. Wyst py uczestników konkursu w 6 kategoriach 
ocenia o jury w sk adzie: Jan Ejankowski, Emilia Ruli ska, Miros awa M ller
oraz Wies aw wita a, które mia o przys owiowy wielki orzech do zgryzienia.

Przewodnicz cy jury, Jan Ejankowski, podsumowuj c konkurs, wyst py dzieci 
i m odzie y, podkre li , e do zmaga  zwi zanych z gwar  kociewsk  przyst puje
coraz wi cej uczestników, zw aszcza ze szkó  ponadgimnazjalnych. Powiedzia ,
e ci m odzi przejm  kiedy  pa eczk  po starszych. Co do oceny uczestników 

konkursu zaznaczy , e na scenie panowa a teraz wi ksza swoboda: Staram si
zwraca  uwag  uczniom, e w momencie kiedy wchodz  na scen , to nie mog
by  uczniami, ale musz  by  tymi, którymi wtedy na Kociewiu byli: gosposi  albo 
pracownikiem. Prawid owe wymówienie gwary musi mie  wyraz twarzy, ruch 
r k i eby to wszystko by o zgrane, poniewa  scena wymaga pewnych rygorów. 
Wyst puj cy na scenie przekazuje warto ci, które tworzy y poprzednie pokolenia 
i ciesz  si , e wielu m odym uczestnikom konkursu uda o si  wczu  w rol , jaka im 
przypad a. Jan Ejankowski podzi kowa  te  nauczycielom i opiekunom za dobre 
przygotowanie swoich uczniów do recytacji utworów w gwarze kociewskiej oraz 
wyrazi  pragnienie, aby za rok w konkursie gwary uczestniczy o jeszcze wi cej
osób.

Równie  bardzo dobre wra enia z konkursu gwary wynios a inna jurorka 
Emilia Ruli ska z pochodzenia Mazowszanka, a z wyboru Kociewianka. Jestem
bardzo szcz liwa, e z roku na rok m odzie  coraz lepiej pos uguje si  gwar
kociewsk , a w tym roku szczególnie wietne by y wyst py przedszkolaków i dzieci 
z klas 1-3, które tak pi knie mówi y gwar . Pani Emilia wyrazi a te  nadziej , e
w nied ugim czasie dojdzie do wydania ksi ki o gwarze kociewskiej jej autorstwa, 
która b dzie dobr  pomoc  dla nauczycieli, regionalistów, dzieci i m odzie y. 

Nagrody uczestnikom konkursu wr czali Tadeusz B dzki i Micha  Kargul, 
wiceprezes i prezes Oddzia u Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
które by o fundatorem nagród za I miejsca w kategorii III, IV i V. Poza tym wszy-
scy wyst puj cy w konkursie otrzymali dyplomy i s odkie upominki.

Konkurs ubogaci  wyst p zespo u pie ni „Oj-toto” dzia aj cy w O rodku Kul-
tury w Pelplinie.

A oto lista nagrodzonych i wyró nionych w 6 kategoriach:
Kategoria I – uczniowie klas 0 oddzia ów przedszkolnych i szkolnych; I klasy 

szko y podstawowej: I miejsce Julia Bednarczyk, II miejsce Karolina Gierszew-
ska, III miejsce Amelia Kulpi ska, wyró nienie Igor Mrozi ski, Dorota Langow-
ska. Kategoria II – uczniowie klas II-III szko y podstawowej: I miejsce Natalia 
Hasa, II miejsce Julia Zaczek, III miejsce Maksymilian Gawlik. Kategoria III 
– uczniowie klas IV-VI szko y podstawowej: I miejsce Daria Gajos, II miejsce 
Mi osz Chmielecki, III miejsce Urszula Nitkowska. 

Kategoria IV – uczniowie gimnazjum: I miejsce Katarzyna Habas, II miej-
sce Weronika Frymarska, III miejsce Weronika Krajnik, wyró nienie Katarzyna 
Ewald. Kategoria V – uczniowie szkó  ponadgimnazjalnych: I miejsce Anna Dwo-
rakowska, II miejsce Kamila Chojnacka, III miejsce Dorota Stopi ska, wyró nie-
nie Patrycja Siemiona. Kategoria VI – osoby doros e: I miejsce Barbara Thurn.

 JACEK CHEREK

Pelpli ski konkurs gwary
ycie

to mozaika

MAREK BIEGALSKI, staro-
gardzianin, uko czy  filologi  pol-
sk  na Uniwersytecie ódzkim oraz 
religioznawstwo ze specjalizacj
filozofia religii, a tak e dziennikar-
stwo na Uniwerytecie Warszaw-
skim. Publikuje felietony, recenzje 
i komentarze. Jest autorem trzecie-
go ju  tomiku poezji pt. „Mozaika”, 
na który sk adaj  si  24 wiersze oraz 
2 teksty pisane proz .

Twórczo  Marka Biegalskie-
go stanowi zapis do wiadcze-
nia yciowego w wymiarze 

jednostkowym i konkretnym. Wyra -
na jest perspektywa filozoficznego pa-
trzenia na rzeczywisto , wyra ne s
odniesienia do zdarze , miejsc zwi -
zanych z autorem. Uniwersalne s  te-
maty i problemy utworów: cz owiek
i natura, cz owiek i Bóg, mi o , prze-
mijanie, mier . Motyw przemijania 
wyst puje niemal w ka dym utworze, 
podkre laj c, jak kruche i ulotne jest 
ludzkie ycie. Perspektywa przy ytych
lat, poczucie przemijania czasu dodaj
rozmy laniom i prze yciom dramaty-
zmu, ale stawiaj  te  w sytuacji bez-
nadziejno ci wobec nieuniknionego. 

wiadectwo tego znajdujemy m.in. 
w utworze „Nic”: 

za daleko za wysoko
za g boko
osadzone s  topole
na tym brzegu
wokó  ostre ska y
s o ce si  zrani o
skaleczy o swe promienie
i horyzont bia y

Na podstawie tekstów mo na by 
odtworzy  portret duchowy i zmys o-
wy Marka Biegalskiego, bo identyfi-
kacja podmiotu lirycznego z autorem 
jest do  wyra na.

Zachecam Pa stwa do poznania 
twórczo ci Marka Biegalskiego.

H.R.



Julia Bednarczyk (I miejsce)

Uczniowie gimnazjów. Od lewej: Katarzyna Habas (I miejsce) 

Anna Dworakowska (I miejsce)

Uczniowie szkó  ponadgimnazjalnych

Uczniowie I klas szkó  podstawowych
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BADANIE TO SAMO CI

Przypisy:
1 „Dziennik Kociewski” z 14 II 2014 r., s. 2.
2  M. J drzy ski, Wystawa o Milewskim, tam e, s. 14, fot.
3  Wg drukowanego zaproszenia z programem spotkania. W sk ad

14-osobowego komitetu organizacyjnego wszed  m.in. syn Stefan 
Milewski i prezes TMZK Miros aw Kalkowski.

Wkalendarzu rocznic roku 2014 – niezwykle 
bogatym – wyra nie dominuj  jubileusze 
i rocznice natury historycznej. Dla mieszka -

ców Kociewia – przynajmniej tych bardziej zwi zanych
z regionalizmem – nie mniej wa n  okoliczno ci  powinna 
by  przypadaj ca w tym roku setna rocznica urodzin Józefa 
Milewskiego – najbardziej przecie  znanego w latach powo-
jennych autora publikacji o Kociewiu.

Przypomnienie biografii dr. Milewskiego wydaje si
zb dne, gdy  jest ona w zasadzie o tyle znana, o ile pozo-
staje w pami ci wspó czesnych. A ci przecie  na bie co
i naocznie ledzi  mogli koleje jego dzia alno ci publicznej: 
politycznej, spo ecznej, publicystycznej… Komu ma o tej 
wiedzy, ma do dyspozycji S ownik biograficzny Kociewia
z yciorysem naszego dziejopisa w tomie III. Starogardzia-
nom przypomina go jedna z ulic w po udniowej cz ci mia-
sta. Od kilku lat odbywa si  pod patronatem Towarzystwa 
Mi o ników Ziemi Kociewskiej coroczny konkurs jego imie-
nia na najciekawsze prace magisterskie i licencjackie. Czci 
go te  obelisk przy domostwie rodzinnym w Zelgoszczy.

Rok Józefa Milewskiego mia by zatem charakter sym-
boliczny, uroczysty i oficjalny. Nie przysporzy by zapewne 
nowej wiedzy o tym pracowitym kronikarzu, ale ukaza by
jego dorobek w perspektywie aktualnej, mo e nawet kry-
tycznej, jako baz  dla historiografii lokalnej. Jubileusze s
dobr  okoliczno ci  dla takich przypomnie , ocen, syntez 
i nowych spojrze  na zamkni te ju  dzie o ycia autora. Ten 
wszak zas u y  na takie zainteresowanie.

Inicjatyw  przej a rodzina. Na amach lokalnej gazety1

ukaza a si  informacja o przypadaj cej 100. rocznicy urodzin 
Józefa Milewskiego, przypadaj cej 18 lutego 2014 roku, 
z zaproszeniem na wieczorn  msz w. w starogardzkiej fa-
rze. Odprawi  j  ks. Tomasz Rych owski, wikariusz parafii 
w. Mateusza. Nie wiedzia  zapewne niczego wi cej o oso-

bie polecanej w celebrze, gdy  intencj  mszaln  ograniczy
wy cznie do personaliów. Na szcz cie obecni w ko ciele
byli lepiej zorientowani. 

Nie przeoczy a tej rocznicy Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Ks. B. Sychty w Starogardzie Gd. Na miar  swo-
ich skromnych mo liwo ci ekspozycyjnych przygotowa a
w holu wej ciowym spor  wystaw  publikacji autorstwa 
dr. Milewskiego2. Biblioteczne zbiory na tej wystawie uzu-
pe niono nielicznymi pami tkami (fotografie). Dogodna 
lokalizacja biblioteki przy Rynku mog aby stanowi  zach -
t  do odwiedzenia ekspozycji nawet dla tych, którzy nie 
korzystaj  z ksi gozbioru tej placówki. Ale to raczej s aba
nadzieja.

Przygotowanie uroczystego spotkania z okazji 100 rocz-
nicy urodzin dr. Józefa Milewskiego – historyka Kociewia,
wzi  na swoje barki Spo eczny Komitet Obchodów3 pod 
patronatem Starosty Starogardzkiego. Miejsce spotkania 
zaplanowano na sobotnie przedpo udnie, 15 marca br. w 
auli II Liceum Ogólnokszta c cego im. Ziemi Kociewskiej 

RYSZARD SZWOCH

Rok Milewskiego

w Starogardzie Gd. Do zwi z ego programu w czono s o-
wo powitalne starosty powiatu oraz prelekcj  prof. Józefa 
Borzyszkowskiego, zatytu owan  „Józef Milewski a Kocie-
wie i Kociewiacy” – dopuszczaj c te  okazj  do dyskusji 
i wspomnie  ze strony osób zaproszonych. Urozmaiceniem 
spotkania mia  by  wyst p zespo u dzieci cego Lubichow-
skie Kociewiaki. W finale znalaz  si  tak e relaks przy ka-
wie. Familiarnie i niezobowi zuj co.

I tak w go cinnych progach szko y przy ul. Ko ciusz-
ki zjawili si  liczni go cie: samorz dowcy powiatu i gmin, 
regionali ci, dawni bliscy wspó pracownicy starogardzkiego 
Kronikarza ze rodowiska pracowników kultury, nie licz c
naturalnie cz onków najbli szej jego rodziny. Zdaje si , e
klucz zaprosze  przemy lano wyj tkowo rozwa nie, ade-
kwatnie i reprezentatywnie do tych kr gów, w których bo-
hater spotkania za swego ycia najbardziej si  udziela . Nie 
zapomniano równie  o m odszym pokoleniu, dla którego 
jest on ju  legend .

Ze sceny – w dyskretnej i pow ci gliwej dekoracji – spo-
gl da  na przyby ych sam Bohater w szkicowym portrecie 
autorstwa Józefa Olszynki.

Wybór prelegenta – g ównego mówcy tego spotkania 
– gwarantowa  s uchaczom barwn  gaw d  o wielu w tkach,
a dotycz c  funkcjonowania Józefa Milewskiego w relacji 
do miejsca pochodzenia (urodzony w Lubichowie na Kocie-
wiu), spo eczno ci tego regionu i jego dziedzictwa. Prze y-
te aktywnie 83 lata i obfite dokonania tego niepospolitego 
cz owieka dostarczy y mówcy niema o materia u do snucia 
refleksji. Oplecione dygresjami, podane z emocjonaln  swa-
d  fakty i okoliczno ci z tej biografii tym samym obroni y
si  przed surowym obiektywizmem. 

Wyst pienie go cia spoza Kociewia nie zniech ci o
miejscowych do zabrania g osu. I tak senator Andrzej Grzyb, 
Marek Frydrychowski, S awomir Bieli ski, Jan Wierzba, Ja-
dwiga Huka a oraz kilkoro cz onków rodziny wspomina o
dr. Milewskiego nader ciep o. Kociewiacy okazali si  zatem 
równie wa ni i przydatni w tej sprawie.

Program artystyczny, zaprezentowany na koniec przez 
urokliwy zespó  pod kierunkiem niezawodnej Bogumi y
Fia kowskiej, wszystkich uj  za serca. No có ! Lubichow-
skie Kociewiaki to ju  sprawdzona marka w ród grup folk-
lorystycznych naszego regionu. 

Dopóki rok ten jeszcze trwa, mo e nie b dzie to ostat-
nia forma uczczenia jubileuszu zas u onego kociewskiego 
dziejopisa.
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G ówna cz  uroczysto ci odby a si  w dawnym 
refektarzu cysterskim, obecnie nale cym do 
Wy szego Seminarium Duchownego. Wzi li

w niej udzia  liczni go cie, w tym mi dzy innymi ko-
misarz europejski Janusz Lewandowski, europose  Jan 
Koz owski, ministrowie, parlamentarzy ci, w adze
województwa pomorskiego, przedstawiciele instytucji 
zwi zanych z ochron  zabytków, samorz dowcy, ksi -
a, alumni seminarium duchownego i uczniowie Colle-

gium Marianum.
W prezydenckim rozporz dzeniu datowanym 29 

kwietnia 2014 roku napisano, e „celem ochrony tego 
pomnika historii jest zachowanie, ze wzgl du na warto-
ci historyczne i artystyczne, materialne i niematerialne 

oraz autentyczno  substancji zabytkowej, zespo u wy-
ró niaj cego si  wysokiej klasy architektur  gotyck  oraz 
cennym redniowiecznym i nowo ytnym wyposa eniem
wn trz, który jest wa nym dla 
kultury historii Polski o rodkiem
intelektualnym i dydaktycznym 
o wielowiekowej tradycji”. 
W dokumencie wylicza si  ele-
menty ca ego kompleksu, któ-
rego najwa niejszym obiektem 
jest pelpli ska katedra. 

Po odczytaniu rozporz dze-
nia, prezydent Bronis aw Komo-
rowski wr czy  dokument bisku-
powi pelpli skiemu Ryszardowi 
Kasynie. Przy tej okazji prezy-
dent powiedzia , e jest mu mi o,
i  mo e „cho  cegie k  do o y
do wielko ci i pi kna niezwy-
k ego zabytku, jakim jest kom-
pleks katedralny w Pelplinie”. 
B. Komorowski mówi  dalej, 
e nale y dzisiaj „szczególnie 

pami ta , co tworzy klimat na-
szej Ojczyny”. Za bardzo cenne 
dla Polski, zdaniem prezyden-

ta, nale y uzna  to, „co zosta o nam przekazane przez 
poprzednie pokolenia”. G owa pa stwa nawi zuj c do 
trwaj cej obecnie „g bokiej integracji wiata europej-
skiego”, zach ca , aby jednocze nie „prze ywa  nasze 
poczucie wyj tkowo ci, odr bno ci i szczególnie silne 
fundamenty tradycji i wielkiej, pi knej historii”. Przy-
pominaj c o niedawnej kanonizacji w. Jana Paw a II, 
B. Komorowski powiedzia , e polski papie  zach ca
do integrowania si  w ramach starego kontynentu, a jed-
nocze nie mobilizowa  „do trzymania si wiata war-
to ci, tradycji narodowej, mi o ci ojczyzny i si y, jaki 
stanowi polska rodzina”. Prezydent doda , e „dbaj c
o tak pi kne zabytki sakralne mo emy sobie powiedzie ,
i  wykonujemy cho  cz stk  przes ania Jana Paw a II”. 
B. Komorowski przypomnia , e wol  nowego wi tego
by o, aby „w obszarze integruj cej si  Europy trzyma
si  jak najmocniej wiata wiary, warto ci i polskiej kul-

KS. IRENEUSZ SMAGLI SKI

Zabytki Pelplina wpisane na list
„Pomników Historii”

Prezydent RP Bronis aw Komorowski 29 kwietnia odwiedzi  Pelplin, aby osobi cie wr -
czy  biskupowi pelpli skiemu Ryszardowi Kasynie swoj  decyzj  o nadaniu pelpli skiemu
pocysterskiemu kompleksowi katedralnemu statusu Pomnika Historii. Przy tej okazji po-
wiedzia , e zgodnie z wol w. Jana Paw a II, nale y „w obszarze integruj cej si  Europy 
trzyma  si  jak najmocniej wiata wiary, warto ci i polskiej kultury zawsze budowanej na 
fundamencie chrze cija stwa zachodniego”.



G ow  pa stwa witaj  biskup pelpli ski
Ryszard Kasyna, starosta tczewski 

Józef Puczy ski oraz burmistrz Pelplina 
Andrzej Stanuch
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Biskupi, ksi a, lokalne 
w adze, samorz dowcy
z Pomorza i znani politycy 
towarzyszyli prezydentowi RP 
w czasie wizyty w Pelplinie 

Radosne spotkanie 
ze swoj  matk  Jadwig

Prezydent serdecznie wita
biskupa seniora Piotra Krup



Dyrektor Muzeum Dicezjalnego 
ks. Wincenty Pytlik 
prezentuje Bibli  Gutenberga

Bronis aw Komorowski dokonuje 
wpisu w Ksi dze Pami tkowej

Bronis aw Komorowski przekaza  akt, 
na mocy którego nadano katedralnemu 
kompleksowi pocysterskiemu 
w Pelplinie status Pomnika Historii. 
Bp Kasyna w podzi kowaniu podarowa
prezydentowi RP faksymile Biblii.

Senator RP Andrzej Grzyb wr czy
Bronis awowi Komorowskiemu 

kopi  odpisu dokumentów 
rodziny Zieli skich.

Prezydent jest z t  rodzin
spokrewniony ze strony mamy. 

S  to dokumenty urodzenia, 
chrztu, lubu i zgonu 
przodków od XVIII w. 
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Rok 1995, to przej cie na emerytur  Gertrudy Wo -
nickiej, która pracowa a 35 lat jako nauczyciel 
oraz w kulturze jako instruktor. Ten czas obfitowa

w wiele imprez i wydarze  artystycznych w domu kultury. 
Oprócz zespo u ta ca nowoczesnego odbywaj  si  kursy 
ta ca towarzyskiego (oko o 60 osób), dzia a zespó  recy-
tatorski, wokalny, teatralny oraz rozgrywki w tenisa sto-
owego. Jednym z wa niejszych wydarze  tego roku by o

nagranie Jase ek przez TV Bydgoszcz. Rok 1995 to równie
rok, w którym rozpoczyna sw  dzia alno  Folklorystyczny 
Zespó  Kociewski „Rych awiaki”. Inicjatork  powo ania do 
ycia zespo u, który prezentuje i popularyzuje folklor regio-

nu kociewskiego, zachowuj c autentyczn  gwar  kociew-
sk , piewy, ta ce i obrz dy, jest oczywi cie Gertruda Wo -
nicka z m em Henrykiem. Merytoryczn  pomoc  s u  jej 
wówczas prof. Maria Paj kowska-Kensik, Jan Ejankowski 
i Miros awa Möller. Dzi ki nagrodzie od Ministra Kultury 
i Sztuki z Warszawy oraz pomocy w adz samorz dowych
zespó  zostaje wyposa ony w stroje ludowe i instrumenty. 
Dzieci i m odzie  ch tnie garn  si  do zespo u.

Dzi ki obszernym tomom kronik ze zdj ciami i wycinka-
mi prasowymi mo na prze ledzi  rozwój zespo u i jego ro-
sn c  rang  w regionie kociewskim. Wzrasta zainteresowanie 
o rodków naukowych dokumentuj cych region kociewski 
i wykorzystanie zbiorów Gertrudy Wo nickiej w opracowa-
niach dyplomowych studentów. Jedn  z prac magisterskich 
napisanych w Instytucie Edukacji Artystycznej Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego (dawnej Akademii Bydgoskiej) 
pt. „Dzia alno  artystyczna zespo u folklorystycznego „Ry-
ch awiaki” obroni a Ma gorzata Kierzkowska-Chmara.

Uzupe nieniem bogatych zbiorów s  zebrane w sporej 
ilo ci dyplomy i wyró nienia, a w ród nich te najbardziej 
znacz ce: nagroda Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie, 
dyplom i nagroda „Za szczególne zas ugi w rozwoju edu-
kacji teatralnej”, nagroda Prezesa Towarzystwa Kultury Te-
atralnej na XXX Ogólnopolskim Konkursie „Bli ej Teatru”, 
dyplomy z Sejmiku Wiejskich Zespo ów Teatralnych w Pile, 
dyplomy i nagrody z Wojewódzkiego Przegl du z Obrz du
Ludowego w Lubiewie, Gertruda Wo nicka jako „Cz owiek
Roku” wybrana przez czytelników „Czasu wiecia”, medal 
za zas ugi dla Harcerstwa Kujawsko Pomorskiego oraz list 
pochwalny, medal „Chwalba Grzymis awa” oraz gratulacje 
i podzi kowania m.in. od Jerzego Cisewskiego – prezesa Fe-
deracji Stowarzyszenia „Kociewska Wi ba”, nagroda Mar-
sza ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za twórcze 
dokonania w dziedzinie animacji kultury – Toru , listy gra-
tulacyjne od przewodnicz cego Rady Miejskiej w Nowem 
Marka S omi skiego oraz burmistrza Nowego Stanis awa
Buty skiego i burmistrza Czes awa Woli skiego, podzi -
kowania i gratulacje od dyrektora Centrum Kultury Zamek 

WIOLETTA GRZEMSKA

Rych awiaki
Folklorystyczny Zespó

Kociewski

tury zawsze budowanej na fundamencie chrze cija stwa
zachodniego”.

Biskup pelpli ski Ryszard Kasyna w swoim przemó-
wieniu podkre li  dwa elementy: wdzi czno  i nadzie-
j . Hierarcha przypomnia , e potrzeb  chrze cijanina
jest „dzi kczynienie za otaczaj cy nas wiat i za dar 
ycia a przede wszystkim za Osob  Jezusa Chrystusa”. 

Bp Kasyna zauwa y , e w a nie dzi ki Chrystusowi 
i Jego Ko cio owi „my tu jeste my”. Biskup mówi  da-
lej, i  dzi ki Chrystusowemu Ko cio owi „mo emy po-
dziwia  te zabytki i uczestniczy  w Bo ym dziele stwo-
rzenia”. Biskup pelpli ski przypomnia , e przed 15 laty 
papie  Jan Pawe  II odwiedzi  równie  Pelplin i „tutaj 
z nami si  modli ”. Hierarcha zaznaczy , e ten fakt 
mobilizuje do dzi kczynienia za pelpli ski kompleks 
zabytków. Raz jeszcze podkre laj c potrzeb  wdzi cz-
no ci, bp Kasyna wyrazi  przekonanie, e w czasach, 
gdy „cz owiek czuje si  samowystarczalny” nale y
piel gnowa  cnot  wdzi czno ci. St d gospodarz pel-
pli skich zabytków sakralnych, wyrazi  wdzi czno  za 
decyzj  prezydenta o wpisaniu pelpli skich zabytków 
do grona „pomników historii” i za wizyt  w Pelplinie 
z tej okazji. Hierarcha wyrazi  nadziej , e „poprzez ty-
tu  Pomnika Historii, Pelplin stanie si  miejscem jeszcze 
bardziej ucz szczanym, a duchowo  cz owieka b dzie
mia a szans  by  jeszcze bardziej pog biana”.

Ks. biskup szczególnie podzi kowa  osobom, które 
z ramienia ró nych instytucji maj  swój wk ad w przy-
gotowanie stosownej dokumentacji, która doprowadzi a
do prezydenckiej decyzji. 

Na zako czenie pierwszej cz ci uroczysto ci
w seminaryjnym refektarzu wielu uczestników spotka-
nia mia o okazj  rozmowy z g ow  pa stwa. Ks. prof. 
Anastazy Nadolny wraz z senatorem RP Andrzejem 
Grzybem wr czyli Bronis awowi Komorowskiemu 
kopi  odpisu dokumentów rodziny Zieli skich. Pre-
zydent jest z ni  spokrewniony po k dzieli, czyli ze 
strony mamy, która bra a udzia  w pelpli skim spotka-
niu. S  to dokumenty urodzenia, chrztu, lubu i zgonu 
przodków od XVIII w. Pani Jadwiga wyrazi a za nie 
szczególn  wdzi czno . Warto doda , e babcia prezy-
denta by a Kociewiank . Sam B. Komorowski wyja ni
w swoim przemówieniu w Pelplinie, jakie wi zy cz  go 
z Kociewiem i z Pelplinem. Przypomnia , e dziad-
kowie poznali si  przed katedr  w Pelplinie. Z tego 
tak e powodu by a to ju  kolejna wizyta prezydenta 
w tym mie cie. Odwiedzi  je prywatnie, wraz z mam ,
11 sierpnia 2011 roku.

Po rozmowie z uczestnikami uroczysto ci w dniu 29 
kwietnia 2014 roku, prezydent zwiedzia  kompleks ka-
tedralny, modli  si  przed Naj wi tszym Sakramentem 
i z o y  wieniec na grobach biskupów i opatów cyster-
skich pochowanych w katedralnej nekropoli. Ostatnim 
akcentem wizyty by o ods oni cie tablicy pami tkowej na 
budynku Collegium Marianum, na której utrwalono wpi-
sanie zabytków Pelplina do grona pomników historii. 

Przed opuszczeniem Pelplina B. Komorowski roz-
mawia  z mieszka cami miasta, których grupa oczeki-
wa a przed katedr . Udziela  autografy i ch tnie fotogra-
fowa  si  z obecnymi. 

Status „pomnik historii” otrzyma y do tej pory 54 za-
bytki w Polsce. Tytu  ten nadawany jest od 1994 roku. 

WIZYTA PREZYDENTA RP
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18 LAT SUKCESÓW I CO DALEJ

w Nowem Andrzeja Gappy, gratulacje i podzi kowania od sta-
rosty wieckiego Marzeny Kempi skiej, gratulacje i podzi -
kowania od dyrektor Samorz dowej Administracji Placówek 
O wiatowych w Nowem Urszuli Kempi skiej-Czerwi skiej,
gratulacje i yczenia od pos a na Sejm RP Eugeniusza K o-
potka, gratulacje i nagroda od senator RP Doroty Kempki, y-
czenia, podzi kowania od prezesa Zarz du G ównego Zwi z-
ku OSP RP Waldemara Pawlaka, yczenia od kierowników 
zespo ów kociewskich, instytucji pa stwowych, radnych, 
dyrektorów szkó , dawnych cz onków zespo u, kole anek
i kolegów, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Marii 
Paj kowskiej-Kensik oraz „Kociewskie Pióro” 2013.

Z dzia alno ci  zespo u „Rych awiaki” mo e zapozna
si  spo ecze stwo Kociewia np. w ko ciele parafialnym 
w Kamionce, gdzie piewem religijnym oprawia  msze 
wi te i wystawia  Jase ka oraz w szko ach w Rych awie,

Sm towie, Warlubiu, Trylu, Nowem, Grucznie, Starogardzie 
Gda skim i innych, gdzie tak e by y prezentowane pie ni ko-
ciewskie, ta ce a przygrywa a kapela kociewska.

Co roku w lipcu cz onkowie zespo u wypoczywali w Osi-
nach i brali udzia  w „Warsztatach Kociewskich” doskonal c
si  w gwarowym przedstawieniu scenek teatralnych, piewie 
o ta cach kociewskich. Praca ta owocuje i zespó  prezentuje 
si  otrzymuj c czo owe miejsca:

rok 1996 – Wojewódzki Przegl d Zespo ów Teatralnych 
i Obrz du Ludowego w Bydgoszczy (I miejsce); Jarmark Ko-
ciewski w wieciu (I miejsce); Sejmik Wiejskich Zespo ów 
Teatralnych i Obrz du Ludowego w Pile (nagroda za udzia )

rok 1997 – Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklory-
stycznych Ku Czci W adczyni Kociewia w Piasecznie (wy-
ró nienie i nagroda) 

rok 1998 – Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklo-
rystycznych Ku Czci W adczyni Kociewia w Piasecznie 
(III miejsce); Wojewódzki Przegl d Zespo ów Ludowych 
i Obrz du Ludowego w Lubiewie (III miejsce); Festiwal Ko-
l dniczy w Starogardzie Gd. (wyró nienie-nagroda)

rok 1999 – Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklo-
rystycznych Ku Czci W adczyni Kociewia w Piasecznie 
(III miejsce); Festiwal Kol dniczy w Starogardzie Gd. 
(II miejsce i nagroda)

rok 2000 – Sejmik Wiejskich Zespo ów Teatralnych 
i Obrz du Ludowego w Pile (nagroda za udzia ); Przegl d
Kociewskich Zespo ów Folklorystycznych Ku Czci W adczy-
ni Kociewia w Piasecznie (II miejsce); Festiwal Kol dniczy 
w Starogardzie Gd. (I miejsce i nagroda)

rok 2001 – Wojewódzki Przegl d Zespo ów Ludo-
wych w Bydgoszczy (nagroda rzeczowa); Przegl d Ze-
spo ów Teatralnych i Obrz du Ludowego w Lubiewie
(wyró nienie); Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycz-
nych Ku Czci W adczyni Kociewia w Piasecznie (II miejsce); 
Festiwal Kol dniczy w Starogardzie Gd. (II miejsce i nagroda)

  rok 2002 – Przegl d Zespo ów Teatralnych i Obrz du 
Ludowego w Lubiewie (III miejsce i nagroda); Przegl d
w Piasecznie (I miejsce, nagroda i puchar); Festiwal Kol d-
niczy w Starogardzie Gda skim (II miejsce i nagroda)

rok 2003 – Festiwal Kol dniczy w Starogardzie Gda -
skim (II miejsce i nagroda)

rok 2004 – Przegl d Zespo ów Teatralnych i Obrz du Lu-
dowego w Lubiewie (IV miejsce i nagroda); Przegl d Ko-
ciewskich Zespo ów Folklorystycznych Ku Czci W adczyni 
Kociewia w Piasecznie (III miejsce); Festiwal Kol dniczy 
w Starogardzie Gda skim ( II miejsce i nagroda)

rok 2005 – Wojewódzki Przegl d Zespo ów Ludo-
wych w Bydgoszczy (nagroda rzeczowa); Sejmik Wiej-
skich Zespo ów Teatralnych i Obrz du Ludowego w Pile

(puchar); Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycznych 
w Piasecznie (III miejsce); Festiwal Kol dniczy w Starogar-
dzie Gda skim (I miejsce i nagroda)

rok 2006 – Ogólnopolski Przegl d Zespo ów Folklory-
stycznych w Krynicy Górskiej (IV miejsce – statuetka, na-
groda rzeczowa i dyplom); Przegl d Kociewskich Zespo ów 
Folklorystycznych Ku Czci W adczyni Kociewia w Piasecz-
nie (III miejsce); Przegl d Zespo ów Ludowych w Debrznie 
(II wyró nienie – nagroda)

rok 2007 – koncert kol d w ko ciele w Kamionce (dy-
plom); Przegl d Zespo ów Ludowych w Golubiu (g ówna na-
groda – puchar im. Kasztelana Zygmunta Kwiatkowskiego); 
Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycznych Ku Czci
W adczyni Kociewia w Piasecznie (I miejsce – puchar, nagro-
da i dyplom)

rok 2008 – Przegl d Zespo ów Ludowych w Golubiu 
(puchar i dyplom); Przegl d Zespo ów Ludowych w Nakle 
( nagroda – puchar i I miejsce za logo zespo u); Wojewódz-
ki Przegl d Zespo ów Ludowych w Bydgoszczy (nagroda 
rzeczowa); Mi dzynarodowy Przegl d Zespo ów Folklory-
stycznych Polski Pó nocnej i Krajów Nadba tyckich (nagroda 
i puchar – II miejsce) 

rok 2009 – Przegl d Zespo ów Teatralnych i Obrz du 
Ludowego w Lubiewie (specjalne wyró nienie i nagroda 
z okazji XX-lecia przegl du); Spotkanie Artystów i Zespo ów 
Ludowych w Ciechocinku (statuetka i nagroda); Przegl d Ko-
ciewskich Zespo ów Folklorystycznych Ku Czci W adczyni 
Kociewia w Piasecznie (III miejsce – puchar, nagroda)

rok 2010 – Przegl d Zespo ów Ludowych w Golubiu 
(puchar i dyplom); Przegl d Kociewskich Zespo ów Folk-
lorystycznych Ku Czci W adczyni Kociewia w Piasecznie 
(II miejsce – nagroda); Che mi ski Jarmark Jaszczurczy I Mi -
dzynarodowe Spotkanie z Folklorem (nagroda rzeczowa)

rok 2011 – Przegl d Zespo ów Ludowych w Golubiu 
(puchar i dyplom); Przegl d Zespo ów Teatralnych i Obrz -
du Ludowego w Gostycynie (nagroda rzeczowa); Regionalne 
Spotkanie Zespo ów Artystycznych w Ciechocinku (nagrody
rzeczowe); Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycz-
nych Ku Czci W adczyni Kociewia w Piasecznie (wyró nie-
nie i nagroda)

rok 2012 – Przegl d Zespo ów Ludowych w Golubiu (na-
groda – puchar i dyplom); Przegl d Kociewskich Zespo ów 
Folklorystycznych Ku Czci W adczyni Kociewia w Piasecz-
nie (nagroda i dyplom); Regionalne Spotkanie Zespo ów Ar-
tystycznych w Ciechocinku (nagroda rzeczowa)

rok 2013 – Przegl d Zespo ów Ludowych w Golubiu 
(puchar i dyplom); Przegl d Zespo ów Teatralnych i Obrz du 
Ludowego w Gostycynie (wyró nienie i nagroda oraz nagro-
da dla re ysera); Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklory-
stycznych Ku Czci W adczyni Kociewia w Piasecznie (kapela 
wyró nienie, nagroda i dyplom).

Wa ne wydarzenia zespo u „Rych awiaki” to:
• 06.06.1999 – udzia  w koncercie w Pelplinie na powita-

nie Jana Paw a II, 
• 01.05.2004 – wyst p „Rych awiaków” na zamku 

w wieciu z okazji wej cia Polski do Unii Europejskiej, 
• 16.05.2007 – „Rych awiaki” u wietni y swoim wyst -

pem szczególn  uroczysto  nadania im. Jana Paw a II Szko-
le w Rych awie,

• od 12 lat obchodzony jest „Wieczór poezji” Feliksa 
Hinza w ramach integracji m odzie y z zespo u ze starszym 
spo ecze stwem,

• od 2006 roku Gertruda Wo nicka czyta dzieciom 
w szko ach, przedszkolach, a ostatnio te  w „K ciku Kociew-



Zespó  „Rych awiaki” w Pelplinie na górze, gdzie msz w. 
odprawia  b . Jan Pawe  II, 6.06.1999 r.

Gertruda Wo nicka z kapel  kociewsk , 2010 r.

Zespó  „Rych awiaki” na mostku 
w Gostyczynie, 16.06.2013 r.

Najm odszy (4 lata) Kuba 
– wnuk pani Gertrudy, 

który gra na skrzypkach

„Pupy” z zespo u „Rych awiaki”z Gertrud  Wo nick

Za o yciele „Rych awiaków”
Gertruda i Henryk z rodzin :

wnuczk  Karolin , córk  Wiolett
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skim” w Domu Kultury w Rych awie w gwarze kociewskiej, 
pokazuje dawne naczynia, instrumenty, a to wszystko robi 
w ramach konkursu „Ca a Polska czyta dzieciom”,

• w domu kultury w Rych awie prowadzone s  przez 
Wiolett  Grzemsk  „Lekcje Regionalne” o ró nej tematyce 
z Kociewia i olimpiady „Gzóbów pojancie o Kociewiu”,

• w „Li cie Przebojów Radia Pik” mo na us ysze  dwa 
utwory „Rych awiaków”: „Z ty charmónki” i „Polka kociew-
ska”, które zdoby y I miejsce w roku 2012 i 2013 – to du e
zaanga owanie spo ecze stwa,

• Zespó  wzi  udzia  w I Mi dzynarodowym Spotkaniu 
Artystów w Nowem i wyst pi  wspólnie z artystami zagra-
nicznymi na „Polanie S onecznej” w Osinach,

• wyst p „Rych awiaków” i zabawianie go ci z Holandii 
w hotelu Holland w Zdrojewie,

• wielokrotne wyst py dla emerytów w: Grudzi dzu,
Sm towie, Nowem, Warlubiu, Rych awie podczas festynów 
z zak adów pracy PFM Nowe, „Corrida” Nowe, BS Nowe.

• podczas „Kongresu Kociewskiego” kapela wita a go ci, 
a cz onkowie zespo u udzielali informacji i wr czali okolicz-
no ciowe znaczki, natomiast wieczorem koncertowa a dla 
go ci. W trzecim dniu obrad uczestniczy  Marsza ek Sejmu 
Maciej P a y ski, a w koncercie galowym wyst pi  zespó
„Rych awiaki”. Zespó  posiada nagrane 3 p yty, kasety video 
oraz nagrania radiowe w Radio Pik w Bydgoszczy, Radio 
Gda sk i Radio G os z Pelplina. S  te  nagrania telewizyjne 
w TV Bydgoszcz i TV Gda sk oraz w kablowych w wie-
ciu, Tczewie, Starogardzie Gda skim i Grudzi dzu.

Zespó  „Rych awiaki” u wietnia  wiele razy: obchody Dni 
Nowego, Warlubia, wiecia, Starogardu Gda skiego, obchody
„Dnia Kociewskiego” w Nowem, Warlubiu, Trylu, Kamionce, 
Wielkim Komorsku, Rych awie, obchody festynów w Skórczu, 
Skarszewach, Nowem, Kamionce, Gniewie, Sm towie, Tcze-
wie, Je ewie, Rych awie, Grudzi dzu, Starogardzie Gda skim, 
Bratwinie, wieciu, Warlubiu, obchody do ynek w Kamionce, 
Warlubiu, wieciu, Chrystkowie, Sm towie, Je ewie.

Zapiski wydarze  i osi gni  mo na przeczyta  w pra-
sie: Gazeta Pomorska, Czas wiecia, G os Nowego, Dzien-
nik Ba tycki, Biuletyn Informacji Kultury – Toru , Kociew-
ski Magazyn Kulturalny z Tczewa oraz w Internecie.

Cz onkowie Zespo u, oprócz naszej „Ma ej Ojczyzny” 
Kociewia, zwiedzali te  kraj, m.in. zwiedzili: Warszaw ,
Krynic  Górsk , Hel, Gda sk, Gdyni , Sopot, Krynic  Mor-
sk , Olsztyn, eb , Liche , Szymbark, W adys awowo, Gru-
dzi dz, Che mno, Pi . „Rych awiaki” odpoczywaj  te  przy 
„ Ognisku”, wyje d aj  na kryt  p ywalni  do wiecia i Gru-
dzi dza oraz na filmy do kina i inne imprezy.

Z zespo u wywodz  si  te  ma e stwa, np. ukasz
i Agata, Mariusz i Martyna, Monika i Arek, Daniel i Iwo-
na. Tak jak tradycja nakazuje, pary te by y zatrzymywane 

w drodze ze lubu przez tzw. „bramy lubne””. Sk adano y-
czenia, piewano i dawano kwiaty.

W swoim repertuarze „Rych awiaki” maj :
– pie ni: „Powitanie”, „Po egnanie”, „Polonez”, „Z ty char-

mónki”, „Mia a baba”, „Korkarz”, „Jezdóm Kociewiakam”, 
„Czar lata”, „Zaloty dziewcz ce”, „Sómy Rich awiaki”, „To je 
szneptuch”, „Usny a dzieweczka”, „Oj tup i tup”, „Hymn Ko-
ciewski”, „Siwy konik”, „Le ne nastroje”, „Diabelski taniec”, 
„A u naszy Anki”, „Kosi kosi”, „Kotki dwa”, „Koszykarz”;

– ta ce: „Tupany”, „Gro ony”, „Trzeba robi ”, „Polka 
kociewska”, „Polka drapana po chru cie”, „Ko omajki”, 
„Z ty charmónki”, „Korkarz”, „A u naszy Anki”, „Szybka 
polka”, „Le ne nastroje”, „Szyber”, „Kusy Bartek”, „Taniec 
z kijami”, „Chodzony”, „Polka z przytupem”.

– oraz liczne gadki, kol dy, i Pie ni Maryjne, obrz dy
Bo ego Narodzenia, obrz dy weselne, obrz dy zapustne, 
obrz dy Wielkanocne. Najwa niejsze obrz dy to: „Wesele” 
wg Eckerta, „Wesele” wg Sychty, „Maszki” wg Marii Paj -
kowskiej, „Noc po lubna”, „Do Marynki na puszelki” G. Wo -
nickiej, „Z ote Gody pa stwa K osów” G. Wo nickiej, „Jak to 
na Kociewiu bywa o” i „Straszki” M. Paj kowskiej, „Strojenie 
choinki”, „Straszki” i „Dzieci kociewskie w wigilijny wieczór 
oczekuj  gwiazdora”, „Straszki” G. Wo nickiej.

Zespó  „Rych awiaki” co roku organizowa  „Biesiady 
Kociewskie” i „Festyny Kociewskie”, gdzie nawet na sto-
ach zastawiano jad o kociewskie – chleb z makiem, kapu-

st , smalec ze skwarkami, mas o i miód, placek dro d owy
z kruszonk , p czki, a popijano kaw  zbo ow  i prawdziw
piewano piosenk  u o on  przez Gertrud  Wo nick  „ Sami 

Rich awiaki”.
W zespole graj  cz onkowie rodziny pani Wo nickiej:

m  Henryk – diabelskie skrzypce, córka Wioletta – solist-
ka kapeli, wnuczka Karolina – solistka i tancerka, wnuczek 
Kuba – skrzypeczki.

Zespó  w celu integracji m odzie y ze starszym spo e-
cze stwem organizowa  w roku 2012 i 2013 „Bale Seniora” 
wy aniaj c „Ludzi z pasj ”, organizuj c konkursy i zabawy 
z pocz stunkiem kociewskim.

GERTRUDA WO NICKA – kierownik zespo u „Ry-
ch awiaki” pracowa a 53 lata i 4 miesi ce, natomiast zespó
istnia  18 lat i 4 miesi ce. Czy to pasja, czy potrzeba dzia-
ania, która nie zadowala, ale wci  chce by  twórcz , kre-

atywn , otwart  na potrzeby spo ecze stwa, my l c, co by tu 
jeszcze zorganizowa , zmieni , uatrakcyjni , a pomys ów nie 
brakuje. I tak w jednym z listów z yczeniami do Gertrudy 
Wo nickiej wymowne s owa: „To przez takich ludzi istnieje 
i ma si  dobrze kultura ludowa, nie zapominamy o sztuce 
i obyczajowo ci ludowej, wychowujemy ludzi wra liwych
na pi kno, tworzymy podstawy uczu  patriotycznych”.

Nagrodzeni „Kociewskim Piórem” za rok 2013. W rodku Gertruda Wo nicka
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MARTA MURAWSKA

Dziedzictwo
kulturowe mojej „Ma ej Ojczyzny”

c z    d r u g a  (ostatnia)

Do najstarszych zabytków Kociewia mo na zaliczy
niezachowane do dzisiaj kamienne kr gi, kurhany 
i grodziska. Próbuje si  odtwarza  grodziska, tak jak 

nieopodal Starogardu Gda skiego czyni si  to w Owidzu. 
W roku 2012 zosta  tam otwarty dla mi o ników historii zre-
konstruowany gród wczesno redniowieczny. Historyczne 
grodzisko znajduje si  w zakolu Wierzycy, op ywaj cej je od 
strony pó nocnej i wschodniej. Nale y do najwi kszych tego 
typu obiektów na Kociewiu. Powsta o na pocz tku XI wieku 
w efekcie umacniania si  Polan na tym terenie za panowania 
Boles awa Chrobrego. W 1282 roku Owidz przeszed  w r ce
Krzy aków i zosta  w czony do komturii gniewskiej. 

lady starych grodzisk mo na zauwa y  mi dzy inny-
mi równie  w Tczewie, Nowem, Gniewie, Starej Kiszewie, 

liwinach, Lubiszewie i w Garczynie. Do najwa niejszych
i jednocze nie jednych z najstarszych zabytków mo na zali-
czy  zabytki sztuki sakralnej. Wymieni  tu mo na najstarszy 
ko ció  na Kociewiu p.w. Podwy szenia Krzy a w. w Tcze-
wie z prze omu XIII i XIV wieku wraz klasztorem podomi-
nika skim i ko cio em p.w. w. Stanis awa Kostki z po owy
XIV wieku z o mioboczn  wie .

 Do najcenniejszych zabytków sztuki sakralnej Kocie-
wia, nawet w wymiarze ogólnopolskim, zaliczy  mo na tak-
e zespó  pocysterski z ko cio em, katedr  p.w. Naj wi tszej

Marii Panny w Pelplinie z prze omu XIII i XIV w. Inne za-
bytkowe, stare ko cio y przewa nie z prze omu XIII i XIV 
wieku zachowa y si  jeszcze w Starogardzie Gda skim p.w. 
w. Mateusza, Nowem p.w. w. Mateusza, Skarszewach 

p.w. w. Micha a Archanio a, Lalkowach p.w. w. Barbary, 
Gniewie p.w. w. Miko aja, Gorz dzieju p.w. w. Wojciecha, 
w Klonówce p.w. w. Katarzyny, Rajkowach p.w. w. Bart o-
mieja, Skórczu p.w. Wszystkich wi tych. Do ciekawszych 
pó niejszych budowli tego typu mo na zaliczy  tak e ko-
cio y w Osieku p.w. w. Rocha z XIX w. i w Opaleniu p.w. 
wi tych Piotra i Paw a z XVIII wieku. 

Na Kociewiu znajduj  si  równie  znane sanktuaria Ma-
ryjne w Lubiszewie i Piasecznie. W Lubiszewie w ko ciele
p.w. wi tej Trójcy z I po owy XIV wieku w o tarzu g ów-
nym znajduje si  jedna z sze ciu zachowanych na wiecie
gotyckich Madonn szafkowych (druga taka polska Madonna 
z Dzieci tkiem zosta a przeniesiona z ko cio a z Klonówki 
do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie). Ciekawym elemen-
tem wystroju tego ko cio a jest barokowa ambona w kszta -
cie aglownej odzi, o któr  wspiera si  kotwica i w. Piotr 
z sieci . W Piasecznie w ko ciele p.w. Naj wi tszej Marii 
Panny z po owy XIV wieku w o tarzu g ównym znajduje si
cudowna figurka „Madonny z Dzieci tkiem” z oko o 1380 
roku – figur  t  koronowa  osobi cie 8.09.1968 roku na Kró-
low  Pomorza ówczesny metropolita krakowski, kardyna

Karol Wojty a, pó niejszy papie  Jan Pawe  II – po mierci
wyniesiony na o tarze, a dnia 27.04.2014 roku og oszono go 

wi tym Ko cio a Katolickiego. Dla nas Kociewiaków pa-
mi tn  dat  jest równie  6.06.1999 roku – to w a nie w tym 
dniu papie  Jan Pawe  II w czasie swojej VI pielgrzymki do 
Ojczyzny odwiedzi  nasz  kociewsk  ziemi . W Pelplinie 
odprawi  uroczyst  msz w., w której wzi o udzia  oko o
250 tysi cy ludzi nie tylko z Kociewia, ale równie  z Pomo-
rza i innych stron Polski. Warto doda , e do sanktuarium 
maryjnego w Piasecznie cz sto pielgrzymowa  Jan III So-
bieski jeszcze jako starosta gniewski i pó niej ju  jako Król 
Polski. Naj wi tszej panience z Piaseczna zostawi  wota 
dzi kczynne ze zwyci skich dla niego bitew spod Chocimia 
i wa ca.

Na terenie Kociewia znajduje si  równie  kilkadziesi t za-
bytkowych dworów i pa aców – do najciekawszych i najstar-
szych nale  obronny dwór z Rynkówki (niektórzy historycy 
uwa aj  go za dawny zamek krzy acki) oraz dwory w Jani-
szewie, Starych Polaszkach, Opaleniu oraz pa ac Wiechertów 
w Starogardzie Gda skim czy pa ac w Lipiej Górze. Krajo-
braz Kociewia zdobi  pokrzy ackie zamki w Gniewie, wie-
ciu oraz pozosta o ci po tych budowlach w Nowem, Zamku 
Kiszewskim, Skarszewach, Osieku i niedawno odkryte ruiny 
zamku pokrzy ackiego w Tczewie. Do innych ciekawszych 
„nowo ytnych” zabytków Kociewia zaliczy  mo na tczew-
skie mosty przez Wis  – pierwszy wzniesiony w latach 1851-
1857 jako most kolejowo-drogowy (wtedy najd u szy most 
w Europie), oraz drugi wzniesiony w latach 1888-1891 ju
tylko z przeznaczeniem do ruchu kolejowego. To nowator-
skie, jak na owe czasy rozwi zania konstrukcyjne sprawi y, 
e mosty te uwa ane s  za unikatowy zabytek europejskiej 

my li technicznej i sztuki in ynieryjnej XIX wielu. Dnia 
14.05.2004 roku tczewski most kolejowo-drogowy zosta
uznany przez Ameryka skie Stowarzyszenie In ynierów Bu-
downictwa i wpisany na list  Mi dzynarodowych Zabytków 
In ynierii Budowlanej. Innym ciekawym zabytkiem Tczewa 
jest wpisany w krajobraz naszego miasta od 1806 roku (zre-
konstruowany w 1950 r.) wiatrak typu holenderskiego z pi -
cioma skrzyd ami.

Nieodzownym elementem krajobrazu Kociewia s
krzy e przydro ne i kapliczki tzw. kociewskie Bo e M ki.
Stawiane one by y i nadal s  stawiane przewa nie w ja-
kiej  intencji. Przyk adem tego jest wspomniana przeze 
mnie wcze niej w tek cie nieistniej ca ju  kapliczka, któr
w pobli u Lubiszewa kaza  zbudowa  król Stefan Batory na 
pami tk  stoczonej tam 17.04.1577 roku zwyci skiej bitwy 
jego wojsk ze zbuntowanymi gda szczanami. Wi kszo
kapliczek przydro nych przedstawia ró ne wizerunki Naj-
wi tszej Marii Panny – to przy nich odprawiane s  tzw. na-
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bo e stwa „majowe”. Nie brakuje te  kapliczek po wi co-
nych Chrystusowi, jego aposto om i innym wi tym. Takim 
przyk adem jest zbudowana 28.11.2005 roku przez maszy-
nistów z Zaj czkowa Tczewskiego kapliczka w. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy. Istotn  rol  przy 
stawianiu kapliczek oraz krzy y przydro nych odgrywaj
kociewscy twórcy ludowi. Niedawno, bo 3.05.2012 roku, na 
rozstaju dróg w kierunku Bar o na i Kierwa du (tam przebie-
ga szlak kociewskiej pielgrzymki pieszej do Cz stochowy),
kociewski rze biarz  Jerzy Kami ski z Bar o na odtworzy
i ustawi  przy pomocy lokalnej spo eczno ci krzy  przy-
dro ny z wyrze bionym przez siebie Chrystusem Ukrzy o-
wanym. Ze znanych, niestety, ju  nie yj cych kociewskich 
twórców ludowych wymieni  nale y rze biarza Zygmunta 
Bukowskiego – cho  po d uto si gn  pó no, bo w wieku 40 
lat, to jego dorobek twórczy jest ogromny. Innym ciekawym 
rze biarzem by  tak e Alfons Paschilke ze Sm towa, zna-
ny jako twórca duplikatu o tarza Wita Stwosza. Jan Gie don
z Czarnej Wody w swoich rze bach upodoba  sobie tematy 
przyrodnicze w szczególno ci ptaki, z tego te  powodu na-
zywano go „Ptasznikiem Kociewskim”. Podobnie Stanis aw
Rekowski z Wi ckowych upodoba  sobie ptaki oraz inne 
zwierz ta jako tematy swych rze b. Alojzy Stawowy z Bie-
towa specjalizowa  si  w p askorze bach przedstawiaj cych
postacie historyczne oraz tematy obrz dowe oraz wi tki.
Dominik Breszka ze Starogardu Gda skiego by  znanym 
plecionkarzem i koszykarzem, który w swej twórczo ci sto-
sowa  kociewskie wzory ludowe. W Tczewie tworzyli bracia 
Wojciech i Bogdan Lesi scy. Bogdan, jako malarz niepro-
fesjonalny, urzeka  ró norodno ci  swoich dzie  pod wzgl -
dem oryginalnej tematyki i techniki ich wykonania. Jego 
prace, to unikalne obrazy olejne, tempery, akwarele, tusze, 
rysunki wykonane piórkiem. U Wojciecha Lesi skiego, tak 
jak u wi kszo ci twórców ludowych Kociewia, przewa a a
tematyka religijna, w szczególno ci Maryjna. Specjalizowa
si  w malarstwie na szkle; przyozdabiaj c Madonny orna-
mentyk  ze starych kociewskich skrzy  wianowych. Innym 
artyst  specjalizuj cym si  w malarstwie na szkle, by  Zbi-
gniew Wespa. Malowa  przewa nie ró ne sceny obyczajowe 
i ciekawe scenki z ycia wsi. W ród yj cych twórców sztu-
ki ludowej na Kociewiu nale y wymieni  Prezesa oddzia u
Gda skiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, rze bia-
rza, malarza, zarówno na p ótnie jak i na szkle, Edmunda 
Zieli skiego z Bia achowa ko o Zblewa. Artysta rze bi
wi tki i figury o tematyce wieckiej. Bardzo ciekaw  po-

staci  jest Regina Matuszewska z Czarnolasu. Jako twórca 
ludowy Kociewia realizuje si  w rze biarstwie, poezji, ma-
larstwie, wykonuje wycinanki. Andrzej Kukula z Pelplina 
to rze biarz i malarz specjalizuj cy si  w malarstwie olej-
nym. Wspomniany wcze niej Jerzy Kami ski z Bar o na
specjalizuje si  w rze bie. Stworzy  swoisty styl kapliczki 
kociewskiej tzw. „s upowej”, wzorowanej na stylu podha-
la skim. Znane s  jego dokonania w tworzeniu kociewskich 
tradycyjnych szopek bo onarodzeniowych. W twórczo ci
artystycznej rze biarza Józefa B ka z Tucholi przewa aj
ró ne gatunki ptaków, za  Zenon Miszewski ze Starogardu 
Gda skiego rze bi znane postacie historyczne. Uznanym 
rze biarzem Kociewia jest równie Micha  Ostoja Lniski 
z Czarnej Wody. W swej twórczo ci preferuje kapliczki, trój-
dzielne o tarzyki, figurki wi tych i anio ów oraz ptaszki. 
Du e plenerowe rze by wykonane z ca ych pni maj  kolo-
rowe oblicza. Artysta maluje rze by, stosuj c ulubione przez 
Kociewiaków mocne barwy: niebieski, granatowy, ó ty
i zielony. Jeden Z m odszych twórców ludowych Leszek 

Baczkowski ze wsi Frank, niedaleko Kalisk – ten ju  uzna-
ny na Kociewiu rze biarz zajmuje si  równie  zapomnian
dzisiaj dziedzin , jak  jest zabawkarstwo. To chyba jedyny 
z rze biarzy robi cy ludowe zabawki. 

Inn  zapomnian  dziedzin  twórców ludowych Ko-
ciewia jest sztuka haftu. Po pani Marii Wespowej, autorki 
jednej ze szkó  haftu kociewskiego, pa eczk  w tej dzie-
dzinie przejmuje teraz pani Bo ena Ronowska z Terespola 
Pomorskiego niedaleko wiecia nad Wis . Poza haftem 
i wykonywaniem pi knych z otych czepców pani Bo ena to 
uznana na Kociewiu poetka, wyda a kilka tomików wierszy, 
w których zabiera czytelnika na spacer po ma ych ojczy-
znach, w zacisze, gdzie ycie toczy si  rytmem wyznaczo-
nym przez natur .

Do najwybitniejszych postaci historycznych pochodz -
cych z Kociewia zaliczy  mo na: Ma gorzat  Samborówn
– córk  ksi cia Sambora II, pó niejsz  królow  Danii, Jana 
z Jani – pierwszego wojewod  pomorskiego z nadania kró-
la polskiego, Jerzego i Jana Reinholda Forsterów – wiel-
kich podró ników, geografów, uczestników II wyprawy 
Jamesa Cooka doko a wiata, ks. Feliksa Bolta z Bar o -
na – dzia acza i polityka polskiego ruchu narodowego 
w zaborze pruskim, a nast pnie w II Rzeczypospolitej. By
pos em na Sejm Ustawodawczy (1919-1922), a w latach 
1922-1927 i 1930-1935 by  senatorem II RP (wicemar-
sza ek od 11.12.1930 r.). Wi zie  obozu koncentracyjne-
go Stutthof (nr obozowy 9234), zmar  tam z wycie czenia
w 1940 roku. 

Wielk  rol  w upowszechnianiu wiedzy o naszym 
regionie odgrywaj  – Towarzystwo Mi o ników Ziemi 
Tczewskiej, za o one w Tczewie dnia 24.03.1970 roku oraz 
Towarzystwo Mi o ników Ziemi Kociewskiej za o one
w Starogardzie Gda skim 23.06.1973 roku, a tak e Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie oddzia  Kociewski w Tcze-
wie. W ród wielu regionalistów, mi o ników naszej ma ej
Ojczyzny Kociewia wymie my tylko te postacie, które na 
trwa e zapisa y si  w historii naszego regionu: Roman Lan-
dowski, Czes aw Glinkowski, Ryszard Szwoch, Jan Ejan-
kowski, Józef Dylkiewicz, Zygmunt Ku akowski, Bernard 
Janowicz, Antonina Witosi ska, Józef Golicki, Józef Zió -
kowski, Kazimierz Ickiewicz, Roman Klim, Andrzej Grzyb, 
Krzysztof Korda, Jacenty Ordowski, Marek Kordowski, 
Maria Paj kowska-Kensik, Miros awa Möller i Grzegorz 
Oller – twórcy elementarza Gwary Kociewskiej, Eleonora 
Lewandowska – inicjatorka powstania Kociewskiego Kon-
kursu Literackiego im. Romana Landowskiego. W pierwszej 
edycji tego konkursu w 2008 roku – sama bra am osobi cie
udzia  w Kategorii Inscenizacje. Wspólnie z kole ankami
ze Szko y Podstawowej nr 5 zaj y my pierwsze miejsce za 
przedstawienie „Wa mir i jego córka Gra a”. W upowszech-
nianiu wiedzy historycznej o naszym regionie pomocne s
organizowane wielkie inscenizacje plenerowe takie jak: Jar-
mark Cysterski w Pelplinie, Festiwal Muzyki Chrze cija -
skiej Gospel w Osieku i w Gniewie, „Wielka Lipa” w Lipiej 
Górze oraz inscenizacje bitew: „Vivat Vasa”, czyli bitwa 
dwóch króli z dynastii Wazów w Gniewie, Bitwy o Tczew 
z 1807 roku czy inscenizacja obrony i wysadzenia tczewskich 
mostów przez Wis  z wrze nia 1939 roku. To swoiste ywe
lekcje historii zainicjowane przez Jaros awa Struczy skiego
i Tadeusza Lenza z Gniewa, Przemys awa Reja z Owidza 
oraz Józefa Zió kowskiego z Tczewa. Wiele by mo na pisa
jeszcze o mojej „Ma ej Ojczy nie” – o jej bogatej historii, 
ludziach i wydarzeniach, ale dobiegam ko ca dziesi tej stro-
ny pracy, która zgodnie z regulaminem ma by  ostatni .

HISTORIA KOCIEWIA W PIGU CE
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Czasopisma
Kociewski Magazyn Regionalny – od nr 1 do nr 82.

Oprócz wielu stara  i dzia a  ludno ci i ró nego rodzaju or-
ganizacji, maj cych na celu rozwój kulturalny miejscowej 
spo eczno ci, nale y wymieni  dzia ania, które mia y za-

bezpieczy  zabytki kultury odziedziczone po przodkach. Or downi-
kiem takiego zachowania by  Mieczys aw Gromulski. To on, korzy-
staj c z obecno ci na jednym z posiedze  Gminnej Rady Narodowej 
w Subkowach wicestarosty Janusza Temskiego, poruszy  spraw
eksponatów kultury i sztuki znajduj cych si  w Ma ym Gorz dzieju
i Wa mierku, które wymaga y odpowiedniego zabezpieczenia przed 
zniszczeniem. Wicestarosta obieca  zaj  si  t  spraw  i porozumie
z odpowiednimi instytucjami na szczeblu powiatowym1.

Je eli chodzi o eksponaty muzealne, to ród em informacji 
o nich s  dokumenty Starostwa Powiatowego w Tczewie 1945-1950. 
Przedmioty te stanowi y prawdopodobnie cz , jak nie ca o , zbio-
rów przewiezionych w 1945 roku przez hitlerowców z gda skiego
Domu Uphagena do Gorz dzieja w obawie przed ich zniszczeniem 
w wyniku dzia a  wojennych. Pierwsze wzmianki pochodz  z ostat-
nich miesi cy 1945 roku. Z 15 grudnia 1945 roku pochodzi Pismo 
Zarz du Gminnego Subkowy do Starostwa Powiatowego Referat 
Kultury i Sztuki w Tczewie, które stanowi o odpowied  na pismo 
z 22 listopada 1945 roku, skierowane przez powy szy Referat do 
Zarz du Gminnego m.in. w Subkowach, dotycz ce przedmiotów 
muzealnych. Pismo to zarz dza o przeprowadzenie dochodze  i po-
szukiwa  w poszczególnych gminach czy na ich terenie znajduj  si
depozyty czy przedmioty muzealne z Gda ska, Elbl ga, Malborka 
lub innych miast. Zarz d Gminny Subkowy w grudniowej odpowie-
dzi donosi, e przedmioty muzealne pochodzenia Gda skiego znaj-
duj  si  w Ma ym Gorz dzieju, o czym poinformowany ju  zosta
Referat Kultury i Sztuki2.

W roku 1946 napotykamy kolejne wzmianki o przedmiotach 
muzealnych. W dniu 15 lutego tego roku Referat Kultury i Sztuki 
Starostwa Powiatowego w Tczewie sporz dzi  list  zabytkowych 
przedmiotów i eksponatów muzealnych, w ród nich znajdowa a si
harfa, której pochodzenie okre lono na XVII w., któr  otrzymano 
z Gorz dzieja. Kolejny dokument dotycz cy zabytkowych przed-
miotów znajduj cych si  w Ma ym Gorz dzieju przes any przez 
Zarz d Gminny Subkowy do Starostwa Powiatowego w Tczewie 
z 7 marca 1946 roku stwierdza, e w resztówce w Ma ym Gorz -
dzieju i u s siednich osadników znajduje si  ca a masa mebli i ob-
razów muzealnych, jak i cz ci o tarza wywiezionych tu podczas 
okupacji z Gda ska w celu zabezpieczenia ich przed zbombardowa-
niem. Niektóre z nich, jak podano, maj  bardzo wysokie znaczenie 
artystyczne i historyczne. Przewodnicz cy Gminnej Rady Narodo-
wej Grota Leon podkre la , e dwa wozy tych rzeczy zabra  posteru-
nek MO w Subkowach, a podczas spisu ludno ci zauwa y , e rze-

SZYMON STANGEL

Eksponaty
muzealne na terenie 

Gorz dzieja
i Ma ego Gorz dzieja
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Przypisy:
1 APG w Gdyni, sygn. 1714/10, Protokó  nr 4 z posiedzenia Gminnej 

Rady Narodowej w Subkowach z 1.IV.1948 r. 
2 APG, sygn. 1647/288. / Pismo Starostwa Powiatowego w Tczewie 

Referat Kultury i Sztuki do wszystkich Zarz dów Gminnych 
powiatu dotycz cy zarz dzenia przeprowadzenia szczegó owych
dochodze  i poszukiwa , czy nie znajduj  si  na terenie gminy 
depozyty wzgl dnie przedmioty muzealne z Gda ska, Elbl ga,
Malborka lub z innych miast; Zarz d Gminny Subkowy do 
Starostwa Powiatowego Referat Kultury i Sztuki w Tczewie dot.: 
pisma z dnia 22 listopada 1945 roku. 

3 APG, sygn. 1647/288 Wykaz zabytkowych przedmiotów 
i eksponatów posiadaj cych warto  muzealn ; APG, sygn. 
1647/288 Pismo Zarz du Gminy Subkowy do Starostwa 
Powiatowego w Tczewie (Ref. Kultury i Sztuki) z dnia 7 marca 
1946 r. Odpis owego pisma w dniu 22 marca Starostwo Powiatowe 
w Tczewie Ref. Kultury i Sztuki przes a  do swego odpowiednika 
w Urz dzie Wojewódzkim; APG, sygn.1647/288 Pismo Zarz du
Gminy Subkowy do Starostwa Powiatowego Ref. Kultury i Sztuki 
w Tczewie z dnia 5.06.1946 r.

4 APG, sygn. 1647/288, Pismo Zarz du Gminy Referat Kultury 
i Sztuki w Subkowach do Starostwa Powiatowego Referat Kultury 
i Sztuki w Tczewie z dnia 20 lutego 1947 roku.

czy te znajduj  si  ju  mi dzy lud mi w Subkowach, wobec 
tego ponownie sygnalizowa  i prosi  Referat Kultury i Sztuki 
w Tczewie o zabezpieczenie wzgl dnie zebranie tych rzeczy 
do Tczewa. Na koleje wzmianki dotycz ce mebli z Ma e-
go Gorz dzieja natrafiamy w odpowiedzi Zarz du Gminny 
Subkowy z 5 czerwca 1946 roku do Starostwa Powiatowego 
Referat Kultury i Sztuki w Tczewie. Pismo to mia o doty-
czy  zabytków malarstwa znajduj cych si  w ko cio ach.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy z miejscowym pro-
boszczem stwierdzono, e w ko ciele w Subkowach i Go-
rz dzieju nie znajdowa y si  takie obiekty. W dalszej cz ci
pochodz cy z Gorz dziej a Mieczys aw Gromulski, zast p-
ca Przewodnicz cego Komitetu Gminnego Kultury i Sztuki 
w Subkowach, po zbadaniu miejscowych ludzi w Ma ym Go-
rz dzieju stwierdzi , e w sprawie przedmiotów muzealnych 
przewiezionych z Gda ska 15 obrazów du ych rozmiarów 
w maju zosta o zabranych przez Referat Kultury i Sztuki 
w Tczewie. Zanotowa  równie , e du o przedmiotów muze-
alnych przej  posterunek MO w Subkowach wraz z obraza-
mi i rze bami. Niektóre z tych przedmiotów, jak twierdzono, 
s  u ywane przez osoby prywatne3.

Co dzia o si  z zabytkami z Ma ego Gorz dzieja
w pó niejszym okresie dowiadujemy si  z kolejnego pisma 
przes anego przez Referat Kultury i Sztuki Zarz du Gminy 
w Subkowach do Starostwa Powiatowego Referatu Kultu-
ry i Sztuki w Tczewie. Pismo to stwierdza, e dzie a sztuki 
jako eksponaty muzealne po by ym muzeum niemieckim 
w Gda sku znajduj  si  w Ma ym Gorz dzieju. W posiada-
niu Bernarda Drewsa znajdowa a si  szafa, Leona Szudera 
3 szafy naro ne (dwie br zowe i jedna bia a) jedno ó ko,
dwa stoliki przy cienne (bia e), pi  rze b kamiennych, 
cztery ramy, jedna latarnia metalowa, klawikord, i szafa 
gda ska. Ponadto zaznaczono, powo uj c si  na o wiadcze-
nia ludno ci Gorz dzieja, eksponatów muzeum gda skiego
by o du o, lecz swego czasu rzekoma delegacja z ramienia 
Kultury i Sztuki w Tczewie zabra a cz  przedmiotów mi -
dzy innymi wspomniane obrazy. Dodatkowo posterunek 
MO w Subkowach równie  zabra  wiele ró nych rzeczy. 
Szafa-skrzynia pochodz ca z XVIII wieku mia a znajdowa
si  w Wa mierku. Ko cz c pismo Gminna Rada Kultury 
i Sztuki w Subkowach prosi o zabranie tych dzie  i umiesz-
czenie ich w odpowiednim dla nich miejscu4. Informacja ta 
pochodz ca z pocz tku 1947 roku jest ostatni  dotycz c
owych eksponatów muzealnych, jak  napotykamy w mate-
riale archiwalnym poddanym kwerendzie.

JAN EJANKOWSKI

Piasecka parafia 
w latach 

II wojny wiatowej
c z    t r z e c i a

Po zamordowaniu przez Niemców ks. proboszcza Au-
gustyna Bukolta piasecka parafia nie mia a sta ego
kap ana, organisty i ko cielnego1. W owym czasie 

sta ymi kap anami na ziemi gniewskiej byli: ks. Boles aw
Przybyszewski, od 1927 roku proboszcz w Wielkich Walich-
nowach, ks. Karol Ko nik, od 01.01.1931 roku proboszcz 
w Janowie za Wis 2 i ks. Franciszek Kirstein, od pocz tku
stycznia 1940 roku administrator parafii Gniew.

Niemcy skonfiskowali – tak jak w innych parafiach be-
neficjum piaseckiego proboszcza – plebani , ziemi  i za-
budowania gospodarcze3. Ca ym tym maj tkiem zarz dza
treuhänder (zarz dca). W Piasecznie byli to: Schwartz, Fuks 
i Warkentin (wdowa)4.

Najcz ciej z pos ug  duszpastersk  do Piaseczna do-
je d a  ks. Franciszek Kirstein, który urodzi  si  22.01.1908 
roku w Berlinie. Po uko czeniu w 1926 roku starogardz-
kiego gimnazjum, wst pi  do Seminarium Duchownego 
w Pelplinie, gdzie 20.12.1930 roku otrzyma wi cenie
kap a skie. By  wikariuszem w Rumi, Wygodzie, asinie
i Chojnicach. Pracuj c jako administrator w Gniewie opie-
kowa  si  parafianami w Tymawie, Opaleniu i Piasecznie. 
Doje d aj c do Piaseczna cz sto odwiedza  ukrywaj cego
si  u rodziny „niemieckiego” nauczyciela Leona Zamka 
Gliszczy skiego, ks. Albina Ossowskiego, z którym razem 
by  wy wi cony na kap ana. Wtedy wspólnie z nim na pod-
daszu niemieckiej szko y sprawowa  msz w. Ministran-
tem zawsze by  Leon Zamek Gliszczy ski5.

Franciszek Kirstein po wojnie by  proboszczem 
w Pinczynie, a od roku 1957 w Gdyni Chyloni, gdzie zmar
24.08.1968 roku6. Ks. Franciszek Kirstein nie by  wrogo na-
stawiony do tutejszych polskich parafian. Przeje d aj c do 
rodziny Gliszczy skich rozmawia  po polsku.

Do Piaseczna doje d a  tak e janowski proboszcz, 
ks. Karol Ko nik, który urodzi  si  08.09.1898 roku w miejsco-
wo ci Rów ko o Ko cierzyny. Po zadaniu matury w Chojni-
cach studiowa  w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie 
14.06.1924 roku przyj wi cenia kap a skie. By  wikariu-
szem w Wygodzie i wi tym, pó niej obj  probostwo w Jano-
wie. W ród parafian cieszy  si  wspania  opini . Jego kap a -
skie ycie by o zawsze zgodne z Dekalogiem7. B d c z pos ug
kap a sk  w Piasecznie zawsze odwiedza  ukrywaj cego si
u Gliszczy skich ks. Albina Ossowskiego, przywo c hosti
i mszalne wino. Wspólnie sprawowali msze, a ministrantem 
by  Leon Zamek Gliszczy ski. Cz sto uczestnikiem tych taj-
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nych mszy by  ukrywaj cy si  tak e s dzia Lucjan Kosidow-
ski, rodem z Pelplina. To w a nie od ks. Karola Ko nika, z 
którym uczy em w Szkole Podstawowej w Rudnie (stycze
1955 – czerwiec 1956) dowiedzia em si , e w budynku, gdzie 
w Piasecznie od 01.09.1961 roku mieszka em, nauczyciel Leon 
Zamek Gliszczy ski, z nara eniem w asnego i rodziny ycia,
ukrywa ciganych przez Niemców ksi dza i s dziego8.

Ks. Ko nik w czasie okupacji spowiada  po polsku 
i wskazywa  wiernym, e tylko w gorliwej modlitwie na-
dzieja, e Polska woln  b dzie. Po wojnie zosta  probosz-
czem w Wielkim Garcu. Zmar  12.10.1983 roku i spocz
w grobie tu  przy ko ciele.

Jak wynika z danych zawartych w ksi gach chrztów 
i zgonów w piaseckiej parafii pos ug  kap a sk  podczas 
wojny pe nili tak e ks. Stoffel i ks. Liss9.

1. Krótka wzmianka o ks. Albinie Ossowskim. 
Urodzi  si  02.03.1908 roku w Jab ówku parafia Jab o-

wo ko o Starogardu, w wielodzietnej rodzinie (16 dzieci, 4. 
pierwszych zmar o) rolnika Jana i Gertrudy Ziegert (ojciec 
by  miejscowym organist  i nauczycielem). Po uko cze-
niu szko y redniej studiowa  w Seminarium Duchownym 
w Pelplinie, gdzie 20.12.1930 roku otrzyma wi cenia ka-
p a skie. Zosta  wikariuszem w Nowej Cerkwi ko o Pelpli-
na. Cz sto go ci  w domu Leona Zamka Gliszczy skiego
w Kulicach. W wieku 28 lat, w 1936 roku, zosta  probosz-
czem parafii pod wezw. w. Miko aja w Zwiniarzu, dekanat 
lubawski. Kiedy wybuch a druga wojna wiatowa zacz  si
ukrywa , najpierw u swojej najm odszej siostry Benity Mi-
lewskiej w Janiszewie10, a od jesieni 1941 roku u rodziny 
Gliszczy skich w Piasecznie, gdzie przebywa  a  do wkro-
czenia do Piaseczna Sowietów.

2. Chrzty, luby i pogrzeby w piaseckiej parafii w czasie 
wojny i okupacji.

W okresie od wrze nia 1939 do ko ca marca 1945 roku 
ochrzczono 265 dzieci, najwi cej w 1942 roku, bo a  55 
niemowl t11. A jakie w owym czasie na chrzcie nadawano 
imiona?

Dziewcz ta: Jadwiga, najcz ciej, a potem w kolejno ci:
Maria, Zofia, Krystyna, Irena, Gertruda.

Ch opcy: Henryk, Jan, Gerard, Zygmunt, Jerzy12.
Odnotowano tylko 19 lubów, najwi cej w latach 1942-

1943, bo a  13. Pierwszy 29 kwietnia 1945 roku odby  si
lub El biety Szkodowskiej z Piaseczna z Leonem Uhlen-

bergiem. lubu udzieli  Zmartwychwstaniec ks. W adys aw
Piaskowski rodem z Nicponi13.

A oto dane dotycz ce liczby pogrzebów.
Wrzesie -grudzie  1939 roku – 7; 1940 – 33; 1941 – 40; 

1942 – 49; 1943 – 39; 1944 – 30; 1945 – 4. Razem 201 
pogrzebów14.

Jak z tego wynika, w latach 1939-1945 w tutejszej parafii 
wi cej by o chrztów ni  pogrzebów. Ró nica 64 osób na plus. 

W niedziel  29 wrze nia 1940 roku w piaseckiej wi ty-
ni odby y si  pierwsze przyj ciny. Msz w. sprawowa  wte-
dy ks. Franciszek Kirstein z Gniewu15. W nast pnych latach 
odbywa y si  kolejne przyj ciny.

Leon Zamek Gliszczy ski Ks. Albin Ossowski

S dzia Lucjan Kosidowski

GIN LI ZA POLSK
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W lipcu 1944 roku ks. biskup Splett wizytowa  deka-
nat gniewski, przy tej okazji udzieli  dzieciom i m odzie y
w Piasecznie sakramentu bierzmowania. Uczestnikami by y
dzieci z trzech parafii: Opalenia, Tymawy i Piaseczna16.

3. Wkroczenie wojsk radzieckich do Piaseczna.
Kiedy zbli a  si  front mieszka cy Piaseczna zacz -

li opuszcza  w asne domostwa szukaj c schronienia m.in. 
u znajomych na Piaseckim Polu (przysió ek Piaseczna). Tak 
uczyni a tak e rodzina Leona Zamka Gliszczy skiego, która 
wraz z ks. Albinem Ossowskim uda a si  do rodziny Teofila 
Watkowskiego na Piaseckim Polu. W a nie tam w ród zaufa-
nych ludzi ks. Albin Ossowski sprawowa  Msze w., w któ-
rych uczestniczy  m odzieniec Franciszek Ziorkiewicz, który 
po latach m.in. napisa : Ministrantem by  mój nauczyciel Leon 
Zamek Gliszczy ski. Z krótkiego kazania ks. Albina Ossow-
skiego zapami ta em zdania: „Wolno  jest blisko. Polska 
nadchodzi. Pro my Boga o szcz liwe prze ycie”17.

Sowieci wkroczyli do Piaseczna o wicie 22.02.1945 
roku. Przybyli z Jelenia. Oddzia y 2 Armii Uderzeniowej 
wojsk radzieckich zosta y zatrzymane na linii Nicponia 
– Gogolewo – Dzier no – Morzeszczyn na ca e dwa ty-
godnie. Piaseczno sta o si  miejscowo ci  przyfrontow ...
Toczy y si  tu ci kie walki, m.in. o wie  Gogolewo, która 
przechodzi a kilkakrotnie z r k do r k18.

Gliszczy scy wraz z ks. Albinem Ossowskim nie mogli 
wróci  do Piaseczna, poniewa  w szkole, gdzie mieszkali, 
Sowieci urz dzili szpital polowy. Zmar ych o nierzy cho-
wali na polu za p otem. Potem po ekshumacji w 1946 roku 
ich szcz tki przewieziono do wspólnej mogi y w Tczewie.

Przez ponad dwa tygodnie piasecki ko ció  by  ostrzeli-
wany przez wojska niemieckie, dlatego pó nocna cz  dachu 
by a zniszczona, a wewn trz ko cio a „urz dowali” Sowieci. 
Co niektórzy chodzili w ornatach. O tym zdarzeniu opowie-
dzia  mi p. Brunon Kaczmarek, mieszkaniec Piaseczna.

Rosjanie aresztowali na Piaseckim Polu ks. Albina 
Ossowskiego i przetrzymywali go w Jeleniu, gdzie by  bar-
dzo poni any, by  ich s u cym. Musia  r ba  drewno i pali
im w piecu, czy ci  buty, sprz ta 19. Po zwolnieniu z aresztu 
zacz  jawnie pe ni  pos ug  kap a sk  w Piasecznie, z tym 
e do po owy marca 1945 roku piasecka wi tynia by a we 

w adaniu Sowietów.
Kiedy front przesun  si  bli ej Pelplina, miejscowy rolnik 

Fryderyk Florian Kwiatkowski otrzyma  od Sowietów polece-
nie przewiezienia konn  furmank  amunicji w rejon Kurszty-
na. W okolicy Cierzpic 11.03.45 roku najecha  na min  i zosta
ci ko ranny, po kilku godzinach zmar . Msz w. pogrzebow

Przypisy:
1 Relacja Franciszka Ziorkiewicza, miesz-

ka ca Piaseczna.
2 Spis ko cio ów i duchowie stwa diecezji 

che mi skiej 1947, Pelplin 1947, s. 371.
3 A. Przywuska, Kociewska gmina Sm to-

wo Graniczne. Dzieje do roku 2005, Starogard 
Gd. 2005, s. 371.

4 Relacja Franciszka Ziorkiewicza i Tade-
usza Lorbieckiego, mieszka ców Piaseczna.

5 Ustna relacja córki Leona Zamka Glisz-
czy skiego, Walerii Rezmer, mieszkanki 
Gda ska.

6 M. Kordowski, Opalenie. Zarys dziejów 
wsi kociewskiej, Opalenie 2007, s. 77-78.

7 Ks. W. Gruba, Z dziejów parafii Niepo-
kalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny 
w Wielkim Garcu, Pelplin 2002, s. 162-164.

w jego domu w Piasecznie odprawi  ks. Albin Ossowski. Zo-
sta  pochowany na cmentarzu tu  przy ko ciele20.

Starsi zapewne pami taj , jak to niektórzy Sowieci 
traktowali nas, Pomorzaków. Osobi cie wyobra a em so-
bie tych o nierzy inaczej, a tu grabie e, gwa ty, wywózki 
i mordy, czego dowodem by  fakt zastrzelenia przez dwóch 
o nierzy radzieckich niewinnego mieszka ca Piaseczna 

– Franciszka Wasielewskiego, ojca wielodzietnej rodziny. 
Broni c w asnych pi ciu córek i s siadk  przed gwa tem
zgin  z r k „przyjació ”, niedaleko swojego domu. Sta o si
to 03.03.1945 roku. Tego samego dnia zosta  pochowany na 
piaseckim cmentarzu tu  przy prezbiterium wi tyni21.

W okresie drugiej wojny wiatowej w ró nych miejsco-
wo ciach i okoliczno ciach zgin o 48 m czyzn z tutejszej 
parafii, z tego 26 osób z Piaseczna, 16 z Rakowca, 5 z Jelenia 
i 2 z Ma ych Wyr bów. Ponad 10 osób poleg o jako o nie-
rze na ró nych frontach, 7 m czyzn zosta o rozstrzelanych 
w Lesie Szp gawskim, 6 zosta o zamordowanych w obozie 
koncentracyjnym Stutthof, jeden zosta ci ty w niemieckim 
wi zieniu w Halle. Pozostali zgin li w Zwi zku Radzieckim 
i w innych nieznanych miejscach22.

W wyniku dzia a  wojennych sporo zabudowa  zosta o
zniszczonych m.in. w Piasecznie sp on y domy p. Dziurowej 
i p. Balcerowicza oraz stodo a zamordowanego przez Niem-
ców organisty Ksawerego Pozorskiego23. Oprócz utraty dóbr 
materialnych wielu z nas po wojnie musia o zaczyna ycie od 
zera... Tak by o i w mojej rodzinie w Pieni kowie. A potem te 
oczekiwania na powrót najbli szych, ojca, braci... z wojny.

Ks. Albin Ossowski w okresie od 19 do 26 marca 1945 
roku ochrzci  11 dzieci, w tym z Piaseczna 7, 2 z Jelenia i po 
jednym z Ja wisk i Bielska24. W Wielkim Tygodniu 1945 roku 
opu ci  Piaseczno, udaj c si  do swej parafii w Zwiniarzu, 
gdzie pracowa  a  do mierci, tzn. do 31 lipca 1985 roku25.

Po odej ciu ks. Ossowskiego pierwszym powojennym 
piaseckim proboszczem zosta  Zmartwychwstaniec ks. Ka-
zimierz Po czy ski, który urodzi  si  21.02.1904 roku26. To 
za jego panowania piasecka wi tynia zosta a przez wier-
nych uporz dkowana.

Za spraw  nauczyciela Józefa Ogonowskiego w dniu 
7.05.1945 roku uruchomiono szko  podstawow  w Pia-
secznie. Zaanga owa  on do pracy mieszkank  Piaseczna, 
Helen  Machali sk . Nauk  rozpocz o 113 dzieci w kla-
sach I-IV. Tylko w jednej klasie odbywa y si  zaj cia, dla-
tego pracowano na dwie zmiany....27. Takie trudne by y te 
powojenne dni, miesi ce, lata. 
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HISTORIA KOCIEWIA W PIGU CE

Przegl daj c nieliczne znane nam fotografie Paw a Puc-
ka widzimy na nich osob  do  niepozorn . Niezbyt 
wysokiego, szczup ego m czyzn  spogl daj cego

powa nie przez okulary w cienkich okr g ych oprawkach, 
ubranego w garnitur oraz, tak charakterystyczne dla mody tam-
tych dni, wysokie buty oficerskie. Zapewne gdyby nie to, i
zwykle sta  b d  siedzia  w pierwszym rz dzie, to „znikn by”
zupe nie gdzie  na drugim planie fotografii. Trudno uwierzy ,
i  w chwili wykonywania wspomnianych zdj  by  on jedn
z najwa niejszych i bez w tpienia najpopularniejszych osób na 
ca ej ziemi tczewskiej.

Pawe  Pucek z pewno ci  nie by  postaci  pomnikow .
Wspó cze ni mu, nie tylko jego antagoni ci, oskar ali go o nie-
zdecydowanie w wielu kwestiach, a cz sto nawet o koniunk-
turalizm polityczny. Analizuj c niektóre poczynania Paw a
Pucka trudno uzna  wspomniane s dy za zupe nie bezzasadne. 
To jednak w a nie on w drugiej po owie lat 40. przez ponad rok 
sta  na czele ruchu, w którym wi kszo  mieszka ców ziemi 
tczewskiej, pragn ca demokratyzacji zaw aszczanej brutalnie 
przez komunistów przestrzeni ycia spo ecznego, pok ada a
nadziej . Lokalne struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego 
(PSL), pod kierownictwem Pucka, by y pierwszym w powo-
jennej historii powiatu tczewskiego masowym, legalnie dzia-
aj cym ugrupowaniem, stoj cym otwarcie w opozycji wobec 

w adz instalowanych przez Sowietów w regionie od marca 
1945 roku. Zapewne dla wielu ówczesnych jego osoba sta a si
pewnego rodzaju symbolem oporu wobec nowej rzeczywisto-
ci. Bezwzgl dne dzia ania podejmowane przez w adze komu-

nistyczne, wspierane przez szeroko rozumiany aparat represji, 
spowodowa y, i  szersza pami  o nim, jak równie  o kiero-
wanym przez niego stronnictwie, praktycznie nie dotrwa a do 
naszych czasów. 

Pawe  Pucek w dotychczasowej historiografii powiatu 
tczewskiego funkcjonuje prawie wy cznie jako pierwszy po 
drugiej wojnie wiatowej starosta, a tak e w a nie jako szef 
lokalnych struktur PSL. Informacje o nim maj  zwykle jednak 
charakter zdawkowy. W aden sposób nie pozwala nam to na 
poznanie jego sylwetki. Pomimo bada  prowadzonych przez 
kilka lat na szerok  skal  nadal bardzo wiele rozdzia ów jego 
yciorysu pozostaje dla nas tajemnic .

O jego losach a  do wybuchu drugiej wojny wiatowej
wiemy stosunkowo niewiele. Urodzi  si  on 7 lutego 1904 
roku w J drzejowie na ziemi wi tokrzyskiej. Jego rodzicami 
byli Bart omiej i Anna Puckowie. Sam Pawe  Pucek po latach 
wspomina , i  pochodzi  z rodziny „mieszcza sko-robotni-
czej”. Niestety, nie jeste my w stanie na obecnym etapie ba-

MARCIN K ODZI SKI

Pawe  Pucek – or downik nadziei 
yciorys niedoko czony

c z    p i e r w s z a

By  postaci  tutaj bardzo popularn  i jego prawdopodobnie by o zas ug ,
e PSL w powiecie tczewskim sta o si  najsilniejsz  organizacj  na terenie województwa gda skiego.

Barbara Okoniewska o Pawle Pucku, Gda sk 1997 r.

da  tego zweryfikowa . Trudno nam równie  odtworzy  jego 
dalsze losy. Wiemy, i  uko czy  szko redni , uzyskuj c
przy tym wiadectwo dojrza o ci. Najprawdopodobniej Pawe
Pucek odebra  swoj  edukacj  poza rodzinnym J drzejowem,
gdy  nie widnieje na adnym ze spisów absolwentów tamtej-
szego liceum, do których dotar  autor. Uzyskane wykszta cenie
pozwoli o mu na podj cie pracy w charakterze nauczyciela (w 
ramach dokszta cenia zawodowego uko czy  równie  Wy szy
Kurs Matematyczny). 

Co najmniej od lat trzydziestych Pawe  Pucek zawodowo 
i prywatnie zwi za  si  z ziemi  lubelsk . St d te  najprawdo-
podobniej pochodzi a jego ona, z któr  doczeka  si  dwóch sy-
nów. Rozpocz  on prac  w Szkole Powszechnej w K kolewni-
cy w powiecie radzy skim, której kierownikiem by  wówczas 
Feliks Aftyka, w okresie okupacji hitlerowskiej jeden z jego 
najbli szych wspó pracowników. Wed ug niektórych róde
mia  si  on w tym czasie zwi za  z ruchem ludowym. Bior c
pod uwag  dalsze losy Paw a Pucka, wydaje si  to by  bar-
dzo prawdopodobne. Jak wskazuje Jacek Romanek w jednym 
ze swoich artyku ów o przedwojennym powiecie radzy skim,
gmina K kolewnica w latach trzydziestych mia a by  bardzo 
silnym o rodkiem ludowców. Co ciekawe, kiedy w drugiej po-
owie roku 1944 roku Pawe  Pucek zosta  aresztowany przez 

w adze bezpiecze stwa, jego obro cy wskazywali, i : „przed 
wojn  1939 roku by  pos dzany przez sanacj  o dzia alno  ko-
munistyczn  i by  prze ladowany”. Samo wskazywanie na do-
mnieman  komunistyczn  przesz o  by o zapewne zabiegiem 
jego stronników, maj cym pomóc w uwolnieniu go. Pawe  Pu-
cek najprawdopodobniej nie by  przed wojn  aktywist  tego 
ruchu. W adnej z prac opisuj cej dzia alno  Komunistycznej 
Partii Polski (KPP) i podleg ych jej organizacji w powiecie ra-
dzy skim, jak i w ca ym ówczesnym województwie lubelskim, 
nie jest on wymieniany jako ich cz onek b d  wspó pracow-
nik. Nie oznacza to jednak, i  zupe nie mo emy wykluczy
potencjalne kontakty Paw a Pucka z ruchem komunistycznym. 
Mog y mie  one jednak zupe nie inny charakter. Jak wskazuje, 
wspomniany ju  Jacek Romanek, po 1935 roku cz  cz onków
lokalnych struktur Stronnictwa Ludowego (SL) w powiecie 
radzy skim, zawiedziona poczynaniami w adz swojego ugru-
powania, zacz a sk ania  si  do idei tzw. „frontu ludowego”, 
czyli wspó pracy z KPP. Przeciwne temu by y w adze woje-
wódzkie SL i aparat administracyjny, który dokonywa  aresz-
towa  w ród g ównych inicjatorów tego ruchu. Obecny etap 
bada  nie pozwala nam jednak na jednoznaczne stwierdzenie, 
czy Pawe  Pucek znalaz  si  w ród zwolenników wspó pracy
z komunistami, cho  wydaje si  to prawdopodobne. Mo emy
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przypuszcza , i  za swoj  domnieman  dzia alno  nie zosta
on zapewne dotkni ty wi kszymi prze ladowaniami ze strony 
w adz administracyjnych. Jego nazwisko nie figuruje na zna-
nych nam listach aresztowanych ludowców. Musimy przy tym 
pami ta , i  by  on najprawdopodobniej tylko jednym z szere-
gowych cz onków SL, a nie liderem, czy te  inicjatorem kon-
cepcji „frontu”, których to g ównie dotkn y represje. 

Podsumowuj c ten okres jego ycia, mo emy stwierdzi ,
i  Pawe  Pucek nie by  osob  w aden sposób wyró niaj c
si . Nie da  pozna  si  jako aktywny dzia acz polityczny, czy 
te  organizator ycia spo ecznego. Zwi kszenie jego zaanga-
owania mia o nast pi  dopiero z wybuchem drugiej wojny 
wiatowej.

Pierwsze lata okupacji hitlerowskiej Pawe  Pucek, jak sam 
wspomina , sp dzi  zajmuj c si  gospodarstwem rolnym, sa-
downictwem oraz pszczelarstwem. W 1943 roku w czy  si
w dzia alno  Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, organi-
zowanej na terenie powiatu radzy skiego m.in. przez Józefa 
Szweda, Aleksandra Szuberta oraz Wac awa Szreitera. Wraz ze 
wspomnianym ju  Feliksem Aftyk  by  on odpowiedzialny za 
prowadzenie tajnego kompletu gimnazjalnego w gminie K ko-
lewnica, który obj  pi ciu uczniów (w ca ym powiecie tajnym 
nauczaniem obj to 104 uczniów w 14 gminach). W tym sa-
mym czasie, w lipcu 1943 roku, Pucek mia  nawi za  kontakt 
z lokalnymi strukturami Batalionów Ch opskich (BCh). Sam 
Pawe  Pucek wskazywa , i  jego rola ogranicza a si  tylko 
„do czytania pism demokratycznych” cz onkom organizacji. 
Niewykluczone, e takie przedstawienie swojej dzia alno ci
w ramach BCh by o elementem przyj tej przez niego po 
wojnie taktyki zupe nego marginalizowania swojego udzia u
w konspiracji niepodleg o ciowej. Bior c pod uwag  funkcje, 
które b dzie on w przysz o ci pe ni  w strukturach Pa stwa
Podziemnego, za prawdopodobne mo emy uzna , e w Bata-
lionach Ch opskich by  on oficerem o wiatowym.

Omawiaj c przynale no  Paw a Pucka do BCh, nale y
wspomnie , i  nie posiadamy adnych informacji o jego mo -
liwej dzia alno ci w ramach lokalnych komórek SL „Roch” 
(Ruch Oporu Ch opów), konspiracyjnej partii politycznej po-
wsta ej w wyniku scalenia poszczególnych stronnictw ch op-
skich w czasie wojny. Jednak e takiej dzia alno ci nie mo emy
wykluczy .

Dzia alno  konspiracyjna Paw a Pucka zosta a wkrótce 
wykryta przez okupanta. Ju  2 stycznia 1944 roku, jak sam 
wspomina , do jego gospodarstwa przyby o gestapo z za-
miarem aresztowania go za udzia  w tajnym nauczaniu. Sam 
Pawe  Pucek najprawdopodobniej ukry  si , przez co unik-
n  zatrzymania. Tego samego dnia uda  si , jak to okre la ,
„w w drówk ”. Wkrótce do czy a do niego ona wraz z syna-

mi, którzy od czasu ucieczki przysz ego szefa tczewskiego PSL 
byli prze ladowani przez gestapo. Rodzina Pucków ukrywa a
si  najpierw na terenie Trzebieszowa, u rodziny ony Paw a.
Nast pnie, najprawdopodobniej w lutym 1944 roku, powrócili 
do gminy K kolewnica, gdzie Pucek podj  wspó prac  z Ar-
mi  Krajow  (AK). W nast puj cy sposób opisywa  pó niejsze
wydarzenia: „kiedy wy oni a si  obawa zdemaskowania mo-
jej osoby stara em si  odszuka  instruktora politycznego BCh 
pseudo >>Janusz<<, a pó niej >>Wiktor<<, jednak e nie od-
nalaz em go. Poniewa  po spaleniu wsi Zosinowo i niektórych 
domów w K kolewnicy przewa nie ludowców aresztowano 
tych e, wzgl dnie wybito. BCh zosta o rozbite i cz onkowie
tego  BCh, których gestapo nie uchwyci o, musieli znale
schronienie w lasach K kolewnicy, na których terenach gospo-
darzem by o AK przy poparciu le niczych i gajowych, takim 
samym sposobem zwróci em si  do dowództwa AK o przyj cie
mnie w postaci schronienia, razem ze mn  by o szereg innych 
Bechowców. Z pocz tku nie mog em osi gn  kontaktu z ko-
mendantem >>Millerem<< [mjr/pp k Konstanty Witkowski 
ps. „Muller”, komendant Radzy skiego Obwodu AK – M.K.], 
który twierdzi , e takiego skrajnego demokraty, a nawet komu-
nisty, przyj  nie chce. Dopiero pod wp ywem znanych osób, 
którzy twierdzili, e ja jestem Demokrat  ale dobrym Polakiem 
i nale y si  m  zaopiekowa  daj c mnie schronienie. Kontakt 
uzyska em, w rozmowie >>Miller<< zrobi  mi ca y szereg wy-
mówek”. Kilka elementów tych wspomnie  wydaje si  jednak 
by  co najmniej dyskusyjnych. Je eli nawet za prawdopodob-
n  mo emy uzna  wersj  o problemach ze skontaktowaniem 
si  z rozbitymi przez Niemców oddzia ami BCh w powiecie 
radzy skim, które rzeczywi cie okupi y walki z okupantem 
du ymi stratami, to przedstawione przez niego okoliczno ci
rozpocz cia dzia alno ci w ramach Armii Krajowej wydaj  si
by  ma o prawdopodobne. Co prawda, nie jeste my w stanie na 
obecnym etapie bada  ustali , jakie stosunki panowa y pomi -
dzy pp k. Witkowskim a Paw em Puckiem, aczkolwiek trudno 
uwierzy , i  przysz y starosta tczewski zosta  wr cz narzucony 
komendantowi obwodu, szczególnie bior c pod uwag  fakt, e
zaj  on miejsce w kierownictwie tej struktury. Pawe  Pucek 
zosta , jako podporucznik o pseudonimie „Jurand”, szefem 
Biura Informacji i Propagandy (komórki zajmuj cej si  sze-
roko rozumian  prac  propagandow , maj c  podnosi  morale 
walcz cych o nierzy i spo ecze stwa) Komendy Radzy -
skiego Obwodu AK. Trudno uwierzy , i  pp k „Muller” móg
powierzy  tak odpowiedzialne stanowisko osobie, której nie 
ufa , czy te  w jakikolwiek sposób podejrzewa  o dzia alno
komunistyczn .

Zgodnie z tre ci  jednego z o wiadcze , które zosta-
o z o one pod koniec 1944 roku do lubelskiej prokuratury 

2 kwietnia go ci  w Tczewie 
nowo mianowany wojewoda Stanis aw

Ok cki, udaj cy si  do Gda ska.
Z tej okazji na Placu Wolno ci

w Tczewie odby a si  manifestacja 
patriotyczna spo ecze stwa.
Siedz : pierwszy od prawej 

Jan Andrysiak i czwarty Pawe  Pucek 

HISTORIA WSPÓ CZESNA
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przez stronników uwi zionego Paw a Pucka, jego dzia alno
w ramach AK zako czy a si  bardzo szybko. Wskazuje si
w nim, i : „w miesi cu kwietniu zosta  [Pawe  Pucek – M.K.] 
odsuni ty od pracy o wiatowej w oddziale le nym i znajdo-
wa  si  w powiecie ukowskim”. W rzeczywisto ci nie by a
to prawda. Kontynuowa  on nadal swoj  s u b , co cieka-
we, bior c równie  udzia  w akcjach bojowych. W czasie 
jednej z nich, maj cej miejsce najprawdopodobniej w a nie
w kwietniu 1944 roku, zosta  on nawet ranny. Sam Pawe  Pu-
cek wspomina : „jestem cz owiekiem, który kilka razy wyszed
z r k oprawców hitlerowskich”. Swoj  s u b  w AK kontynu-
owa  najprawdopodobniej do lipca 1944 roku. Jeszcze w tym 
samym miesi cu w ramach przygotowa  do przeprowadzenia 
na terenie powiatu radzy skiego akcji „Burza” (operacji woj-
skowej maj cej na celu wyzwalanie ziem okupowanych przez 
Niemców bezpo rednio przed wkraczaniem wojsk sowiec-
kich, jednocze nie wyst puj c przed nimi jako gospodarze te-
renu) zosta  on wyznaczony na oficera o wiatowego 35. pu ku
piechoty 9. Dywizji Piechoty AK, dowodzonego przez pp k.
Witkowskiego. Wkrótce ziemi  radzy sk  opanowa y ci kie
walki. Nast pne tygodnie mia y okaza  si  kluczowe dla dal-
szych losów Paw a Pucka.

Dowodzone przez p k. „Mullera” oddzia y AK rozpocz y
realizacj  akcji „Burza” w ostatniej dekadzie lipca 1944 roku, 
wraz z wkroczeniem na teren powiatu pierwszych oddzia ów
Armii Czerwonej (ACz). Wkrótce podj to nawet wspó dzia-
anie z wojskami sowieckimi w walce z Niemcami. Wspólnie 

zaj to m.in. lotnisko w Maryninie oraz Radzy . W samych 
walkach o miasto, jak wskazuje Piotr Matusak, poleg o 500 
o nierzy sowieckich. Wraz z post puj c  lini  frontu powsta-

wa y struktury podleg e Delegaturze RP (przedstawicielstwu 
Rz du RP w Londynie). W pierwszym okresie po wspólnych 
walkach wspó praca z Sowietami uk ada a si  dobrze. Niestety, 
ju  po krótkim czasie, jak mia o to miejsce w ca ym kraju, na 
terenach zajmowanych przez oddzia y ACz, rozpocz o si  li-
kwidowanie przez Sowietów instytucji Pa stwa Podziemnego, 
a tak e aresztowania o nierzy AK, których nast pnie wcielano 
przymusowo do podporz dkowanej sowieckiemu dowództwu 
1. Armii Wojska Polskiego b d  wywo ono m.in. do obozów 
na terenie ZSRR. G ówne fale aresztowa  w powiecie radzy -
skim nast pi y w po owie sierpnia oraz we wrze niu 1944 roku. 
Ju  13 sierpnia Sowieci dokonali aresztowania dowódców od-
dzia ów, a tak e czo owych przedstawicieli Obwodu oraz In-
spektoratu AK Radzy  z pp k. Witkowskim na czele. W ród
zatrzymanych nie by o jednak ppor. „Juranda”.

Lipiec 1944 roku jest dla nas jednym z najbardziej ta-
jemniczych okresów w yciu Paw a Pucka. Nie wiemy, jakie 
dzia ania podejmowa  w czasie trwania akcji „Burza” w po-
wiecie radzy skim jako oficer o wiatowy 35. pu ku piechoty 
AK i szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Obwo-
du Radzy . Jako cz onek dowództwa najprawdopodobniej 
nie bra  bezpo redniego udzia u w walkach. Sam „Jurand” 
pomija  milczeniem swój udzia  w tych wydarzeniach. Naj-
prawdopodobniej nie ujawni  si  przed Sowietami wraz 
z pozosta ymi cz onkami dowództwa Komendy Okr gu, tym 
samym zapewne unikaj c aresztowania. Wkrótce opu ci  on 
jednak konspiracj . Pozosta  na terenie powiatu radzy skie-
go, chocia  nie powróci  ju  na sta e do zawodu nauczyciela. 
Jego dalsze losy potoczy y si  zupe nie inaczej ni  wielu jego 
wspó towarzyszy broni. 

Na pocz tku sierpnia 1944 roku Pucek zosta  wybrany, 
z nadania i przy pe nym poparciu dzia aczy PPR, przewodni-
cz cym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu. 
Jeszcze w tym samym miesi cu obj  stanowisko starosty ra-

dzy skiego. Sta  si  on równie  jednym z czo owych dzia a-
czy SL na terenie powiatu, wchodz c w sk ad Tymczasowego 
Zarz du tego ugrupowania. Udzielenie poparcia przez komu-
nistów Paw owi Puckowi raczej nie powinno dziwi . Jako na-
uczyciel, zwi zany z terenem jeszcze przed wojn , by  osob
publiczn , znan  w okolicy, której desygnowanie na te stano-
wiska firmowa o nowe w adze. Wynika o to równie  najpraw-
dopodobniej z faktu, i  PPR w powiecie radzy skim w czasie 
okupacji nie zdo a o stworzy  struktury organizacyjnej partii, 
przez co nie posiada a w asnego zaplecza kadrowego. Warto 
przytoczy  tu ustalenia Ireneusza Cabana, wedle których do
powszechnym zjawiskiem na Lubelszczy nie w pierwszym 
okresie po wkroczeniu wojsk sowiecko-polskich by  udzia
w nowych w adzach osób zwi zanych z ruchem ludowym, cz -
sto wbrew ostrze eniom wojewódzkich w adz SL „Roch”. Nie-
wykluczone równie , i  nadal silne by o wspomnienie o przed-
wojennej, wspominanej ju  idei tzw. „frontu ludowego”. Je eli
jednak intencje samych komunistów, desygnuj cych „Juranda” 
na tak odpowiedzialne stanowiska, wydaj  si  by  jasne i czy-
telne, to bardzo wiele trudu mo e nam nastr czy  próba odpo-
wiedzi na pytanie: Co spowodowa o, e Pawe  Pucek podj
tak  wspó prac ? Zapewne nigdy nie b dziemy w stanie po-
zna  wszystkich aspektów, które sk oni y go do podj cia takiej 
decyzji. On sam w czasie swojego, wspominanego ju  wielo-
krotnie, uwi zienia stwierdza : „Je eli chodzi o PPR to jest mi 
bliskie sercu [...] jestem ludowcem, który uwa a obie partie 
[PPR i SL – M.K.] za pokrewne i organizuj c Stronnictwo Lud. 
na terenie powiatu wierz , e interesy stronnictw zatwierdzo-
ne przez PKWN id  w jednym kierunku, a kierunek to Wielka 
Demokratyczna Polska oparta o dobre stosunki ZSRR”. Bio-
r c pod uwag  okoliczno ci, w których pad y te s owa, nale y
uzna  ich wymow  najprawdopodobniej za co najmniej wyol-
brzymion . Pomimo tego nie mo emy jednak, jak si  wydaje, 
uzna  tej wypowiedzi jedynie jako wybiegu przed ledczymi.
Wprawdzie nie znamy wielu wypowiedzi samego Paw a Pucka, 
aczkolwiek analizuj c jego dzia ania podejmowane zarówno 
w powiecie radzy skim, jak i tczewskim, mo emy wywnio-
skowa , i  faktycznie opowiada  si  on za wspó prac  z komu-
nistami. Wi za o si  to zapewne z cechami jego osobowo ci.
Pawe  Pucek, na podstawie posiadanych przez nas materia ów, 
jawi si  jako cz owiek dialogu, kompromisu, który bardzo 
stara  si  unika  radykalnych wyst pie , mog cych w jakikol-
wiek sposób zaogni  sytuacj . Ponadto by  osob , która, moim 
zdaniem, w swych os dach kierowa a si  do  wnikliw  anali-
z  otaczaj cej go rzeczywisto ci, w decyzjach której mo emy
dostrzega  nawet znamiona pragmatyzmu. Niewykluczone, 
i  w a nie powodem podj cia wspó pracy z komunistami by
fakt, e widzia  on w niej jedyn  szans  na mo liwo  jakiej-
kolwiek dzia alno ci w nowym, kszta tuj cym si  porz dku.
Oczywi cie nie mo emy równie  odrzuci  hipotezy, i  nadal 
w jego pami ci ywa by a przedwojenna idea tzw. „frontu 
ludowego”. Trzeba jednak zaznaczy , i  Pawe  Pucek wspó -
prac  z PPR widzia  na zasadzie partnerstwa, wspó dzia ania,
a nie podporz dkowania si  rosn cym w si  komunistom. Na-
le y tu przytoczy  pewne wydarzenie, które mia o miejsce ju
w czasie jego pobytu na ziemi tczewskiej. W marcu 1946 roku 
podczas uroczystego obiadu z przedstawicielami ACz z okazji 
obchodów pierwszej rocznicy tzw. „wyzwolenia” Tczewa Pa-
we  Pucek, jak wspomina Józef Dylkiewicz, mia  w odpowie-
dzi na sowiecki toast o sojuszu polsko-radzieckim powiedzie :
„Na prawach równy z równym!”, po czym mia  wyj  wraz ze 
swoimi wspó pracownikami z sali.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

HISTORIA WSPÓ CZESNA
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Wlipcu 2012 roku pojecha em na krótk  wyciecz-
k  rowerow . Droga wiod a z Pelplina, przez 
Pomyje do Lignów Szlacheckich. Przypadek 

sprawi , e poszukuj c na murach miejscowego ko cio a
do ków pokutnych (których tam nie by o), natrafi em na 
zegar s oneczny. Nie mia em poj cia o istnieniu tego urz -
dzenia w tym miejscu. Zegar znajduje si  na po udniowej
cianie wi tyni. Wykona em kilka zdj  i na d u szy czas 

zapomnia em o wszystkim. 
Ostatnio, jad c rowerem do pobliskich Rajków, ponow-

nie przypadkowo natkn em si  na zegar s oneczny na po u-
dniowej cianie tamtejszego ko cio a. Przypomnia em sobie 
wtedy o wycieczce z wakacji 2012 roku.

Pobie ny przegl d zasobów Internetu pozwoli  mi doj
do wniosku, e w okolicy znajduje si  kila takich zegarów. 
Dwa wspomniane – w Lignowach Szlacheckich i Rajko-
wach – le  w granicach gminy Pelplin, jeden w Subkowach 
(gmina Subkowy) oraz w Bar o nie (gmina Skórcz). 

Opis zegarów:
Rajkowy – Zegar znajduje si  po stronie po udniowej

wi tyni. Zawiera cyfry rzymskie dla oznaczenia godzin 
(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI). Z in-
skrypcji znajduj cej si  na nim wynika, e powsta  w roku 
1676. Tarcz  wykonano z czerwonego piaskowca, o czym 
wiadomo z opisu zabytku w gablocie na murze ko cio a. In-
skrypcja umieszczona na zegarze brzmi: Anno 1676. Spra-
wil wtenczas zostaj c ko cielnim Marcin Kofman z Raykow.
Na tarczy umieszczono równie  wizerunek s o ca. Jest to 
zegar nietypowy z jednego powodu – zawiera imi  i nazwi-
sko twórcy. Przegl d zegarów s onecznych, znajduj cych si
w Polsce i wymienionych na stronie gnomonika.pl, po wi -
conej zegarom s onecznym, utwierdza mnie w mniemaniu, 
e zabieg taki zdarza  si  rzadko. Zegar nie jest uszkodzony, 

mo na powiedzie , e „jest na chodzie”.

SEWERYN PAUCH

Zegary s oneczne na ko cio ach Kociewia

Lignowy Szlacheckie – Zegar znajduje si  na po u-
dniowej cianie ko cio a. Na zegarze umieszczono godzi-
ny zapisane za pomoc  cyfr arabskich (6, 7, 8, 9, 3, 4, 5 
– uszkodzone, 6). Zegar powsta  w 1690 roku, co wiadomo 
z inskrypcji umieszczonej na nim (roku 1690). Poni ej znaj-
duje si  zatarta inskrypcja. Dodatkowo zawiera wizerunek 
s o ca. Zegar jest uszkodzony, gdy  nie posiada gnomonu, 
czyli wskazówki. Na jednej ze stron internetowych znala-
z em informacj , i  zegar ten zosta  skonstruowany przez 
cystersów z Pelplina.

Subkowy – Z inskrypcji brzmi cej Ano Dni 1675 wyni-
ka, i  zegar powsta  w 1675 roku. Umieszczono na nim zapis 
cyfr arabskich (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6). Zegar 
jest uszkodzony, gdy  nie zawiera gnomonu. Dodatkowo 
przedstawiono na nim wizerunek s o ca. Ponad nim znaj-
duje si  cz ciowo zatarta inskrypcja, której nie zdo a em
odszyfrowa  (RPI ARBOHM PRO P SV). Powy szy zapis 
mo e by  b dny. 

Bar o no – Z opisu na stronie gnomonika.pl wynika je-
dynie, e w tej miejscowo ci by  zegar s oneczny umiejsco-
wiony na ko ciele. Informacj  o istnieniu zegara potwierdza 
Krzysztof Kowalkowski w swojej ksi ce „Z dziejów wsi 
i parafii Bar o no oraz wsi do niej nale cych”, Gda sk
2003, s. 104, pisz c: Od po udnia do ciany ko cio a dosta-
wiona jest kaplica i kruchta, przez któr  prowadzi drugie 
boczne wej cie do ko cio a (...) Kruchta zosta a dobudowana 
w 1725 r., a obok niej umieszczono zegar s oneczny. Resztki 
zegara zosta y otynkowane, wi c nie jest on widoczny. 

Jak wida  z tego krótkiego opisu, XVII-wieczne zega-
ry musia y odgrywa  istotn  role w yciu lokalnych spo e-
cze stw. Znajdowa y si  w najwa niejszych punktach wsi, 
gdy  za takie nale y uzna  ko cio y. Wytycza y zapewne 
miejscowym ch opom rytm pracy i odpoczynku, który daw-
niej regulowa  wschód i zachód s o ca.

Zegar w Rajkowach
Fot. autora
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Edukacja i zawód

Stanis aw Buczkowski by  rodowitym tczewianinem. 
Urodzi  si  w 1 maja 1956 roku, pó  roku przed odwil  poli-
tyczno-spo eczn  Pa dziernika ‘56 w naszym kraju. By  sy-
nem Antoniego i matki Jadwigi z domu D browskiej. Ojciec 
pochodzi  z Chrz stkowa w Borach Tucholskich, a matka 
z wielkopolskiego Rogo na. Rodzice Stanis awa yli skrom-
nie. Du y nacisk k adli na uczciwo  i pracowito  oraz od-
powiedzialno .

Nie atw  drog  edukacyjn  mia  Stanis aw Buczkowski. 
Jak mawia , jego ojcu zale a o, aby jak najszybciej zdoby
konkretny zawód i móg  si  usamodzielni . Ale po kolei. 
Do Szko y Podstawowej (SP) ucz szcza  ma y Stanis aw na 
Czy ykowie. Mie ci a si  tu wówczas SP nr 1, cz sto nazwa-
na Szko  700-lecia. Do s siedniej szko y (obok Technikum 
Mechanicznego), tyle e o rok wy ej, chodzi  jego przysz y
przyjaciel i mistrz malarstwa Janusz Mokwa. Edukacja pod-
stawowa trwa a wówczas ju  pe ne osiem lat (1963-1971). 
Generalnie by y to raczej smutne i siermi ne czasy Gomu -
ki. Nie sprzyja y one wyzwalaniu, czy te  pobudzaniu inspi-
racji, jak te  rozwojowi osobowo ci wychowanków.

Ju  jako ch opiec marzy  Stasiu o nauce w szkole pla-
stycznej. Nie mia  ku temu jednak odpowiednich warunków. 
Jak wspomina jego przyjaciel, Piotr Wegiera, ojciec Stanis a-
wa mawia  krótko i bez dyskusji: „musisz mie  zawód i to 
konkretny, aby móc w przysz o ci utrzyma  rodzin ”. Przy-
pomnijmy, i  w czasach Gomu kowskich, y o si  naprawd
ci ko. Wi kszo  ci ko zarobionych pieni dzy poch ania y
wydatki na wy ywienie. W epoce Gomu ki nie miano szacun-
ku dla ludzi kultury i sztuki, a inteligencja uchodzi a za grup
spo eczn  nieco pró niacz  i podejrzan . O artystach mówi o
si  rzadko.

Marzenia Stanis awa o malarstwie, rozwoju w asnych
zainteresowa , musia y pój  na bok. Jak przemo na wi k-
szo  absolwentów podstawówki poszed  do szko y zawo-
dowej. Przypomnijmy znowu, e w epoce Gomu ki szkol-
nictwo zawodowe by o preferowane, a edukacja rednia

JAN KULAS

Stanis aw Buczkowski 
(1956-2012)

Wizerunek tczewskiego artysty

ywot Stanis awa Buczkowskiego potwierdza mark  Tczewa jako „miasta malarzy, 
muzyków i pisarzy”. Tak si  te  dobrze sk ada, e w ostatnim pó wieczu nie brakowa o
w naszym mie cie wybitnych malarzy, artystów z du ym dorobkiem. Wielu z nich wyrasta o
w go cinnych progach domów kultury. Szczególne zas ugi w tym zakresie w ostatnim czasie 
ma Spó dzielnia Mieszkaniowa w Tczewie. Niew tpliwie Stanis aw Buczkowski nale y do 
grona znamienitych tczewskich artystów, dodajmy artystów-samouków. Do ko ca ycia,
niestety, zbyt krótkiego, kierowa  Gremium Malarskim im. Janusza Mokwy. 

ogólnokszta c ca wyra nie ograniczana. Stanis aw Bucz-
kowski w wieku 15. lat podj  nauk  w Zasadniczej Szko-
le Zawodowej w Malborku. W szkole tej uczono zawodów 
elektrycznych. W 1974 roku uzyska  zawód elektromontera. 
Zawód ten dawa  du e mo liwo ci podj cia pracy, jako e
w panuj cej od 1971 roku epoce Gierka, postawiono na roz-
wój przemys u i budownictwa. 

Stanis aw Buczkowski w wieku 18. lat zacz  pracowa
w Tczewskiej Stoczni Rzecznej. Z czasem wyspecjalizowa
si  jako elektromonter okr towy. Lata 70. i polityka ekipy 
E. Gierka, sprzyja y rozwojowi tej bran y przemys u. Nawet 
mówi o si  wtedy o realizacji planu zagospodarowania Wi-
s y. Jako tczewianie mogli my by  troch  dumni z „tczew-
skiej stoczni”. Przemys  stoczniowy, górnictwo, budownic-
two i bran a motoryzacyjna dominowa y w epoce lat 70. 
minionego wieku.

Obowi zek s u by wojskowej sta  wtedy twardo i nie-
uchronnie przed ka dym m odym cz owiekiem. Jak e wiele 
w tym zakresie zmieni o si  w ostatnich kilkunastu latach!? 
Buczkowski odbywa  s u b  wojskow  w latach 1976-1977. 
Uko czy  j  do  pospolicie w stopniu starszego szeregowca. 
Rzadko powraca  do wspomnie  o s u bie wojskowej. Dla 
wi kszo ci jego rówie ników by  to czas raczej stracony.

Z regu y „po wojsku” nastawa  czas usamodzielnienia 
si  m odego cz owieka. W zasadzie podobnie by o w y-
ciorysie Stanis awa Buczkowskiego. Wpierw, zgodnie z pa-
nuj c  praktyk , powróci  do pracy w Tczewskiej Stoczni 
Rzecznej. Zacz  rozwa a  mo liwo  zdobycia wykszta -
cenia redniego. W drugiej po owie lat 70. XX wieku bar-
dzo popularne by y technika. I rzeczywi cie w 1979 roku 
Stanis aw podj  nauk  w Centrum Kszta cenia Ustawicz-
nego w Gda sku, w klasie energetyk. Choroba, mier  ojca 
(11.12.1982 r.) i inne okoliczno ci, sprawi y, e nie uko czy
redniej szko y zawodowej. Szkoda, bo mia  ju  zaliczone 

trzy semestry. By  mo e pó niej tego a owa .
W latach 70. i 80. minionego wieku Tczewska Stocznia

Rzeczna pracowa a pe n  par . W tym czasie Stanis aw Bucz-
kowski pog bia  swoje kwalifikacje, a jego pracowito  i za-
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anga owanie coraz bardziej by y doceniane przez zwierzch-
ników. W roku 1986 zosta  przeniesiony do Dzia u G ównego
Mechanika. W sumie w Stoczni przepracowa  28 lat. Z pracy 
r k w asnych utrzymywa  rodzin , w tym dwoje dzieci. 

W okresie transformacji gospodarczej ca a bran a prze-
mys u stoczniowego popad a w g boki kryzys. W latach 90. 
minionego wieku brakowa o ju  zamówie  dla Tczewskiej 
Stoczni Rzecznej. W pierwszej dekadzie tego wieku firma 
ca kowicie upad a. Nadszed  czas trudnych i bolesnych do-
wiadcze  dla jej pracowników. 

Stanis aw Buczkowski po 28. latach nienagannej pracy 
31 pa dziernika 2002 roku zosta  zwolniony. Mia  wtedy je-
dynie 46 lat. Do emerytury by o jeszcze daleko. Pozna  smak 
i niedole bezrobocia. Po pó rocznej przerwie zawodowej, 
w latach 2003-2008 pracowa  jako robotnik w Zak adzie
Us ug Komunalnych (ZUK) w Tczewie. W roku 2008 podj
prac  jako monter w „ADECCO Poland” Sp. z o.o. i nast p-
nie przez blisko pó  roku pracowa  w firmie „EATON Truck 
Components” Sp. z o.o. w Tczewie. Potem kolejno poszu-
kiwa  dalszego zatrudnienia. Bowiem zawsze troszczy  si
o godne utrzymanie rodziny. U schy ku ycia rozgl da  si
za prac  w ochronie. 

Uprawa malarstwa

Malarstwo stanowi o g ówny i zasadniczy przedmiot 
zainteresowa  Stanis awa Buczkowskiego. To by a jak-
by jego druga natura. Wiemy, e o malowaniu marzy  ju
w dzieci stwie. Kiedy zacz  malowa ? Jego przyjaciel Piotr 
Wegiera w okoliczno ciowym folderze na 35-lecie pracy ar-
tystycznej napisa : „Zajmowa  si  malarstwem od zawsze”. 
Historycznie rzecz ujmuj c, prapocz tki jego sztuki malar-
skiej nale a oby umiejscowi  w okolicach roku 1974. Pani 
Krystyna Buczkowska zapami ta a, e Stanis aw „malowa ”
o ówkiem ju  w latach s u by wojskowej. Przy okazji nieco 
„dorabia ” przy malowaniu chust wojskowych. 

Z natury rzeczy w latach 70. i przy obci eniu zawo-
dowym, malarstwo stanowi o jego wielk  pasj  spo eczn .
W j zyku PRL mówi o si  wtedy o ruchu amatorskim 
w plastyce i sztuce. Stanis aw robi  to, co lubi  i jak umia
najlepiej. Poniek d stawa  si  malarzem. Z biegiem lat udo-
skonali  warsztat i technik  malarsk . Z czasem te  zatar a si
granica pomi dzy malarstwem amatorskim i profesjonalnym. 

Stanis aw Buczkowski na niwie malarskiej zawsze stara
si  by  sob . Pozostawa  skromnym cz owiekiem i artyst .
Nie ukrywa  swoich inspiracji i mistrzów, z których czerpa
wzory. W ród polskich malarzy szuka  inspiracji u Juliusza 
i Wojciecha Kossaków, Jana Matejki, Leona Wyczó kow-
skiego i Maksymiliana Gierymskiego. Z kolei w ród ma-
larzy zagranicznych czerpa  z dorobku mistrzów Leonarda 
da Vinci, Iwana Szyszkina, Zygmunta Vogla („Podró e ma-
lownicze”), Fiodora Wasilewa i Iwana Aiwazowskiego. Na 
pierwszym miejscu, zapewne, nale a oby postawi  malar-
stwo Iwana Szyszkina. Ulubion  maksym  malarsk  Bucz-
kowskiego by y klasyczne s owa Plutarcha: „Malarstwo jest 
milcz c  poezj , a poezja mówi cym malarstwem”. 

ona Krystyna dobrze pami ta, jak Stasiu uczy  si
malowa . Cierpliwie, powoli, wytrwale, tak, e „z czasem 
sz o mu coraz lepiej”. By  dobrym obserwatorem. Zmaga
si  jednak z yciowymi trudno ciami, jako, e coraz gorzej 
widzia . W pewnym okresie nosi  ju  okulary o rozmiarach 
„-5”. Dopiero w czasach transformacji ustrojowej operacja 
w Szpitalu Marynarki Wojennej uratowa a jemu wzrok. Jed-

nak przez wiele lat m czy  si , s abo widzia , ale „nie przy-
znawa  si ”, poniewa  „by  ambitny”, dodaje ona.

W 1988 roku Stanis aw Buczkowski mia  pierwsz  in-
dywidualn  wystaw  w Osiedlowym Domu Kultury (ODK) 
na Suchostrzygach. Zatem po ponad 10. latach uprawiania 
malarstwa, zdoby  si  na pierwsz  w asn  wystaw  autor-
sk . Zapewne wówczas by  i czu  si  ju  malarzem. Osi gn
wtedy 32. rok ycia.

Kolejna wystawa malarstwa mia a miejsce dopiero 
w roku 1995. By  to udzia  w wystawie zbiorowej z synem 
Rafa em oraz Piotrem Wegier . Tak e w ODK na Sucho-
strzygach. Rok pó niej w tym samym miejscu wystawi
swoje prace obok obrazów Piotra Wegiery, Czes awa Farli-
cha, Czes awa Myszki i Janusza Mokwy. W 1997 roku zbio-
rowa wystawa Janusza Mokwy, Stanis awa Buczkowskiego, 
Piotra Wegiery, Czes awa Myszki, i Rafa a Buczkowskiego, 
u wietni a 15-lecie ODK na Suchostrzygach. W roku 1998 
rozpisano konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Spó dzielni
Mieszkaniowej pt. „Tczew i okolice w malarstwie”. Stani-
s aw Buczkowski i Piotr Wegiera zaj li wspólnie I miejsce.

W 2000 roku zorganizowano w ODK na Suchostrzy-
gach wystaw  rodzinn  Stanis awa Buczkowskiego z córk
El biet  i synem Rafa em. Niew tpliwie da a ona Stanis a-
wowi du e poczucie satysfakcji. To by o prawdziwe wi to
rodzinne. Z innych wystaw warto odnotowa  udzia  Stani-
s awa Buczkowskiego w wernisa u Tczewskiego Centrum 
Kultury pt. „Mistrzowie i debiuci”. Na uwag  zas uguje rów-
nie  wyró nienie uzyskane w 2001 roku na XVII Festiwalu 
Twórczo ci Sakralnej w parafii Podwy szenia Krzy a w. 
w Tczewie. W 2005 roku otrzyma  podzi kowanie za udzia
w Wystawie Tczewskich Plastyków i Fotografów z okazji 
30-lecia Tczewskiego Centrum Kultury (1975-2005). W ko-

Stanis aw Buczkowski 
Fot. zbiory rodzinne
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lejnych latach Stanis aw Buczkowski kilkakrotnie uczestni-
czy  w Plenerze Plastycznym „Tczew – miasto nad Wis ”.
W 2008 roku wzi  te  udzia  w Wystawie Fotograficznej 
pt. „Spó dzielnia Mieszkaniowa interpretacja dowolna”. 

W pierwszej dekadzie tego wieku Stanis aw Buczkow-
ski nawi za  wspó prac  z Miejskim O rodkiem Pomocy 
Spo ecznej (MOPS), szczególnie z jego Forum Inicjatyw 
Spo ecznych (FIS). Eksponowa  swoje prace i opowiada
o sztuce malarskiej w ramach programu „Letniej kawiaren-
ki dla Seniora – Cafe Senior”. Uzyskane przy okazji po-
dzi kowania od dyrekcji MOPS, po wiadczaj  artystyczne 
i spo eczne znaczenie jego aktywno ci. To wa ne, poniewa
dobrze s u y edukacji kulturalnej naszych seniorów. 

Zd y  w 2011 roku wystawi  swoje obrazy na wystawie 
Gremium Malarskiego im. Janusza Mokwy w odzi. Jesz-
cze w tym samym, jak e wa nym roku, razem z Gremium 
wzi  osobi cie udzia  w wystawie malarskiej w partnerskim 
mie cie Werder-Havel, w Niemczech. Na kolejne wystawy 
nie starczy o ju ycia.

Dnia 19 wrze nia 2012 roku w Fabryce Sztuk zorgani-
zowano niezwyk  wystaw . Dodajmy wystaw  po miert-
n , ale jak e potrzebn , tj. „Wystawa malarstwa Stanis awa
Buczkowskiego”. Na wystawie tej w istocie rzeczy zapre-
zentowano 35-lecie jego pracy artystycznej. Chwa a za to 
Dyrektor Alicji Gajewskiej i Piotrowi Wegierze. Wysoka 
frekwencja i du e zainteresowanie zwiedzaj cych, wiad-
czy y o niepospolitym uznaniu dla tego tczewskiego artysty. 
Celnie o tej wystawie napisa  redaktor „Gazety Tczewskiej”, 
Janusz Cze nik, konstatuj c: „mo na obejrze  prace Stani-
s awa Buczkowskiego, przedwcze nie zmar ego artysty-ma-
larza, który kocha  swoje miasto”. 

Malarstwo Stanis awa Buczkowskiego prezentuje si
niezwykle ró norodnie. Najcz ciej by y to obrazy olejne 
na p ótnie, ale nie brakowa o równie  akwarel i rysunków 
w o ówku. Piotr Wegiera wspomina te  „wypalane ob-
razki na sklejce”. Tematyka prac malarskich Stanis awa
Buczkowskiego równie  okazuje si  rozleg a, tj. panorama 
i architektura miasta Tczewa, pejza e, marynistyka, wize-
runki papie a Jana Paw a II, martwa natura, ycie przyrody 
i fantastyka, i oczywi cie tarcze strzeleckie z historycznym 
rodowodem.

Du e wra enie i poruszenie wywo uj  obrazy w „domu” 
rodzinnym na Czy ykowie. Nale y podkre li , e Stani-
s aw Buczkowski tworzy , malowa  przy ul. Tetmajera 4, 
w ma ym mieszkaniu spó dzielczym typu M4. Jak wspomi-
na ona Krystyna, wsz dzie pe no by o p ócien, farb i obra-
zów. Chyba dzi ki zrozumieniu i wielkiej cierpliwo ci ony
móg  Stanis aw malowa , tworzy , projektowa , szkicowa .
Z wizyty w „domu rodzinnym” Stanis awa zapami ta em
le ne pejza e, wizerunek Tczewa, obraz Jezusa bolesnego 
w koronie cierniowej, portret Jana Paw a II z pami tnego
roku 2005 i pi kny aglowiec „Zawisza Czarny”, namalo-
wany w 2011 roku. W obrazie niedoko czonym przema-
wiaj  symbolicznie dwa elementy, tj. obraz wiata w formie 
globusa i wielka ksi ga.

Janusz Mokwa, Stanis aw Buczkowski i Piotr Wegie-
ra, to za o yciele i liderzy Gremium Malarskiego przy 
Spó dzielni Mieszkaniowej w Tczewie. Po mierci Janu-
sza Mokwy (25.01.2010 r.) jego nast pc  zosta  Stanis aw
Buczkowski. Z poczuciem misji i zaanga owaniem blisko 
dwa lata kierowa  tym Gremium. O Januszu Mokwie mó-
wi  jako o przyjacielu i Mistrzu, chocia  byli prawie ró-
wie nikami.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Tczewskie Bractwo Kurkowe istnieje w naszym mie-
cie (po reaktywacji) od jesieni 1996 roku. Formalnie na-

zwa brzmi Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tczewie (KBS). 
Obecnie siedziba Bractwa mie ci si  (od 2008 r.) w Wie y
Ci nie . Prezesem Bractwa od wielu lat jest Lech Trzci ski.
Warto zauwa y , e tczewskie Bractwo Kurkowe si ga hi-
storii redniowiecza. Ma w swojej historii pi kne tradycje 
i liczne dokonania. W okresie mi dzywojennym i w ostat-
nich ponad 15. latach Bractwo Kurkowe wpisa o si  w ko-
loryt miasta Tczewa i praktycznie upi ksza, wzbogaca kul-
tur  naszego miasta. Jego sztandar osobi cie wi ci  Biskup 
Pelpli ski Jan B. Szlaga. Od pocz tku kapelanem Bractwa 
Kurkowego pozostaje ks. pra at Piotr Wysga.

Tczewskie Bractwo Kurkowe ma w pewnym stopniu 
charakter elitarny, ale pozostaje te  organizacj  otwart  na 
nowych cz onków. Jak podkre la obecny prezes L. Trzeci -
ski „Stasiu Buczkowski nale y do cz onków za o ycieli”.
Niedawno mia em okazj  podziwia  prac  artystyczn  Sta-
nis awa Buczkowskiego jako kronikarza Bractwa Kurko-
wego. Zapisa  i plastycznie ozdobi  prawie dwa tomy. Nad-
to przepi knie i wedle dawnych tradycji namalowa  15 tarcz 
strzeleckich. Tarcze te s  przedmiotem dumy, a niekiedy 
i lekkiej zazdro ci innych bractw strzeleckich. W obecnej 
siedzibie Bractwa Strzeleckiego mo na te  podziwia  swo-
ist  panoram  bractwa tczewskiego nad Wis  z roku 2003. 
W oddzielnym miejscu znajduje si  obraz Ojca wi tego
z 2005 roku. Nale y podkre li , e „Brat Stanis aw” uczest-
niczy  we wszystkich formach dzia alno ci Bractwa Kurko-
wego. W roku kalendarzowym 2010/2011 by  tak e „Królem 
Kurkowym”! Tym samym dost pi  najwy szego zaszczytu 
i wyró nienia. Jego trofeum „Króla Kurkowego” prezen-
tuje si  pi knie i ma znamiona r kodzie a artystycznego. 
„Królowi” przys uguje przywilej wyboru swoistego god a
strzeleckiego. Stanis aw Buczkowski wybra  sobie, jakby 
symbolicznie, tarcz  strzeleck  króla Stanis awa Leszczy -
skiego.

11 listopada 2011 roku Stanis aw Buczkowski po raz 
ostatni wyst pi  w stroju brackim. Tego dnia Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Tczewie uczci o i u wietni o obcho-
dy wi ta Niepodleg o ci. Stanis aw Buczkowski godnie 
i dzielnie sta  w wi tecznym szeregu Bractwa Kurkowego. 
To wa ne i w tym znaczeniu, e „Brat Stanis aw” by  pa-
triot , oddawa  szacunek i ho d ma ej i wielkiej Ojczy nie.
Póki starcza o si  i ycia, s u y  wyznawanym ideom i war-
to ciom.

Tczewscy bracia kurkowi pami taj  o swoim wspó -
za o ycielu, kronikarzu, arty cie i zas u onym cz onku.
Odwiedzaj  te  grób .p. Stanis awa Buczkowskiego przy 
ul. 30 Stycznia, na wprost „Fabryki Sztuk”. Niedawno Pre-
zes L. Trzci ski ze wzruszeniem i najwy szym szacunkiem 
pokazywa  mi „ lady” i trofea Staszka Buczkowskiego. 
W kronice napisa  on: „Zawsze b dziesz drogi naszym brac-
kim sercom”. 

Rodzina

Prawd  jest, e rodzina jest najwa niejsza w yciu ka -
dego cz owieka. Stanis aw Buczkowski nie móg  narzeka  na 
brak szcz cia w tej sferze ycia. Nawet przeciwnie, rodzi-
na da a jemu du e poczucie satysfakcji, a jego dzieci niejako 
spe niaj  jego aspiracje i marzenia, nie tylko artystyczne. 
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Krystyn  (z domu Podwalska), ste  tczewiank , pozna
Stanis aw na tczewskim dworcu w 1975 roku. Niestety, roz-
min li si  na pierwszej randce. Stanis aw pozostawa  konse-
kwentny. „Szuka  mnie”, wspomina ona, i „mnie znalaz ”.
Z czasem stali si  nieroz czn  par . Pobrali si  27 wrze nia
1979 roku. lub ko cielny mia  miejsce w ko ciele w. Józe-
fa w Tczewie. Szcz liwie razem prze yli ponad 30 lat. 

W 1980 roku urodzi  si  syn Rafa  Stanis aw, a w roku 
1984 córka El bieta Marzena. Dzieci odziedziczy y po ojcu 
zami owanie plastyczne, uko czy y Liceum Plastyczne 
w Gdyni-Or owie. Jak zauwa y  jego przyjaciel Piotr Wegie-
ra: „By  dumny, e jego dzieci posz y drog , któr  Staszkowi 
si  nie uda o”. Rafa  i El bieta realizuj  si  nadal na drodze 
malarskiej i poligraficznej. Obecnie pracuj  w Gda sku,
w profesjonalnej firmie jako ilustratorzy ksi ek, szczegól-
nie ksi ek dla dzieci. 

Nieco wi cej o rodzinie Buczkowskich dowiadujemy si
z wspomnienia syna, Rafa a Buczkowskiego. Ju  w pierwszym 
zdaniu swojej relacji konstatuje on, e „malarstwo w naszym 
domu by o czym  naturalnym”. Ojciec pokazywa  swoim po-
ciechom albumy malarstwa i uczy  je podstaw perspektywy 
i wiat ocienia. Rozbudzi  w nich równie  pasje do turystyki 
i krajoznawstwa. Uda o si  wspólnie zwiedzi  nie tylko u-
awy Wi lane, Bory Tucholskie i spor  cz  Kociewia, ale 

równie  Kraków, Wieliczk , Solin , Bieszczady. Szkicownik 
i aparat fotograficzny zawsze towarzyszy y Stanis awowi
podczas ka dej wyprawy, bowiem, jak stwierdza Pan Ra-
fa : „Ojciec lubi  fotografowa . Fotografia by a jego hobby. 
Podczas wycieczek nie rozstawa  si  a aparatem”. Niejako 
przy okazji uczy  swoje dzieci obserwacji i wra liwo ci na 
przyrod .

W przyjaznej rodzinie, Stanis aw Buczkowski realizowa
swoje pi kne i szlachetne marzenia. Rozwija  swoje pasje. 
Dodajmy, e obok sztandarowego malarstwa interesowa  si
równie  turystyk , strzelectwem, fotografi  i histori . Tro-
ch  lubi  zaskakiwa  zdobyt  wiedz . Zbiera  te  monety 
i znaczki pocztowe (konie, kwiaty, sport). Znajomo  histo-
rii przyda a si  bardzo w dzia alno ci Bractwa Kurkowego. 
Stanis aw Buczkowski zachowa  tak e wra liwo  na dobro 
i pi kno przyrody. Potrafi  ca ymi dniami chodzi  po lesie. 
Lubi  fotografowa ycie kwiatów i ptaków. Uwielbia  tak e
zbiera  grzyby, i jak przypomina ona Krystyna, czyni  to 
skutecznie.

W pracowniczej rodzinie Stanis awa i Krystyny Buczkow-
skich wa ne miejsce zajmowa a domowa biblioteczka. Du a
jej cz  to ksi ki historyczne, pocz wszy od dzie  Paw a Ja-
sienicy („Polska Jagiellonów”, „Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów”), po profesjonalne opracowania syntetyczne, g ównie
z dziejów Polski. Zwracaj  te  uwag  opracowania dotycz -
ce dziejów Tczewa, w tym prace Romana Landowskiego. 
Z ogólnej literatury polskiej mo na dostrzec tomy dzie  Stefa-
na eromskiego i Boles awa Prusa. Nie brakuje te  kilku to-
mów antologii „Poezji polskiej”. Oczywi cie, nie sposób nie 
zauwa y  grupy albumów malarstwa polskiego i albumów 
malarzy europejskich, którzy stanowili dla Stanis awa Bucz-
kowskiego inspiracj . Z relacji ony, wiadomo, e Stanis aw, 
obok ulubionych ksi ek (w tym „Trylogii”, „Pocztu królów 
i ksi t polskich”), czyta  równie  miesi cznik „Morze” oraz 
czasopismo „Poznaj swój kraj”. To ostatnie pismo kolekcjo-
nowa  przez wiele lat. Mia  tak e w zwyczaju kupowa  wy-
brane ksi ki w antykwariatach, w Gda sku.

Rodzina jest ostoj  i takim yciowym portem dla ka de-
go. Podobnie by o w rodzinie Stanis awa Buczkowskiego. 

Niew tpliwie warto podkre li  rol  i znaczenie ony, Krysty-
ny Buczkowskiej. Dzi ki jej zapobiegliwo ci i pracowito ci
móg  realizowa  swoje ambitne i mia e zamierzenia arty-
styczne. Mia  na to czas i zapewnione podstawowe warunki 
pracy twórczej. Warto doda , e Krystyna zdoby a rednie
wykszta cenie i dobrze realizowa a si  na drodze zawodo-
wej. Najd u ej pracowa a w tczewskich „Gazomierzach”. 
Jak trzeba by o potrafi a te  dorobi  w cha upnictwie. Razem 
Buczkowscy mogli zapewni  niez e warunki dla kszta cenia
dzieci. W rodzinnym „saloniku” w centralnym miejscu wisi 
obraz Rafa a Buczkowskiego (z roku 2000), przedstawiaj cy
pi kny aglowiec na pe nym morzu. 

W ostatnich trudnych i bolesnych miesi cach ycia móg
Stanis aw zawsze liczy  na pomoc i zrozumienie ony. Ra-
zem chodzili na kolejne badania i wizyty lekarskie. Pani Kry-
styna mia a wiadomo  jak szybko i niebezpiecznie rozwija 
si  choroba nowotworowa. Do ko ca jednak wspiera a i pod-
trzymywa a w nim nadziej . Wspomina w pierwsz  rocznic
mierci Stanis awa, „pociesza am go wci ”! Bowiem nadzie-

ja ludzka i Bo a nigdy nie umiera. Wielk  nadziej  pozostaje 
zawsze wiara w nasze zmartwychwstanie. 

Podsumowanie

Stanis aw Buczkowski jest rówie nikiem mojego po-
kolenia, roku 1957. Niestety, zmar  przedwcze nie, dnia 
22 stycznia 2012 roku, w tczewskim hospicjum. Do ko ca
ycia nie traci  nadziei, e mo e jeszcze wyzdrowieje. Mo e

silny organizm skutecznie zdo a stawi  czo a gro nej choro-
bie. Choroba nowotworowa po o y a kres yciu Stanis awa
w ci gu 2-3 miesi cy. 

W sumie Stanis aw Buczkowski dobrze i twórczo prze-
y  55 lat. To oczywi cie zbyt krótko. Nieub agana mier

po o y a kres jego ciekawym i warto ciowym planom 
oraz marzeniom na przysz o . Jak si  wydaje, chyba nade 
wszystko, chcia  dobrze i skutecznie pokierowa  Gremium 
Malarskim im. Janusza Mokwy przy Spó dzielni Mieszka-
niowej w Tczewie. I w du ym stopniu to mu si  udawa o,
chocia  mia  na to jedynie niespe na 2 lata pracy i ycia.

Pozostawi  po sobie du y i warto ciowy dorobek arty-
styczny, co najmniej 300 obrazów. Trzeba podkre li , e
w ostatnich latach powstawa y najbardziej dojrza e prace 
malarskie. Jego kunszt i talent, mo na publicznie podziwia
w Wie y Ci nie , gdzie na co dzie  tworzy  jako kronikarz 
Bractwa Kurkowego w Tczewie.

Do ko ca krótkiego ywota wci  tworzy . Pozostawi
po sobie symboliczny obraz w po owie nie doko czony. 
Mo na te  odnie  wra enie, jakby spieszy  si  na spotka-
nie ze swoim rówie nikiem i mistrzem, Januszem Mokw .
Obaj, niestety, umarli w wieku zaledwie 55 lat (!), kolejno 
p. Janusz w 2010 i p. Stanis aw w roku 2012. 

Stanis aw Buczkowski ma swoje nale ne i godne miej-
sce w historii tczewskiego malarstwa. O jego indywidual-
no ci i pracowito ci za wiadczaj  liczne prace twórcze. 
Do ko ca ycia pozosta  skromnym cz owiekiem i artyst .
W yciu rodzinnym okaza  si  dobrym i roztropnym ojcem. 
Jak podkre la, syn Rafa , „posiada  mnóstwo pozytywnej 
energii, któr  niew tpliwie zara a  innych”. 

P.S. Bardzo dzi kuj  za pomoc w zbieraniu materia ów
do zarysu biografii Stanis awa Buczkowskiego Pa stwu:
Krystynie Buczkowskiej, Rafa owi Buczkowskiemu, Piotrowi 
Wegierze i Lechowi Trzci skiemu.
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Tekstylia
W sierpniu 1874 roku niejaki J. J. Kwella za o y  sk ad

towarów okciowych i b awatnych. Przy okazji zaznaczy
i  miejsce to znajduje si  w jego domu i e ju  wcze niej
handlowa . Pan Kwella zar cza  rzeteln  us ug  i najni sze
ceny. 

W grudniu 1874 roku Pan Kwella ponownie si  og asza .
Tym razem oferowa  sukna, p ótna, tkaniny na suknie, go-
towe kaftany, a tak e czapki pozna skie i warszawskie. Do 
tego wszystko w sta ej i niezmiennej cenie.

W grudniu 1874 roku Pan Kwella zach ca  do kupna 
pi knej, wybornej i gustownej bielizny sto owej, p ócien,
obrusów i serwetek. 

W lipcu 1875 roku w Pelplinie pojawi  si  nowy sk ad.
W a ciciel – Pan S. Jacoby – umiejscowi  go w domu Pana 
Kasperskiego naprzeciwko hotelu „de Pelplin”. Có  ofero-
wa  rzeczony kupiec? P ótna, drelichy do po cieli i poszew, 
materia y na suknie, surduty i spodnie, barchany, ka muki,
chustki do nosa i wiele innych. Wszystko najtaniej. 

W sierpniu 1874 roku Pan F. Haering og asza  swe lam-
py, cylindry, klosze i sk ad porcelany, które to rzeczy mo na
by o zakupi  oczywi cie w Pelplinie. 

Krawiec F. Theuss w lutym 1877 roku donosi , i  gu-
stownie i pr dko wykonuje sukna do rewerend, rzymianek 
i biretów. 

W lipcu 1877 roku Królewska apteka w Pelplinie ofero-
wa a farby anilinowe do farbowania materia ów we nianych,
bawe nianych, p óciennych i jedwabnych, wraz z prost  in-
strukcj  u ytkowania.

Krawiec m ski – Eliszewski – kierowa  swoj  ofert  nie 
tylko do wieckich mieszka ców Pelplina, ale te  do du-
chownych. W listopadzie 1877 roku zachwala  swoje umie-
j tno ci, i  wszystko wykonuje gruntownie, tanio, starannie 
i solidnie. Poza us ugami oferowa  równie  materia y do re-
werend, rzymianek i biretów. 

Kolejny m ski krawiec wkrótce postanowi  otworzy
dzia alno  w Pelplinie. Dlatego w marcu 1879 roku Antoni 
Klimkowski, mieszkaj cy w domu Pana Eichholza, obiecy-
wa  potencjalnym us ugobiorcom robot  ka d  pr dko, gu-
stownie i tanio dostarcza .

Ciekaw  ofert  przedstawi a w maju 1880 roku Pani 
C. Klesatel. W swoim domu, dawniej nale cym do wdowy 
po poczmistrzu Wolter, za o y a sklep z towarami galante-
ryjnymi, krótkimi i smuklerskimi, a tak e interes modniarski 

SEWERYN PAUCH

Pelpli ski Pielgrzym jako no nik reklamy

Powiada si  cz sto, e reklama jest d wigni  handlu. Obecnie to stwierdzenie zapewne 
jest prawdziwe, a jak by o dawniej? Otó  reklama w ograniczonej formie, bo pojawiaj c
si  g ównie w prasie, zapewne oddzia ywa a na czytelników. W Polsce w ostatniej wierci
XIX wieku reklamy nie odbiega y od wzorców zachodnich. Wydawcy pelpli skiej gazety 
„Pielgrzym”, ukazuj cej si  od 1869 r. ch tnie zamieszczali na jej amach zró nicowane re-
klamy. Poni ej wybra em co ciekawsze przyk ady z okresu 1869-1880 dotycz ce wy cznie
ludzi zamieszkuj cych w Pelplinie i prowadz cych na jego terytorium jak  dzia alno .

dla kobiet. Zapewnia a o swojej znajomo ci interesu, rzetel-
no ci i posiadaniu odpowiedniego kapita u.

W maju 1880 roku E. Lifka og asza , e b dzie sprze-
dawa  po cenach fabrycznych pozna skie czapki z fabryki 
C. Adamskiego. Jego lokal mie ci  si  w dawnym, nale -
cym do Pana Kasperskiego. 

Ubezpieczenia
We wrze niu 1874 roku w Pelplinie dzia a  agent banku 

wzajemnych „zabezpiecze ” Westa z Poznania – kupiec Ka-
sperski. Konkurencja jednak nie spa a, gdy  w pa dzierniku
1874 roku pelpliniacy mogli ubezpieczy  si  w Lipskim To-
warzystwie zabezpieczenia od ognia. W Pelplinie agentur
prowadzi  Pan chóralista Tolksdorf. 

U ywki
Je li kto  by  amatorem wina, w listopadzie 1874 roku 

móg  zakupi  w Pelplinie u Pana Dzierzgowskiego praw-
dziwe, czyste, przednie wino w gierskie wytrawne, agodno
s odki Thokayer flaszkami i w s dkach – jako i przednie wina 
francuskie, ofieruje po cenach umiarkowanych. 

W grudniu 1874 roku Pan Dzierzgowski inwestowa
w ró ne ga zie handlu, gdy  reklamowa  w owym czasie 
tak e bardzo dobre piwo królewieckie, gda skie i grodzi-
skie. Mo na by o je naby  pojedynczo lub w skrzyniach. 
Jednak wybór trunków, jak wcze niej wspomnia em, rozci -
ga  si  na wino, wi c ponownie rzeczony kupiec zachwala
w gierskie wino na gwiazdk .

J. Kasperski oferowa  w kwietniu 1879 roku co  dla 
amatorów u ywek. Mo na wi c by o u niego kupi  tabak
nessing czyst , piwo, arak, rum i cygara w umiarkowanych 
cenach.

W maju 1879 roku Pan F. Rohler mia  wy czno  sprze-
da y w Pelplinie i okolicy dubeltowego piwa s odowego,
wyrabianego w Browarze Koczelitzki ko o Malborka. 

Pan Józef Roth poleca  w maju 1880 r. piwa brunsberg-
skie, erlangskie i grodziskie w butelkach i kistach w przy-
st pnych cenach.

W czerwcu 1880 roku Pan E. Lifka donosi , i  przej
wszystkie lokale Pana Kasperskiego. Po ca kowitym od-
nowieniu urz dzi  tam sk ad towarów materialnych i piwa 
w po czeniu z gospodarstwem hotelowym. Piwo tam ser-
wowane – brunsbergskie, czeskie i wa eckie? zawsze jest 
dobre, smaczne i dojrza e. Poza tym tytonie tureckie i inne 
oraz pokoje go cinne szczególnie polecane duchowie stwu.
Uwag  go ci mia  zwróci  bilard francuski w restauracji. 
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Artyku y spo ywcze
W grudniu 1874 roku pelpli scy kupcy nie pró nowali,

ale intensywnie reklamowali swoje towary. By  mo e mia-
o to zwi zek z nadchodz cymi wi tami Bo ego Narodze-

nia. Ponownie Pan Dzierzgowski, zachwala  swe produkty, 
a mianowicie w oskie orzechy, wielkie i ma e, rozetki du e
i ma e, migda y gorzkie i s odkie, przewyborn  kaw , liwki
smaczne, czekolad , prowansk  oliw , najprzedniejszy nader 
s odki cukier i wszystkie inne towary. Ceny by y oczywi cie
umiarkowane. W grudniu 1874 roku Pan Kwella zach ca  do 
kupna pi knej, wybornej i gustownej bielizny sto owej, p ó-
cien, obrusów i serwetek. 

W marcu 1875 roku Pan Theuss posiada  na sk adzie
chleb od Pana Sawickiego z Tczewa. Prawdopodobnie mo -
na by o go naby  w domu Pana Fregin. 

12 grudnia 1875 roku Pan A. Pruszkowski otworzy
w domu swego brata piekarni  i poleca  wszelkie pieczywo. 
Poza tym oferowa  te  doborow  m k  na sprzeda .

Aukcje
Dnia 22 kwietnia 1875 roku mo na by o uda  si  na 

wyprzeda  do domu F. Rohler, gdzie Pani Aleksa Amort 
(z domu Schmuck) przygotowa a aukcj . Do nabycia by y
obrazy i sprz ty domowe. 

W maju 1875 roku Pan Julian Kasperski zamierza  spie-
ni y  na aukcji eleganckie, prawie nowe meble.

Pan Jan Theefs postanowi , i  od 1 stycznia 1876 roku 
zamyka swój interes w Pelplinie. Dlatego w stosownym 
anonsie informowa  o sprzeda y 2 mahoniowych szaf 
i 1 mahoniowego sto u, krzese , lózek i luster. Firma rze-
czonego Pana zwa a si  wcze niej A. Dobbert i usytuowana 
by a w Hotelu Mullera. 

31 lipca 1876 roku mia a odby  si  aukcja mebli i sprz -
tów kuchennych u owdowia ej Emmy Kumm. 

Zdrowie
Na pocz tku wrze nia 1875 roku jeden z anonsów in-

formowa  o osiedleniu si  w Pelplinie lekarza praktycznego 
- Pana dra Schultza, który zamieszka  w domu Pana Heese. 

W po owie maja 1880 roku o swym pobycie w Pelplinie 
informowa  na amach „Pielgrzyma” Pan L. Terpitz – balbierz 
i cyrulik – mieszkaj cy w domu kupca Pana P. Schulza. 

Rzemios o i us ugi
Organista tumski, Pan Tolksdorf, zachwala  w lutym 

1876 roku swoje us ugi, zach caj c m odzie ców do wi-
czenia si  u niego w organmistrzostwie. 

W maju 1876 roku pelpli ski lusarz, Franciszek Fregin, 
zach ca  do kupowania stalowych kos do trawy i zbo a, któ-
re mo na kupi  od r ki, z gwarancj  i najtaniej. 

W czerwcu 1876 roku u Pana Kasperskiego mo na by o
uzyska  informacj , kto ma na sprzeda  palisandrowy forte-
pian i komplet pi knych mebli.

Pan Ju kiewicz we wrze niu 1875 otworzy  handel skór. 
W ko cu lipca 1877 roku, niedawno osiad y w Pelplinie 

Pan W. Zimma – siodlarz, rymarz i tapicer, informowa e
mieszka w domu Pana Dzierzgowskiego. 

W sierpniu 1877 roku mo na by o skorzysta  z us ug
akuszerki Pani Marii Frank, która osiad a w mieszkaniu 
Pana Sengra, w domu Pana Rohlera. 

W domu Pana Koenig zamieszka  zegarmistrz Julian 
Brewa, który informowa  mieszka ców o osiedleniu si
w Pelplinie. Tak e w domu Pana Rohlera, w mieszkaniu Ja-
kuba Gruczy, zamieszka  w styczniu 1878 roku zegarmistrz 
– Pan Jan Górecki. 

Dekarz, M. Wi niewski, w czerwcu 1879 roku oferowa
dachy z dachówki, papy i upkowe w najta szych cenach 
i z gwarancj .

W lipcu 1879 roku osiedli  si  w Pelplinie stolarz, ma-
j cy na sk adzie m.in. trumny. Dziwnym trafem zapomnia
poda  swoje imi  i nazwisko. 

W kwietniu 1880 roku w Pelplinie osiad  malarz i tapicer 
– Pan Srebrnicki. Prosz c o liczne zamówienia, informowa
równie , e roboty wykonuje tanio i spiesznie.

W tym samym czasie Pan T. Redner poleca  us ugi swe-
go zak adu malarstwa ko cielnego.

W ko cu kwietnia 1880 roku Pan A. K dzierski zamie-
rza  zatrudni  na d u szy czas trzech czeladników krawiec-
kich, wy wiczonych w szyciu surdutów.

W maju 1880 roku w Pelplinie osiedli  si  mistrz bla-
charski R. Elblum. 

Inne
W lipcu 1876 roku ksi dz Ignacy Zieli ski informo-

wa , i  Collegium Marianum poszukuje gospodyni bieg ej
w wielkim gospodarstwie domowym. 

W czerwcu 1876 roku Pan B czkowski z Pólka obie-
cywa  nagrod  temu, kto pomo e z apa  dwuletnie gniade 
rebi .

Utrudzeni podró ni mogli odpocz  w nowo otwartym 
hotelu w Pelplinie. W czerwcu 1877 roku zachwalano jego 
bliskie po o enie obok dworca kolei. Mia  by  te  komfor-
towo urz dzony. 

Pan J. Kwella w lipcu 1877 roku wynajmowa m ockar-
ni  parow  o sile dziesi ciu koni.

W pa dzierniku 1877 roku Pan Parchowski chcia  wyna-
j  piekarni  z mieszkaniem i stancj , które znajdowa y si
w dawnym domu Pana A. Heese, b d cym ju  w asno ci
Parchowskiego.

Jan Nepomucen Roman oferowa  w pa dzierniku 1877 
roku pióra stalowe marki Deutsche Schulfeder. 

Pan Hirschberg w pa dzierniku 1877 roku z Pelplina 
oferowa  na sprzeda  tani i w dobrym stanie kabriolecik. Za-
pewne mia  na my li powóz.

W ogrodzie biskupim mo na by  zakupi  w pa dzierni-
ku 1877 roku ró ne ro liny, jak: jesiony, drzewa owocowe, 
wszelkie krzewy, ró e i inne kwiaty. 

Z jednego z czerwcowych og osze  (1879) dowiadujemy 
si , i  Hotel Pelplin urz dza  koncerty, a jego w a cicielem
tego  przybytku by  R. Mohr. 

W czerwcu 1879 roku F. Rohler poleca  na sprzeda  de-
ski, bale drzewo, aty, wapno, pap , lak do dachów.

W lipcu 1879 roku mo na by o naby  na Maciejewie an-
gielskie barany gotowe do rozp odu.

W Lipcu 1879 roku w ogrodzie Pana A. Schneidera mia-
a odby  si  rzecz niecodzienna. Pirotechnik W. Herrmann 

przygotowywa  pokaz wielkich sztucznych ogni. 
W lipcu 1880 roku Pan Lifka zamierza  sprzeda  1 par

eleganckich bia ych chom t oraz 1 wy a.
W ko cu sierpnia 1880 roku og oszenie w „Pielgrzymie” 

zamie ci  adwokat i notariusz Pan C. Liste. Informowa  on, 
i  2 wrze nia i w ka dy kolejny czwartek b dzie obecny 
w Pelplinie w hotelu Pana Schneidera. W obecno ci t uma-
cza przysi g ego b dzie podejmowa  czynno ci notarialne 
i udziela  porad. 

Przedstawione po krótce reklamy pokazuj  spektrum 
ró norodno ci dzia a  mieszka ców ówczesnej wsi Pelplin. 
Na zako czenie chcia bym poinformowa  Czytelników, aby 
nie odpowiadali na adne z powy szych og osze . Niestety, 
wszyscy wymienieni reklamodawcy nie yj , a og oszenia s
nieaktualne.

REKLAMA DAWNIEJ
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KACPER MACHOWSKI 
Urodzi  si  22 listopada 1996 w starogardzkim szpitalu. By
pi tek i pada  straszny nieg. Rodzice dali mu na imi  Kacper. 
Przyszed  na wiat jako ostatnie dziecko i zarazem jedyny 
syn Danuty z domu Rynkowskiej i Lecha od Machows-
kich. Wychowa  si  w B czku, ma ej wsi po o onej mi dzy
Skarszewami a Starogardem. W B czku mieszka  przez 
17 lat. Teraz od po owy roku mieszka w Skarszewach. Jako 
dziecko by  bardzo ywio owy i nietypowy, nie interesowa o
go bieganie za pi k , tylko obserwowanie koni na polanie. Po 
uko czeniu 3 klasy w szkole w B czku, do której ucz szcza o
wtenczas oko o 25 dzieci, poszed  do szko y, w której uczy o
si  ponad 700 dzieci – wtedy jeszcze Publicznej Szko y Pod-
stawowej, dzisiejszej im. Jana Paw a II. Tam jego ulubionym 
przedmiotem by a plastyka i j zyk polski. Po kolejnych 
3 latach nauki przyszed  czas na Gimnazjum im. Miko aja
Kopernika równie  w Skarszewach. W tamtym czasie odkry
w sobie nie tylko zami owanie do pisania, ale te  zakocha  si
w wycieczkach po lesie, gdzie godzinami przebywa  sam ze 

sob . Las jest dla niego morzem my li, które uciek y i p yn  mi dzy drzewami. Kacper twierdzi, e las wysy a  mu sygna y. 
Zacz  pisa  w drugiej klasie, po czym pochwali  si  polonistce. Stwierdzi a, e to dobre teksty, ale jako  tak wysz o, e
Kacper pisa  tylko do szuflady. Nie licz c kilku pauz od tamtego czasu pisze bezustannie. Poezja nie jest jedyn  mi o ci
Kacpra. Poza ni  jest jeszcze muzyka, moda i natura. Interesuj  go te  zjawiska spo eczne. Na dzie  dzisiejszy Kacper 
w swoim zbiorze ma 110 wierszy. Jest mi o nikiem wszystkiego, co zwraca uwag , wszystkiego, co niekonwencjonalne, 
dziwne i nietuzinkowe. Zwolennik eksperymentów na w osach. Uczy si  w Zespole Szkó  Rolniczych Centrum Kszta cenia
Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Boles awowie na profilu technik weterynarii. Brat Adrianny i Dagmary, szwagier 
Zbyszka i Wojtka, wujek Amelii, Tomka, Gracjana, Filipa, Oskara i Piotra, przyjaciel Agnieszki, Marty, Mi osza, Dominiki, 
Danieli i Magdy. 

REGA  REGIONALNY

KACPER MACHOWSKI

Nasze promocje

fot. Julian Wakuli ski

Nie ma w nich niczego zabawnego 
Dla lepego
Który nie widzi w nich nic 
Mo e to g upie
Wyrocznie wiedz  wszystko 
Ka da blizna i rana 
Pozostaj  na swoim miejscu 
Zawsze
Zwierciad a p on  tej nocy 
Lustra p kaj
Przyjrzyj si  bli ej
Zwierciad om, które znikaj
To takie proste 
To takie odpowiednie 
Kiedy lustra p on

By  mo e straci em zmys y ju  dawno 
I poruszam si  wstecz 
Nazwijcie mnie g upcem
Ale spojrz
W zwierciad a
Po raz ostatni 
Kiedy  by  mo e b dzie do czego wraca
Je eli wszystko nie zostanie spalone 
Wszystkie zwierciad a
P on  tej nocy 
Obserwuj
Zwierciad a które znikaj
To takie odpowiednie 
Kiedy lustra p on

Zwierciad a
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MAGDA KALKOWSKA

Ks. Pawe
Szynwelski.

Ludzkie losy…

Ksi ka Reginy Kot owskiej pt. „Ks. Pawe
Szynwelski. Ludzkie losy…” przybli a
Czytelnikowi sylwetk  duchownego, twór-

cy sm towskiej parafii, urodzonego w 1904 roku 
w gu na Kociewiu. Autorka przekazuje wiele 
faktów biograficznych z ycia duszpasterza. Po-
dejmuje rekonstrukcj  jego dzieci stwa, opisuj c
po krótce ycie pobo nej, wielodzietnej rodziny 
na 14-hektarowym gospodarstwie. W swojej nar-
racji zwraca uwag  na drog , która doprowadzi a
Paw a Szynwelskiego do kap a stwa. Wymownym 
pozostaje fakt, e los zwi za  go na zawsze z przy-
sz  parafi  sm towsk , w momencie gdy osi gn
„wiek Chrystusowy”. 

Wyrazem uznania by o nadanie ks. Paw owi ty-
tu u Radcy Duchownego Ad Honores, a wyrazem 
szacunku obozowe przydomki: Prorok i Partiarcha, 
które zamiennie funkcjonowa y w ród kolegów 
kap anów i parafian. Regina Kot owska przedsta-
wia bieg ycia duchownego w oparciu o ró ne ró-
d a. Obraz, który powsta  jako rezultat podj tego
wysi ku, buduje wiedza pochodz ca z literatury, 
dokumentów ko cielnych i wieckich, barwy do-
daj  jej liczne relacje ustne – wspomnienia osób, 
którym dany by  przywilej pozna  Proroka. Ca o-
ci dope nia, jakby na marginesie, poezja Autorki 

po wi cona osobie Patriarchy. Jej w asny punkt 
widzenia ludzkiego losu… Niew tpliwie nale y
doceni , i  w opracowaniu znalaz a si  dokumen-
tacja fotograficzna i archiwum osobiste zwi zane
z yciem ks. Paw a. Za czono równie  wybrane 
prace uczniów pochodz ce z konkursu po wi co-
nego osobie Patriarchy. S  to wspomnienia o tym 
niezwyk ym cz owieku na podstawie przekazu pa-
rafian. Warto ciowy materia . Dobrze si  te  sta o,
e Autorka si gn a po teksty m odego pokolenia. 

Regina Kot owska opisuje kap ana, ale i zwy-
k ego cz owieka. Z jednej strony aposto a, dusz-
pasterza, m czennika – wiadka czasu zag ady. 
W drugiej cz ci ksi ki Autorka pokazuje sylwetk
ksi dza – gospodarza: „puszystego”, u miechni -
tego cz owieka, w charakterystycznych okr g ych
okularach z ysin  na g owie, który zwyczajnie, po 
ludzku, nie znosi  robienia dwóch rzeczy na raz 
i cieszy  si  ze swojego pierwszego auta – Skody. 

Lektura omawianego opracowania jest lekcj
historii. Nawi zuj c do wydarze  II wojny wia-

Dzia aj cy pr nie od o miu lat pod kierunkiem niestrudzonego 
lidera Huberta Pob ockiego Trójmiejski Klub Kociewiaków, 
jako sekcja Towarzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej, na 

spotkaniu 5 kwietnia br. uraczy  go ci w szczególny sposób. Remusowa 
„kara” wprost ugina a si  tym razem od kociewskich wydawnictw, któ-
rych ostatnio znacznie przyby o. I tak najnowszy, ju  IV tom „S ownika
biograficznego Kociewia” zaprezentowa  jego autor Ryszard Szwoch. 
Znalaz o si  w nim ponad 280 biogramów zas u onych postaci. cz-
nie w opublikowanych do tej pory tomach umieszczonych zosta o po-
nad 800 yciorysów. O wydanym w 2013 roku tomiku „Poda  i legend 
pomorskich zebranych w latach 1914-1922” przez ks. Romualda Fry-
drychowicza mówi a Patrycja Frenkiel. Kontynuuj c prezentacj  wy-
dawnictw regionalnych, redaktor Micha  Kargul z Tczewa przybli y
tematyk  7 zeszytu „Tek Kociewskich”, za  starogardzkie Muzeum 
Ziemi Kociewskiej udost pni o najnowszy IX ju  rocznik „Rydwanu” 

RYSZARD SZWOCH

Literacko na spotkaniu 
trójmiejskich Kociewiaków

– cenny z uwagi na bogate i ró norodne materia y dokumentuj ce m.in. 
prace archeologiczne w stolicy Kociewia. Spory tom (376 stron) przy-
nosi tak e interesuj ce teksty dotycz ce literatury, biografistyki, regio-
nalistyki, historii najnowszej. Wielk  gratk  sta o si  drugie wydanie 
poszerzone albumu starych widokówek pt. „Pozdrowienia z Kociewia” 
– ze zbiorów Miros awa Kalkowskiego i Romana Preisinga – ciesz ce
si  uznaniem mi o ników sentymentalnych powrotów do minionych 
epok. cznie znalaz o si  w nim blisko 350 dawnych widoków miej-
scowo ci kociewskich od wiecia po Tczew.

Kociewskie biesiadowanie nie mog o obej  si  bez ywego s o-
wa, w czym niezawodny jak zawsze okaza  si  gospodarz spotkania. 
Gaw da „Nasze termedyje” po naszamu w wykonaniu Pana Huberta 
rozbawi a wszystkich. W takim nastroju rozstano si  do nast pnego
spotkania.

Ryszard Szwoch omawia swoj  ostatni  ksi k .
Fot. Jerzy Gajewicz
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wstecz. Dope ni  dzie a tworzenia parafii w Sm towie jako 
spadku po kuracji w Czerwi sku. I y ,… po prostu y  zwy-
k ym ludzkim yciem. yciem u wi conym cierpieniem, do-
wiadczonym nienawi ci , podeptanym cz owiecze stwem.

Dlatego by  tak wyj tkowym kap anem – pe nym ciep a, tro-
ski i dobroci, takiej zwyk ej…. ludzkiej. 

Jego wojenne losy s  analogi  dla losów setek innych 
duchownych poddawanych represjom i wiadectwem tam-
tych czasów. Po wojnie wielu wraca o do swoich parafii, by 
budowa  na nowo wiar  w cz owieka i zapomnie  o czasie 
apokalipsy.

Obozowe losy opisane przez Wand  Pó tawsk , bliskie s
prze yciom ks. Paw a. Warto odwo a  si  do jednego z jej 
ostatnich wyk adów, w którym wyra aj c swój chrze cija ski
wiatopogl d, stwierdzi a, e „Ka dy [cz owiek] jest dobry, 

ile mo e. Nikt nie jest idealnie dobry – nie jest geniuszem 
dobroci i m dro ci”. Nawi zuj c do tych s ów, po interesuj -
cej lekturze ksi ki Reginy Kot owskiej, nasuwa si  my l, e
ksi dz Patriarcha by  dobry na tyle, e mimo up ywu trzech 
dekad od jego mierci wspomnienie o nim jest wci ywe
i maluje obraz serdecznego Cz owieka, autorytetu, prawdzi-
wego s ugi Bo ego, oddanego swoim parafianom bez reszty.

Dzi  pami  o ks. Pawle podtrzymuje m ode pokolenie. 
Jest patronem gimnazjum, imi  ks. Paw a Szynwelskiego nosi 
te  jedna z ulic. W Sm towie nie mo na nie wiedzie , kim 
by .

RYSZARD SZWOCH

Pelplinianina droga w wiat

Memuarystyka kociewska wzbogaci a si  o ko-
lejn  pozycj , która wysz a spod pióra dr. Je-
rzego Pawlaka, specjalisty z zakresu geologii. 

Nie jest to jedyna dziedzina jego aktywno ci zawodowej. 
Spe nia  si  wszak w jako teoretyk prawa i ekonomii go-
spodarki, tak e zasobów z ó  surowców i wód podziem-
nych. Ukoronowaniem dokona yciowych staje si  teraz 
jego „pami tnik-kronika rodzinna” – ksi ka ilustrowa-
na fotografiami i skanami dokumentów, wydana przez 
K.P.Delta w do  swobodnej formie, wymykaj cej si
z rygorów warsztatu edytorskiego1. Niewielki jej nak ad
(jak nale y si  domy la ) sprawi , e dotar a do czytelni-
ków chyba g ównie dzi ki zapobiegliwo ci samego auto-
ra. I dobrze, e tak si  sta o.

Zamiarem autora by o utrwalenie rodzinnych infor-
macji z przeznaczeniem dla najbli szych, a przy okazji 
tak e zilustrowanie na w asnych losach wspólnych dzie-
jów jego pokolenia: z do wiadczeniem najpierw krót-
kiego epizodu dzieci stwa w przedwojennej Polsce, po-
tem traumatycznego rozdzia u okupacyjnego, nast pnie
wej cia w niezwykle o ywiony czas budowania swojej 
kariery zarodowej w warunkach PRL – ze wiadomo-
ci  powik a  tego okresu naszych dziejów. W rezultacie 

towej, okrucie stwa obozów koncentracyjnych, zmusza do 
refleksji.

Ks. Pawe  Szynwelski od momentu „politycznych” powo-
dów aresztowania, poprzez dramat przes ucha , obozowej tu-
aczki i ycia na granicy piek a stworzonego przez cz owieka,

nigdy nie straci  wiary i nadziei na cud ocalenia. By  mo e
to one tak mocno trzyma y go w wiecie „ci gle ywych tru-
pów”. Ta niepoj ta wewn trzna si a pozwoli a mu dotrwa  do 
wyzwolenia, by da wiadectwo prawdzie, by we wspomnie-
niach i modlitwie wraca  do tych, którzy nie dotrwali.

W obozie niós  pomoc wspó wi niom, udziela  pos ug
kap a skich. Wbrew w asnej woli zosta  wykorzystany do 
pseudomedycznych eksperymentów obozowych lekarzy, któ-
re na trwa e pozbawi y go zdrowia. Tego rodzaju bestialskie 
praktyki czyni y z ludzi „króliki do wiadczalne” dla niemiec-
kiej medycyny i by y codzienno ci ycia za drutami. Nie 
znamy szczegó ów tych eksperymentów, jakie sta y si  udzia-
em duchownego, bo nie chcia  o nich mówi . Bardzo ogólny 

zarys mamy jedynie w jego zeznaniach i zeznaniach wiad-
ków, w tym biskupa Czapli skiego. Mo na jednak s dzi , e
by o to bezgraniczne cierpienie. Nieco wiat a rzuca tu relacja 
by ej wi niarki obozu w Ravensbrück, Wandy Pó tawskiej,
która w ksi ce „I boj  si  snów” opisa a eksperymenty me-
dyczne przeprowadzane tam na m odych kobietach. 

Ks. Pawe  wyzwolenie z Dachau w 1945 roku postrzega
jak drugie ycie dane mu przez Boga. Odt d nie ogl da  si

otrzymali my ciekaw  ksi k , w której odbija si  jed-
nostkowy etos wychodzenia z prowincjonalnego rodo-
wiska w wiat – wcale nie tak rzadki w yciowych dro-
gach i karierach Pomorzan. Urodzony Kociewiak – jak 
o sobie mówi 80-letni autor – unaocznia meandry tej dro-
gi, by w finale swej relacji postawi  pytanie: „czy jestem 
z mojego ycia zadowolony, czy by em w yciu szcz li-
wy?” Odpowie, rzecz jasna.

A jaka by a ta jego droga w wiat?
Rodzina Pawlaków – o korzeniach wielkopolsko-ku-

jawskich – trafi a na Kociewie z przypadku i tutaj Jerzy 
w roku 1928 przyszed  na wiat. Z rodzinnego P czewa
wyprowadzi  si  do Starogardu, stamt d w 1931 roku 
do Pelplina, gdzie ojciec jego obj  urz dnicz  posad .
Dzieci ca pami  przechowa a z tego czasu wspomnie-
nie szkolnych lat i podwórkowych przyja ni. Nazwiska 
znanych pelplinian i obrazy ma omiasteczkowego ycia
przeplataj  si  wi c z refleksjami o czasie minionym 
bezpowrotnie. Ten fragment pami tnikarskiego zapisu 
zdaje si  wywo ywa  naj ywsze emocje czytelnicze, 
a to za spraw  licznych powi za  kole e skich m odego
wówczas narratora z wieloma rówie nikami, a po rednio
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te  z ich rodzinami. Dla osób zorientowanych w lokalnej 
mozaice spo ecznej Pelplina to sposobno  do poznania 
codziennego ycia elity towarzyskiej tego miasteczka2.

Kolejne fragmenty „kroniki rodzinnej” Jerzego Paw-
laka przynosz  czytelnika w mroczny epizod okupacyjny, 
znaczony g ównie wywózk  rodziny – podobnie jak wie-
lu rodzin kociewskich – do niemieckiego obozu w Pra-
butach, stamt d za  na przymusowe roboty w odleg ym
Stralsundzie. I tam wspólna dola zespoli a losy Pawla-
ków z podobnymi im familiami Murawskich z Gniewa, 
Brzoskowskich i Czy ewskich ze Starogardu, Buschów 
z Pelplina…

Nast pne partie wspomnie  dotycz  ju  okresu po-
wojennego, który autor prze y  ju  poza Kociewiem 
w peerelowskiej atmosferze wy cigu po edukacj , wy-
kszta cenie akademickie, prac  dla ojczyzny i wype ni
ten czas jak przysta o na przedstawiciela inteligencji pra-
cuj cej: miedzy obowi zkami zawodowymi, dydaktyk
i publikacjami, ale i umiarkowanym yciem rodzinnym, 
dla którego znajdowa  pewien margines dyspozycyjno ci
w g szczu obowi zków. W epilogu za  – ju  po zmianach 
ustrojowych – b ogie dope nienie yciowych pasji auto-
ra (turystyka zagraniczna) w poczuciu satysfakcji – ot, 
dolce vita! 

Wprawdzie „pami tnik” ten nie pretenduje do ogar-
ni cia uwag  ca ej rodzinnej sagi, jednak wiele w nim 
miejsca po wi ci  autor na kre lenie losów bliskich mu 
osób, zw aszcza synów, Antoniego i Macieja, mocno za-
anga owanych w kreowanie nowej rzeczywisto ci poli-
tycznej ostatniego wier wiecza XX w. I tu w a nie raz 
jeszcze ujawni si  zgo a szczególny epizod kociewski: 

aktywno  antykomunistyczna syna autora, Macieja, 
przewodnicz cego zak adowej „Solidarno ci” i uczest-
nika strajku w stoczni gda skiej, doprowadzi go zrazu 
w a nie do starogardzkiego wi zienia, nast pnie przed 
s dziowskie oblicze, no i w trybie b yskawicznym S d
Rejonowy w Starogardzie w  dniu 31 grudnia 1981 roku 
wymierzy mu kar  pozbawienia wolno ci za „dzia anie”
sprzeczne z dekretem o stanie wojennym. Na dowód tego 
czytelnik (historyk) znajdzie w ksi ce dok adn  kopi
wyroku, z personaliami s dziowskimi w cznie3. Tak oto 
kruchy papier ods ania i utrwala ludzkie role odegrane 
w historii.

Wypada dzi kowa  autorowi, e nie ograniczy  kr -
gu czytelników swego pami tnika wy cznie do rodziny, 
ale udost pni  go szerszemu odbiorcy. Nigdy bowiem za 
wiele tego rodzaju literatury, która poszerza ogóln  wie-
dz  o wspó czesnych losach naszych rodaków w a nie
o te prywatne epizody: wcale niebanalne.

Przypisy:
1 Jerzy Pawlak, Z Pelplina w wiat. Pami tnik-kronika ro-

dzinna. Gda sk – Warszawa 2008, s. 258, fot.
2   Szerzej o tym: R. Szwoch, Elity spo eczne Pelplina XIX 

i po . XX wieku, „Rydwan”, nr VIII: 2013, s. 47-60.
3   Publikacje wspomnie  dzia aczy opozycji, najcz ciej

wzbogacone kopiami dokumentów s dowych, pozwalaj
jednoznacznie okre li  rol  poszczególnych przedstawicieli 
ówczesnego aparatu w adzy terenowej i s dziów w repre-
sjonowaniu opozycjonistów w PRL (niejednokrotnie czyn-
nych zawodowo po zmianie ustroju). Ukaza o si  ju  wiele 
tego rodzaju publikacji, m.in. dotycz cych Kociewia.



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

• O tarz g ówny w je ewskim ko ciele parafialnym 
pod wezwaniem Trójcy wi tej Zbigniewa D browskiego

• Przynale no  prawno-administracyjna 
oraz tenutariusze wsi Gr blin w latach 1466-1772 Ma gorzaty Olczak

• Pawe  Pucek – or downik nadziei (cd.) Marcina K odzi skiego

• Relacja ze spotka  oko okongresowych

BOBOWO, DRAGACZ, DRZYCIM, JE EWO, KALISKA,  LUBICHOWO, 
MORZESZCZYN,  OSIE, OSIECZNA, OSIEK, SMÊTOWO, 
SUBKOWY, WARLUBIE, ZBLEWO 
GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC, CZERSK, LINIEWO, LNIANO, STARA KISZEWA, 
LIWICE, TR BKI WIELKIE

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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


