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Od wydawcy
Szanowni Czytelnicy,

Przypad  mi zaszczyt zabrania g osu w imieniu Wydawcy, tj. Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. Do tej pory tczewsk  ksi nic  kierowa a pani 
Urszula Wierycho. Korzystaj c z okazji, pragn  w a nie w tym miejscu podzi kowa  mojej 
poprzedniczce za wiele lat ci kiej pracy na rzecz placówki, która poza zadaniami stricte 
bibliotecznymi, by a g boko zaanga owana w wydawanie i utrzymywanie wysokiego po-
ziomu tego kwartalnika. Chc  kontynuowa  jej dzie o i zapewniam, e uczyni  wszystko, 
aby „Magazyn” nadal si  rozwija .

Jestem z „KMR” szczególnie zwi zany, gdy  jeszcze jako student historii debiutowa em
przed laty w a nie na jego amach, pod okiem ówczesnego redaktora naczelnego, pana 
Romana Landowskiego. Po latach studiów, ukoronowanych obron  pracy doktorskiej, zdo-
byciem bogatego do wiadczenia zawodowego, wspó redagowaniem ró nych pism i publi-
kowaniem na ich amach, przypad  mi zaszczyt zabrania g osu jako wydawcy. Czyni  to 
z ogromn  nie mia o ci .

W tym roku odb dzie si  V Kongres Kociewski, a tym samym ju  w niedalekiej przysz o-
ci pojawi  si  nowe wyzwania przed ruchem regionalnym. „Kociewski Magazyn Regio-

nalny” b dzie ws uchiwa  si  w dyskusje kongresowe, relacjonowa  ich przebieg, komento-
wa  oraz, mam nadziej , wyznacza  nowe cele ruchu regionalnego.

Bie cy numer rozpoczyna artyku  doktora Micha a Kargula po wi cony dzia aniom
przedkongresowym. Kolejny, godny polecenia tekst, to rozmowa z senatorem Andrzejem 
Grzybem na temat tocz cych si  w Senacie RP prac nad zmianami ustawy o j zyku polskim, 
które dotycz  przede wszystkim ochrony gwar i dialektów, w tym tak e mowy kociewskiej. 
Nowelizacja tej ustawy mo e przyczyni  si  do rozwoju gwary i kultury w naszym regionie. 
Z ca ego serca kibicuj  w tym temacie naszym kociewskim parlamentarzystom.

Kolejnym aktualnym tematem, jaki poruszamy w tym numerze, jest rocznica 25. lecia sa-
morz du. Przypominamy o tym na przyk adzie samorz du miasta Tczewa. Ponadto w ma-
gazynie znajd  Pa stwo wiele innych warto ciowych tekstów z ró nych dziedzin, kontynu-
uj cych w tki znane dobrze z poprzednich numerów. Nowo ci , a jednoczesnym uk onem
w stron  mi o ników gwary kociewskiej, s  dwa teksty po kociewsku. Widz c, jak ywe s
ró ne formy aktywno ci regionalnej oparte na gwarze kociewskiej, pragniemy, by osoby 
z ni  zwi zane znalaz y mocne wsparcie ze strony naszego kwartalnika.

Chc , aby pismo by o atrakcyjne dla szerokiej grupy czytelników i trafia o do wielu 
osób. St d zapraszam do wspó pracy wszystkich zainteresowanych rozwojem regionalizmu 
kociewskiego. Chc  tworzy  taki „Kociewski Magazyn Regionalny”, jaki jest potrzebny 
Kociewiu i Kociewiakom. Z Pa stwa pomoc  b dzie to na pewno o wiele atwiejsze.

Krzysztof Korda
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Wydarzy o si  na Kociewiu...
Pinczyn, 3 marca

Ju  po raz siedemnasty uczniowie szkó  gminy Zblewo 
stan li w szranki w Gminnym Turnieju Wiedzy o Kociewiu, 
który w tym roku zorganizowany zosta  w pinczy skim Ze-
spole Kszta cenia i Wychowania. Uczestnicy wykazywali 
si  m.in. wiedz  o pochodzeniu kociewskich nazw, czy te
o herbach poszczególnych miast. Po wyrównanej walce laur 
zwyci stwa trafi  do uczniów szko y w Bytoni. 

Starogard Gda ski, 12 marca
O swojej poezji, jak równie  o sobie, opowiada  zebra-

nym w starogardzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej Sta-
nis aw Sierko, promuj c swój najnowszy zbiór wierszy „To 
czekanie ma sens. Wiersze Wielkopostne i Wielkanocne”. 
Wszyscy, którzy nie mogli by  na tym niezwyk ym spotka-
niu, mogli powetowa  sobie t  strat  ju  trzy dni pó niej
w skarszewskim Zamku Joanitów, gdzie autor opowiada
o swoich „relacjach”.

Pelplin, 27 marca
Pelpli ski Zespó  Szkó  nr 2 ju  po raz drugi go ci  fi-

nalistów II edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Ra-
do  pisania”. Do zmaga  przyst pi o 61 m odych poetów ze 
szkó  podstawowych i gimnazjów z ca ego powiatu tczew-
skiego. W nawi zaniu do mijaj cej 250. rocznicy powstania 
Teatru Narodowego w Warszawie, tematem nadsy anych
prac by  „teatr”. O bardzo wysokim poziomie konkursu 
mog wiadczy  chocia by same prace jego laureatów, które 
publikujemy w niniejszym numerze.

Kociewie, 10–13 kwietnia 
Niezwykle uroczysty charakter mia y tegoroczne uro-

czysto ci na ziemi kociewskiej po wi cone 75. rocznicy 
zbrodni katy skiej oraz 5. rocznicy tragedii smole skiej.
W ich ramach, 10 kwietnia, mieszka cy Pelplina posadzili 
dwa D by Pami ci. Nast pnego dnia w Skórczu zorganizo-
wany zosta  koncert „Muzyczne wspomnienia” zadedyko-
wany marsza kowi Maciejowi P a y skiemu. W Tczewie, 
13 kwietnia, licznie przyby e delegacje i mieszka cy miasta 
z o yli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu, sk adaj c
ho d ofiarom mordu sowieckiego z 1940 roku. 

Opalenie, 11 kwietnia 
Opale ski Dom Kultury go ci  uczestników ju  VI sesji 

popularno–naukowej. Zebrani w sobotni poranek mi o nicy
historii mieli okazj  porozmawia  o dziejach Opalenia i Ko-
ciewia. W ramach sesji przedstawiono zebranym m.in. naj-
nowszy, ósmy ju  zeszyt „Tek Kociewskich”, a tak e publi-
kacj  Krzysztofa Halickiego pt. „Dzieje policji w Gniewie 
i regionie w latach 1920–2013”. 

Tczew, 15 kwietnia 
W tczewskiej Fabryce Sztuk odby o si  uroczyste otwar-

cie wystawy pt. „Krzy e i kapliczki przydro ne, czyli opo-
wie  o wi tych i przestrzeni”. Przybyli go cie jako pierwsi 
mieli niespotykan  okazj  zapoznania si  z obiektami sztuki 
sakralnej, których zwykle w po piechu codzienno ci nie do-
strzegamy.

Starogard Gda ski, 16 kwietnia
O niezwyk ym pi knie gwary kociewskiej mieli okazj

przekona  si  wszyscy zgromadzeni w Starogardzkim Cen-
trum Kultury, gdzie odby a si  XXXIII edycja Konkursu 

Prozy i Poezji Kociewskiej im. Antoniego Górskiego. Jak co 
roku, w szranki stan li uczniowie szkó  podstawowych i gim-
nazjalnych z rejonu starogardzkiego. Uczestnicy musieli wy-
kaza  si  m.in. poprawno ci  gwary kociewskiej, interpretacj
prezentowanych utworów, a tak e kultur  s owa. Najwi ksze
uznanie zyska y reprezentantki zespo u „Lubichowskie Ko-
ciewiaki” – Klaudia Rzo ka, Klaudia Zieli ska, Magdalena 
Buniek, Patrycja Golimowska oraz Kornelia Krysiak.

Pelplin, 24–25 kwietnia
Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie go ci a niezwyk

konferencje naukow , zorganizowan  w ramach I Pelpli -
skiego Areopagu. Przez dwa dni zaproszeni prelegenci 
przedstawiali licznie zgromadzonym zagadnienia zwi zane
z religijno ci  na Pomorzu w uj ciu historycznym, jak rów-
nie  w tera niejszo ci.

wiecie, 30 kwietnia
W celu omówienia stanu przygotowa  do V Kongresu 

Kociewskiego, do Starostwa Powiatowego w wieciu przy-
byli przedstawiciele powiatów tczewskiego i starogardzkie-
go. Obraduj cym uda o si  m.in. doprecyzowa  kalendarz 
imprez kongresowych, jak równie  samo jego logo. Niew t-
pliw  atrakcj  spotkania by  regionalny pocz stunek przy-
gotowany przez je ewskie Ko o Gospody  Wiejskich.

Kociewie, 16 maja
Moc atrakcji czeka a na mieszka ców Kociewia z okazji 

tegorocznej edycji „Nocy Muzeów”. Tczewska Fabryka Sztuk 
zaprosi a wszystkich ch tnych do wzi cia udzia u w licznych 
warsztatach rzemios a i ta ca, czy te  zwiedzenia jednej 
z wielu wystaw. Opraw  muzyczn  imprezy zapewni y m.in. 
Frantówka, Kapela Kociewska, Laboratorium Pie ni, czy te
Kapela Ha asów. Nie mniej atrakcji przygotowa o Muzeum 
Kociewskie w Starogardzie. Przekraczaj cy jego progi go cie
mieli niepowtarzaln  okazj  wzi cia udzia u m.in. w poka-
zach redniowiecznego ta ca, czy te  walk rycerskich. 

Starogard Gda ski, 18 maja
Wiedz  o regionie, zdolno ciami manualnymi, a tak e

umiej tno ci  pos ugiwania si  gwar  kociewsk  wykazy-
wa y si  dzieci i m odzie  szkó  podstawowych i gimnazjów, 
które w starogardzkim Ognisku Pracy Pozaszkolnej bra y
udzia  w finale Olimpiady Regionalnej „Gzubów pojancie 
o kociewiu”. Spo ród 11 dru yn najlepszymi okazali si

przedstawiciele Szko y Podstawowej nr 7 w Tczewie oraz 
Publicznego Gimnazjum w Suminie. 

Tczew, 1 czerwca
Z okazji Dnia Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna 

zorganizowa a dla dzieci i mieszka ców grodu Sambora 
czytanie ba ni kociewskich przy aweczce im. Romana Lan-
dowskiego. Teksty, autorstwa Andrzeja Grzyba i Romana 
Landowskiego, czytali dzieciom prezydent Tczewa Miro-
s aw Pob ocki, jego zast pca Adam Urban, sekretarz miasta 
Katarzyna Mejna oraz Aneta Hegele przedstawicielka s u by
zdrowia. Zgromadzone przy aweczce Landowskiego dzieci 
ze skupieniem ws uchiwa y si  w czytane ba nie. Celem im-
prezy by o zach cenie najm odszych mieszka ców Tczewa 
do obcowania z literatur  dzieci c , upowszechniaj c  dzie-
je Tczewa i Kociewia. Wi cej na ten temat poinformujemy 
w kolejnym numerze.
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Z PRZESZ O CI REGIONU

MICHA  KARGUL

Zaczynamy V Kongres Kociewski

Wstyczniu ubieg ego roku, z inicjatywy regionali-
stów, którzy przygotowywali tczewsk  cz  IV 
Kongresu Kociewskiego w 2010 roku, zainaugu-

rowano prace nad przygotowaniem kolejnego Kongresu. Spo-
ecznicy z ca ego Kociewia w przeci gu kolejnych miesi cy

przygotowali za o enia i propozycje dzia a  kongresowych 
w 2015 roku, które ju  prezentowali my na amach KMR. 
Wybory samorz dowe opó ni y nieco w czenie si  w te 
dzia ania kociewskich samorz dów. Jednak 10 lutego, dzi -
ki zaanga owaniu burmistrza Pelplina Patryka Demskiego, 
spo ecznicy i samorz dowcy spotkali si  w duchowej stolicy 
Kociewia, gdzie w bibliotece diecezjalnej ustalono ostateczne 
za o enia V Kongresu Kociewskiego.

Powo ano Komitet Organizacyjny na czele ze Starost
Tczewskim Tadeuszem Dzwonkowskim, w sk ad którego,
poza samorz dowcami, wesz a spo ecznikowska grupa kon-
gresowa pod przywództwem dr. Micha a Kargula, który 
w przeci gu kolejnych kilku tygodni doprecyzowa  harmo-
nogram wydarze  kongresowych. Cho  dzia ania kongreso-
we zainaugurowa  Festiwal Kultury Kociewskiej, który odby
si  w Pelplinie w po owie kwietnia, to wi kszo  wydarze
V Kongresu Kociewskiego odbywa  si  b dzie latem i jesie-

ni  tego roku. Ich ostateczne kalendarium ustalono pod ko-
niec kwietnia na spotkaniu w wieciu, gdzie na zaproszenie 
starosty, Franciszka Sawickiego, spotkali si  przedstawiciele 
samorz dów i organizacji zaanga owanych w wydarzenia 
kongresowe.

Kilkana cie planowanych wydarze  V Kongresu Ko-
ciewskiego podzieli  mo emy na kongresowe edycje imprez 
cyklicznych (jak Festiwal Smaku, czy Festiwal Literacki 
imienia Romana Landowskiego), dzia ania artystyczno- tu-
rystyczne (jak cho by tocz ce si  ju  od kwietnia zawody na 
orientacj  o Puchar Kociewia) oraz wydarzenia konferencyj-
ne po wi cone problematyce kociewskiej. Z tej ostatniej gru-
py warto zaprosi  na konferencj  po wi con  problematyce 
to samo ci regionalnej, która odb dzie si  w pocz tkach lip-
ca, na wrze niowe Targi Ksi ki, które b d  mia y miejsce 
w po owie wrze nia oraz wieckie „Plachandry Kociewskie” 
na prze omie wrze nia i pa dziernika. Planowane s  tak e
dwie konferencje stricte naukowe, których termin wyzna-
czono na listopad. W Starogardzie Gda skim miejscowa 
Pomorska Szko a Wy sza zorganizuje 24 listopada konferen-
cj  „Kultura Fizyczna na Kociewiu”, za  27 i 28 listopada, 
z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, odb dzie

si  konferencja „Polska regionalna 
– mowa – kultura – edukacja”.

Natomiast starostwo tczew-
skie, chc c zainteresowa  ideami 
regionalnymi jak najszersze gro-
no mieszka ców Kociewia, tak by 
oprócz ducha by o tak e co  dla 
cia a, 6 wrze nia, przy okazji do-
ynek powiatowych w Pelplinie, 

zorganizuje imprez  plenerow
po czon  z rywalizacj  sportow
tczewskich subregionów. Kongres 
planujemy zako czy  4 grudnia 
w Nowym nad Wis .

***

Ju  teraz zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych do udzia u
w wydarzeniach V Kongresu Ko-
ciewskiego.

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Kociewskiego. 
Pelplin 10 lutego 2015 roku.

fot. Jacek Cherek
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WOKÓ  V KONGRESU KOCIEWSKIEGO

DATA NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

Od 22 maja 
do 22 sierpnia

Wystawa „Chrystus w rze bie ludowej. 
Od narodzin do mierci.” Muzeum Ziemi Kociewskiej 

27 czerwca I Kociewski Maraton Rowerowy MTB Stowarzyszenie Obywatelska 
Inicjatywa Offroadowa w wieciu 

10 lipca Konferencja „To samo  regionalna” Senator Andrzej Grzyb 

16-17 lipca III Mi dzynarodowy Plener Nadwi la ski Stowarzyszenie Fotonowiacy z Nowego 

22-23 sierpnia Przegl d Zespo ów Folklorystycznych Stowarzyszenie Piaseczno – Folklor 
– Festiwal 

22-23 sierpnia Festiwal Smaku Towarzystwo Przyjació  Dolnej Wis y
w wieciu 

29 sierpnia III Kociewski Festyn Le ny Nadle nictwo Starogard, Firma EGA, 
Gmina Miejska

5 wrze nia V Kociewski Rajd Enduro, II Kociewski Zlot 
Motocyklowy

Stowarzyszenie Obywatelska 
Inicjatywa Offroadowa w wieciu 

3-5 wrze nia Targi Ksi ki Miejska Biblioteka Publiczna 
w Starogardzie Gda skim 

6 wrze nia Do ynki Powiatowo-Gminne w Pelplinie Powiat Tczewski, Gmina Pelplin, 
MOK Pelplin

26 wrze nia Plachandry samorz dowe Starostwo Powiatowe w wieciu, 
Urz d Miejski w wieciu

3 pa dziernika Sympozjum Kulinarne „O je ciu na Kociewiu”
Stowarzyszenie „Kociewskie Forum 
Kobiet”, Powiat Tczewski, Gmina 

Subkowy 

9 pa dziernika Plachandry edukacyjne Starostwo Powiatowe w wieciu, 
Urz d Miejski w wieciu

19 pa dziernika Mi dzyszkolny konkurs wiedzy o regionie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Bydgoszczy – filia w wieciu

5 listopada VI Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Poeci z Kociewia” 

Katolickie Gimnazjum im. Bernarda 
Sychty w wieciu 

18-20 listopada Festiwal Twórczo ci im. Romana Landowskiego Towarzystwo Mi o ników Ziemi 
Tczewskiej 

24 listopada Konferencja naukowa „Kultura fizyczna na Kocie-
wiu”

Pomorska Szko a Wy sza 
w Starogardzie Gda skim 

27-28 listopada Konferencja naukowa „Polska regionalna – mowa 
– kultura – edukacja” 

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie 
Oddzia  Kociewski w Tczewie

Listopad 2015 r. VI Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Poeci z Kociewia” 

Katolickie Gimnazjum 
im. ks. dr. Bernarda Sychty w wieciu 

4 grudnia Zako czenie Roku Kongresowego Gmina Nowe 

Kalendarz imprez w ramach V Kongresu Kociewskiego
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MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

O bardzo wa nych dzia aniach
Parlamentarnego

Zespo u Kociewskiego

Ju  bardzo d uga jest historia edukacji regionalnej na Pomorzu, od 
dzia a  entuzjastów idei, jak np. zas u ony Jan Ejankowski, po 
wspó czesne inicjatywy, dzia ania i plany. Wystarczy zajrze  do 

kolejnych „Ksi g pokongresowych”, ledzi  starania m odego pokolenia 
regionalistów prezentowane w „Kociewskim Magazynie Regionalnym” 
oraz w „Tekach Kociewskich”.

W a nie w tej ostatniej publikacji mo na znale  przekrojowe omó-
wienie kwestii – „W trosce o dialekt kociewski”1. Przedstawiona w nim 
droga, cz sto zamieniana na nadziej  (szcz liwego Syzyfa) jeszcze ci gle
nie prowadzi na manowce ale w gór … Póki s  sprzymierze cy i m odzi
„przejmuj  pa eczk ”.

Dobrze, e sprzymierze cem tej idei sta  si  Parlamentarny Zespó
Kociewski (zgodnie te  z Kaszubskim Zespo em Parlamentarnym), który 
w lipcu 2013 roku skierowa  do Ministra Edukacji Narodowej list:

„W imieniu pos ów i senatorów uczestnicz cych w pracach Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego i Kaszubskiego Ze-
spo u Parlamentarnego zwracamy si  z uprzejm  pro b  do Pani Minister o spowodowanie w czenia do programu naucza-
nia w szko ach podstawowych i gimnazjach lekcji regionalizmu. Wyra nie widoczny jest renesans regionalno ci, okre lany
poj ciami „powrót do korzeni” czy „zakorzenienie w ma ej ojczy nie”, postulujemy zatem, aby edukacja regionalna sta a si
integraln  i wa n  cz ci  ca ego procesu wychowania dzieci i m odzie y. Poznanie w asnej kultury, dziedzictwa historycz-
nego i swojej „ma ej ojczyzny” pozwoli im na pe niejsze uzmys owienie sobie powinno ci wobec w asnego kraju i g bsze
zrozumienie innych kultur.” (list podpisali: Senator Andrzej Grzyb i Senator Kazimierz Kleina).

Zas ugi Senatora Andrzeja Grzyba, nie tylko w tej kwestii, s  ogromne. Czuwa on nad Kociewiem, swoimi tekstami 
literackimi wzbogaca nasz  kultur . W du ym stopniu jego zas ug  jest to, e w senackiej Komisji Kultury i rodków Prze-
kazu powstaje projekt nowelizacji ustawy o j zyku polskim. Warto przytoczy  zapis rozmowy z senatorem przeprowadzonej 
w ostatnim czasie.

prof. Maria Paj kowska-Kensik
fot. Jacek Cherek

Rozmowa z senatorem Andrzejem Grzybem, wiceprzewodnicz cym senackiej 
Komisji Kultury i rodków Przekazu i przewodnicz cym Parlamentarnego 

Zespo u Kociewskiego*

– W senackiej Komisji Kultury i rodków Przekazu po-
wstaje projekt nowelizacji ustawy o j zyku polskim, a tak e
niektórych innych ustaw. Na czym on polega?

A.G.: Tak naprawd  wst pny projekt do dyskusji zosta
przygotowany przez dzia aczy regionalnych, a nast pnie
skonsultowany z naukowcami. My, jako Komisja, przy cza-
my si  do tego pomys u i do ustawy o j zyku polskim chcemy
doda  nowy rozdzia  pod tytu em: „Ochrona, upowszechnia-
nie i przeciwdzia anie zanikowi dialektów i gwar j zyka pol-
skiego”. Chodzi o to, e my wszyscy, ale te  odpowiednie 
organy, w tym minister kultury, mamy obowi zek dba o ci o 
gwary. My nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, e na wie-
cie co roku ginie pewna liczba j zyków, i to wcale niema a.

Je li jednak ginie j zyk, to ginie te  kultura. Chcemy wi c
zapisa  taki obowi zek ustawowo. W projektowanej nowe-
lizacji chodzi tak e o to, aby znalaz y si rodki dla instytu-
cji na upowszechnianie dialektów i gwar, na organizowanie 
ró nego rodzaju spotka  i imprez artystycznych, które re-
alizowane by yby w gwarach, na dzia alno  amatorskiego 
ruchu artystycznego, którego podstaw  jest gwara. Dobrze 
by oby te , aby znalaz y si  pieni dze na publikacje w gwa-
rach. Pozwoli yby one utrwali  to, co jest jeszcze ywe.

– Jaka jeszcze inna ustawa musia aby by  zmieniona?
A.G.: By aby te  niewielka zmiana w ustawie o radio-

fonii i telewizji. Nadawcy powinni zda  sobie spraw , e
upowszechnianie wiedzy o j zyku polskim to tak e upo-
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wszechnianie wiedzy o dialektach i gwarach. W programach 
radiowych i telewizyjnych nale y o tym mówi . Takie audy-
cje czy programy s  na antenie, ale niszowe, i jest ich ma o.
Niepotrzebnie lekcewa ymy to, co dzieje si  z cz owiekiem,
kiedy us yszy w asn  gwar  w radio czy telewizji. 

– I kolejna zmiana…
A.G.: … w ustawie o systemie o wiaty, w której zapisano 

by, e szko y umo liwiaj  uczniom nauk  dialektu i gwary, 
a je li nie, to przynajmniej uczy yby podstaw i pokazywa y-
by, e jest to narodowe bogactwo 
j zykowe. Wa ne jest i to, aby 
gwary dokumentowa . Tu nieste-
ty mamy problem z nauk  polsk .
Na uniwersyteckich wydzia ach
filologii polskiej okrojono albo 
wr cz zlikwidowano dialektolo-
gi . B d! Jak mo na zbudowa
wiadomo  studenta, przysz ego

cz owieka kultury, je li on nie 
wie nic o dialektach, gwarach, 
zasadach, którymi one si  rz dz .
A jest to podglebie j zyka. Je eli
ucze  czy student nie b dzie tego 
zna , to potem b dzie do tego czu
dystans, a nie powinien go czu .
Propagowanie tej wiedzy jest wa ne nawet dla tych, któ-
rzy si  nie stykaj  z gwarami. Nawet w wielkich miastach 
ludzie, przenosz c si  z dzielnicy do dzielnicy, stykaj  si
z gwarami, ale to s  inne gwary – miejskie. Zreszt  gwary 
nie musz  funkcjonowa  w regionie, mog  obejmowa  grup
spo eczn .

– Sk d wzi  si  pomys  opracowania nowelizacji ustawy 
o j zyku polskim? 

A.G.: Od kilku lat zastanawiamy si  w Senacie nad pod-
j ciem próby wspierania gwar polskich. Trzeba przy tym zro-
zumie , e kiedy zajmujemy si  gwarami polskimi, to zaj-
mujemy si  de facto j zykiem polskim. Gwara jest podstaw
kultury regionalnej. We wspó czesnym wiecie s  dwie ten-
dencje - jedna to globalizacja, uniwersalizm i zacieranie ró -
nic, a druga to kultywowanie kultur regionalnych, poniewa
w a nie tam dziej  si  rzeczy wa ne dla kultury powszechnej, 
cywilizacji i wiata. To nie jest nic nowego, albowiem wie-
my dobrze, e ró norodno  jest bogactwem kultury, e z niej 
bierze si  jej rozwój. W j zyku polskim zachowa y si  funk-
cjonuj ce do dzisiaj gwary. Pogrupowane, tworz  dialekty. 
A dialekt to z kolei zespó  gwar. Mamy grupy gwar mazo-
wieckich, wielkopolskich, ma opolskich, l skich, kujawsko-
pomorskich czy mazurskich. Na seminaryjnym posiedzeniu 
Komisji Kultury i rodków Przekazu naukowcy, m.in. pro-
fesor Andrzej Markowski, przewodnicz cy Rady J zyka Pol-
skiego, prof. Jadwiga Wronicz, kierownik Pracowni Gwar 
Ma opolskich w Instytucie J zyka Polskiego Polskiej Akade-
mii Nauk, i prof. Maria Paj kowska-Kensik z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opowiedzieli si  za 
ochron  istniej cych gwar j zyka polskiego, s  one bowiem 
skarbnic  j zyka ogólnego, a nawet j zyka literackiego. Prze-
cie  to w a nie gwary zachowuj  zapasowy zasób s ów i wy-
ra e , który w ka dej chwili mo e trafi  do j zyka polskiego 
ogólnego, zachowuj  archaizmy, które te  niekiedy powraca-
j . W gwarach tworz  si  te  nowe zasoby s ownictwa. Nasza 
Komisja postanowi a wcieli  postulaty naukowców w ycie.

– Czy mo na powiedzie , e gwary te  si  rozwijaj ?
A.G.: Oczywi cie – gwary od wewn trz s ywe. S

mniej skr powane ni  j zyk polski itym sposobem s  bo-

gac cym si  zasobem, nie tylko s owotwórczym, dla j zyka
ogólnego. Jednym z powodów naszej troski jest w a nie to, 
e mamy swój w asny zasób s ownictwa, a j zyk nasz jest 

zachwaszczany anglicyzmami, germanizmami czy rusycy-
zmami, cho  zdajemy sobie spraw , e nie da si  tego ani 
unikn  ani temu zapobiec. Przecie  nie postawimy bariery 
przed nap ywem s ów z ró nych j zyków. Najpierw te s owa
zachowuj  si  jak obce, a pó niej ulegaj  spolszczeniu np. 
zaczynaj  si  odmienia . To nie jest nic z ego. Niektóre z nich

prze yj  w j zyku polskim, niektó-
re pójd  w zapomnienie. Wa ne jest 
jednak to, e mamy w gwarach za-
sób s ów, z którego mo emy korzy-
sta , i korzystamy, chocia  nie za-
wsze chcemy to widzie . Gwara dla 
kultury regionalnej jest podstaw .
Dbaj c o ni , szanujemy i wzmac-
niamy tradycje regionalne, oby-
czaje regionalne, co te  jest bardzo 
wa ne dla kultury polskiej. Trzeba 
równie  wyrugowa  stereotypowe 
my lenie, e je li kto  pos u y si
s owem czy zwrotem gwarowym, 
to jest to cz owiek gorszy, niewy-
kszta cony, e powinien si  tego 

wstydzi . Otó  nieprawda. Cz sto nas to wr cz zaciekawia, 
bowiem ten cz owiek jest no nikiem innej kultury. To ra-
czej duma powinna nas rozpiera , e znamy dodatkowe 
s owa, potrafimy w inny sposób co  okre li  ni  mówiony 
j zyk ogólnopolski. Przez wiele dziesi tków lat niestety 
pot piano takie osoby jako pos uguj ce si  z ym, zepsutym 
j zykiem.

– Kiedy  wr cz sekowano osoby mówi ce z charaktery-
stycznym wschodnim za piewem, a przecie  w przesz o ci
wszyscy tak mówili. Teraz si  uwa a, e jest to akcent re-
gionalny. 

A.G.: Nale y wyja nia , e jest to nasze bogactwo, na-
wet ten za piew regionalny, który jest ju  dzisiaj historycz-
ny. Lwowski czy wile ski akcent to jest warto  dodana, to 
jest co  wi cej ni  norma. Jest to zreszt  pi kne, kiedy si
tego s ucha. Nie trzeba si  tego wstydzi , ani si  przed tym 
broni , ani tego hamowa .

– Co teraz b dzie si  dzia o z projektem?
A.G.: Powinni my rozumnie, bez emocji, wprowadzi

odpowiednie zapisy do odpowiednich ustaw. Nasz projekt 
jest we wst pnej obróbce legislacyjnej. Musi si  on bo-
wiem przerodzi  w inicjatyw  ustawodawcz . B dziemy
si  stara , aby zd y  przedstawi  tak  senack  inicjaty-
w , a do zako czenia kadencji jest jeszcze troch  czasu. 
Musimy si  spieszy . Je li nie zd ymy, to zostawimy na-
szym nast pcom przygotowany projekt, nad którym b d
mogli pracowa  w nast pnej kadencji. Jestem pewien, e
regionali ci oczekuj  takich uregulowa . Nikomu nic nie 
wytykamy. Do tej pory zapisy prawne w tej kwestii s  re-
alizowane – lepiej lub gorzej. Zmiany, które proponujemy, 
mo liwo ci zamieni  w obowi zki. Obecnie tak napraw-
d  o gwary dbaj  samorz dy i ludzie skupieni w ró nych
towarzystwach. S  jednak troch  bezsilni, poniewa  wi-
dz , e nie maj  wsparcia z zewn trz, z w a ciwych mini-
sterstw, a rodków w asnych brakuje. Wi c niech to b dzie
uregulowane w ten sposób, a eby oni t  trosk  widzieli 
i odczuwali jej skutki w postaci wsparcia finansowego. Nie 
mo emy lekcewa y  tak wa nych sk adników kultury pol-
skiej i j zyka polskiego. 

Andrzej Grzyb
fot. Jacek Cherek
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Droga 
do odrodzenia 

wspólnoty
Kampania wyborcza 

i wybory samorzadowe 
1990 roku w Tczewie

***

Po przes aniu mi tre ci powy szej rozmowy, senator 
A. Grzyb poprosi  o obowi zuj c  obecnie wyk adni

Czy dialekt = gwara?

 Wed ug obiegowej definicji (te  nadal obecnej w porad-
nikach popularnonaukowych, s ownikach, encyklope-
diach, nawet w podr cznikach uniwersyteckich, porów-
naj S. Urba czyk „Zarys dialektologii polskiej”) mo na
zamiennie u ywa  terminów: gwara/dialekt. 

 Zamieszanie terminologiczne spotykamy od czasów ba-
da  dialektologicznych K. Nitscha (g ówny twórca pol-
skiej dialektologii, autor „Dialektów polskich”). Brak tu 
jednoznacznego rozró niania: gwara – dialekt – narze-
cze.

 Niejednoznaczno  terminologiczna te  w wiatowej
dialektologii.

 W najszerszym u yciu istnieje dialekt jako odmiana jed-
nego j zyka, zazwyczaj zgodnie z typologi  terytorialn
i socjaln .

 Gwary jako mniejsze jednostki mog  by : ludowe, miej-
skie, rodowiskowe.
W Polsce tradycyjnie wyró niano dialekty: wielkopolski, 
l ski, ma opolski, mazowiecki, kaszubski i kresowy (te

dialekty mieszane w Zachodniej Polsce). Nast pnie wy-
odr bniano w nich gwary.

 W XXI w. weryfikacja stanu wiedzy, jej obraz 
m. in. w opracowaniu: Dialektologia jako dziedzina j -
zykoznawstwa i przedmiot dydaktyki, ód  2002, art. 
Joanny Okoniowej

 Dialektologia to nauka o gwarach i ich zespo ach zwa-
nych dialektami.

 Gwara to odmiana j zyka etnicznego (obok cech wspól-
nych z j zykiem ogólnonarodowym odznacza si  zespo-
em cech w a ciwych...).

 Dialekt nie jest synonimem gwary, lecz „umownym 
okre leniem ugrupowania s siaduj cych ze sob  gwar 
o okre lonym zespole jednorodnych zazwyczaj nie wyst -
puj cych na terytorium przyleg ego dialektu cech gwaro-
twórczych, a wi c obejmuje wi kszy teren, który nawi -
zuje sw  rozleg o ci  do dawnych podzia ów etnicznych 
i plemiennych...”

***

(Odpisa am Senatorowi)

W pe ni podzielam stanowisko regionalistów, którzy
zaliczaj c gwary do niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego, domagaj  si  ich ochrony i szansy rozwoju polskich 
gwar w czonych w wi ksze jednostki czyli dialekty. 

Podobnie jak chroni si  ró norodno  biologiczn , powin-
no chroni  si  ró norodno  kulturow , czyli te  bogactwo 
gwar. W szeroko poj tym programie ustawicznej edukacji 
regionalnej – obserwujemy zjawisko rewitalizacji gwar, co 
b dzie m.in. przedmiotem obrad podczas wrze niowej konfe-
rencji naukowej w Krakowie, na któr  przygotowuj  referat 
o ywotno ci gwar kociewskich we wspó czesnych tekstach.

Odwo ania:
1 Por. Teki Kociewskie 8, Oddzia  Kociewski ZKP w Tczewie, 2014, 

s. 46-60, tu artyku  Marii Paj kowskiej Kensik
* Wywiad w ca o ci zosta  zamieszczony na stronie internetowej 

Senatu RP: www.senat.gov.pl

Dokonuj c swojego rodzaju charakterystyki pocz tku
przemian demokratycznych w Polsce w latach 1989–

1990, profesor Antoni Dudek stwierdza: „Stworzenie de-
mokratycznego, w pe ni suwerennego pa stwa, wymaga o
ogromnego wysi ku skierowanego na zasadnicz  przebudo-
w  ca ego aparatu pa stwa. Tymczasem ani premier Mazo-
wiecki, ani nikt inny w obozie >>Solidarno ci<<, nie dyspo-
nowa  nawet ogólnikowym planem takiej przebudowy. Co 
gorsza, w przeciwie stwie do spraw gospodarczych, w któ-
rych punkt wyj cia wygl da  podobnie, nie zdo ano wy-
pracowa adnego spójnego programu demonta u struktur 
PRL-owskich. W rezultacie proces ten przebiega  w sposób 
chaotyczny i pozbawiony wewn trznej logiki, a jego tem-
po wyznacza y przeciwstawne czynniki”. Autor tej bardzo 
krytycznej diagnozy wskazywa  jednak na pewien wyj tek.
By a nim przeprowadzona w 1990 roku reforma samorz du
terytorialnego, któr  Antoni Dudek – jak si  wydaje zupe -
nie zasadnie – uznaje za najwa niejsze osi gni cie rz du
Tadeusza Mazowieckiego w kwestii polityki wewn trznej.
Mia a ona g ównie na celu likwidacj  tworzonego na wzór 
sowiecki od 1944 roku systemu rz dów terenowych, po-
zbawionego mandatu spo ecznego, oddaj c w adz  posia-
daj cym autentyczne poparcie, demokratycznie wybranym 
przedstawicielom spo eczno ci lokalnych. W tym nowym 
uj ciu samorz d terytorialny mia  sta  si : „szko  demokra-
cji i ku ni  nowych elit lokalnych i regionalnych”, jak po 
latach wskazywali Jerzy Regulski i Micha  Kulesza, jedni 
z twórców omawianej reformy. Droga do „wzi cia swoich 
spraw we w asne r ce” by a jednak d uga i nie atwa. W ca-
ym kraju g ówny ci ar prac na rzecz demokratyzacji lokal-

nych samorz dów spad  na dzia aczy oddolnych inicjatyw 
obywatelskich. Nie inaczej by o tak e i w Tczewie.

Pó n  wiosn  1989 roku w grodzie Sambora, tak jak 
w ca ej Polsce, sytuacja spo eczno-polityczna by a niezwy-
kle skomplikowana. Pomimo i  na szczeblu centralnym co-
raz widoczniejszy by  proces zmian demokratycznych, cze-
go symbolem sta y si  czerwcowe wybory do tzw. Sejmu X 
kadencji (zwanego popularnie „kontraktowym”), w mie cie
nadal monopol na w adz  posiada a, zdominowana przez ko-
munistów, Miejska Rada Narodowa (MRN) – instytucja, któ-
ra od marca 1945 roku by a jednym z podstawowych narz -
dzi realizowania w Tczewie polityki, której architektem by y
miejscowe struktury PPR, a nast pnie PZPR (po 1948 roku). 
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Ten powa ny dysonans pomi dzy faktycznym popar-
ciem spo ecznym a udzia em w sprawowaniu w adzy
na poziomie samorz du lokalnego, niew tpliwie by
jednym z g ównych powodów determinuj cych lokal-
nych dzia aczy opozycji demokratycznej, zwi zanych
przede wszystkim z odbudowywanymi w tym czasie 
strukturami regionalnymi NSZZ „Solidarno ”, do 
rozpocz cia dzia a  na rzecz przebudowy funkcjo-
nuj cego systemu zarz dzania miastem. Ju  pod ko-
niec czerwca 1989 roku powsta  Komitet Obywatel-
ski Okr gu Tczewskiego, którego inicjatorami byli 
m.in. liderzy Obywatelskiego Konwentu Wyborczego 
„Solidarno ” okr gu wyborczego nr 23. Niezwyk a
dynamika ówczesnych wydarze  spowodowa a, i
zaledwie po kilku tygodniach, 13 lipca, struktura ta 
przekszta ci a si  w Obywatelski Ruch Samorz dowy
Okr gu Tczew – Starogard Gda ski – Pruszcz Gda -
ski, sk adaj cy si  z 11 Komitetów Obywatelskich 
funkcjonuj cych w regionie. Jednym z liderów nowo 
powo anego cia a by  – jak wskazuje Jan Kulas – Cze-
s aw Czy . Najwi ksz  rol  w przemianie tczewskie-
go samorz du mia a odegra  struktura, która powsta a
dok adnie tydzie  pó niej.

20 lipca 1989 roku w lokalu NSZZ „Solidarno ” przy 
ul. Podmurnej 11 odby o si  spotkanie za o ycielskie Komi-
tetu Obywatelskiego (KO) Miasta Tczewa, na czele którego 
stan  wkrótce Jan Kulas, a jego zast pc  zosta  Ferdynand 
Motas. W nazwie nowo powo anej organizacji, zgodnie ze 
stanowiskiem w adz regionalnych „Solidarno ci”, nie po-
wo ano si  na powi zanie ze zwi zkiem, cho  – jak po latach 
wspomina  jej pierwszy przewodnicz cy – wspó pracowa-
no z jego tczewsk  Mi dzyzak adow  Komisj  Koordyna-
cyjn . Niew tpliwie pomoc ta by a niezwykle przydatna, 
szczególnie bior c pod uwag  ambitne cele, jakie postawi-
o sobie nowe cia o. W podpisanym tego dnia specjalnym 

o wiadczeniu o powo aniu Komitetu, którego sygnatariu-
szami by y 24 osoby, wskazywano, i : „Terenem dzia alno-
ci Komitetu Obywatelskiego jest miasto Tczew. Zamiarem 

KO jest pozyskanie wszystkich ludzi >>dobrej woli<< d -
cych do realizacji autentycznego samorz du terytorialnego 
oraz do urzeczywistnienia idei demokracji, sprawiedliwo ci
i poprawy warunków bytowych naszego miasta. Za równie 
wa ne zadania uwa a si  podj cie rzeczowej i partnerskiej 
wspó pracy z Miejsk  Rad  Narodow  oraz innymi organi-
zacjami spo eczno-politycznymi, jak równie  administracj
pa stwow . Jednak e nadrz dnym celem KO jest samo-
organizacja i integracja spo eczno ci tczewskiej”. Jednym 
z najwa niejszych zada  stoj cych przed tczewskim Ko-
mitetem Obywatelskim sta o si  nawi zanie wspó pracy
z MRN poprzez wys anie swoich delegatów do jej komisji 
rzeczowych. W jednym ze swoich pierwszych komunikatów, 
pochodz cym z 18 sierpnia 1989 roku, kierownictwo KO 
wskazywa o, i  jego przedstawicielami delegowanymi do 
pracy w Radzie s  osoby posiadaj ce g ównie wykszta cenie
wy sze, a tak e odpowiednie do wiadczenie i kwalifikacje 
zawodowe, dzi ki czemu: „daj  szans  realnego wp ywu na 
prac  MRN”. Dzia alno  ta mia a – jak podawano w tym 
samym dokumencie – pozwoli : „zebra  cenne do wiadcze-
nie do pracy publicznej w przysz o ci, jak równie  umo li-
wi  >>nauk << wspó odpowiedzialno ci za losy w asnego
miasta”. „Nauk ” t  starano si  równie  uzyska  poprzez 
zapraszanie na posiedzenia Komitetu, które odbywa y si
najpierw co dwa tygodnie, a od wrze nia 1989 roku co ty-
dzie , kierowników ró nego rodzaju instytucji publicznych, 
czy te  zak adów pracy funkcjonuj cych w grodzie Sambo-
ra, jak np. prezydenta miasta Czes awa Glinkowskiego, czy 

te  ówczesnej przewodnicz cej tczewskiej MRN W adys a-
wy Podciborskiej.

Dzia alno  KO nie ogranicza a si  jednak wy cznie
do przygotowania przysz ych kadr samorz dowych. Nie 
mniejsze starania czyniono w celu m.in. popierania rozwoju 
inicjatywy prywatnej w yciu gospodarczym miasta. Przy-
k adowo w listopadzie 1989 roku Janusz Mi kiewicz, jeden 
z za o ycieli Komitetu, informowa  jego w adze o tym, i
uda o mu si  wymóc na kierowniku Wydzia u Handlu tczew-
skiej MRN oraz szefie Powszechnej Spó dzielni Spo ywców
przekazanie w „prywatne r ce” 1-2 osobowych sklepów 
spo ywczych. Nie by  to jednak jedyny sukces na tej niwie. 
Jeszcze w tym samym miesi cu dzia acze KO zostali wspó -
organizatorami forum spo eczno-gospodarczego w Tczewie. 
Starano si  równie  podejmowa  dzia ania na rzecz ycia
kulturalnego miasta. Do najwi kszych osi gni  Komitetu 
na tej p aszczy nie nale a  udzia  w organizacji tczewskich 
obchodów 71. rocznicy odzyskania niepodleg o ci oraz 70. 
rocznicy powrotu Polski do morza. Podejmowano równie
inicjatywy, których celem by o przywrócenie historycznych 
nazw ulic Tczewa, zmienionych w okresie rz dów komuni-
stycznych (jak np. pl. Pi sudskiego, czy ul. Paderewskiego). 

Podj ta w 1990 roku na szczeblu centralnym decyzja 
o przeprowadzeniu tak oczekiwanych wyborów samorz do-
wych skierowa a dzia alno  tczewskiego KO na zupe nie
nowe tory.

Pierwsze, intelektualne przygotowania do reformy admi-
nistracji terytorialnej zosta y powzi te jeszcze na prze omie
lat siedemdziesi tych i osiemdziesi tych. Pomimo niezwykle 
zmiennej i napi tej sytuacji politycznej w nast pnym dzie-
si cioleciu, szeroko poj ty obóz opozycji demokratycznej 
nie porzuci  planów jej przeprowadzenia. Mo e o tym wiad-
czy  chocia by fakt, i  w ramach utworzonego, w grudniu 
1988 roku, Komitetu Obywatelskiego przy Przewodnicz -
cym NSZZ „Solidarno ” dzia a a komisja ds. samorz du
terytorialnego. Po czerwcowych wyborach prace nad refor-
m , pomimo zdecydowanego sprzeciwu komunistów, prze-
j  nowo wybrany parlament, w ramach którego powo ano
dwie komisje samorz dowe – sejmow  pod przewodnictwem 
Waleriana Pa ki oraz senack , na czele której stan  Janusz 
Regulski. Ten ostatni zosta  nawet powo any, we wrze niu
1989 roku, przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na sta-
nowisko pe nomocnika rz du ds. reformy samorz du teryto-

Zaproszenie na spotkanie Komitetu Obywatelskiego
Ze zbiorów MBP w Tczewie
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rialnego. Przyspieszenie nast pi o jednak dopiero w styczniu 
1990 roku. Rada Ministrów podj a wówczas decyzj  o przy-
spieszeniu wyborów samorz dowych, skracaj c jednocze -
nie kadencj  rad narodowych, która mia a pocz tkowo trwa
do 1992 roku. Nast pnie, 8 marca 1990 roku, Sejm uchwali
dwie ustawy, które zasadniczo zmienia y ustrój samorz du
terytorialnego. Pierwsza z nich likwidowa a rady narodowe, 
oddaj c w adze w r ce rad gmin i miast. Druga wprowadza-
a zupe nie now , w pe ni demokratyczn  ordynacj  wybor-

cz . Jak wskazuje Andrzej Piekara: „Ordynacja wyborcza 
stwarza a spo eczno ciom lokalnym niemal nieograniczone 
– pod wzgl dem ilo ciowym – mo liwo ci zg aszania kan-
dydatów na radnych albo odpowiednio na listy kandydatów. 
W warunkach pe nej swobody politycznej, kiedy zg asza
kandydatów mog y zarówno grupy obywateli, jak i ich partie 
lub inne organizacje, zaistnia y sprzyjaj ce okoliczno ci do 
autentycznego i kreatywnego pobudzenia lokalnego ycia
spo eczno–politycznego, a zw aszcza aktywno ci spo ecznej
mikro rodowisk”. Niew tpliwie wspomniane ustawy stawa-
y si  trudnym do przecenienia or em w r kach d cych

do odbudowania w pe ni demokratycznego samorz du lokal-
nych spo eczno ci.

Komitet Obywatelski Miasta Tczewa prac  nad przy-
gotowaniem wyborów rozpocz  ju  w pierwszej po owie
stycznia 1990 roku. Wówczas to, na mocy uzgodnie  zawar-
tych z tczewsk  Mi dzyzak adow  Komisj  Koordynacyjn
„Solidarno ci”, powo ano do istnienia: Sztab Wyborczy, Ko-
misj  Programow , a tak e Komisj  Kwalifikacyjn  ds. Pra-
wyborów. W ramach tej wspó pracy podj to równie  decyzj
o wystawieniu wspólnej listy wyborczej, nazwanej „Solidar-
no ciowo–Obywatelsk ”, której pe nomocnikiem zosta  Ma-
rek Piwo ski. Jednak nawet poparcie, udzielone przez ciesz c
si  ogromnym poparciem spo ecznym organizacj  zwi zkow ,
nie gwarantowa o jeszcze zwyci stwa wyborczego. Uwag
na to zwraca  Ferdynand Motas, który na jednym z posiedze
tczewskiego KO wskazywa  na: „znu enie i zm czenie spo e-
cze stwa”, dodaj c przy tym, i : „W przysz ych wyborach sa-
morz dowych has a „S[olidarno ci]” mog  okaza  si  niewy-
starczaj ce. Aby je wygra , musimy wypracowa  atrakcyjny 
program wyborczy”. Niew tpliwie podzielaj cy jego obawy 
pozostali cz onkowie Komitetu rozpocz li prace nad przygoto-
waniem odpowiedniego programu. Zaj  si  tym, wspomniany 
ju , Komitet Wyborczy. Chc c, aby opracowywany program 
dotyka  jak najszerszej problematyki, jego twórcy podzielili go 
na cztery bloki tematyczne: problematyka spo eczna; zagad-
nienia ekonomiczne; gospodarka przestrzenna, budownictwo 
i ochrona rodowiska; ochrona zdrowia, kultura, o wiata oraz 
kultura fizyczna. Niemniej przygotowanie oferty wyborczej dla 
mieszka ców Tczewa nie ogranicza o si  wy cznie do przy-
gotowania odpowiedniego planu zmian. Równie du o si  zaan-
ga owano w dobór odpowiednich kandydatów na radnych.

Dzia acze tczewskiego Komitetu Obywatelskiego posta-
nowili odej  od dotychczas stosowanej przez stron  obozu 
w adzy praktyki polegaj cej na odgórnym uk adaniu list wy-
borczych, o sk adzie których decydowa y cz ciej kwestie 
ideologiczne, a nie rzeczywiste kompetencje. Postanowiono 
postawi  na zupe nie demokratyczne prawybory, które mia-
y wybra  najlepszych kandydatów na radnych. Nie by o

to jednak zadanie atwe. Wed ug Jana Kulasa, szukanie od-
powiednich osób mia o zaj  ponad dziesi  tygodni. Naj-
wa niejszymi warunkami stawianymi potencjalnym kandy-
datom by y: uto samianie si  z szeroko poj tymi idea ami
„Solidarno ci”, posiadanie zaufania swojego rodowiska
oraz okre lonych kwalifikacji. Okazj  do zaprezentowania 
si  by y m.in. organizowane spotkania przedwyborcze (np. 
16 marca 1990 roku takie spotkanie odby o si  na tczewskim 

Czy ykowie). Jednak pierwszym wa nym sprawdzianem 
dla kandydatów na kandydatów by a I tura prawyborów, 
która odby a si  29 marca. Wówczas to walcz cy o nomi-
nacje stan li przed Komisj  Kwalifikacyjn  i zaproszonymi 
mieszka cami miasta. Wy onione w wyniku tej prezentacji 
43 osoby wzi y udzia  w II turze prawyborów, która odby-
a si  7 kwietnia w Tczewskim Domu Kultury. Po siedmiu 

godzinach prezentacji swoich programów oraz odpowiedzi 
na pytania od zebranych, w ród których znalaz a si  m.in. 
ówczesna wicemarsza ek Sejmu Olga Krzy anowska, uda o
si  wy oni  32 osoby, które mia y stan  do walki o mandaty 
radnych w nadchodz cych wyborach.

Równie istotn  kwesti  by a tak e sprawa odpowied-
niego wypromowania kandydatów oraz wypracowanego 
programu wyborczego. Tczewski KO i zwi zane z nim ro-
dowiska mia y, co by o zjawiskiem ogólnokrajowym, do
ograniczone mo liwo ci na tym polu. Ogromne znaczenie 
mia o wsparcie dziennikarzy „Gazety Tczewskiej”, którzy 
regularnie na jej amach informowali o poczynaniach sa-
mego Komitetu, jak i popieranych przez niego kandydatów. 
Przyk adowo – w numerze z kwietnia 1990 roku opubli-
kowano specjalny komunikat KO, w którym nawo ywano
m.in. na potrzeb  mobilizacji, wskazuj c, i : „Po raz pierw-
szy od stopnia zaanga owania ka dego z nas, od naszej 
aktywno ci i ofiarno ci zale y los naszego miasta. Sami 
bezpo rednio zdecydujemy o naszej przysz o ci. Ca kowi-
cie demokratyczne wybory daj  nam wielk  szans  bycia, 
stania si  prawdziwymi wspó gospodarzami miasta. Organi-
zacja wyborów b dzie wymaga  od nas wielkiego wysi ku”.
„Gazeta Tczewska” wyda a równie  specjalne wydanie wy-
borcze, w którym znalaz  si  m.in. program wyborczy Ko-
mitetu, a tak e sylwetki wszystkich wystawionych na Li cie
Solidarno ciowo–Obywatelskiej kandydatów. Oczywi cie,
borykano si  tak e z niema ymi problemami. Jednym z naj-
wa niejszych by y stosunkowo niewielkie rodki finansowe, 
które mo na by o przeznaczy  na prowadzenie kampanii. 
Jak podnoszono na jednym z posiedze  KO, koszt wydruko-
wania jednego plakatu wyborczego wynosi  tysi c z otych,
natomiast sam fundusz wyborczy wynosi  tylko troch  wi -
cej ni  1,2 miliona. Pomimo jednak tych przeciwno ci zbli-
aj ce si  wybory mia y przynie  pe ne zwyci stwo.

W odbytym w niedziel  27 maja 1990 roku g osowaniu
84% bior cych w wyborach mieszka ców grodu Sambora 
popar o List  Solidarnosciowo-Obywatelsk . Zapropono-
wani przez tczewski KO i lokalne struktury „Solidarno ci”
kandydaci zdobyli 27 z 32 mandatów przysz ej Rady Miasta 
(pozosta e pi  przypad o osobom zg oszonym przez Sto-
warzyszenie Regionalne). Dawa o im to mo liwo  samo-
dzielnych rz dów w Tczewie. Pewnego rodzaju cie  na ten 
niew tpliwy sukces zwolenników demokratyzacji lokalnego 
samorz du rzuca a niska frekwencja, która wynios a zale-
dwie 42,5% uprawnionych do g osowania. Nale y jednak 
wspomnie , e na prawie dok adnie tym samym poziomie 
(42,27%) kszta towa a si  frekwencja w uj ciu ogólnokrajo-
wym. Wed ug Antoniego Dudka, tak niskie zainteresowanie 
wyborami samorz dowymi by o spowodowane: „z jednej 
strony poczuciem frustracji z zagubienia wielu ludzi w no-
wej rzeczywisto ci ekonomicznej, z drugiej za  niezdolno-
ci  ca ego obozu solidarno ciowego – w tym zw aszcza

rz du – do o ywienia entuzjazmu spo ecznego i u wiado-
mienia Polakom znaczenia demokracji lokalnej. Wynik wy-
borów dowiód  jednak, e >>Solidarno << jest w dalszym 
ci gu g ówn  si  polityczn  w Polsce”. 

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej 
Rady Miasta odby o si  7 czerwca 1990 roku. Wybrano na 
niej jej przewodnicz cego, którym zosta  Jan Kulas, a tak-
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e jego zast pców – Romana Bojanowskiego i Grzegorza 
Dworaka. Jeszcze na tym samym posiedzeniu omówiono 
najwi ksze bol czki, z którymi boryka  si  gród Sambora. 
Bez w tpienia by y one równie  niema ym wyzwaniem dla 
nowego Zarz du Miasta,wybranego na nast pnej sesji Rady, 
21 czerwca. Nowym prezydentem Tczewa, obrano – jak to 
okre la Jan Kulas – „prawie jednomy lnie”, Ferdynanda 
Motasa, dotychczasowego wiceprzewodnicz cego KO. Jego 
zast pc  zosta  Krzysztof Witosi ski. Ponadto w sk ad Za-
rz du weszli: Ryszard Hardt, Dariusz liwi ski, Wies aw
Michalak, Kazimierz Piontek oraz Józef Daszek. Dokonano 
równie  wyboru delegatów do Sejmiku Samorz dowego Wo-
jewództwa Gda skiego, którymi zostali: Jan Kulas, Dariusz 

liwi ski oraz Grzegorz Dworak. Zmiany w tczewskich w a-
dzach miejskich nie ogranicza y si  jednak tylko do kwestii 
personalnych. Znacz cy zwrot nast pi  równie  w sposobie 
sprawowania rz dów nad miastem. Jednym z przejawów tych 
przemian by a ich pe na transparentno . Ju  od 8 lipca 1990 
roku na amach „Gazety Tczewskiej” ukazywa a si  rubryka 
zatytu owana „Wiadomo ci z Ratusza”. Ju  w pierwszym jej 
wydaniu jej autorzy stwierdzali, i : „Jak do tej pory jedynie 
niewielu z nas orientowa o si . Co w a ciwie dzieje si  w Ra-
tuszu, w jakim stopniu radni wywi zuj  si  z obietnic i w jaki 
sposób realizuj  programy, które sformu owali w ramach 
kampanii wyborczej”. Pocz wszy od tego numeru czytelnicy 
„Gazety” mogli regularnie odnale  na jej stronach informacje
o podejmowanych uchwa ach, czy te  o arkanach funkcjo-
nowania tczewskiego Urz du Miejskiego. Innym przejawem 
pe nej demokratyzacji i transparentno ci funkcjonowania 
w adz miejskich by o og oszenie, 22 lipca 1990 roku, otwar-
tego konkursu na stanowisko wiceprezydenta Tczewa. Cho
podobne praktyki by y do  cz ste przed wybuchem II woj-
ny wiatowej, po ponad czterdziestu latach sprawowania w a-
dzy przez komunistów mog y one stanowi  pewnego rodzaju 
novum. By  to jednak dopiero pocz tek zmian, maj cych na 
celu wprowadzenie wspólnoty samorz dowej, której ramy 
stworzy y ustawy z 8 marca 1990 roku.

***

Wy onione w pierwszych zupe nie wolnych wyborach 
w Polsce i Europie rodkowo – Wschodniej nowe w adze
samorz dowe Tczewa stan y bez w tpienia przed nie-
atwym zadaniem. Nie sposób nie zgodzi  si  z Barbar

Okoniewsk  i Markiem Sta ewskim, którzy wskazywali, 
i  na barki przejmuj cej rz dy w grodzie Sambora opozy-
cji spad y nieuniknione koszty przemian ekonomicznych 
i gospodarczych dokonuj cych si  w Polsce, których ci nie 
byli w stanie ponie . Bardzo szybko zacz y pojawia  si
problemy, z którymi nowi w odarze miasta, cz sto dopiero 
poznaj cy arkany w adzy, nie byli sobie w stanie poradzi .
Nowe w adze miejskie musia y liczy  si  z niezadowoleniem 
mieszka ców miasta, których coraz bardziej dotyka o rosn -
ce bezrobocie i widoczny spadek poziomu ycia. To w a -
nie to rozgoryczenie rzutowa o na pó niejsze, cz sto bardzo 
krytyczne, oceny dzia alno ci I kadencji nowej Rady Miasta, 
czy te  samego odrodzonego samorz du. Nale y jednak przy 
tym pami ta , i  to praca i wysi ek dzia aczy rodowisk sku-
pionych wokó  tczewskiego KO i lokalnych struktur NSZZ 
„Solidarno ” na rzecz demokratyzacji w adz administracji 
terenowej sta y si , pomimo faktycznych i rzekomych b -
dów przez nie pope nianych, fundamentem rozwoju grodu 
Sambora w nast pnych latach.

mzk

Jan III Sobieski by  królem polskim w latach 1674-1696. 
Zapami tali my go z wiktorii wiede skiej w 1683 roku, 
gdzie dowodz c wojskami sprzymierzonymi, w któ-

rych g ówn  rol  odegra y oddzia y polskie, pokona  wojska 
tureckie ratuj c katolick  Europ  przed pochodem muzu ma-
nów. Ale tematem tego referatu nie jest Sobieski – król polski, 
a Sobieski – starosta gniewski, dlatego pierwsze kilka zda
referatu po wi c  Gniewowi. 

Gniew le y w wid ach utworzonych przez rzek  Wis
oraz uchodz c  do niej Wierzyc . Najstarsze lady osadni-
ctwa archeolodzy datuj  na oko o 2500 lat przed nasz  er .
Pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z 1229 roku, kiedy to 
Gniew otrzymali oliwscy cystersi. W II po owie XIII wieku 
Sambor II, cho  sam pozbawiony ju  w adzy nad swoim ksi -
stwem przez M ciwoja II, odebra  Gniew cystersom i w 1276 
roku przekaza  go Krzy akom w zamian za pomoc w walce 
ze swoim bratankiem, M ciwojem II. Zakon, dla którego by a
to pierwsza posiad o  na lewym brzegu Wis y, przej  gród 
ostatecznie w 1282 roku. Strategiczne po o enie grodu spo-
wodowa o, e Krzy acy niezw ocznie przyst pili do budowy 
w asnego zamku. Po zako czeniu pierwszego etapu budowy 
(ok. 1297 roku) lokowali tu miasto na prawie che mi skim
i rozpocz li akcj  osadnicz . Po opanowaniu w latach 1308-
1309 Pomorza Gda skiego przez zakon krzy acki, Gniew sta
si  siedzib  komturii. Podczas wojny trzynastoletniej z Kró-
lestwem Polskim, zamek cz ciowo sp on . Na mocy II Po-
koju Toru skiego, zawartego w 1466 roku, zamek zosta  w -
czony do Polski. Komturstwo gniewskie, podobnie jak inne 
ziemie stanowi ce w asno  Zakonu, przesz o na w asno
skarbu Korony. Zamek, odbudowany z wojennych zniszcze ,
sta  si  siedzib  niegrodowego starostwa i rezydencj  staro-
sty. Od tego czasu Gniew mia  wielu starostów, ale dla przed-
stawianej tu historii wa ny jest fakt, i  w latach 1623-1656 
starost  gniewskim by  ksi  Albrecht Stanis aw Radziwi .
W tym czasie zamek dwukrotnie dozna  ogromnych zniszcze
– w czasie wojny polsko-szwedzkiej w latach 1626-1629, gdy 
w okolicach toczy y si  intensywne walki oraz podczas wojny 
szwedzkiej w latach 1655-1660. Po mierci ksi cia Radziwi -
a (zm. 12 listopada 1656 roku) starostwem zarz dza a jego 
ona, Krystyna Anna. To ona w 1665 roku spisa a kontrakt 

z Sobieskim, zgodnie z którym po jej mierci mia  on przej
starostwo, co sta o si  16 marca 1667 roku.

Powró my do bohatera tego referatu. Jan Sobieski uro-
dzi  si  w Olesku ko o Kamienia 17 sierpnia 1629 roku. By
drugim synem Jakuba, wojewody ruskiego, pó niejszego
kasztelana krakowskiego i Zofii Teofili, z domu Dani owicz,
wnuczki hetmana Stanis awa ó kiewskiego. W 1640 roku 
wyjecha  do Krakowa, gdzie uczy  si  w Collegium Nowo-
dworskiego, a w latach 1643-1646 studiowa  na Wydziale 

Niniejszy referat zosta  wyg oszony przez 
autora12 kwietnia 2015 roku podczas spot-
kania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 
w zwi zku z obraniem Jana III Sobieskiego 
na patrona Klubu.
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Zameka w Gniewie (widok wspó czesny)
Zdj cie ze zbiorów Krzysztofa Kowalkowskiego

Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Po uko czeniu stu-
diów przez dwa i pó  roku podró owa  po krajach Europy 
Zachodniej, co stanowi o uzupe nienie jego wykszta cenia.
Po powrocie do kraju Jan Sobieski otrzyma  po swoim ojcu 
starostwo jaworowskie. Gdy w 1648 roku wybuch o po-
wstanie Kozaków pod wodz  Bohdana Chmielnickiego, 
wzi  udzia  w walkach. Zosta  ci ko ranny w bitwie pod 
Beresteczkiem (28-30 czerwca 1651 roku), a po powro-
cie do zdrowia powróci  do s u by i bra  udzia  w obronie 
twierdzy waniec na Ukrainie w 1653 roku oraz w dniach 
29 stycznia-2 lutego 1655 roku w bitwie pod Ochmatowem.

W pierwszym okresie najazdu szwedzkiego w 1655 roku 
Jan Sobieski jako pu kownik wojsk kwarcianych wraz z in-
nymi wielmo ami przeszed  na stron  szwedzk . Jednak e
24 marca 1656 roku opu ci  szeregi wojsk szwedzkich i wal-
czy  przeciw nim w Wielkopolsce i Prusach Królewskich 
pod komend  Jerzego Lubomirskiego (od 1657 roku hetmana 
polnego koronnego). W dniu 26 maja 1656 roku król awan-
sowa  Sobieskiego na chor ego koronnego, a w 1658 roku 
na stopie  pu kownika królewskiego. Gdy Jerzy Lubomirski 
za wywo anie rokoszu zosta  29 grudnia 1664 roku pozba-
wiony dotychczas sprawowanych funkcji, Sobieski otrzyma
po nim urz d marsza ka wielkiego koronnego, a po mierci
Stefana Czarneckiego, zosta  mianowany w 1665 roku het-
manem polnym koronnym.

Gdy Tatarzy, wsparci przez Kozaków w 1667 roku, po-
nownie zaatakowali Polsk , Sobieski wykaza  si  doskona-
ym talentem militarnym odnosz c zwyci stwo w bitwie pod 

Podhajcami, zako czone 16 pa dziernika 1667 roku trakta-
tem pokojowym. Otworzy o mu ono drog  do bu awy hetma-
na wielkiego koronnego, któr  otrzyma  od Jana Kazimierza 5 
lutego 1668 roku. W ten sposób Jan Sobieski zdoby  dwie naj-
wa niejsze godno ci pa stwowe w Koronie i wyrós  na jedn
z pierwszych osobisto ci w pa stwie. Przegrana w 1672 roku 
wojna z Turcj , w której Polska straci a m.in. twierdze wa-
niec i Kamieniec Podolski, zako czy a si  niekorzystnym dla 
Rzeczypospolitej traktatem buczackim. Polska nie pogodzi a
si  z utrat  Podola i ziem na po udniowym wschodzie i armia 
pod wodz  hetmana Sobieskiego 11 listopada 1673 roku po-
kona a pod Chocimiem znacznie liczniejsze wojska tureckie. 
Gdy trwa y walki z Turkami, we Lwowie 10 listopada, zmar
król Micha  Korybut Wi niowiecki. W dniu 21 maja 1674 
roku na króla Rzeczypospolitej zosta  wybrany Jan Sobieski, 
ale ze wzgl du na wojn  z Turcj , uroczysta koronacja jego 
i Marii Kazimiery odby a si  dopiero 2 lutego 1676 roku. 

Kilka lat spokoju przerwane zosta o w 1683 roku, gdy 
Turcja wyruszy a na podbój Austrii. Wówczas wojska pol-
skie pod wodz  Jana III Sobieskiego ruszy y z odsiecz , za-
ko czon  ogromnym sukcesem i pogromem Turków. Król 

jednak nie dla wszystkich by  bohaterem. Przez ca y okres 
swego panowania musia  zmaga  si  z poczynaniami opo-
zycji, która wielokrotnie chcia a doprowadzi  do usuni cia
go z tronu. W 1689 roku z tego powodu Polska znalaz a si
nawet u progu wojny domowej. W ko cu Sobieski, rozgory-
czony kl skami militarnymi dwóch swoich wypraw do Mo -
dawii (w 1686 i 1691 roku) oraz niepowodzeniem swoich 
planów politycznych i dynastycznych, zacz  coraz cz ciej
usuwa  si  do swojej rezydencji w Wilanowie, któr  kupi
w 1677 roku. Tam te  zmar  po d ugiej chorobie 17 czerwca 
1696 roku. Pogrzeb króla odby  si  w ko ciele kapucynów 
w Warszawie, a jego cia o, pocz tkowo w tym ko ciele z o-
one, przeniesiono w 1734 r. do Krakowa, i uroczy cie po-

chowano 15 stycznia w krypcie w. Leonarda na Wawelu. 
Powró my do ycia osobistego króla. Zawar  on 5 lipca 

1655 roku zwi zek ma e ski z Mari  Kazimier  d’Arquien, 
wdow  po wojewodzie sandomierskim, Janie Zamoyskim. 
D ugoletnia mi o  Jana i Marysie ki zas yn a mi dzy in-
nymi dzi ki bogatej korespondencji, b d cej jednym z naj-
pi kniejszych przyk adów polskiej epistolografii mi osnej
XVII wieku. Z ma e stwa z Mari  Sobieski doczeka  sie 
czterech synów: Jakuba Ludwika (1667-1737), kandydata 
do korony polskiej oraz tronu mo dawskiego, Aleksandra 
Benedykta (1677-1714), Konstantego W adys awa (1680-
1726) i urodzonego w 1683 roku Jana, który zmar  w wieku 
dwóch lat oraz córek: Teresy Teofilii, która zmar a nied ugo
po urodzeniu w 1670 roku, Adelajdy Ludwiki (1672-1677), 
Marii Teresy (1673-1675) i Teresy Kunegundy (1676-1730), 
pó niejszej ony elektora bawarskiego.

Jak ju  wcze niej wspomnia em, hetman koronny Sobie-
ski starostwo gniewskie przej  w 1667 roku. Do starostwa 
tego nale a y wówczas wsie: Tymawa, Piaseczno, Jele , Bie-
lawy, Szprudowo, Bobowo, Rajkowy, P czewo, Wolental, D -
brówka, Wysoka, Zelgoszcz, folwarki Bukowiec i Wda, Gro-
nowo, Ciep e, Brody, a ponadto karczmy, jeziora, pastwiska 
i lasy. Sobieski potrzebowa  du o pieni dzy, aby odbudowa
zamek i wsie ze zniszcze . Trudno dzi  okre li , jak cz sto
bywa  w Gniewie, ale podczas pierwszych swoich tu poby-
tów musia  zamieszkiwa  w niewielkim budynku wchodz -
cym w sk ad zamkowego przedbramia, poniewa  sam zamek 
zanadto by  zniszczony. Zachowa a si  informacja o wizycie 
Sobieskiego 29 pa dziernika 1668 roku w Pelplinie w opac-
twie cystersów, gdzie zosta  go cinnie przyj ty przez opata. 
Kronikarz pelpli ski zapisa , e Sobieski i magnaci, którzy 
mu towarzyszyli, rezydowali jaki  czas w Gniewie. Podczas 
jednego z pobytów, w dniu 10 listopada 1668 roku nada
przywilej dla muzyków przy gniewskim ko ciele. Na jego 
mocy muzycy otrzymali wy czne prawo grania na chrzci-
nach, weselach, odpustach, biesiadach i jarmarkach, jakie 
odbywa y si  we wszystkich wsiach i folwarkach wchodz -
cych w sk ad starostwa. Przywilej ten Sobieski, ju  jako król, 
potwierdzi  12 marca 1689 roku. Pragnienie przywrócenia 
wietno ci starostwu opisa  król w swoich listach do Mary-

sie ki. W li cie z 22 lutego 1668 roku pisze do ony: Teraz na 
wiosn  wyprawuj  sze  szkut zbo a, na których b d  i woski.
W innym li cie, z 23 czerwca 1970 roku, pisa : Da em zrazu 
zaraz na zapomo enie tysi c talerów, pos a em wo ów trzysta 
kilkadziesi t, i zbó  podobno ró nych dwie szkucie, co czyni 
pod dwadzie cia tysi cy, a stamt d chyba mi sardele albo mi-
nogi przywioz ”. Starostwo gniewskie w tym okresie, wobec 
sta ego zagro enia maj tków rodowych Sobieskiego na Rusi 
Czerwonej, Podolu i Wo yniu, mia o dla niego du e znacze-
nie, gdy  umo liwia o hodowl  byd a i koni.

W 1672 roku, w okresie ci kich walk z Turkami, którzy 
najechali Polsk  i podeszli a  pod Zamo , Sobieski dla bez-
piecze stwa rodziny wys a  j  do Gniewa i tu, w pa dzier-
niku, Maria Kazimiera urodzi a córk  Adelajd . Tam te
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Pomnik Jana III Sobieskiego w Gda sku
Zdj cie ze zbiorów Krzysztofa Kowalkowskiego

wys a  swój skarbiec. Tu tak e sp dzi  w 1673 roku wi ta
Bo ego Narodzenia. Po zwyci skiej bitwie pod Chocimiem 
ufundowa  w ko ciele w Piasecznie, w miejsce zniszczo-
nego podczas wojen szwedzkich stropu, nowe przepi kne
sklepienie nad trzema nawami ko cio a, zwie czone jego 
królewskim herbem.

Po wyborze na króla Sobieski powinien by  zwróci
starostwo, ale zatrzyma  je dowodz c, e to ekwiwalent za 
pieni dze, jakie po yczy  królowi Micha owi Korybutowi 
Wi niowieckiemu. W 1676 roku sejm uzna  roszczenia kró-
la i odda  starostwo gniewskie rodowi Sobieskich na cztery 
pokolenia. W tym te  roku w sierpniu w Gda sku go ci a
Maria Kazimiera. Podczas pobytu na zamku gniewskim 
uda a si  do Piaseczna na odbywaj cy si  tam odpust, aby 
modli  si  w intencji zwyci stwa Sobieskiego w walkach 
z Turkami. 

W II po owie 1677 roku i w styczniu 1678 roku Sobieski 
przebywa  w Gda sku, dok d wyp yn  z Warszawy (21 maja 
1677 roku) wraz z dostojnikami i cz ci  dworu wi lanymi
statkami, odwiedzaj c po drodze m.in. P ock, Toru  i Che -
mno. 24 czerwca w Gniewie obchodzi  swoje imieniny, na 
których by  m.in. opat pelpli ski, Aleksander Wolf. Zapewne 
podczas tego pobytu Sobieski nada  Janowi Kleyna przywilej 
na m yn w Skórczu, który nast pnie potwierdzi , ju  jako król, 
podczas swojego pobytu w Gda sku 20 sierpnia 1677 roku. 
W lipcu król by  m.in. w Malborku i na u awach zajmuj c
si  sprawami gospodarczymi, co spowodowa o, e jego uro-
czysty wjazd do Gda ska odby  si  dopiero 1 sierpnia 1677 
roku. Sobieski otrzyma  do dyspozycji 3 domy przy D ugim
Targu (nr 2-4). Królowa nie uczestniczy a w tej uroczysto ci
z uwagi na zaawansowan  ci . Ju  wkrótce ,9 wrze nia
1677 roku, w Gda sku urodzi a syna, Aleksandra Benedyk-
ta. Podczas tego pobytu Sobieski zainicjowa  budow  tzw. 
Kaplicy Królewskiej przy ko ciele Mariackim, dodaj c do 
pozostawionych w testamencie na ten cel 80000 z  przez pry-
masa Andrzeja Olszowskiego swoje 20000 z . Przyczyni  si
te  do powo ania nauczyciela j zyka polskiego w gda skim
Gimnazjum Akademickim, o czym pisa  w dekrecie z 12 lu-
tego 1678 roku. Rozstrzyga  tak e wiele sporów cechowych, 
czy te  sporów pomi dzy cechami z Rad  i aw , ustalaj c
m.in. zasady wyboru cz onków Trzeciego Ordynku (przed-
stawicieli pospólstwa miasta Gda ska). Go ci  tak e m.in. 
w kolegium jezuickim na Starych Szkotach, w Dworze Fer-

berów w ówczesnej wsi Lipce i u Zachariasza Zappio w jego 
letnim dworze „Przy Zielonej Studni”. W dniu 3 pa dziernika
1677 roku Sobieski nada  przywilej dla so tysów wsi Skórcz 
Paw owi i Janowi P czkom, a tak e przywileje dla mieszka -
ców miast i wsi mieszkaj cych poza starostwem. Tak na przy-
k ad: 4 pa dziernika 1677 roku nada  przywilej „obra nikom”
w Skarszewach, upowa niaj cy ich do sprzeda y obrazów 
w Koronie, na Litwie i Rusi, a 24 wrze nia 1678 roku nada
przywilej Bractwu Strzeleckiemu Królewskiego Miasta Sta-
rogard. Oczywi cie odwiedza  tak e swoj  siostr  Katarzyn
Radziwi  w Rzucewie, udaj c si  na polowania w okoliczne 
lasy. Król wyjecha  z Gda ska 14 lutego 1678 roku. W Gnie-
wie po raz ostatni by  w 1678 roku i zapewne wtedy obejrza
pa ac, który kaza a wybudowa  dla siebie królowa Maria Ka-
zimiera. Jego budow  król nie by  zachwycony, ale poniewa
kocha  bardzo swoj on , niezbyt protestowa .

Nale y tu doda , e Jan III Sobieski wspomaga  te  dzia-
alno  Jana Heweliusza, uczonego, ale i browarnika. Zwol-

ni  go od wszelkich podatków od browarów, a w 1679 roku, 
po wielkim po arze jego domów i obserwatorium, uwolni
od akcyzy s ód dostarczany do jego browarów. Gda szcza-
nie cenili króla i pilnie ledzili jego zwyci stwa. Wygran
bitw  pod Chocimiem w 1673 roku uczczono w Gda sku
salwami armatnimi i dzi kczynnym nabo e stwem oraz 
wydaniem poematu. Rozgromienie Turków pod Wiedniem 
sta o si  okazj  do wielu uroczysto ci, specjalnych mszy, 
pokazów oraz wybicia medalu z podobizn  króla. Po mier-
ci Sobieskiego starostwo przesz o we w adanie jego ony, 
Marii Kazimiery. Zrzek a si  go w 1699 roku, wyje d aj c
do Francji. Po niej starost  do 1724 roku by  Micha  Za-
moyski.

Pomnik Jana III Sobieskiego, dzi  tak dobrze znany 
wszystkim mieszka com Gda ska i zwiedzaj cym, zosta
odlany z br zu w 1897 roku i ustawiony na lwowskich Wa-
ach Hetma skich. Po II wojnie wiatowej przywieziono go 

do Polski i ustawiono w Wilanowie. Dopiero w 1965 roku, 
w trakcie Dni Gda ska, pomnik autora wiede skiej wiktorii 
znalaz  si  w mie cie nad Mot aw .



14 KMR

WOKÓ  KRAZIEWICZOWSKIEJ MY LI

MARCIN K ODZI SKI

Tablica ku czci pomordowanych 
Dar...

…przesz o  jest dan , której nic ju  nie zmieni. Ale znajomo
przesz o ci jest zmienn , ulegaj c  ci g emu przekszta ceniu
i doskonaleniu.

Marc Bloch o obserwacji historycznej1.

Brak prowadzenia przez lata wielow tkowych i em-
pirycznych bada  historii Tczewa spowodowa , i
w przestrzeni publicznej nadal funkcjonuje bardzo 

wiele niezweryfikowanych przekazów, które – zwykle po-
zbawione g bszej krytyki – staj  si  swojego rodzaju „le-
gendami miejskimi”, buduj cymi cz sto wiadomo  histo-
ryczn  spo ecze stwa. Jedn  z nich jest niew tpliwie kwestia 
okoliczno ci powstania i zawieszenia tablicy upami tniaj cej
trzynastu tczewian rozstrzelanych przez hitlerowców podczas 
egzekucji publicznej, która mia a miejsce 24 stycznia 1940 
roku2. Jako pierwszy histori  kulis ods oni cia tego, znajdu-
j cego si  obecnie na ul. Lecha pomnika, opisa  Zdzis aw
Frydryszewski3, który wskazywa  m.in., i : „W nocy z 20 na 
21.09.1945 r. – z rozkazu Szefa Sztabu PUB[P]4 – wezwano 
OSP „do po aru” kaplicy cmentarnej zboru ewangelickiego. 
Tu pracowa a ju  grupa wi niów przy rozbiórce grobowca 
rodzinnego Heinów. Samochodem OSP wszystkie elementy 
[tego grobowca] przewieziono na ul. 30 stycznia tj. do sie-
dziby UB Tczew i tam na placu roz o ono. Od uczestników 
„po aru” pobrano [stosowne] o wiadczenia i nakazano [im] 
milczenie. W nocy z 4 na 5.10.[19]45 roku przekut  tablic
przewieziono na ul. Lecha – i tu, pod os on  nocy wyku-
to otwór w murze – i tablic  wmurowano!”5. Przytoczony 
fragment na lata wytworzy  obraz wspomnianej tablicy jako 
„daru” funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji, 
o czym mia wiadczy  umieszczony na niej niegdy  napis6.
Niektóre elementy historii ods oni tego 7 pa dziernika 1945 
roku pomnika mog  jednak budzi  nasze w tpliwo ci7.

W nielicznie zachowanej dokumentacji, pozostawionej 
przez lokalne struktury MO i UB, nie ma adnej wzmianki 
o przygotowaniach do uroczysto ci ods oni cia wspomnianej 
tablicy8. Jest to o tyle osobliwe, i  zwykle w swoich sprawo-
zdaniach do w adz zwierzchnich s u -
by te zaznacza y swój udzia  w takich 
przedsi wzi ciach. Przyk adowo,
w swoim listopadowym raporcie sy-
tuacyjnym Komenda Powiatowa (KP) 
MO w Tczewie zaznacza a, i  50 jej 
funkcjonariuszy asystowa o 1 listopada 
1945 roku w ekshumacji pomordowa-
nych we wrze niu 1939 roku tczewian9.
W tym kontek cie mog  nawet poja-
wia  si  w tpliwo ci co do prawdziwo-
ci relacji przedstawionej przez Zdzi-

s awa Frydryszewskiego. Nie mo emy

jednak wykluczy  jej autentyczno ci. Frydryszewski, jako 
osoba od 1945 roku zwi zana z tczewsk  Ochotnicz  Stra
Po arn , móg  faktycznie by wiadkiem opisywanych przez 
siebie zdarze , b d  te  pozna  je bezpo rednio od uczestni-
cz cych w nich stra aków. Musimy jednak pami ta , i  we 
wrze niu 1945 roku by  on stosunkowo bardzo m od  osob
(16 lat), co najprawdopodobniej mog o mie  wp yw na od-
biór tych wydarze . Poza tym nale y wzi  pod uwag , i
relacja ta zosta a przez niego spisana dopiero po kilkudzie-
si ciu latach. 

Wyniki prowadzonych w ostatnich latach kwerend wska-
zuj , i  – nawet uznaj c potencjaln  autentyczno  przedsta-
wionej historii – prezentuje ona wy cznie jeden z elemen-
tów wi kszej ca o ci. W rzeczywisto ci geneza powstania 
omawianej tablicy jest du o bardziej skomplikowana.

Najnowsze badania wskazuj , i  organizatorów ca ego
przedsi wzi cia nie nale y wcale szuka  w ród funkcjona-
riuszy lokalnych struktur MO i UB. Zupe nie nowe wiat o
na t  spraw  rzuca list Tomasza Hempowicza10 do Powiato-
wego Komitetu (PK) Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) 
w Tczewie, pochodz cy najprawdopodobniej z pa dziernika
1945 roku, który jest dotychczas jedynym znanym nam do-
kumentem z tego okresu, opisuj cym omawiane przez nas 
wydarzenia. Wskazywano w nim m.in., i : „Z inicjatywy 
tut. Powiatowego Komitetu Robotniczego PPS zosta  swego 
czasu, jak wiadomo, powo any Komitet celem uczczenia pa-
mi ci pomordowanych Polaków na placu za Stra  Po arn
w Tczewie. Poniewa  obecnie zosta a ju  umieszczona na 
miejscu stracenia tablica pami tkowa i odby y si  uroczysto-
ci z tym z czone, przeto sta o si  dalsze istnienie Komitetu 

tego bezpodstawne”11. Cho  nie dysponujemy adnymi in-
nymi ród ami wskazuj cymi na dzia alno  tego  gremium, 

mo emy wnioskowa , i  mia o ono, 
jak si  wydaje, charakter spo eczny, 
a nie partyjny. Mo e o tym wiadczy
osoba, najprawdopodobniej wchodz -
cego w sk ad Komitetu, Hempowicza, 
który nie by  zwi zany pogl dowo ani 
instytucjonalnie z adn  z si  politycz-
nych dzia aj cych wówczas legalnie 
na trenie ziemi tczewskiej12. W tym 
uj ciu u podstaw ods oni cia omawia-
nej tablicy nie le a  „dar hien” – jak 
okre la  to Zdzis aw Frydryszewski 
– a inicjatywa mieszka ców Tczewa, 

Uroczysto  wmurowania tablicy, 
7 pa dziernika 1945

Ze zbiorów MBP w Tczewie
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którzy chcieli upami tni  zamordowanych s siadów. Nie 
musi to jednak odbiera  zupe nie autentyczno ci wyda-
rzeniom przedstawionym przez twórc  cytowanej kroniki. 
Niewykluczone, i  „komitet tablicowy” zwróci  si  do lo-
kalnych struktur aparatu represji o pomoc w zorganizowaniu 
materia u na maj cy powsta  pomnik, czego efektem mog a
by  w a nie wspomniana „akcja” funkcjonariuszy Powia-
towego Urz du Bezpiecze stwa Publicznego, przeprowa-
dzona w nocy z 20 na 21 wrze nia 1945 roku. Mo na nawet 
postawi  hipotez , i  w zwi zku z nadchodz c  rocznic  po-
wstania MO zapad a decyzja o po czeniu obu uroczysto ci,
oddaj c przy tym prym przedstawicielom szeroko poj tego
aparatu represji. Mog o by to t umaczy  nie tylko sam wybór 
daty ods oni cia tablicy, 7 pa dziernika 1945 roku, ale rów-
nie  przej cie patronatu nad ca ym przedsi wzi ciem przez 
milicjantów i funkcjonariuszy UB, o czym mo e wiadczy
umieszczony pierwotnie na tablicy napis. Wyja nia o by to 
równie  przypisywane im przez Frydryszewskiego autor-
stwo ca ego przedsi wzi cia. Niestety, na obecnym etapie 
bada  nie jeste my w stanie w pe ni potwierdzi , b d  od-
rzuci  t  hipotez .

W ca ej tej sprawie niezwykle interesuj ca wydaje si  by
kwestia potencjalnego u ycia do wykonania omawianej przez 
nas tablicy skradzionej p yty nagrobnej. Poza przytaczanym 
fragmentem opracowanej przez Zdzis awa Frydryszewskiego 
kroniki, nie dysponujemy adnymi ród ami wskazuj cymi
na taki fakt, aczkolwiek wydaje si  to by  prawdopodobne. 
Przy do  du ych zniszczeniach materialnych, jakich do-
wiadczy o na skutek wojny miasto i powiat, mog a to by

Przypisy:
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Warszawa 1962, s. 83.

2 Historia Tczewa, pod red. W. D ugok cki, Tczew 1998, s. 328. 
Wed ug ustale  Stefana Linowskiego bezpo redni  przyczyn
wspomnianej egzekucji by  po ar w fabryce „Arkona”, do którego 
dosz o dzie  wcze niej, 23 stycznia 1940 roku (o wydarzeniu tym 
zobacz wi cej: S. Linowski, Dzieje Tczewa w latach 1939–1965,
Tczew 1977, s. 18–19). Nale y przy tym wspomnie , i  w ród hi-
storyków nadal trwa dyskusja odno nie wszystkich okoliczno ci
tego wydarzenia. 

3 Zdzis aw Frydryszewski (ur. 29.09.1929 r. – zm. 1.05.2007 r.), dzia-
acz spo eczny; podpu kownik po arnictwa (absolwent Szko y

Oficerów Po arnictwa); z zawodu nauczyciel; od 1945 roku zwi za-
ny z tczewsk  stra  po arn ; kronikarz jej dzia alno ci. O Zdzis awie
Frydryszewskim zobacz te : C. Glinkowski, Przywró my pami …,
Tczew 2008, s. 55.

4 Najprawdopodobniej chodzi tu o kierownika Powiatowego Urz du
Bezpiecze stwa Publicznego w Tczewie, którym w listopadzie 1945 
roku by  ppor. Jerzy Andrzejewski. O Jerzym Andrzejewskim zobacz 
szerzej: Aparat bezpiecze stwa w województwie gda skim w latach 
1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych. Informator, oprac. 
M. W gli ski, Gda sk 2010, s. 73–74.

5 Cyt. za: SHM, RSZ, 92, Kronika, oprac. Z. Frydryszewski, b.p. 
6 Przez wiele lat, o czym wiadcz  zachowane fotografie, na tablicy by

umieszczony napis o nast puj cej tre ci: „W wolnej i demokratycznej 
Polsce, cichym bohaterom za wierno  Ojczy nie w dniu pierwszego 
wi ta organów bezpiecze stwa 7 pa dziernika 1945 roku. Sk adaj

ho d: Milicja Obywatelska i Urz d Bezpiecze stwa”. Dopiero w 
1991 roku ostatnie zdanie zmieniono na: „Spo ecze stwo miasta 
Tczewa” (por P. Zieli ski, Mord na wi skim rynku. Sprawców nigdy 
nie ukarano, artyku  zamieszczony na portalu internetowym portal-
pomorza.pl: http://www.tczewska.pl/artykul/18856/mord-na-swin-
skim-rynku-sprawcow-nigdy-nie-ukarano [dost p: 1.09.2014]).

7 Warto doda , i  data 7 pa dziernika 1945 r. nie by a przypadkowa. 
By a to pierwsza rocznica powstania Milicji Obywatelskiej (por. 
Dz. U. z 1944 r., nr 7, poz. 33).

8 Co ciekawe, o samych okoliczno ciach umieszczenia wspomnianej 
tablicy w adnej ze swoich pó niejszych prac, opisuj cych histo-
ri  po arnictwa w Tczewie, nie wspomina  równie  sam Zdzis aw
Frydryszewski.

9 AIPN Gd, 05/54, t. 32, Raport sytuacyjny KP MO w Tczewie, za 
okres od 20.10.1945 do 5.11.1945 r., 4.11.1945, k. 46. Co ciekawe, 
w dokumentacji adnej z instytucji (politycznych i samorz dowych)

nie zachowa  si  jakikolwiek zapis przebiegu samych uroczysto ci
z 7 pa dziernika 1945 r. W zasadzie dysponujemy tylko kilkoma 
fotografiami z tamtych uroczysto ci, które w opracowanej przez sie-
bie kronice umie ci  Zdzis aw Frydryszewski (por. SHM, RSZ, 92, 
Kronika, oprac. Z. Frydryszewski, b.p.). 

10 Tomasz Hempowicz (ur. 22.03.1898 r. – zm. 29.09.1979 r.), dzia-
acz Stronnictwa Narodowego; prawnik (absolwent Uniwersytetu 

Pozna skiego); uczestnik I wojny wiatowej; uczestnik Powstania 
Wielkopolskiego i wojny polsko–bolszewickiej; od 1930 r. prowa-
dzi praktyk  adwokack  w Tczewie; w okresie okupacji niemieckiej 
(1939–1944) przebywa w Warszawie; w 1945 r. powraca do Tczewa, 
gdzie kontynuuje prac  w charakterze adwokata.

11 APG, PK PPS, 2626/5, Pismo Tomasza Hempowicza do PK PPS 
w Tczewie, b.d., k. 23 (mf). Sam Hempowicz stwierdza  ponadto, i
po uroczysto ciach zacz y zg asza  si  do niego rodziny ofiar terroru 
nazistowskiego z terenu ca ego powiatu, które prosi y go o wsparcie 
materialne. Wskazywa  on przy tym, i  stara  si  pomaga  krewnym 
pomordowanych w egzekucji ze stycznia 1940 r. ze rodków prywat-
nych. Hempowicz zwraca  si  jednocze nie do tczewskiego PK PPS 
z pro b  o rozpocz cie akcji pomocy dla osób, które straci y swoich 
bliskich w czasie ostatniej wojny (por. ibidem).

12 Wed ug ustale  Bogdana Rusinka i Zbigniewa Szczurka Tomasz 
Hempowicz mia  by  od co najmniej 1946 r. cz onkiem konspiracyj-
nego Stronnictwa Narodowego (jego prezesem na powiat tczewski) 
(por. B. Rusinek, Z. Szczurek, Konspiracyjne organizacje niepod-
leg o ciowe dzia aj ce na Pmorzu Gda skim w latach 1945–1955 
w wietle akt by ego Wojskowego S du Rejonowego w Gda sku,
Gda sk 1994, s. 160), 

13 Zdzis aw Frydryszewski wskazuje nawet na inskrypcje, która mia a
znajdowa  si  na zabranej w nocy z 20 na 21 wrze nia tablicy. Mia a
ona brzmie : „Hier ruhte in Gott…Herman Heine…” (por. SHM, 
RSZ, 92, Kronika, oprac. Z. Frydryszewski, b.p.).

14 Janusz Tempski (ur. 15.08.1906 r. – zm. ?), dzia acz samorz dowy;
kapitan WP; w dwudziestoleciu mi dzywojennym oficer zawodo-
wy Wojska Polskiego (m.in. w 66. Pu ku Piechoty w Che mie);
w okresie II wojny wiatowej cz onek Powsta czego Oddzia u
Partyzanckiego „Jerzyki”; w latach 1944–1945 wi zie  niemieckie-
go obozu koncentracyjnego w Stutthof, gdzie zostaje wspó organi-
zatorem obozowej konspiracji; cz onek Wydzia u Powiatowego w 
Tczewie (1945); w latach 1945–1948 radny tczewskiej PRN; od 
1947 do 1948 r. wicestarosta tczewski. 

15 APG, PRN, 1651/14, Protokó  z posiedzenia PRN w Tczewie, odby-
tego 12.07.1946 r., b.d., k. 86.

niew tpliwie jedna z najprostszych form uzyskania „budul-
ca” na nowy pomnik. Pewne w tpliwo ci mo e jednak budzi
wskazanie przez Frydryszewskiego na p yt  z grobowca ro-
dziny Hein jako na ród o materia u do wykonania po wi co-
nej pomordowanym tablicy13. Przyczyn  tej niepewno ci jest 
tre  wyst pienia Janusza Tempskiego14, który 12 lipca 1946 
roku, czyli ponad dziewi  miesi cy po ods oni ciu tego  po-
mnika, na posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej w Tcze-
wie z o y  wniosek: „o usuni cie tablicy z nagrobka Heinego 
w Tczewie, na którym wykonano wyrok S du Polskiego, a na 
nagrobku Niemcy umie cili prowokuj cy napis”15. Oczywi-
cie nie mamy pewno ci, czy przysz y wicestarosta mówi

o tej samej p ycie nagrobnej, na któr  wskazywa  Zdzis aw
Frydryszewski. Niewykluczone, i  na tczewskim cmentarzu 
znajdowa o si  wówczas wi cej grobów osób o nazwisku 
„Hein”. Mo emy postawi  jednak równie  inn  hipotez ,
cho  niezwykle trudn  do zweryfikowania. By  mo e z per-
spektywy kilkudziesi ciu lat, kiedy swoj  kronik  opracowy-
wa  Frydryszewski, na o y y si  na siebie dwie niezale ne hi-
storie. Jedna dotyczy a zabrania we wrze niu 1945 roku bli ej
nieokre lonej p yty nagrobnej przez funkcjonariuszy aparatu 
represji i stra aków, która mia a pos u y  do wykonania tabli-
cy ku czci pomordowanych. Druga odnosi a si  do demonta u
pomnika Heinego, do którego mog o doj  na wniosek Janu-
sza Tempskiego, ju  po lipcu 1946 roku. 

Mo emy mie  tylko nadziej , i  wskazane w cytacie 
rozpoczynaj cym niniejszy tekst doskonalenie znajomo ci
przesz o ci pozwoli nam kiedy  pozna  pe n  histori  tej 
tablicy.
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redniowieczne Lubiszewo
c z    d r u g a   (ostatnia)

Niezwykle ciekawym i wymagaj cym dalszych bada
jest problem archeologiczno-wykopaliskowy ziemi 
lubiszewskiej. W tym zakresie mo na ju  mówi

o pewnych sukcesach i osi gni ciach, które zasadniczo by y
przeprowadzane w XIX i XX wieku. Obecne czasy, niestety, 
sta y si  niejako „martwe” w tym zakresie. A szkoda!

Jakie s  dotychczasowe osi gni cia w zakresie bada  ar-
cheologicznych? Jednym z pierwszych badaczy prowadz -
cych wykopaliska na terenie Lubiszewa by  J. Heise. Potem 
badania prowadzili równie  inni niemieccy historycy, tacy 
jak: F. Schultz, R. Petong, E. Waschinski i H. Schuch.

Problematyka Pomorza Gda skiego, w tym równie  hi-
storia redniowiecznego Lubiszewa, znalaz a odzwiercie-
dlenie w pracach polskich historyków i uczonych, do któ-
rych m.in. nale y zaliczy : S. Kujota, G. Labud , W. g ,
E. Rozenkranza, E. Radu skiego, J. uk , J. Tyszkiewicza, 
S. Mielcarskiego, J. Powierskiego, K. Górskiego i wspó cze-
snych tczewskich historyków, a mianowicie B. liwi skiego
i K. Ickiewicza.

Nale y nadmieni , i  pomimo prowadzonych bada  na-
ukowych, ziemia lubiszewska w dalszym ci gu kryje w so-
bie wiele zagadek i nierozwi zanych problemów natury 
archeologiczno – wykopaliskowej. Do chwili obecnej nie 
przeprowadzono np. dok adnych analiz i bada  dzia alno ci
inwestycyjnej zakonu joannitów, a szczególnie ich murowa-
nego konwentu oraz kaplicy. Budowle te znajdowa y si  na 
terenie dzisiejszego przyko cielnego cmentarza.

Mo na stwierdzi , i  wspó czesne (pochodz ce w zasa-
dzie g ównie z ubieg ego wieku) badania archeologiczno–
wykopaliskowe przeprowadzone w Lubiszewie i okolicach 
zosta y zrealizowane jako plan minimum, który nie daje abso-
lutnie pe nej wiedzy na temat funkcjonowania redniowiecz-
nego Lubiszewa. Ponadto grupka archeologów – amatorów 
przyczyni a si  do deprecjacji zabytków wykopaliskowych na 
ziemi lubiszewskiej. Ich „badania” i niczym nie uzasadnione 
naukowo poszukiwania, przeprowadzone w XIX i w XX wie-
ku, cz sto k óci y si  z elementarn  wiedz  archeologiczn .
Tego typu dzia ania mia y typowo rabunkowy, kolekcjonerski 
i szabrowniczy charakter, nios cy czasami elementy pewnej 
sensacji.

Powstaje nast pne pytanie: co zdo ano do tej pory usta-
li ?

Wiemy, e w odleg o ci oko o 1150–1200 metrów na po-
udnie od parafialnego ko cio a, w linii prostej, znajduje si

niewielkie wzniesienie maj ce kszta t nieregularnego owalu. 
Miejsce to zosta o nazwane przez miejscowych mieszka -
ców „dolnym zamczyskiem”. Jak ju  wspomniano, powierz-
chowne badania tego wzniesienia przeprowadzili niemieccy 
badacze, a mianowicie J. Heis oraz R. Petong. Znaleziono 
w tym miejscu fragmentaryczn  ilo  ceramiki, cz ci ka-
miennego paleniska i przedmioty metalowe o nieznanym 
bli ej zastosowaniu.

Ks. W. ga postawi  tez , e tzw. „dolny zamek” swo-
imi pocz tkami si ga a  VII-IX wieku i jest jedn  z najstar-
szych warowni na obszarze Pomorza Gda skiego.

Grodzisko to (niektórzy historycy nazywaj  je zamkiem1),
usytuowane w pobli u jeziora, na szlaku wiod cym z Tczewa 
do Gda ska, spe nia o funkcj  stra nicy, zapewniaj c tym 
samym bezpieczn  przepraw  przez bród. Nale y te  do-
mniemywa , i  w tym w a nie miejscu funkcjonowa a sta-
cja celna, na co niew tpliwie wskazuje po o enie grodziska. 
Trzeba jednak e mie  na uwadze, e s  to niestety zbyt ubogie 
i fragmentaryczne informacje dotycz ce zagadkowej i wa nej
wczesnohistorycznej warowni redniowiecznego Lubiszewa.

Podobne, niepe ne informacje, posiadamy o drugim lu-
biszewskim grodzie, zwanym „zamczyskiem”, maj cym
charakter wy ynny. Tu najprawdopodobniej mieszka  ksi -

 Sambor II wraz ze swoj wit , a po opuszczeniu przez 
niego Lubiszewa w 1255 roku gród ten wszed  w posiadanie 
joannitów.

Archeologiczn  ciekawostk  jest niew tpliwie to, i  w Lu-
biszewie istnia y dwa grody. Tak naprawd , to trudno znale
wystarczaj ce i satysfakcjonuj ce historyka wyja nienie,
mówi ce o praktycznej przydatno ci funkcjonowania „dol-
nego zamczyska” i „zamczyska” jako integralnego systemu 
obronnego. Z zapisków historycznych wynika, e w dzielnicy 
samborowej nie mia y miejsca jakie  wi ksze walki zbrojne, 
z wyj tkiem najazdu na ziemi  lubiszewsk  przez ksi cia

wi tope ka II. Mia o to miejsce w 1229 roku i to by o jedyne 
powa niejsze wtargni cie wojsk na te tereny. Ponadto mo -
na jeszcze dodatkowo wspomnie  o dwukrotnych najazdach 
w latach 1224 i 1234 przez s siaduj ce plemiona pruskie. 
Prusowie zaatakowali Tczew i by  mo e zbli yli si  równie
do Lubiszewa, cho  pewno ci w tym wzgl dzie nie ma.

Dwa lubiszewskie grody, stanowi ce kompleks osadni-
czo–obronny, by y bez w tpienia naturalnym schronieniem 
dla miejscowej ludno ci na wypadek zbrojnych najazdów. 
Pruskie ataki i próby zdobycia Tczewa stanowi y zapew-
ne powa ny sygna  ostrzegawczy dla panuj cego ksi cia.
Szczególnie za oga „zamku dolnego”, po o onego w linii 
prostej od Tczewa nieca e 6 km, zapewne dostrzeg a gro ce
niebezpiecze stwo ze strony atakuj cych plemion pruskich. 
S  to jednak tylko przypuszczenia i hipotezy.

Na podstawie pochodz cego z 1826 roku zachowanego 
planu pomiarowego Lubiszewa, badacze okre lili z du ym
prawdopodobie stwem rozplanowanie tej miejscowo ci.
Z planu tego wynika, i  osada lubiszewska posadowiona 
zosta a na planie trójk ta. W pó nocnej jej cz ci znajdowa
si  ko ció , natomiast z wysuni tych rogów placu osady wy-
chodzi y ulice lub te  drogi, z których jedna ukierunkowana 
by a na Gda sk, za  druga na Starogard.

Z kolei od strony pó nocno-wschodniej istnia  stromy 
spad si gaj cy rzeczki Szp gawy, który nawet do czasów 
obecnych zachowa  swój zdeformowany kszta t. Z analizy 
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tego planu wynika, i  podgrodzie rozci gni te by o na prze-
strzeni oko o 550–600 metrów i usytuowane by o wzd u
g ównej, przecinaj cej je drogi. Nasuwa si  wniosek, e po-
wierzchnia podgrodzia wiadczy o jego przestrzennej wiel-
ko ci.

Zdaniem wielu historyków, etnografów i archeologów, 
konfiguracja i uk ad osady lubiszewskiej stanowi typowy 
przyk ad najstarszego rozplanowania pomorskiej wsi, sta-
nowi cego zarazem przyk ad wysoko rozwini tego podgro-
dzia.

Nie wiemy dok adnie (w oparciu o dzisiejsz  wiedz ),
czy te dwa grody by y w ca o ci murowane. Istnieje du e
prawdopodobie stwo, e istniej ca na pocz tku XIII wieku 
siedziba joannitów (konwent) by a w ca o ci murowana. 
Mo na zatem przypuszcza , e ksi  Sambor II, chc c do-
równa  zakonnikom, podj  okre lone prace kamieniarsko 
-budowlane w swoich grodziskach.

Warto w tym miejscu wspomnie  o tym, i  podczas ko-
pania grobowca w 1939 roku na miejscowym przyko ciel-
nym cmentarzu natrafiono na odcinek nieznanego muru 
o d ugo ci oko o 40 metrów2. Niestety, miejscowa ludno
rozebra a mur, ceg  przeznaczy a na w asny u ytek. Nale y
domniemywa , i  by  to fragment murowanego konwentu 
lubiszewskich joannitów. Wydaje si , i  cmentarz lubiszew-
ski kryje niejedn  zagadk  archeologiczn . Od pami tnego
1939 roku nie przeprowadzono tam adnych wykopalisk, 
poszukiwa  i bada . Zagadnienie to nale y wi c potrakto-
wa  jako aktualne i otwarte dla archeologów i historyków.

Gospodarczy obraz funkcjonowania dzielnicy samboro-
wej nale y uzupe ni  i poszerzy  o zagadnienia dotycz ce
funkcjonowania wa nych szlaków handlowych, które prze-
biega y przez ziemi  lubiszewsk . Jak wiadomo, sie  ko-
munikacyjna mia a bardzo wa ne znaczenie dla funkcjono-
wania i rozwoju o rodków miejskich. Drogi, szlaki i trakty 
handlowe zawsze przyczynia y si  do rozwoju gospodarcze-
go danego o rodka miejskiego i jego najbli szego zaplecza. 

Na podstawie róde  historycznych mo na stosunkowo 
dok adnie naszkicowa  przebieg dróg i traktów handlowych 
na terenie Pomorza Gda skiego. W pierwszej po owie XII 
wieku nast puje o ywienie stosunków polsko-pomorskich 
w aspekcie m.in. ruchu handlowo–gospodarczego; do tego 
o ywienia przyczynili si  niew tpliwie kupcy, których szla-
ki handlowe wiod y z po udnia Polski do Gda ska.

Szlak handlowy, o którym wspomina dokument z 1198 
roku, zwany via mercatorum, swoimi pocz tkami si ga
wp ywów rzymskich. czy  on kraje po udniowej Europy 
z krajami znajduj cymi si  nad Morzem Ba tyckim i posia-
da  wiele odga zie . I tak z Kujaw prowadzi  przez wie-
cie, Gniew do Tczewa, a nast pnie skr ca  na zachód do Lu-
biszewa, sk d kierowa  si  bezpo rednio do Gda ska. Inne 
odga zienie tego szlaku omija o Lubiszewo i skierowane 
by o na Starogard, Skarszewy, a stamt d do Gda ska.

redniowieczne Lubiszewo, jego funkcjonowanie i roz-
wój nale y analizowa  na trzech etapach.

Jak ju  wspomniano w dokumencie ksi cia Grzymis a-
wa, powstanie Lubiszewa datuje si  na 1198 rok. Do 1229 
roku funkcjonowa a tu i rozwija a si  kasztelania. Ten okres 
przyjmuje si  jako okres pierwszy, czyli od 1198 do 1229 
roku. Jest to tzw. etap przedsamborowy, gdy  ksi  Sambor 
II do Lubiszewa przyby  w 1229 roku. Na podstawie dost p-
nych róde  niezwykle trudno jest ustali  powstanie kaszte-
lanii lubiszewskiej. Wydaje si , e jej pocz tki zwi zane s
z zako czeniem podboju ca ego Pomorza przez ksi cia Bo-
les awa Krzywoustego i wprowadzeniem tu nowego ustroju 
polityczno-administracyjnego, zwanego kasztelani .

Kasztelania to okr g grodowy – jednostka administra-
cyjna podzia u terytorialnego redniego szczebla w rednio-

wiecznej Polsce, wchodz ca w sk ad danej ziemi lub prowin-
cji. O rodkiem kasztelanii by  kasztel (zamek lub znacz cy
gród); kasztelania odpowiada a pó niejszemu (od XV w.) 
powiatowi. W XII, XIII i pocz tkach XIV wieku kaszte-
lania stanowi a podstawow  jednostk  administracyjn ,
zast puj c  dawne okr gi grodowe i opola. Zmniejszenie 
roli administracyjnej kasztelanii nast pi o w XIV wieku. 
Funkcje administracyjno-gospodarcze kasztelanów przej li
wówczas starostowie, a s dowe–s dy ziemskie obejmuj ce
swoj  dzia alno ci  powstaj ce wtedy powiaty. Urz dni-
kiem sprawuj cym zarz d nad takim okr giem grodowym 
by  kasztelan.

Powstanie kasztelanii lubiszewskiej (jej pocz tki) nale y
umie ci  na przestrzeni lat 1120–1122. Niektórzy historycy 
Pomorza Gda skiego datuj  jej powstanie na czas nieco pó -
niejszy, a mianowicie na prze om drugiej po owy XII wieku, 
czyli oko o 1148 roku. Trzeba podkre li , i  data powsta-
nia kasztelanii lubiszewskiej budzi zrozumia e kontrowersje 
w ród historyków i do dnia dzisiejszego tak naprawd  nie 
jest ona znana.

W momencie przybycia do Lubiszewa ksi cia Sambora 
II (by o to oko o 1229 roku), dzielnica ta poszerzy a swoje 
granice, wch aniaj c m.in. ziemi  gniewsk  i starogardzk .
Na przestrzeni lat 1185–1186, jak g osz  zapiski historycz-
ne, zosta  zbudowany w Lubiszewie drewniany ko ció  pa-
rafialny (zak ada si , e parafia ju  funkcjonowa a).

Przypomnijmy, e w 1198 roku ksi  Grzymis aw przy-
zna  pewn  cz  dochodów ko cielnych miejscowym joan-
nitom. To wydarzenie mo e wiadczy  o wcze niejszym ist-
nieniu lubiszewskiej parafii. Trzeba podkre li , i  drewniany 
ko ció  lubiszewski nale y zaliczy  do pionierskich reliktów 
wiary chrze cija skiej na Pomorzu Gda skim. W 1348 roku 
na miejscu starego drewnianego postawiono murowany ko-
ció , za  swój obecny wygl d budynek ko cielny uzyska

dopiero w 1823 roku.
Lubiszewska kasztelania zacz a si  rozwija  dzi ki

inicjatywie gospodarczej joannitów, co znalaz o udokumen-
towanie w nadaniu z 1198 roku. Zakon joannitów otrzyma
dziesi t  cz  dochodów z c a i tym samym potwierdzone 
zosta o funkcjonowanie na prze omie XII/XIII wieku stacji 
celnej w Lubiszewie.

Nale y wspomnie  równie  o tym, e dzia alno  kasz-
telanii lubiszewskiej wywiera a znaczny wp yw, a mo e i je-
dyny, na rozwój osadnictwa na najbli szych terenach. Kasz-
telania, dzi ki posiadaniu sta ej za ogi zbrojnej, zapewnia a
bezpiecze stwo i mo liwo  schronienia na wypadek woj-
ny. Z drugiej strony, istnienie kasztelanii wi za o si  z egze-
kucj  powinno ci miejscowej ludno ci na rzecz panuj cego
w adcy.

Zak adane przy kasztelaniach ko cio y parafialne, ob o-
one obowi zkiem wiadcze  na rzecz panuj cego, w po-

wa nym stopniu przyczyni y si  do integracji ludno ci.
Podobne procesy mia y miejsce tak e w kasztelanii lubi-
szewskiej. Jej powstanie przyczyni o si  do przy pieszenia
rozwoju Lubiszewa. Z chwil  jej ostatecznego uformowania 
si  i stabilizacji – nast pi  dalszy dop yw ludno ci do Lubi-
szewa, szczególnie z tych grodów, których funkcje zacz y
stopniowo traci  na wa no ci, czy nawet zamiera .

W drugim etapie rozwoju redniowiecznego Lubiszewa, 
rozpoczynaj cym si  od 1229 roku i trwaj cym do prze omu
lat 1252-1253, pojawi o si  w nazewnictwie ksi stwo lubi-
szewskie, zwi zane oczywi cie z postaci  ksi cia Sambora 
II. Brzmi to dumnie, majestatycznie i znacz co na tle histo-
rii Pomorza Gda skiego. Praktycznie o istnieniu ksi stwa
lubiszewskiego mo na mówi  ju  od roku 1220, kiedy to 
umieraj cy ksi  M ciwoj i dokona  podzia u dzielnicowe-
go w ród swoich synów.
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W 1229 roku ksi  Sambor II obj  rz dy w Lubiszewie, 
tytu uj c siebie ksi ciem (u ywa  tego tytu u na co dzie ).
Trzeba te  pami ta  o tym, i  równolegle funkcjonowa a in-
stytucja kasztelanii, zwi zana z urz dem kasztelana o nazwi-
sku Warczon, który swoj  funkcj  pe ni  w latach 1229–1240, 
tj. przez jedena cie lat, a wi c stosunkowo d ugo.

ród a historyczne wymieniaj  te  innych urz dników
dworskich, takich jak: stolnik Wirgon i podczaszy Doma-
s aw. W pó niejszym nieco okresie poczet urz dników
dworskich ksi cia Sambora II znacznie si  powi kszy , obej-
muj c swym zasi giem takie urz dy, jak: skarbnik, kanclerz 
i podkomorzy. wiadczy  to mo e o wzrastaj cej roli dworu 
i samego ksi stwa lubiszewskiego.

Na tym drugim etapie rozwoju redniowiecznego Lu-
biszewa dochodzi o do cz stych zatargów i nieporozumie
mi dzy ksi ciem Samborem II a zakonem joannitów. Wro-
go nastawiony ksi  utrudnia , a czasami wr cz przeszka-
dza  czy uniemo liwia  joannitom prowadzenie dzia alno ci
gospodarczej, handlowej, czy nawet charytatywnej (m.in. 
opieki nad chorymi).

Nie jest znana przyczyna przeniesienia joannickiej sie-
dziby ze Starogardu do Lubiszewa, ani równie  data tego 
zdarzenia nie zosta a bli ej podana. Lubiszewski konwent 
joannitów, obok starogardzkiego, nale y do najstarszych 
na Pomorzu Gda skim. Domy joannickie w Lubiszewie, 
Starogardzie oraz w S awnie stanowi y w XIV wieku jedn
komandori , któr  zarz dza  komtur lubiszewski, Jan z Ro-
gowa. Komtur ten przyj  tytu  „in Lubbessow et Slauna”.

Pomi dzy joannitami lubiszewskimi a s awne skimi istnia-
y bardzo bliskie zwi zki i stosunki, o czym wiadcz  nadania 

dokonane w S awnie w 1248 roku przez ksi cia wi tope ka
II na rzecz zakonników w Lubiszewie. Podobne nadania mia y
miejsce w 1288 roku za panowania ksi cia M ciwoja II.

Na prze omie XIII i XIV wieku konwent w Lubiszewie 
przejmuje funkcje administracyjne S awna. By  mo e wtedy 
w a nie joannici uzyskuj  tak e piecz  administracyjn  nad 
posiad o ciami zakonu w Zago ci i na Kujawach, wzmian-

kowanych w ród ach dotycz cych zatargu z biskupami w o-
c awskimi z 1330 r. W adza konwentu w Lubiszewie w za-
sadzie ko czy a si  na zachodzie na rzece Pars cie. Nie ma 
w tym wzgl dzie adnych informacji o powi zaniach joanni-
tów lubiszewskich z joannitami z Wielkopolski czy l ska.

Powi zania rodzinne ksi t s awne skich z w adcami
Lubiszewa i wiecia przyczyni y si  do tego, e na pocz tku
XIII wieku nap yn a ze S awna do Lubiszewa pewna ilo
joannitów, którzy osiedlili si  tu na sta e. Nale y podkre li ,
i  w adcy S awna, ksi  Bogus aw i ksi na Dobros awa,
posiadali maj tki na terenie dzielnicy lubiszewskiej i wiec-
kiej.

R. Klempin (w swoim dziele „Jeszcze o dziejach Pomo-
rza S awie sko–S upskiego), który analizowa  dokumenty 
pomorskie stwierdzi , e prawa ksi t s awie skich do ich 
posiad o ci lubiszewsko– wieckich oparte by y na powi -
zaniach ksi niczki Dobros awy z ksi ciem lubiszewsko 
– wieckim Grzymis awem, za którego pono  mia a wyj
za m .

Powy sz  tez  zdecydowanie podwa a wybitny historyk 
G. Labuda, który zwraca uwag  na to, i  maj tno ci te by y
dziedziczone, przechodz c z ojca na syna. Nale y zwróci
uwag , i  stosunki w asno ciowe na Pomorzu Gda skim
w omawianym czasie by y prawnie nieunormowane, a za-
tem trudno tu mówi  o maj tno ciach w adców s awne -
skich w dzielnicy lubiszewskiej i wieckiej.

Dok adniejszych bada  wymaga te  niezwykle intere-
suj cy motyw osadzenia zakonu joannitów w Starogardzie, 
a w dalszej kolejno ci ich przeniesienia do Lubiszewa. Otó
Gerard Labuda zwróci  s usznie uwag  na pewne zwi zki
i powi zania istniej ce pomi dzy filialnym domem lubi-
szewskim a domem w Zago ci nad Nid . Pod likwidacji 
klasztoru joannickiego w Zago ciu w 1319 roku zosta  on 
przekazany pod kuratel  zarz du w Lubiszewie. W zwi zku
z powy szym sprowadzenie joannitów z Zago ci do Staro-
gardu mia o miejsce najprawdopodobniej oko o 1192–1194 
roku, za  nieco wcze niej, bo w 1187 roku joannici przybyli 
i zamieszkali ju  w Poznaniu. Jest to proces naprawd  do
z o ony i wymaga dalszych analiz i bada .

Na Pomorzu Gda skim g ównym o rodkiem zakonu 
joannitów w tamtym okresie by  Starogard. W og oszonej
przez papie a Grzegorza IX bulli z 12 marca 1238 roku, 
ksi  Sambor II potwierdzi  swój tytu  ksi cy. Doku-
ment ten jednoznacznie nazywa Sambora II ksi ciem, st d
nazwa – ksi stwo lubiszewskie – jest jak najbardziej zasad-
na. Bulla ta zosta a wydana przez papie a dla starogardz-
ko – lubiszewskich joannitów. Wydaje si , e ju  znacznie 
wcze niej zamierzali oni opu ci  Starogard i uda  si  na 
sta e do Lubiszewa. Przeniesienie ich siedziby do Lubisze-
wa nie by o aktem jednorazowym; proces ten by  roz o ony
w czasie.

Kilkakrotnie wspominany dokument z 1198 roku podaje 
na pierwszym miejscu dom joannicki w Lubiszewie, a na-
st pnie wymienia Starogard, cho  ten ostatni by  znacznie 
starszy. Ta zamierzona kolejno  mo e sugerowa  rosn ce
znaczenie Lubiszewa na Pomorzu Gda skim.

Historyk niemiecki E. Waschinski twierdzi, e Lubisze-
wo zosta o siedzib  zakonu joannitów dopiero w 1278 roku. 
Fakty historyczne mówi  o tym, e ksi  Sambor II z chwi-
l  przybycia do Lubiszewa w 1229 roku zasta  tu ju  mocno 
zasiedzia ych zakonników, a zatem tez  E. Waschinskiego 
nale y oczywi cie odrzuci .

Zapiski historyczne wspominaj  o g o nym sporze i za-
targu mi dzy ksi ciem Samborem II a joannitami o nale ce
do zakonników dobra znajduj ce si  w Maleninie i Turzu. 
Joannici nie byli atwymi s siadami. Dosz o do konfliktu; 
po stronie joannitów opowiedzia  si  ksi wi tope k II. 

Ko ció  w Lubiszewie pw. wi tej Trójcy
Zdj cie ze zbiorów parafialnych 
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Sytuacja sta a si  niewyra na, ka da strona przedstawia a
swoje racje i d enia. By y to lata 1252–1253 i by  mo e
konflikt ten sta  si  pretekstem do opuszczenia przez ksi cia
Sambora II Lubiszewa i przeniesienia stolicy do Tczewa. Nie 
wiemy, jaka by a rzeczywista przyczyna zaistnia ej sytuacji.

Na prze omie drugiej po owy XIII wieku znacznie wzro-
s o znaczenie polityczno – gospodarcze Tczewa. Jak wiado-
mo, od 1253 roku Tczew sta  si  ju  na sta e siedzib  ksi cia
Sambora II. Wzros o równie  znaczenie eglugi na Wi le.
Centrum okolicznego handlu zosta o przeniesione do Tcze-
wa, poniewa  wzgl dy ekonomiczne przemawia y za tym, 
i  drog  wodn atwiej i szybciej mo na dotrze  do morza. 
Ponadto ksi  móg  tym samym niejako uwolni  si  od jo-
annitów w Lubiszewie i nosi  si  z zamiarem wybudowania 
portu w Tczewie.

Wraz z ksi ciem Samborem II do Tczewa przeniós  si
ca y jego dwór, a w 1260 roku nast pi a lokacja Tczewa na 
prawie lubeckim. Rozpocz a si  nowa era rozwoju sambo-
rowego miasta.

Trzeci etap rozwoju Lubiszewa przypada na lata 1252–
1308 i odbywa si  g ównie pod patronatem (nadzorem, me-
cenatem) zakonu joannitów; nie ma ju  w Lubiszewie ksi -
cia Sambora II. Wydawa oby si , e przeniesienie stolicy do 
Tczewa os abi pozycj  gospodarcz  Lubiszewa. Nic bardziej 
b dnego. To dzi ki joannitom nast puje dalszy, systema-
tyczny rozwój gospodarczy tej miejscowo ci.

W 1288 roku joannici otrzymali od ksi cia M ciwoja II 
prawo targu, na mocy którego zniesiono obowi zek p acenia
ce  dla wszystkich przybywaj cych do Lubiszewa w celach 
gospodarczo–handlowych. By o to wa ne prawo handlo-
we, które wykorzystali joannici w celu wzmocnienia swo-
jej pozycji; podj li te  intensywne zabiegi maj ce na celu 
przekszta cenie Lubiszewa w pr ny o rodek gospodarczy 
o zasi gu ogólnopomorskim. Ponadto na mocy tego prawa 
zakonnicy otrzymali zgod  na organizowanie dwóch jar-
marków, co by o niew tpliwym sukcesem gospodarczym. 
Zamierzenia joannitów sz y w kierunku modyfikacji gospo-
darki towarowo – pieni nej, stawiaj c na pierwszym miej-
scu znaczenie pieni dza jako rodka p atniczego. W tamtych 
czasach by o to bardzo nowoczesne podej cie w aspekcie 
ekonomicznym.

Rozwija a si  równie  osada targowa, za  zniesienie ce
przyci ga o kupców, rzemie lników i handlowców z ca ego
niemal e regionu Pomorza Gda skiego. Dodatkowo w 1289 

roku joannici otrzymali od ksi cia M ciwoja II zezwolenie 
na wybudowanie m yna wodnego na rzece Szp gawa. Kwit-
n cy handel umacnia  lokalny rynek oraz jego najbli sze
zaplecze; rozwija  si  równie  rynek tzw. wy szych potrzeb 
dla uprzywilejowanych warstw spo ecznych. Gospodarka 
towarowo–pieni na spowodowa a wprowadzenie i upo-
wszechnienie renty pieni nej. wietnie prosperuj cy rynek 
lubiszewski sta  si  podatnym gruntem dalszego rozwoju 
rolnictwa, rzemios a, krawiectwa, kowalstwa, m ynarstwa
i wielu innych bran  gospodarczych.

Joannicki rynek lubiszewski sta  si  tak e bezpieczn
lokat  rodz cego si  feudalnego pieni dza. Mo na tu by o
kupi , sprzeda  i wymieni  szerok  gam  wszystkich towa-
rów i dóbr codziennego u ytku. By y to z ote czasy dla go-
spodarczego rozwoju Lubiszewa. Rynek ten sta  si  jednym 
ze znanych i uprzywilejowanych miejsc handlowych na Po-
morzu Gda skim.

Niestety, do wiadczenia tragicznych lat 1308–1309 nie 
omin y równie  Lubiszewa. Brandenburscy naje d cy nie-
spodziewanie najechali Lubiszewo i spl drowali oraz z upi-
li osad  targow . Zniszczenia by y ogromne, tak znacz ce
i wielkie, i  od 1309 roku datuje si  stopniowy, powolny 
upadek gospodarczo–handlowy dzielnicy lubiszewskiej. Co 
prawda, margrabiowie brandenburscy zap acili joannitom 
pewne odszkodowanie, ale lubiszewska osada targowa ju
nigdy nie by a zdolna wyd wign  si  po dokonanych znisz-
czeniach.

Jeszcze w latach 1380–1395 istnia o prawo targu (np. 
rze nictwo i piekarstwo), ale zosta o ono zniesione przez 
Krzy aków pod koniec XIV wieku. W takiej sytuacji znie-
ch ceni joannici zrezygnowali z d enia do przywrócenia 
dawnej wietno ci osadzie lubiszewskiej i w 1400 roku ma 
miejsce lokacja wsi na prawie niemieckim. Trzeba jednak 
doda , i  po 1400 roku joannici czynili wielkie starania 
o przywrócenie praw miejskich dla Lubiszewa, ale bezsku-
tecznie. Krzy acy, dbaj c o w asne interesy, nie dopu cili do 
odbudowy gospodarczej Lubiszewa. W ostateczno ci ogra-
niczono swobod  handlu, stopniowo likwidowano warsztaty 
rzemie lnicze, piekarnie i rze nie. W takim stanie rzeczy 
joannici ostatecznie zrezygnowali z dalszych prób odrestau-
rowania gospodarki tej osady. Od 1400 roku na mapie zacz -
a funkcjonowa  osada wiejska o nazwie Lubiszewo, które 

na przestrzeni dwustu lat tak znacz co i pi knie wpisa o si
w histori  Pomorza Gda skiego.
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HALINA GROBELNA

Kociewsko- l ska konferencja

Uczestników konferencji przywitali: Starosta Tczew-
ski – Tadeusz Dzwonkowski, Starosta Wodzis aw-
ski – Tadeusz Skatu a oraz Dyrektor Zespo u Szkó

Ekonomicznych w Tczewie, gospodarz konferencji – Jerzy 
Cisewski.

Nast pnie, zgodnie z tematem konferencji o „dobrych 
praktykach”, o wspó pracy z pracodawcami mówi a pani Ma-
ria Lach, Dyrektor Zespo u Szkó  Ekonomicznych im. Oskara 
Lange w Wodzis awiu l skim.

Prezentuj c rozliczne w tki dzia a  wskaza a m.in., ocze-
kiwania pracodawców wobec przysz ego pracownika (absol-
wenta szko y).

Kolejne prezentacje pracowników „Tczewskiego Ekono-
mika” potwierdzi y tez , e Program wychowawczy realizo-
wany w Zespole Szkó  Ekonomicznych im. ks. Janusza St. 
Pasierba w Tczewie jest odpowiedzi  na wyzwania nowocze-
snej szko y zawodowej

Zwie czeniem konferencji by o podpisanie porozumie-
nia o partnerstwie mi dzy ZSE w Tczewie oraz organizacj
„Pracodawcy Pomorza”, w ramach którego obie instytucje 
wyrazi y wol  wspó pracy w zakresie: ustalania programów 
kszta cenia i szkolenia zawodowego, udzia u przedstawicie-
li Pracodawców Pomorza w prowadzeniu zaj  z uczniami, 
organizacji praktyk i wizyt roboczych uczniów w firmach 
zrzeszonych w organizacji Pracodawców Pomorza, organi-
zacji wspólnych konferencji, spotka  roboczych, projektów 

Rok 2015 obwieszczono jako ROK ZAWODOWCÓW, st d 10 kwietnia w tczewskim Ze-
spole Szkó  Ekonomicznych odby a si  wa na konferencja nt. „Ekonomik i pracodawcy 
– jako  kszta cenia zawodowego”. Konferencja jest tak e rezultatem podpisanych porozu-
mie : Powiatu Wodzis awskiego z Powiatem Tczewskim oraz Zespo u Szkó  Ekonomicznych 
im. Oskara Lange w Wodzis awiu l skim z Zespo em Szkó  Ekonomicznych im. ks. Janu-
sza St. Pasierba w Tczewie.

z wykorzystaniem funduszy z Unii Europejskiej w celu opty-
malizacji procesów nauczania zawodu, tworzenia klas patro-
nackich, organizacji kursów (KKZ i KUZ) w zakresie przewi-
dzianym dla stron, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Porozumienie podpisali: prezes Grzegorz Sobieralski, wi-
ceprezes Ryszard Dobrowolski oraz dyrektor Zespo u Szkó
Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie Je-
rzy Cisewski i kierownik szkolenia praktycznego – Halina 
Grobelna.

W trakcie trwania konferencji przedstawicielki Ko a Go-
spody  Wiejskich z Wodzis awia l skiego wraz z panem Re-
migiuszem R czk , znanym ze swojego autorskiego progra-
mu telewizyjnego pn. „R czka gotuje” emitowanym w TVP 
Katowice oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Kociewskie 
Forum Kobiet wraz z pani  Krystyn  Gierszewsk , znan
promotork  kuchni kociewskiej i autork  wielu publikacji 
kulinarnych z udzia em uczniów ZSE w Tczewie przygoto-
wywali tradycyjne potrawy kuchni l skiej i kociewskiej.

Podczas tych zaj  uczniowie mieli szans  zapozna  si
z niezwyk ymi walorami kuchni regionalnej z po udniowej
cz ci naszego kraju, a tak e porówna  ró norakie przepisy 
i w konsekwencji nauczy  si  tworzy  w asne, unikatowe 
potrawy.

Wszystkie dania z warsztatów zosta y zaprezentowane 
zebranym i zdegustowane podczas oficjalnego zako czenia
konferencji.

SZPAJZA – DESER L SKI
Sk adniki: 4 jajka 20 dag cukru; 4 y eczki elatyny; sok wyci ni ty z 1/2 cytryny; 20 ml czystej wódki; 1 y ka kakao
Sposób przygotowania: Ubij pian  z bia ek. Oddzielnie utrzyj ó tka z cukrem. Ostro nie po cz obie masy, uwa aj c,
aby piana nie opad a. Dodaj namoczon  i rozpuszczon elatyn  (przepis na torebce). Krem podziel na 2 równe cz ci,
do jednej dodaj sok z cytryny i dok adnie wymieszaj. Do drugiej cz ci dodaj kakao rozpuszczone w wódce, równie  wy-
mieszaj. Obie masy wk adaj na przemian do pucharków koktajlowych, ka d  warstw  wyg adzaj y eczk . Mo esz ude-
korowa  wisienk  z konfitury albo wi ni  koktajlow . Na niedzielny deser przewa nie robi si  jednolit  szpajz  cytryno-
w . Mo na j  przyrz dzi atwiej, miksuj c zastygaj c  galaretk  cytrynow  (z torebki) z jajkami ubitymi z cukrem. Do 
szpajzy dodaje si  czasami drobno start  skórk  cytrynow , w sezonie mo na poda  j  z truskawkami albo wi niami.

GRYZ – KOCIEWSKI DESER
Sk adniki: 1 litr mleka; 3 y ki cukru; 3/4 szklanki kaszy mannej; 3 jaja; sok lub kompot do polania
Sposób przyrz dzenia: Mleko wla  do garnka, wsypa  cukier i podgrzewa , wolno wsypywa  kasz  mann . Ca y czas 
mieszaj c doprowadzi  do wrzenia. Garnek z kaszk  odstawi  z ognia, po chwili doda ó tka i energicznie wymiesza
y k . Nast pnie doda  ubite bia ko i delikatnie wymiesza . Tak przygotowany gryz wyla  do salaterek przep ukanych

zimn  wod  i lekko sch odzi . Pola  domowym sokiem z czarnego bzu, je yn, malin, wi ni itp. 



Bacz cy nad wszystkim kucharze. Od lewej: 
El bieta Kaczmarek-Wija, Remigiusz R czka
oraz Krystyna Gierszewska

Gospodynie wodzis awskie gotuj
razem z uczniami 

Wyst p zespo u „Syryniczanki” z powiatu wodzis awskiego

Fot. ze zbiorów
 Z
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Gospodynie i nauczyciele w otoczeniu uczniów 
Zespo u Szkó  Ekonomicznych

Przy wspólnej pracy
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BADANIE TO SAMO CI

TOMASZ JAGIELSKI

V sesja popularnonaukowa 
w Zespole Szkó  w Suchym D bie

Wsobot , 21 marca 2015 roku, w Zespole 
Szkó  w Suchym D bie odby a si  V se-
sja popularnonaukowa o tematyce u aw-

skiej. Uroczysto  zainaugurowali: dyrektor ZS w Su-
chym D bie – Aleksandra Lewandowska, wójt gminy 
Suchy D b – Barbara Kami ska i prezes ZKP – dr 
Micha  Kargul. W ród zaproszonych go ci byli: Jan 
Kulas – pose  na Sejm RP, Kazimierz Smoli ski – po-
se  na Sejm RP, Lech Ireneusz – radny Powiatu Gda -
skiego. Zebranym uczestnikom zaprezentowano nowy 
numer „Tek Kociewskich nr 8”, który zawiera artyku y
o tematyce historycznej i regionalnej. Wszyscy wys u-
chali prelekcji po wi conych nast puj cym tematom:

• „Historia powstania Wolnego Miasta Gda ska
w 1920 roku” – dr Micha  Kargul, 

• „O braciach Moskalach – relacja z wyprawy do 
Rosji” – Leszek Muszczy ski,

•  „Wyzwolenie czy zniewolenie – Powiat Gda ski w 1945 
roku” – dr Daniel Czerwi ski,

• „Historia i rola miesi cznika Pomerania na rynku wy-
dawniczym Pomorza” – Bogumi a Cirocka.

Organizatorami V sesji popularnonaukowej o tematyce u awskiej byli:

Zespó  Szkó  w Suchym D bie,

Urz d Gminy w Suchym D bie,

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia  Kociewski w Tczewie.

Uczennice ZS w Suchym D bie, pod kierunkiem na-
uczyciela Micha a Albi skiego, zaprezentowa y projekt 
edukacyjny. Grupa gimnazjalistów przygotowa a prezentacj
dotycz c rodków masowego przekazu z punktu widze-
nia twórcy i prezentera. Wszystkim zebranym nowatorskie, 

mieszne i zabawne potraktowanie tematu 
bardzo si  spodoba o i nagrodzone zosta o
rz sistymi brawami. 

Podczas spotkania mo na by o zwiedzi
wystaw  pt. „Polska Walcz ca” przygotowa-
n  przez Instytut Pami ci Narodowej oddzia
w Gda sku i podziwia  prace Micha a a-
gowskiego, nauczyciela plastyki w miejsco-
wej szkole.

 Po przerwie zebrani udali si  do Grabi-
ny-Zameczek, gdzie uczestnicy sesji zwie-
dzili zamek, poznaj c jego histori  oraz pra-
ce zwi zane z jego renowacj .

Spotkania mi o ników i pasjonatów hi-
storii u aw Gda skich b d  kontynuowane 
w przysz o ci.

Zdj cia ze zbiorów ZKP w Tczewie
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JACEK CHEREK

Lubichowskie Kociewiaki

Ma e ojczyzny wzbogacaj  ojczyzn  wielk
i wzbogacaj  te  symfoni wiata.
Byliby my w nim zagubieni, gdyby nie klucz
który zabieramy z domu.

Ks. Janusz St. Pasierb

Lubichowskie Kociewiaki s  regionalnym zespo em
dzieci co-m odzie owym. Ich przygoda z gwar
rozpocz a si  w 1990 roku. Pocz tkowo nazywali 

si  „Wasze Klepy”, gdy  swój repertuar ograniczali tylko do 
„gadek” kociewskich. Zainteresowanie i fascynacja kultur
regionu szybko i sukcesywnie si  rozwija a. Zespó  rozra-
sta  si  liczebnie, wzbogaca  równie  swój repertuar. Obec-
nie nie skupia si  wy cznie na „gadkach”, ale piewa pie ni
ró nych kompozytorów kociewskich, posiada ma  kapel
i ta czy. W 1992 roku zmieni  swoj  pierwotn  nazw  na 
„Lubichowskie Kociewiaki”

Za o ycielk  i prowadz c  zespo u jest zas u ona na-
uczycielka, Bogumi a Fia kowska – lubichowianka od uro-
dzenia i kociewianka od pokole . Praca z dzie mi i m o-
dzie  to jej wielka pasja. Pani Bogumi a pragn a, aby ju
najm odsze pokolenie uczy  dojrza ej mi o ci i szacunku 
do ma ej ojczyzny, jak  jest Kociewie. Jest wspó autork
„Elementarza Gwary Kociewskiej” i zeszytu wicze  dla 
klas m odszych. Za swoj  dzia alno  w zakresie ochro-
ny i promocji kultury Kociewia otrzyma a liczne nagrody 
i odznaczenia m.in. – Srebrny Krzy  Zas ugi, Zas u ony
Dzia acz Kultury – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP, Nagroda Ministra Kultury i O wiaty, Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Starosty Powiatu 
Starogardzkiego, Zas u ony dla Gminy Lubichowo (1998, 
2013 – zespó ) Nagrody Wójta Gminy za osi gni cia w dzie-
dzinie kultury.

Zespó  „Lubichowskie Kociewiaki” ju  od swoich po-
cz tków stara  si  uczestniczy  w przeró nych konkursach, 
przegl dach, turniejach i imprezach kulturalnych nie tylko 
na szczeblu regionalnym. Warto tutaj wymieni  kilka wyda-
rze , które na sta e zago ci y w kalendarzu zespo u. S  to: 
Konkurs „Recytujemy Poezj  i Proz  Kociewsk ”, Turniej 
Gaw dziarzy Kaszub i Kociewia we Wielu, Ogólnopolski 
Konkurs Kociewskich Kol d i Pastora ek „Kolandy Lólków 
Naszych”, Pomorski Przegl d Zespo ów Folklorystycznych 
im. w. Andrzeja w Debrznie, Festiwal Twórczo ci Kociew-
skiej im. Romana Landowskiego w Tczewie, Mi dzywoje-
wódzki Przegl d Szkolnych Zespo ów Folklorystycznych 
„Brzad”, Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycz-
nych ku czci W adczyni Kociewia w Piasecznie, Mi dzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia” w Tczewie.

Na powy ej wymienionych imprezach „Lubichowskie 
Kociewiaki” osi gaj  sukcesy. Warto wymieni  te najwa -
niejsze, z ostatnich lat. W konkursie „Recytujemy poezj
i proz  Kociewsk ” zespó  uczestniczy systematycznie od 
1990 roku, uzyskuj c dobre wyniki na etapie fina owym.
W bie cym roku cz onkinie zespo u zaj y trzy pierwsze 
miejsca: Patrycja Golimowska w kategorii – piew – klasy 
IV-VI, Klaudia Rzóska w kategorii – recytacja – gimnazjum, 
Kornelia Krysiak (debiut) w kategorii – recytacja I-III. 
W 1993 roku „Lubichowskie Kociewiaki” zapocz tkowa y
udzia  grup dzieci cych w Turnieju Gaw dziarzy Kaszub 
i Kociewia, godnie reprezentuj c region. Nie by o roku by, 
nie wrócili z nagrodami. wzbudzaj c podziw i sympati  za-
równo widowni, jak i organizatorów. W 2008 roku zespó  na 
tym turnieju zdoby  nagrod  g ówn . Od 1996 roku uczest-
niczy w Przegl dzie Zespo ów Folklorystycznych w Pia-
secznie, którego pomys odawc  jest Jan Ejankowski, wspó -
twórca zespo u folklorystycznego „Piaseckie Kociewiaki”. 
I na tym festiwalu „Lubichowskie Kociewiaki” kilkakrot-
nie otrzymywa y nagrody. Od 2005 roku bior  tak e udzia
w Pomorskim Przegl dzie Zespo ów Folklorystycznych 
w Debrznie, gdzie w 2009 roku zespó  zdoby  Grand Prix 
w kategorii – zespó  dzieci cy, I miejsce w kategorii – so-
lista dzieci cy oraz I miejsce w kategorii – solista doros y. 
Kolejn  imprez , w której „Lubichowskie Kociewiaki” zdo-
bywaj  nagrody, jest Mi dzywojewódzki Festiwal Zespo ów
Folklorystycznych „Brzad”. W latach 2007 i 2009 przyzna-
no im pierwsze miejsce. Regionalny zespó  z Lubichowa 
startuje od pierwszej edycji Ogólnopolskiego Przegl du Ko-
l d i Pastora ek: 2005 rok – II nagroda, 2011 rok – I nagroda 
dla zespo u i II nagroda dla solisty, 2013 rok – II nagroda dla 
zespo u i II nagroda dla solisty, 2015 rok – I nagroda dla ze-
spo u. Kilka razy startowa  na Mi dzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Rodzinnej Familia w Tczewie. Pierwszy raz w 1998 
roku, gdzie zdoby  wyró nienie. W 2009 roku „Lubichow-
skie Kociewiaki” zdoby y III nagrod  i Puchar Przechodni 
Festiwalu. Puchar ten przez ca y rok sta  na zaszczytnym 
miejscu w lubichowskiej szkole. 

W ostatnich latach du ymi sukcesami mo e si  pochwali
jedna z cz onki  zespo u, Klaudia Rzóska, „Kociewska Ga-
du a”, która trzykrotnie zajmowa a pierwsze miejsce na Fe-
stiwalu Twórczo ci Kociewskiej im. Romana Landowskiego 

c
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Na Kociewskim Konkursie

Anna Czubek i Barbara ukasiewicz
pierwsze „Lubichowskie Kociewiaki”, 

1991 rok
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Podcza
Wiejsk

Z Marsza keim Sejmu Maciejem P a y skim,
Piaseczno 1998 rok

Uroczysto ci ku pami ci prof. Paw a Wrzos-Wyczy skiego



d i Pastora ek, 2015 rok

Koncert z okazji 21. rocznicy 
powstania zespo u

Jase ka kociewskie wed ug w asnego
scenariusza, 1994 rok

Z biskupeb pelpli skim Janem Bernardem Szlag ,
Skórcz 1998 rok

urnieju Kó  Gospody
w Kaliskach

Z Janem Ejankowskim, Piaseczno 2002 rok
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w Tczewie w kategorii recytacje dla klas IV-VI i trzykrotnie 
wygrywa a w konkursie „Wyc Kociewski” podczas Przegl -
du Zespo ów Folklorystycznych w Piasecznie.

„Lubichowskie Kociewiaki” poprzez kultywowanie tra-
dycji, zwyczajów, piewów i ta ców regionalnych promuj
Kociewie u siebie, w kraju i za granic . W 2010 roku zespó
przebywa  z trzydniow  wizyt  w Lipsku, gdzie zaprezento-
wa  kultur  Kociewia podczas trwaj cego tam wi ta „DNI 
CZERWCA”. 

Natomiast w 2007 roku, jako laureaci Wielkiego Fina-
u Przegl du Zespo ów Folklorystycznych w Skórczu, po-

jechali do Poznania, aby promowa  region kociewski na 
Mi dzynarodowych Targach Pozna skich. Prezentowali si
w ró nych miejscach Kociewia i poza jego granicami, jak 
m.in.: na Powi lu, na Kujawach i Kaszubach. Od wielu lat 
promuj  kultur  Kociewia podczas miejscowych festynów 
letnich oraz w ró nych miejscach swojej gminy, jak: Ocy-
pel, Szteklin, Wda, Zelgoszcz, Osowo Le ne i Mermet. 

Cz onkowie zespo u dzia aj
te  na rzecz lokalnego rodowi-
ska, ci le wspó pracuj c m.in. 
z Klubem Seniora. W trakcie spo-
tka  z okazji Dnia Seniora czy 
Dnia Kobiet i spotka  wigilijnych 
nie tylko umilaj  czas seniorom, 
ale tak e pokazuj  swoje talen-
ty i umiej tno ci. Lubichowskie 
Kociewiaki kilkakrotnie organi-
zowa y spotkania i bale karnawa-
owe dla wychowanków z Domu 

Dziecka w Tczewie i osób nie-
pe nosprawnych, organizowano 
warsztaty dla nauczycieli-regio-
nalistów, wychowanków domu 
dziecka i przedszkolaków. 

Zespó  ma na swoim koncie 
wyst py w radiu i telewizji, m.in. udzia  w nagraniu audycji 
„Pokaza  Kociewie ca ej Polsce”(1996), udzia  w „Magazy-
nie Kociewskim” – interpretacja Bajek Bernarda Janowicza 
(1999), udzia  w audycji regionalnej i nagrywanie kol d i pa-
stora ek kociewskich dla s uchaczy Radia G os (2002, 2004, 
2012). Ciekawym do wiadczeniem by o spotkanie w staro-
gardzkim Muzeum Ziemi Kociewskiej z etnomuzykologami 
z paryskiej Sorbony (2004). Go cie byli bardzo wdzi czni, za 
mo liwo  wzbogacenia pozyskiwanych materia ów etnogra-
ficznych o piew i muzyk  Kociewia.

Z okazji 21. rocznicy powstania nagrano p yt  z akom-
paniamentem w asnej kapeli.

Lubichowskie Kociewiaki upami tniaj  wybitne i zas u-
one postacie Kociewia. W ubieg ym roku zorganizowano 

uroczysto rodowiskow  i wystaw  ku pami ci prof. Paw-
a Wrzos-Wyczy skiego, artysty i naukowca pochodz cego

z Zelgoszczy. Cz onkowie zespo u ubogacili tak e swym 
okoliczno ciowym wyst pem obchody 100-lecia urodzin 

p Józefa Milewskiego, piewcy Kociewia, autora wielu pu-
blikacji i artyku ów o regionie, brali ywy udzia  w I, II i III 
Kongresie Kociewskim.

Z wa niejszych wydarze  nale y wymieni  powitanie po 
kociewsku Ojca wi tego Jana Paw a II w Pelplinie (1999). 
By  to wielki zaszczyt dla zespo u, a zarazem wyraz zaufa-
nia organizatorów. W 2001 roku, na zaproszenie Marsza ka
Sejmu Macieja P a y skiego, dzi ki przychylno ci w adz
gminy Lubichowo, zespó  pojecha  do stolicy. Zwiedzi
obiekt Sejmu i godnie zaprezentowa  krótki program regio-
nalny w gabinecie Marsza ka Sejmu.

Zespó  otrzyma  liczne nagrody i wyró nienia. W dowód 
uznania ca okszta tu twórczo ci „Lubichowskie Kociewia-
ki” zosta y uhonorowane (2013) medalem „Zas u ony dla 
Gminy Lubichowo”.

Przez zespó  przewin o si  ponad 100 cz onków, niektó-
rzy legitymuj  si  d ugoletnim sta em. Anna Czubek i Bar-
bara ukasiewicz to pierwsze „Lubichowskie Kociewiaki”, 

a w a ciwie „Wasze Klepy”.
W historii zespo u by o pi ciu

akompaniatorów: Marek Oller, 
Rados aw Sikora, Piotr Chrap-
kowski, Sebastian Sikora, a obec-
nie Ryszard Szachta. Je li chodzi 
o repertuar, to cz onkowie zespo-
u korzystaj  przede wszystkim 

z dorobku literackiego Antoniego 
Górskiego i Bernarda Janowicza. 
Wi kszo  tekstów pisze jednak 
pani Bogumi a. Piosenki czerpi
z twórczo ci W adys awa Kirste-
ina, Jana Schulza i innych. Zespó
tworzy programy wed ug w asne-
go scenariusza, które s  dostoso-
wane do okoliczno ci, a tak e do 
wieku oraz temperamentu wyko-

nawców. „Lubichowskie Kociewiaki” maj  te  w swoim 
repertuarze ta ce – g ównie polki. Korzystaj  z warsztatów 
wokalnych i tanecznych, wspó pracuj c z dyrekcj  i na-
uczycielami Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie 
Gda skim, p. Miros aw  Möller i panem Piotrem Chrap-
kowskim.

Chronologiczny zapis dokona  zespo u, od pocz tku
jego istnienia, zapisali w 6 grubych tomach kronik i na stro-
nie internetowej kociewiaki.republika.pl, na któr  serdecz-
nie zapraszaj .

Patronat nad zespo em sprawuje Gminny O rodek Kultu-
ry w Lubichowie z kierownikiem, panem Franciszkiem Le-
wickim, który przyj  zespó  pod swoje skrzyd a ponad 20 
lat temu i ca y czas aktywnie uczestniczy w jego yciu. W a-
dze samorz dowe Gminy Lubichowo doceniaj  dzia alno
„Lubichowskich Kociewiaków” okazuj  wiele yczliwo ci
i sympatii jego cz onkom, czemu daj  wyraz funduj c odpo-
wiednie nagrody.

Lubichowskie Kociewiaki
Zdj cie ze zbiorów Bogumi y Fia kowskiej

Obecny sk ad zespo u stanowi : Monika Mokwa, Amelia Bartwicka, Magdalena Buniek, Alicja Cejer, 
Zuzanna Czubek, Mi osz Fryska, Monika Fryska, Patrycja Golimowska, Maria Gosz, Maja Kobyli ska,
Kornelia Krysiak, Maciej Mokwa, Emilia Myszewska, Patryk Pilacki, Piotr Pilacki, Martyna Szramka, 
Ma gorzata Toczek, Karolina Cicho , Edyta Pilacka, Klaudia Rzóska, Klaudia Zieli ska, Monika Piesik 

i Elwira Kami ska.
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Na walnym zgromadzeniu wys uchano sprawozdania 
z dzia alno ci Rady w XI kadencji, które zaprezentowa a
Eleonora Lewandowska, przewodnicz ca Radzie przez 
dwie kadencje, od 2007 roku. 

Uczestnicy Walnego Zgroma-
dzenia pozytywnie ocenili dzia al-
no  Towarzystwa i udzielili Ra-
dzie absolutorium. Mimo wyso-
kiej oceny, cz onkowie Rady po-
stanowili zako czy  dzia alno

Now  Rad  Towarzystwa Wal-
ne Zgromadzenie zobowi za o do 
przygotowania programu dzia a-
nia na now  kadencj , w którym 
nale y uwzgl dni  kontynuacj
tych form dzia alno ci, które do-
brze s u  realizacji celów statu-
towych.

Na now  kadencj  nale y
yczy  TMZT wci  tego same-

go zaanga owania, odkrywania 
i ukazywania wszystkiego, czego 
w szeroko rozumianej kulturze 
i dzia alno ci spo ecznej oczekuj
mieszka cy ziemi tczewskiej.

WOKÓ  REGIONALIZMU

CZES AW GLINKOWSKI

To ju  45 lat dzia alno ci
Towarzystwa Mi o ników Ziemi 

Tczewskiej

Min o 45 lat od dnia zebrania za o ycielskiego
(24.03.1970 r.) i wpisania do rejestru stowarzy-
sze  (25.04.1970 r.) Towarzystwa Mi o ników

Ziemi Tczewskiej.
Rocznica ta sk ania do oddania 

szacunku 73 za o ycielom oraz 
wszystkim tym, którzy tworzyli 
i tworz  szanse realizacji za o e
statutowych, które mo na krót-
ko stre ci  w s owach: budzenie 
to samo ci regionalnej w ród
mieszka ców Ziemi Tczewskiej 
i promowanie twórców zwi za-
nych z regionem, czemu s u y
m.in. organizowany ka dego roku 
Festiwal Twórczo ci Kociewskiej 
im. Romana Landowskiego.

Nie wi towano tej rocznicy, 
a jedynie przypomniano jej histo-
ryczne znaczenie dla wspó czes-
nego ycia spo eczno-kulturalne-
go naszego regionu na Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczo-Wybor-
czym odbytym 18 kwietnia 2015 
roku.

Na kadencj  lat 2015-2020
wybrano Rad  Towarzystwa 

w nast puj cym sk adzie:

Jaros aw Bartoszewski – prezes,

Sylwia Kamie  – wiceprezes,

Jolanta Jank – wiceprezes,

Rozalia Sobieralska – sekretarz,

Eleonora Lewandowska – cz onek
zarz du,

Teresa Chy a – cz onek zarz du,

Cz onkowie TMZT
fot. Jacek Cherek



Dzieci z zainteresowaniem poznaj  tajniki skubania pierza

Wyst p zespo u „Modraki”

Wystawa twórczo ci kociewskiej

Laureaci konkursu plastycznego

Stoisko z wyrobami kociewskimi

Wystawa dawnych sprz tów

W
szystkie fotografie Jacek C

herek
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HISTORIA KOCIEWIA W PIGU CE

Festiwal Kultury Kociewskiej 
w Pelplinie

Wdniach od 16 do 18 kwietnia, w ramach 
dzia a  V Kongresu Kociewskiego, odby
si  Festiwal Kultury Kociewskiej w Pelpli-

nie. Celem Festiwalu jest promocja kultury, twórczo ci
ludowej, przekazanie m odemu pokoleniu tradycji, ob-
rz dowo ci, zwyczajów, dorobku materialnego, folkloru, 
przepisów kulinarnych zwi zanych z regionem kociew-
skim. W pierwszym dniu festiwalu, w sali Miejskiego 
O rodka Kultury, uczniowie pelpli skich szkó  zapozna-
wali si  z dziedzictwem kulturowym Kociewia poprzez 
wystaw  „Twórczo  na Kociewiu”, która prezentowa a
malarstwo, rze by, wiklin , wycinanki wykonane przez 
twórców ludowych z Kociewia i muzyk  folkow  w wy-
konaniu i zespo u „Burczybas” z Gniewu. Zwiedzaj cy
mieli okazj  zobaczy , jak si  dawniej y o na Kociewiu 
– czyli jak si  pra o, wykonywa o robótki r czne, skuba-
o pierze, jak przygotowywa o si  posi ki. Poza tym od-

bywa y si  lekcje ta ca kociewskiego, „Korkarza”. Tego 
samego dnia w godzinach popo udniowych w sali MOK 
odby o uroczyste otwarcie Festiwalu Kultury Kociew-
skiej, którego dokona Dariusz Górski, zast pca bur-
mistrza Pelplina. Nast pnie Wies aw wita a zaprezentowa
zebranej publiczno ci dawne wyposa enie, narz dzia i sprz t,
jaki znajdowa  w kociewskich gospodarstwach. Kolejnym 
punktem spotkania by o sympozjum popularno-naukowe, 
podczas którego referaty wyg osili prof. Maria Paj kowska-
Kensik i dr Micha  Kargul, prezes Oddzia u Kociewskiego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. Po wyg o-
szonych referatach Krystyna Gierszewska, prezes Kociew-
skiego Forum Kobiet, zaprezentowa a najnowsz  ksi k  pt. 
„Karolinka i kociewska grapa”, która jest owocem realizo-
wanego projektu „Dzieci ca przygoda z kuchni  kociewsk ”.
Publikacja ta jest kierowana przede wszystkim do dzieci, ale 
nie tylko. Ksi ka sk ada si  z 12 listów babci adresowanych 
do tytu owej bohaterki. Jak podkre li a wspó autorka, ksi -
ka wprowadza m odego czytelnika w niezwyk y wiat kuchni 
kociewskiej. Spotkanie zosta o u wietnione wyst pami pel-
pli skich zespo ów folklorystycznych: Gzuby z Pepli skiej
Dwójki, Modraki i Oj toto.

W drugim dniu festiwalu w Miejskim O rodku Kultury 
odby  si  Konkurs Gwary Kociewskiej, w którym w 6 kate-
goriach wystartowa o 55 uczestników. Celem konkursu jest 
ochrona i popularyzacja gwary kociewskiej. Jury w sk adzie:
Regina Kot owska, Krystyna Gierszewska, Maria Schulz, 
Danuta Nojman i Wies aw wita a, przyzna o poszczególne 
miejsca nast puj cych kategoriach: w kategorii I – dzieci 
przedszkolne – I miejsce Zuzanna Libiszewska, II miejsce 
Agata Wysocka, III miejsce Aleksander Janiczak, wyró -
nienie Kordian Miga. W kategorii II – uczniowie klas I-III 
szko y podstawowej – I miejsce Igor Mrozi ski, II miejsce 
Natalia Hasa, III miejsce Emilia Ryszkowska, wyró nienie
Oliwia Skolimowska. W kategorii III – uczniowie klas IV-

VI szko y podstawowej – I miejsce Daria Gajos, II miejsce 
Mi osz Chmielecki, III miejsce Zuzanna Jab onka. W ka-
tegorii IV – uczniowie klas gimnazjalnych – I miejsce Pau-
lina Muchowska, II miejsce Marta Choinska, III miejsce 
Aleksandra Frymarska. W kategorii V – uczniowie klas 
ponadgimnazjalnych – komisja nie przyzna a I i II miejsca, 
III miejsce zaj a Kamila Chojnacka, wyró nienie  przyzna-
no Weronice Frymarskiej. W kategorii VI – osoby doros e
– I miejsce Beata Górska, II miejsce Anna Dworakowska.

Ostatni dzie  Festiwalu rozpocz  si  od barwnego 
przemarszu ulicami Pelplina na targowisko. Uczestników 
przywita  po kociewsku burmistrz Pelplina – Patryk Dem-
ski. Nast pnie na scenie zaprezentowa y si  kociewskie ze-
spo y folklorystyczne tj. Subkowiaki, Gzuby z Pelpli skiej
Dwójki, Modraki, Oj-toto, Piaseckie Kociewiaki, Psiotrowe 
Dziewuchy i Burczybas. W przerwie trwaj cych wyst pów
wr czono nagrody laureatom konkursu plastycznego „Moje 
Kociewie”, na który wp yn o 133 prac wykonanych przez 
uczniów ze szkó  gminy Pelplin. By y one oceniane przez 
komisj  pod przewodnictwem Ewy Landowskiej w trzech 
kategoriach. W kategorii I – dzieci do 6 lat – I miejsce 
przyznano Ksaweremu uraw, w kategorii II – uczniowie 
szko y podstawowej klasy I-III – pierwsze miejsce zaj a
Weronika Huebner i w kategorii III – uczniowie, osoby 
niepe nosprawne – I miejsce przyznano ukaszowi Szymb-
rowskiemu. W trakcie festiwalu mo na by o zakupi  pa-
mi tki z Kociewia oraz posili  si  regionalnymi potrawami. 
G ównym organizatorem Festiwalu Kultury Kociewskiej 
by  Miejski O rodek Kultury w Pelplinie. 

Igor Mrozi ski, jeden z laureatów 
Konkursu Gwary Kociewskiej

fot. Jacek Cherek

J.CH.
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BADANIE TO SAMO CI

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Historyczna warto  tczewskiego mostu 
Argumenty historyka przemawiaj ce za odbudow

Most tczewski wo a o ratunek. Pomocy potrzebuje 
zarówno wspania y zabytek sztuki in ynierskiej
– obiekt europejskiego dziedzictwa kultury tech-

nicznej, jak i do dzi  u ywane po czenie komunikacyjne 
z drug  stron  Wis y. Historia tego mostu jest równie d uga
jak wspania a. Jego rodowód ma swój pocz tek w po owie
XIX wieku i wi e si  z budow  linii kolejowej cz cej
Królewiec z Berlinem. Wychodzono wówczas z za o enia,
e przej cie delty Wis y przez Tczew, Malbork i Elbl g b -

dzie najlepszym rozwi zaniem. Otwarcie linii kolejowej 
i budowa mostów mia y decyduj ce znaczenie dla rozwoju 
Tczewa jako wa nego o rodka i w z a kolejowego.

Mosty tczewskie by y budowane w kilku etapach. W la-
tach 1850-1857 wybudowano pierwszy most. Kamie  w -
gielny pod jego budow  zosta  po o ony przez Fryderyka 
Wilhelma IV w dniu 27 lipca 1851 roku. G ównym kierow-
nikiem budowy by  radca budowlany, Carl Lentze.

Ogromny ci ar z o onej konstrukcji elaznej tego mo-
stu spoczywa  na siedmiu olbrzymich filarach ustawionych 
na specjalnym fundamencie o powierzchni 1333 metrów 
kwadratowych. Fundament ten postawiono na gruncie utwo-
rzonym przez czysty piasek gruboziarnisty, który znajdo-
wa  si  5,7 metra poni ej redniego poziomu rzeki. Do tego 
celu u yto 257 pali gruntowych. Dooko a nich postawiono 
cian  o grubo ci 0,3 metra, która mia a za zadanie chroni

pale przed wyp ukaniem gruntu. Dodatkowo u o ono 1500 
bloków kamiennych, ka dy o obj to ci od 0,3 do 0,9 metra 
sze ciennego. rodek filarów wykonano z ceg y klinkiero-
wej i tynku hydraulicznego. Z zewn trz ob o ono je kamie-
niem ciosanym oraz piaskowcem o odpowiedniej twardo ci.
Kamienie wykonane by y z granitu i bazaltu. Kamieniark

czono stalowymi klamrami pokrywanymi cynkiem i asfal-
tem. Wysoko  konstrukcji metalowej wynosi a wtedy 11,4 
metra, za  szeroko  6,3 metra. Na tej szeroko ci umieszczo-
no tor kolejowy, a po obu jego stronach drogi dla pojazdów 
konnych. Poza kratownicami na zewn trz z obu stron znaj-
dowa y si  chodniki dla pieszych, które okr a y wie yczki
na filarach. Na ka dym filarze by y wybudowane dwie okr -
g e neogotyckie wie yczki, wykonane z dobrych cegie , pa-
lonych w miejscowej cegielni. Przyczó ki ozdobiono czwo-
rok tnymi wie ami, a bramy wy sze by y od reszty mostu 
oddalone o 12 metrów. Projekty naro nych portali oraz wie
mostowych w Tczewie sporz dzi  Friedrich August Stuler, 
a p askorze b  na zachodnim portalu wykona  Gustav Bla-
ser. Ci ar metalowej konstrukcji wynosi  7 tysi cy ton, a jej 
ca kowita d ugo  800,4 metra. Budowa mostu kosztowa a
4 miliony talarów.

Dnia 12 pa dziernika 1857 roku oczy zachwyconych 
mieszka ców miasta zobaczy y pierwszy parowóz tocz cy
si  wolno wraz z wagonami po gotowym ju  mo cie, któ-
ry odt d sta  si  chlub  Tczewa. A poniewa  ju  wkrótce 
przesta  on wystarcza , w latach 1888-1890 wybudowano 
tu  obok, w odleg o ci zaledwie 30 metrów, drugi most, ju
wy cznie kolejowy, pierwszy przeznaczaj c dla ruchu ko-
owego i pieszego.

Oba mosty po oddaniu ich do u ytku by y krótsze od dzi-
siejszych. Si ga y do wa u ochronnego, który w XIX wieku 
znajdowa  si  bli ej koryta Wis y. Wa  przesuni to w 1912 
roku dalej, w stron  Lisewa. Wtedy te  przed u ono oba mo-
sty, wykonuj c jednocze nie dwie przybudówki ze wspóln
bram . Ca kowita d ugo  starego mostu zwi kszy a si  do 
1030 metrów.

Jeszcze na d ugo przed wybuchem drugiej wojny 
wiatowej, z uwagi na strategiczne usytuowanie miasta 

i mostów, teren ten by  przedmiotem szczególnej uwagi 
sztabowców polskich i niemieckich. Jedni i drudzy wi za-
li z Tczewem i mostami okre lone plany. W czerwcu 1939 
roku budowle te zosta y zaminowane przez polskich o -
nierzy i przygotowane do zniszczenia na wypadek wojny. 
W dniu 1 wrze nia 1939 roku, ju  w czasie bezpo rednich 
walk o Tczew, dowódca 2 Batalionu Strzelców, pp k Stani-
s aw Janik, wyda  rozkaz wysadzenia mostów. Wykona  go 
ppor. Norbert Juchtman. O godzinie 6.00 wysadzono przy-
czó ek wschodni i tzw. filar G, a o godzinie 6.45 przyczó-
ek zachodni. Zburzone zosta y cztery filary. Wysadzenie 

mostów tczewskich przez polskich saperów pokrzy owa o
plany niemieckie i utrudni o agresorowi przegrupowanie 
wojsk grupy Armii Pó noc w kierunku wschodnim. Droga 
przez Wis  zosta a zamkni ta. Czterdzie ci dni potrze-
bowali Niemcy, aby przy nak adzie du ych si  i rodków 
zbudowa  prowizoryczny most na Wi le. Po zako czeniu 
kampanii wrze niowej Niemcy przyst pili do odbudo-
wy zniszczonych mostów. Przy pracach tych zatrudniono 
wi niów z obozu przej ciowego, utworzonego na obsza-
rze tczewskich koszar. Mostu drogowego hitlerowcy nie 
odbudowali w ca o ci przez ca y okres okupacji. Ograni-
czono si  jedynie do u o enia w skiego po czenia nad te-
renem zniszczonym.

Obydwa mosty zosta y ponownie zniszczone, tym ra-
zem przez wycofuj cych si  Niemców, 8 marca 1945 roku. 
Wkrótce po wyzwoleniu Tczewa spod okupacji hitlerow-
skiej przyst piono do uruchomienia transportu drogowego 
i kolejowego oraz rozpocz to budow  prowizorycznych mo-
stów. Koszt przedsi wzi cia wynosi  120 milionów z otych.
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Dzi ki wielkiemu wysi kowi budowniczych, 8 marca 1947 
roku oddano do u ytku most kolejowy, który 24 marca 1947 
roku, w momencie ruszenia lodów, pod naporem pot nych
zwa ów kry run  i znalaz  si  w nurtach Wis y. Uszkodze-
nia si ga y 80 procent. Te pierwsze niepowodzenia nie znie-
ch ci y pracowników Przedsi biorstwa Robót Kolejowych. 
Ju  w czerwcu 1947 roku przyst piono do budowy nowego 
mostu. Prace prowadzi o sukcesywnie przez kilka lat wspo-
mniane wy ej przedsi biorstwo kolejowe. Nie powróci  on 
jednak nigdy do swej dawnej wietno ci.

W latach 1959-1960 oba mosty zosta y zmodernizowa-
ne. Nast pi a wymiana zu ytych prz se . Obecnie most ko-
lejowy jest dziesi cioprz s owym, dwutorowym obiektem 
o ca kowitej d ugo ci 1037,8 m. Sk ada si  z fragmentów 
ró nych mostów o bardzo zró nicowanej konstrukcji. Jest to 
niew tpliwie wspania e miejsce dla studentów budownictwa 
mostowego jako jedyny w swoim rodzaju ”skansen mosto-
wy”, ale dla normalnych u ytkowników stanowi utrapienie. 
Od zako czenia wojny most nie by  poddany kapitalnemu 
remontowi, a powa ne naprawy by y rzadko ci .

Oba mosty poddawane s  tylko sta ym zabiegom konser-
wacyjnym i remontom bie cym. Do dnia dzisiejszego przy 
prz le mostu z 1857 roku zachowa y si  cztery oryginalne 
neogotyckie wie yczki. Mury tych wie yczek i ich ukowe
spojenia s  pop kane i wymagaj  szybkiej naprawy, je li ten 
zabytkowy obiekt ma ocale . Powa nego remontu wymaga 
przede wszystkim most drogowy dla ruchu ko owego.

Od 1999 roku historycznym mostem tczewskim opieku-
je si  Powiat Tczewski, który wspólnie z przedstawicielami 
samorz dów, w adz rz dowych oraz Politechniki Gda skiej
wspó pracuje w dziele przywrócenia jego wietno ci.

Kiedy w sierpniu 1999 roku otwierano wystaw  po-
wi con  historii tczewskich mostów w Muzeum Wis y

w Tczewie, narodzi  si  pomys , by histori  i stanem dzi-
siejszym tego zabytku zainteresowa  szersze grono ludzi, 
szczególnie tych, od których pomocy zale y jego dalszy 
los. Dlatego te  postanowiono rozbudowa  tczewsk  cz
tej ekspozycji i przygotowa  makiet  mostu odwzorowu-
j c  jego dawne pi kno i wietno . Makiet  mostu wyko-
nano w Zespole Szkó  Kolejowych w Tczewie. Zdecydo-
wano, e skoro trudno sprowadzi  niektórych decydentów 
na tczewski most, to most ten zostanie zawieziony do nich. 
I tak te  si  sta o. Makieta mia a swoj  ekspozycj  w Mu-
zeum Techniki w Warszawie. By a równie  eksponowana 
w Muzeum Techniki w Berlinie, a obecnie znajduje si
w Centrum Wystawienniczo Regionalnym Dolnej Wis y
w Tczewie

Dzi ki staraniom Politechniki Gda skiej oraz Powia-
tu Tczewskiego zabytkowy most tczewski uznany zosta
14 maja 2004 roku przez Ameryka skie Stowarzyszenie 
In ynierów Budownictwa, które promuje wiedz  o najwa -
niejszych budowlach stanowi cych wiatowe dziedzictwo 
obiektów techniki, za mi dzynarodowy zabytek in ynierii
budowlanej.

Warto  historyczna mostu przemawia za jego szybk
i pe n  odbudow , tak aby ponownie by  on wspania ym za-
bytkiem architektonicznym z bramami wjazdowymi i porta-
lami w stylu neogotyckim oraz p askorze bami na portalach 
i dwunastoma neogotyckimi wie yczkami.

Nale y mie  nadziej , e nadejdzie znowu czas wietno-
ci dla historycznego mostu tczewskiego. W maju br. Rada 

Powiatu Tczewskiego przeznaczy a rodki na dokumentacj
projektow  odbudowy mostu w wersji historycznej.

TADEUSZ MAGDZIARZ

Tymawa – 
Ja wiska – 
Opalenie

Kolejna w drówka zorganizowana 
przez Nadwi la ski Klub Krajoznawczy 
„TRSOW” z Tczewa rozpocz a si
w miejscowo ci Tymawa, odleg ej
od Gniewa o 4 km.

TYMAWA - wie  owalnicowa o starym osadnictwie. Wy-
kopane na pobliskich polach urny wiadcz  o staro yt-

nym pochodzeniu osady.
Oko o roku 1224/1226 sprowadzony tu zosta  Zakon 

Rycerski Calatrava, za o ony w 1158 roku w miejscowo ci
Calatrava, w Hiszpanii. Jego celem mia a by  ewangeliza-
cja miejscowej ludno ci oraz jej obrona przed napadami 
Prusów. Na dokumencie z 9 sierpnia 1224 roku wydanym 
w Tymawie, a mówi cym o nadaniu przez ksi cia Sambora 
na rzecz zakonu cystersów z Oliwy wsi Radostowo i Rajko-
wy, figuruj  imiona czterech zakonników. S  to mistrz Flo-
renty oraz bracia Konrad, Magnus i Herbord. Jaki by  ich 
los, nie wiadomo, gdy  przebywali tu tylko do roku 1230.

W roku 1305 Tymaw  obj li w swe posiadanie Krzy a-
cy. Przywilej lokacyjny dla wsi zosta  zatwierdzony przez 
króla W adys awa IV dnia 30 maja 1632 r. Jak podaj ród-
a z XVII wieku, we wsi y o 13 gburów, czyli gospodarzy. 

W 1922 roku we wsi mieszka o 2054 Polaków, jeden Nie-
miec – katolik oraz 32 Niemców – ewangelików.

Cennym zabytkiem jest pochodz cy z XVII wieku 
ko ció  p.w. W. MICHA A ARCHANIO A. Z przeka-
zów ustnych wiadomo, e powsta  on na gruzach klasz-
toru kalatrawensów. Zapiski mówi , e by  zbudowany 
z pruskiego muru. Do dzi  zachowa a si  zachodnia cz
ko cio a.

Konsekracji wiatyni dokona  biskup sufragan w oc-
awski Stanis aw Jacek wi cicki w 1665 roku. Ko ció  jest 

jednonawowy, z p askim drewnianym stropem i niewielk
wie .

Zwraca uwag  renesansowy o tarz g ówny, z pi knym,
pochodz cym z XVII w., kurdybanowym antepedium (obec-
nie w Toruniu w renowacji od 2012 roku)
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PODRÓ UJ C PO KOCIEWIU

Dwa o tarze boczne oraz chrzcielnica zosta y wykonane 
w stylu barokowym, natomiast dwa feretrony w stylu rokoko.

Zachowa  si  tak e, pochodz cy z 1690 roku, dzwon. 
Upami tnieniem tragicznych wydarze  II wojny wiato-

wej jest tablica o nast puj cej tre ci :

Ks. dziekan
K. Wojtaszewski
+ 26.X. 1939 w lesie szp gawskim
Ks. M. Handau
+ 4.IX. 1939 pod Je ewem
PONIE LI MIER  M CZE SK
Parafianie 1965 r.

Pod t  tablica umieszczono kolejn , o nast puj cej tre ci:

XX WIEK TO CZAS NAZNACZONY WOJNAMI, 
M CZE STWEM I REPRESJAMI

W TYM CZASIE ODRADZA A SI  I UPADA A
RZECZPOSPOLITA

NA FRONTACH, W OBOZACH, WI ZIENIACH I NA 
ZES ANIACH NASI RODACY

MIESZKA CY TEJ ZIEMI – GIN LI ZA OJCZYZN ,
WIAR , WOLNO  I NIEPODLEG O

NIECH OFIARA ICH YCIA POZOSTANIE W NA-
SZEJ PAMI CI

SAMORZ D GMINY GNIEW, 2011 R.

W 1993 roku ko ció  przeszed  gruntowny remont – 
wzmocniono ciany, naprawiono dach i odnowiono wn trze.

Ko ció  ogrodzony jest murem z kamienia i ceg y.
Niedaleko ko cio a na cmentarzu parafialnym znajduje 

si  kilka ciekawych nagrobków, w ród których wyró nia si
grób porucznika pilota Wojska Polskiego – Jana Neumanna 
(ur. 5.08.1903 roku; zm. 4.04.1932 roku), który zgin  nad 
Wis mierci  lotnika.

W pobli u przystanku autobusowego Tymawa–Wybu-
dowanie zauwa y  mo na pagórek zwany Winn  Gór  lub 
coraz cz ciej Lisim Ogonem, na którym podobno kalatra-
wensi uprawiali winogrona. Przy wje dzie do wsi od stro-

ny Gniewa napotykamy nowoczesny obelisk, ustawiony 17 
maja 1995 roku, na którym czytamy:

KU PAMI CI
KS. SENATORA ALFONSA SZULCA LAT 60
PROBOSZCZA W SUBKOWACH
ZAMORDOWANEGO W SZTUTOWIE W 1940 ROKU
ORAZ
DR. MED. JANINY ZD. BANASZAK LAT 50
DR. FIZYKI MARKA LAT 50
PSTROKO SKICH
KTÓRZY ZGIN LI W EKSPLOZJI WIE OWCA
W GDA SKU
KALATRAWENSI Z TYMAWY 

Wiadomym jest, e w Tymawie w XIII wieku przeby-
wali rycerze z hiszpa skiego Zakonu Calatrava, który po-
wsta  w ogarni tej wojn  z Maurami Kastylii. Za o ono go 
w 1158 roku z inicjatywy cysterskich mnichów z opactwa 
Santa Maria de Fitero w twierdzy Calatrava la Vieja, maj -
cej broni  Toledo przed atakami Maurów. Po mierci w 1164 
roku g ównego inicjatora obrony twierdzy, cystersa Rajmun-
da Fitero, nast pi  roz am w ród za ogi. Cysterscy mnisi, nie 
uznaj c nowego mistrza, niejakiego Don Garci, powrócili do 
klasztoru w Fitego. 

Powstanie Zakonu Calatrava na gruncie cysterskim spo-
wodowa o spory w zakonie, gdy  bulla papie a Aleksandra 
III z 1164 roku, zatwierdzaj ca nowy zakon rycerski, nie 
precyzowa a dok adnie zwi zków mi dzy kalatrawensami 
a cystersami. Dlatego w 1187 roku Zakon Calatrava zosta
podporz dkowany cysterskiej kapitule generalnej we fran-
cuskim Morimond.

Zakon Calatrava, walcz c aktywnie u boku królów Ka-
stylii – Alfonsa VIII (1158-1214) i Ferdynanda III (1217-
1252) – stawa  si  coraz bogatszy. Od królów otrzymywa
szereg zdobytych zamków i miast, by sprawowa  w nich 
funkcj  gospodarcz  i obronn . W XIV i XV wieku zakon 
ten sta  si  pot g  na terenie ca ej Hiszpanii.

W I po owie XIII wieku Zakon Calatrava podejmuje próby 
rozszerzenia swej dzia alno ci poza terenem Hiszpanii. Jed-

Ko ció  parafialny 
w Tymawie
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nak e uda o si  im za o y  domy zakonne tylko na terytorium 
Akwitanii (obecnie Saint-Lary) i w Tymawie, gdzie pojawiaj
si  w 1227 roku. Przybywaj  tu mistrz Florenty oraz bracia 
Konrad, Magnus i Herbord. Wspólnota zakonna z Calatravy 
sk ada a si  z 3 kategorii cz onków. Byli to rycerze, którzy no-
sili d ugie, bia e p aszcze z ró owym krzy em na lewej stro-
nie, mnisi oraz konwertyci, czyli bracia bez wykszta cenia, 
wykonuj cy wy cznie prace fizyczne.

Poza tymi dwoma wy ej wymienionymi miejscami kala-
trawensi ju  nigdzie poza Hiszpani  nie wyst puj , a w roku 
1231 g ówna kapitu a generalna w Morimondzie zakaza a
nawet wysy ania zakonników poza granice kraju.

Ze sk pych dokumentów wynika, e kalatrawensi w Ty-
mawie przebywali tylko do roku 1230. Nie zachowa y si
adne dokumenty, które okre la yby wielko  ich terytorium 

oraz przywileje i cele pobytu.
Je li chodzi o miejsce ich siedziby, to historyk Stanis aw

Mielczarski stwierdza, e kiedy  na wysoko ci Tymawy 
– Wybudowania /PKS/ mog o znajdowa  si  jakie  niezlo-
kalizowane grodzisko, gdy  w tym rejonie, na polu ornym 
znaleziono ceramik  z XIII wieku. Równie  tu, wg poda
ludowych, znajdowa a si  tzw. „Winna Góra”, gdzie kalatra-
wensi mieli uprawia  winogrona.

Od cmentarza w Tymawie / skrzy owanie / wchodzimy, 
zgodnie ze znakami szlaku czarnego w lewo, na drog  pol-
n  prowadz c  w kierunku Wis y, która miejscami prowadzi 
w wozem, sk d mamy pi kne widoki na rzek . Pó niej droga 
skr ca w prawo i wzd u  Wis y prowadzi do osady Po towo. 
Osada ta usytuowana jest wzd u  wysokiej skarpy, a budynki 
s  pi knie wkomponowane w teren. Po przej ciu tego odcinka 
wychodzimy na pocz tku wsi Ja wiska, tu  przy krzy u przy-
dro nym. Pod krzy em umieszczony jest kamie  z wyryt
dat  – 1887. Co ta data ma oznacza , nie wiadomo. Kiedy
/w 2008 r./ na tym kamieniu sta a ma a kapliczka z drewnian
figur  Matki Bo ej. Dzisiaj, w 2015 roku, ju  jej nie ma.

JA WISKA – niewielka wie , mocno rozci gni ta i 
rozrzucona na zboczach Wis y. W roku 1305 król Wac aw III 
nada  Ja wiska Krzy akom. W 1535 roku komtur gniewski, 
Jan von Falkenstein, nada  jej pierwszy przywilej, osadzaj c
na prawie che mi skim. W roku 1548 król Zygmunt August 
zatwierdzi  przywilej na rzecz Jerzego Oleskiego dotycz -
cy u ytkowania pastwiska ko o wsi. W wiekach XVI-XVIII 
osiedlali si  tu Olendrzy. 

Krzy  nagrobny na cmentarzu w Ja wiskach

Przyczó ek dawnego mostu  w Opaleniu

We wsi napotykamy typowy dla tych okolic budynek 
z czerwonej ceg y, o dachy pokrytym dachówk . Mie ci a
si  tu dawniej czteroklasowa szko a powszechna. Tu, w la-
tach 1906-1907, mia  miejsce strajk szkolny, zorganizowany 
w obronie j zyka ojczystego.

W pierwszych latach II wojny wiatowej zamordowani 
zostali pracownicy tej szko y – Jan Alfons Bieli ski (kie-
rownik placówki) oraz nauczyciel – Pawe  Manuszewski.

Tu  obok szko y, w pomieszczeniach dawnej karczmy 
jest tu sklep spo ywczy.

Na ko cu wsi odnajdujemy /z prawej strony/ dawny 
cmentarz ewangelicki posadowiony na planie trójkata, wo-
kó  którego ro nie 8 lip uznanych za pomnik przyrody /kie-
dy  by o ich 11/. Na cmentarzu natykamy si  na ocala  gór-
n  cz  metalowego krzy a, na którym czytamy;

CHRISTINE ELISABETH ZIEMANS
Geb. KOCK
Geb. 11 Juni 1820
Gest. 23 Marz 1864

Oraz na le c  p yt  z napisem;

ANASTASIUS OSCAR KROLING
Geb. 7.8.1851
Gest. 7.6.1925
WILHELMINE KAROLINE
KROLING geb. WILL
Geb. 13.9.1850

Id c dalej, zgodnie ze znakami szlaku czarnego, prze-
chodzimy obok znajduj cej si  na Strudze Miejskiej prze-
pompowni Ja wiska i dochodzimy do wa u wi lanego. Po-
d amy dalej wa em, ogl daj c nowo wybudowany most 
przez Wis , cz cy Opalenie z Kwidzynem i dochodzimy 
do Opalenia, gdzie ko czymy w drówk .

Bibliografia:
1 Kordowski M., Opalenie: zarys dziejów wsi kociewskiej, Opalenie 
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4 Woli ski G., Kalatrawensi z Tymawy, „Kociewski Magazyn 

Regionalny” 2010, nr 2 (69), s. 10-12.
5 Woli ski G., Kalatrawensi z Tymawy, „Kociewski Magazyn 

Regionalny” 2010, nr 3 (70), s. 10-12.
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W TROSCE O EDUKACJ  JUTRA

GRZEGORZ PIOTROWSKII

Podró e w wyobra ni:
linia kolejowa Skórcz – Starogard

c z    p i e r w s z a

JAK POWSTAWA A TA TRASA? OTWARCIE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW:
16.01.1871 Tczew - Starogard (25 km)
01.10.1902 Sm towo – Skórcz (15 km)
14.06.1903 Starogard – Skórcz 24 km

Zapowiada si  s oneczny i upalny dzie , wieje po u-
dniowo-wschodni wiatr. Rolnicy na dobre zaczyna-
j niwa. Dworzec w Skórczu ro nie w oczach. Po 

prawej domy nowej dzielnicy, z dworca id  prawdziwe t u-
my. No i jeste my na dworcu. Ruszamy z peronu pierwsze-
go. Po prawej rampa, wie a ci nie  i maszynszopa, po lewej 
– domy kolejowe i przychodnia, patrz c wstecz – nastawnia, 
fabryka mebli i przej cie do bloków na ulicy Pomorskiej 
(dawniej - wierczewskiego).

Sto lat temu okolica wygl da a inaczej. W Skórczu po-
ci gi pojawi y si  pi dziesi t lat pó niej ni  w Bydgoszczy 
czy w Tczewie, ale w ci gu sze ciu lat (1902-1908) przez 
miejscowo  t  (wówczas jeszcze wie !) poprowadzono li-
nie do Sm towa, Starogardu (i Skarszew) oraz Szlachty. Po-
niewa  przebiega y one g ównie przez tereny polodowcowe, 
rolnicze i le ne, trzeba by o zaprojektowa  sie  przepustów 
nad kami i polami (oko o pi tnastu, z tego pi  na trasie 
do Starogardu i Skarszew), dwadzie cia kilka wiaduktów 

(wi kszo  na szlaku Skórcz-Szlachta), sforsowa  du e rzeki 
i odnogi jezior po siedmiu mostach (nad jeziorami Ocypel 
i Ocypelek, rzekami Prusin ,Wd , Wierzyc  i Wietcis ),
zniwelowa  bagienne niecki, zmieni  znacz co rze b  tere-
nu, a wi c zasypa  parowy, zaplanowa  sztuczne wzniesie-
nia i wykopy (powa niejsze prace ziemne przeprowadzono 
w dwudziestu czterech miejscach), umo liwi  przejazd przez 
tory wozom i samochodom (na wszystkich trzech liniach po-
wsta o w sumie oko o trzydziestu takich przejazdów), a tak e
inaczej poprowadzi  niektóre drogi gruntowe i le ne.

Dokonano pomiarów geodezyjnych, zacz to wyw asz-
czanie gruntów, na których mia y zosta  u o one tory. Aby 
zachowa  dost p do poszczególnych gruntów, je li pola po-
szczególnych w a cicieli zostawa y rozdzielone, zaprojekto-
wano przejazdy i tunele. W niektórych miejscach dokonano 
korekty przebiegu publicznych dróg gruntowych (tzw. „z o-
dziejki” i „drogi flisackiej” mi dzy Skórczem, Wolentalem 
i Krankiem). Wyw aszczenia odbywa y si  za rekompen-
sat . Wszystkim w a cicielom wyp acano odszkodowania 
(stawki wynosi y od 2200 do 4000 marek za hektar).

Ludno  okoliczna skar y a si  na demoralizuj ce s -
siedztwo robotników kolejowych, ale budowa linii by a dla 
mieszka ców okolic Skórcza tak e szans  godziwego za-
robku i to na miejscu, bez konieczno ci migrowania. Urz d-
nicy, projektanci, architekci w znakomitej wi kszo ci byli 
Niemcami, jednak wytyczanie szlaków kolejowych dawa o
prac  wielu miejscowym: murarzom, cie lom, stolarzom, 
krawcom, szewcom, siodlarzom, rze nikom, kowalom, ko-
odziejom, koszykarzom, lusarzom, kamieniarzom, bruka-

rzom, dekarzom, kominiarzom, cukiernikom, fotografom, 
wreszcie rolnikom, wozakom czy drwalom. Alojzy i Rafa
Koseccy, autorzy Dziejów Skórcza, podaj , e jeszcze przed 
nadaniem tej miejscowo ci praw miejskich, tj. w roku 1924, 
we wsi i w najbli szej okolicy dzia a o a  siedemdziesi ciu
rzemie lników. Trwaj ce wiele miesi cy budowy stanowi y
równie  rynek zbytu dla okolicznego przemys u, tzn. piekar-
ni, browarów, mleczarni, cegielni, tartaków, m ynów, gorzel-
ni czy kaflarni. Pr na dzia alno  miejscowych zak adówWie a cisnie  w Skórczu 
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rzemie lniczych i przemys owo-rolnych by a niew tpliwie
jedn  z g ównych przyczyn rozwoju miejscowo ci i uzyska-
nia przez ni  praw miejskich w 1934 roku.

Pracownicy PKP w wi kszo ci w Skórczu mieszkali 
w „Belforcie”, okaza ym budynku, góruj cym nad prze-
jazdem kolejowym, którego nazwa rzekomo pochodzi od 
w oskiego „belle vedere”. Sta  on przy g ównej ulicy mia-
sta. Inni otrzymali s u bowe mieszkania na dworcu, na ulicy 
Dworcowej lub powsta ej wzd u  linii do Sm towa ulicy 
Nowy wiat. Wyró nia  ich mundur, techniczne wykszta -
cenie (raczej rzadkie w rolniczym regionie Kociewia), do-
st p do w asnej placówki s u by zdrowia, stabilna sytuacja 
zawodowa, rozwini ty system ubezpiecze  i wiadcze ,
dost p do o rodków wczasowych (w pobliskim Ocyplu, le-

cym na linii do Szlachty i Czerska), dzia ki pracownicze. 
Oprócz pensji przys ugiwa  im te  deputat w glowy, tote
w miasteczku zawód ten cieszy  si  du ym presti em. Na 
li cie pracowników kolei (od pocz tku XX wieku do ko ca
lat 90. tego stulecia) znalaz o si  ponad sto osób, co w oko o
trzytysi cznym miasteczku jest liczb  znacz c .

Dzi  nie ma ladu po niektórych elementach stacyjnych. 
Beztrosko porzucili my dorobek kilku miejscowych poko-
le . Co gorsza, mamy przykr wiadomo , e marnotrawi-
my dobro narodowe w skali ogólnokrajowej. Zapomniane 
stacje, niszczej ce budynki, zarastaj ce tory nie tworz  po-
zytywnego wizerunku modernizuj cego si  pa stwa. Id my
wi c swoj  drog . Na ko cu peronów po lewej stoj  zruj-
nowane warsztaty kolejowe, a naprzeciwko – dawny bank, 
dzi  Urz d Gminy Skórcz. Po lewej sze  topól odgradza 
pole, po drugiej za  klony ci gn  si  a  do wie y. Za pola-
mi, po lewicy, majaczy las Boraszewa, pola Kranka, wjazd 
do magazynów dawnej Gminnej Spó dzielni, wie a, po-
rodku wy adowni widzimy lad po wadze towarowej. Po 

lewej przez pole p dzi bizon. U ko ca rampy z prawej wy-
ania si  wie a ko cielna,

pi  torów krzy uje si
tu zawile. Dwa od strony 
rampy maj  drewniane 
podk ady, a reszta – beto-
nowe, wszystkie s adnie
podsypane t uczniem, tu 
i ówdzie przetrwa y po-
jedyncze zwrotnice i inne 
urz dzenia techniczne. 
Ruina lokomotywowni 
wymownie grozi zawale-
niem, a za ni , z prawej, 
garbate pola na Kosedzie. 

Ko o ruin id  ju  tylko dwa tory. 
My pod amy prawym, przez przejazd na Boraszewo 

i Kranek, podziwiaj c resztki prastarej stodo y z prawej 
strony. Rozjazd znajduje si  w ród pól, tor odbija w pra-
wo, w niewielki, letni w wóz ze wierkowym ywop otem
po prawej. W rowach odwadniaj cych ko ysz  si  trzciny, 
zbocza wygl daj  jak górskie ki, dwie wierzby wkracza-
j  na tor, patrz c wstecz widzi si  zarys bloków. Na torze 
adny t ucze , rodkiem idzie cie ka. Za zakr tem w wóz

opada i wida  jakie  jasne zabudowania w Wolentalu. Z pra-
wej droga Skórcz-Kranek na skos pod drzewami, z lewej 
znana nam ju ka z wiaduktem, pola i konie na czce.
W rozwidleniu torów po lewej stoi gospodarstwo, naprze-
ciwko – kolejne. Zanim dotrzemy do nich, przechodzimy 
przez betonow  p yt  polnego przejazdu pod samotnym je-
sionem. Gospodarstwo po prawej roz o y o si  na wielkiej 

ce po ród pól. Pas  si  tu krasule, ro nie krótki pas trzcin. 
Zbli amy si  do przejazdu drogowego na Kranek. Nie ma tu 
ani jednego s upa, ani znaków szlakowych. Po lewej stro-
nie przejazdu dwa nieotynkowane gospodarstwa, z prawej 
szpic ko cio a za wzgórzem, z przodu po prawej – wzgórza 
wolentalskie.

Zaraz za przejazdem w ziemi tkwi metalowy krzy , znak 
tragedii. Atak klonów i koniec cie ki. P tle drutów czaj  si
na torach. Po lewej zarastaj  gospodarstwa, po prawej pola 
i zaro la W giermucy. Przechodzimy most na niej i mijamy 
siedlisko urawi, z lewej widz c szczyty domów. Wstecz 
wije si  W giermuca. Nadal nie ma s upów. Z prawej garby 
pól, z lewej samotna brzoza, na wprost – ywop oty, je yny
i ptasi raj. Widzimy lady ch opskiej gospodarno ci, z lewej 
dom dusz (opuszczone i zrujnowane gospodarstwo), a przed 
nim lekki uk w prawo na niewysokim nasypie. Pokazuje si
pierwszy s up. Z prawej w oddali wida  drzewa wzd u  szosy 
ze Skórcza do Starogardu. Ko o kolejnego s upa ptaki buszu-
j  w g ogach i kruszynie. Wiadukt metalowy nad „z odziej-
k ” pachnie tajemniczo (drewniane podk ady), ale niestety, 
magia pryska, gdy widzimy, e powoli rozkradaj  z niego 
metalowe p yty. Tor ca y czas lekko pomyka w prawo w ród
pól, „z odziejka” idzie za wzgórze, po lewej te  polne bezkre-
sy z wodnymi oczkami, na torze wije si  powojnik i skrzypi 
skrzyp. Gdy si  odwrócimy przez lewe rami , na horyzoncie 
zobaczymy pas Borów Tucholskich. Za drugim ramieniem 
mamy natomiast zawijasy W giermucy. Wci  rozleg e pola, 
oblane zami drucianymi, obrysowane Czarnym Lasem po 
lewej. Przed nim za  w niecce pól tkwi  gospodarstwa. Garb 
z prawej wci  si  wypi trza. Tarnina zarasta tor – przej cia
nie ma. Beztrosko kwitnie groszek. Pola ci gn  si  po hory-
zont, a polny przejazd ko o stosu kamieni to ju  przedpola 
Wolentala. Wida  dachy dawnej szko y i domów, tor zawi-
ja w lewo i znowu pojawia si  na nim cie ka. Po prawej 
odznacza si  so tysowe gospodarstwo. Podziwiamy znowu 
tarniny i jab onie oraz domy Wolentala. Z lewej przejazd na 

Bukowiec, za chwil  za
drugi – asfaltowy – unij-
ny – na Czarnylas. Zna-
ki kolejowe stoj  na tle 
Grabowa w du ej oddali, 
z lewej grupa klonów, a 
z prawej kolorowe bloki 
wolentalskiej dziedziny. 
Wzd u  toru po prawej 
powoli ci gn  si  kolejne 
Zabudowania, a daleko 
za nimi – g boka dolina 
rzeczna. uk toru idzie 
na prawo w pola, znowu 

Metalowy wiadukt nad „z odziejk ”

P czewo
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pojawiaj  si  nieliczne s upy. 
Znajdujemy tu porcelanowe 
izolatory okr cone drutem, 
s up ko ysz cy si  na wietrze, 
spotkamy tak e grasuj cy po 
prawej kombajn. Po lewicy 
pola, po prawicy – dolina 
W giermucy, zasilonej ju
w okolicy Bulwarku przez 
Szoryc , p yn c  z jeziora 
Cebulowego przez Skórcz. 

uk w lewo zaro ni ty przez 
wierzby. Z prawej idylliczny 
widok doliny. Trawa si ga tu 
twarzy. Z lewej Czarnylas, 
z prawej bloki – Wolentala 
przy s upku „4,5”, pierw-
szym oznaczonym. Jeste my
teraz na pi ciometrowym nasypie, z prawej wida  ju  szko-

 w P czewie, zbudowan  na prze omie XX i XXI stulecia. 
Nie wida  podk adu torowiska – zas aniaj  je piaszczyste 
mrowiska, skrzypy, je yny i zio a. Wstecz wida  pola i krzy-
we s upy. Tor wchodzi mi dzy nasypy, za nimi odbija w lewo 
i otwiera si  na stacj  w P czewie. Po lewej uwidacznia si
szosa do Czarnegolasu i dom w ród pól. Tor na krótkich od-
cinkach jest ca kowicie przejezdny.

Za to dworzec w P czewie zarasta traw , razem z ubi-
kacj  i magazynem. Kiedy  t  towarowo - osobow  stacj
uznano za do  wa n , by pod jednym z semaforów umie-
ci  kapsu  czasu, zawieraj c  mi dzy innymi kolorowy 

portret cesarza Wilhelma II. Widoczna po lewej gorzelnia 
w Czarnymlesie by a wiadectwem rozwoju miejscowe-
go przemys u rolno-spo ywczego. Jej s awa dotar a a  za 
Ocean Atlantycki, dlatego za par  lat przyjedzie tu (ju  nie-
stety nie poci giem, a limuzyn ) pewien znany z ucieczek 
ze szklanych pu apek aktor, by publicznie raczy  si  czar-
noleskim trunkiem. Ale ju  wcze niej bywali tu celebryci. 
W 1433 roku przez pewien czas w Czarnymlesie dzia a
sztab wojenny wielkiego mistrza krzy ackiego, obserwuj -
cego niszcz cy pochód husytów przez Pomorze. Miejscowa 
legenda g osi, e na pami tk  tego zaszczytu w fundamenty 
ko cio a wmurowano kamienn  kul  armatni , wystrzelon
przez naje d ców. 

Za dworcem p czewskim (którego rezydent sto lat temu 
nale a  do najbogatszych mieszka ców miejscowo ci, posia-
daj c, podobnie jak proboszcz, w asny aparat radiowy) po pra-
wej mamy poczt  i wie . Przejazd asfaltowy do Czarnegolasu 
atakuj  klony, z lewej trzyma go w szachu krzy  drewniany 
przed domem. St d po lewej biegnie czterokilometrowa polna 
droga do Wysokiej, a w prawo szosa do ko cio a Zwiastowa-
nia NMP. Niedaleko ko cio a ukryto niewielki cmentarzyk. 
Zarastaj cy traw  kopczyk kryje szcz tki ofiar „morowego 
powietrza” z pocz tków XIX stulecia. Dzi  cz sto spotykane 
figury w. Rocha skutecznie broni  wie  przed choler .

Torowi towarzysz  trzy gospodarstwa z lewej, kilka 
z prawej. Znowu wjazd do ma ego w wozu, odbijamy w pra-
wo, odpoczywamy prawie pó  godziny. Podziwiamy trójno -
ny s up i polatuj ce motyle. Nast pnie ruszamy dalej po ród
trzcin. W wóz znowu skr ca i wypi trza si . Z lewej droga 
do Wysokiej i przejazd polny. Z prawej szosa i dolina, z lewej 
pola, prosto przed nami – góry? Na czce z lewej kosiarka 
korzysta z przerwy w pracy, po prawej any zbo a, szeregi 
kolb kukurydzianych i ko ció  p czewski. Po lewej tym ra-
zem ma e jeziorko. Kolejny w wóz poprzedzaj  poprzewra-
cane s upy i porwane druty. Tym w wozem wspinamy si  na 
nasyp – z lewej pola, z prawej du a niecka. Przed nami pysz-

ni si  wielki elewator w odle-
g ym Jab owie. Z prawej od 
szosy wije si  polna droga, tu 
wiatr wieje silniej. Przy s upku
„7,2” gospodarstwo z prawej 
tu  obok szosy, naprzeciwko 
dom w zbo u. Teraz przejazd 
polny na drewnianych balach, 
zasieki z je yn. Szosa nieprzy-
jemnie brz czy, ale za to trawa 
jest tu nader rzadka. Po lewej 
spotykamy krowy, w tym jed-
n  rasy polskiej, pono  odra-
dzaj cej si  powoli. Wzd u ,
po prawej, równolegle do szo-
sy, ci gn  si  krzaczki bulw 
ziemniaczanych. Tutaj mo na
by jecha ! Szos  od toru dzie-

li mo e 50 metrów. Z lewej stercz  pi kne pokrzywy. W t
sam  stron  odskakuje od szosy polny przejazd – za górk .
Data „85” na jednym z podk adów przypomina, e wtedy 
kolej by a czym  nader prozaicznym. Na kolejnym zakr -
cie koncertuj  polne koniki. Po lewej fragment lawendowej 
Prowansji. Wchodzimy w olszyn , wspart  z prawej strony 
pagórkiem. Z lewej wzgórza, z prawej ka i szosa. Ta osta-
nia odchodzi w prawo. Olszyna po lewej imponuje soczyst
traw  i wybuja ymi pokrzywami. Po chwili wida  lasek po 
lewej i garb pola po prawej. Na tor wkraczaj  kwiaty. Do 
lasku owego prowadzi przejazd. Droga wchodzi mi dzy y-
wop oty, nie le radzi sobie w tej okolicy wierzba. Trójk tna
tablica z jedynk  oznacza albo pierwszy stopie  zagro enia,
albo dopuszczalny przedzia  pr dko ci, albo k t nachylenia 
toru, albo… No w a nie, co? Po prawej stronie ma ona za 
s siada gospodarstwo wypi te na kolej wozem i obornikiem. 
Mo e dlatego, e teren tu podmok y. Pochyla si  wi c zakr t
w prawo, w dodatku przecina go strumyk w olszynie, p yn cy
w ukrytym przepu cie na wschód. Po lewej za strumykiem 
szklarnie i domy z epoki triumfalnego Gierka. Tor wci
idzie lekko w prawo i z prawej te  dokazuje kolejny bizon 
kociewski. Linia energetyczna przecina tor. Przejazd do Wy-
sokiej ukazuje wzgórza i pierwsze domy Bobowa po lewej. 
Z prawej wyró nia si  ko ció , skrzynka telefoniczna na s u-
pie, cmentarz na pagórku, nowe domy wiejskie. Na ich widok 
tor odskakuje w lewo, a polny przejazd wskakuje w kukury-
dz . Z prawej strasz  kolejne dacze na pagórkach, a z lewej 
mamy tradycyjne domy w ród pól. Z prawej wiat zas ania
nam nasyp, ale z lewej otwiera si  on na wielkie pola. Gdy 
znowu lekko zatoczymy si  w lewo, z prawej zostawiamy 
gmach nowej szko y i boisko z bie ni . Z lewej wci  „gór-
skie” widoki i domy. Z lewej te  pojawia si  droga polna do 
D brówki pod jesionami. Po prawej uporczywie wyskakuj
nowe domki, oddzielone tylko paskiem pola od toru. Pocie-
szaj  nas ki z lewej, lekki zakr t w t  stron , wielki g az po 
lewicy, kolejny w wóz i widok dworca w Bobowie. Trzeba 
jeszcze tylko przekroczy  szklan  pustyni , któr  to na to-
rach utworzyli miejscowi broje, prze y  spotkanie z kiczem 
(drewniane wiatraczki, ule, stawek, ódka, plastikowy rottwe-
iler i prawdziwe kaczki), by zobaczy  po lewej posiad o
magnata foliowego, niezbyt malownicze dachy wsi, mostek 
i przejazd do D brówki, przez który przemyka w a nie je -
dziec na „komarku”. Pojawia si  drugi tor. Z prawej, w kar-
nym szeregu, defiluj  poczta, urz d gminy, remiza i o rodek
zdrowia. Po lewej wci  sielankowy widok, po prawej dró ka
brukowana do dworca. 

Tory nieopodal P czewa
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W poszukiwaniu siedzib Urz du
Bezpiecze stwa na Kociewiu

Rozmowa z Krzysztofem Filipem z IPN

Wi kszo  z nas w drodze do pracy lub po ró nego rodzaju sprawunki nie zastanawia si  nad histori  mijanych budyn-
ków. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, i  niektóre z tych, zazwyczaj niepozornych kamienic mog y niegdy  by  siedzib
jakiego  urz du, czy te  np. komendantury wojskowej. To w a nie ich mury przez lata stawa y si  milcz cymi wiadkami
nieraz bardzo trudnych historii ludzi, których ró ne koleje losu zwi za y z tymi budynkami, niekiedy staj c si  depozyta-
riuszami wydarze  wr cz tragicznych. Dzi , niestety, cz sto tajemnice, które skrywaj  ich ciany, zosta y ju  bezpowrotnie 
zapomniane. Niekiedy w odm ty niepami ci odchodzi równie  rola, któr  niegdy  budynki te pe ni y. Przeciwdzia a  temu 
staraj  si  od dawna historycy, którzy, cz sto przy wsparciu yczliwych ich sprawie osób, staraj  si  walczy  z zapomnie-
niem. Mieszka cy Kociewia mieli okazje niedawno go ci  jednego z takich badaczy.

W listopadzie 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku Tczew odwiedzi  Krzysztof Filip, pracownik Oddzia u Instytutu 
Pami ci Narodowej w Gda sku. Celem jego wizyt by o ustalenie lokalizacji dawnych siedzib organizacji, która zapisa a
si  w historii najnowszej Polski jak najczarniejszymi zg oskami – Powiatowych Urz dów Bezpiecze stwa Publicznego. 
Pomimo licznych obowi zków s u bowych, zgodzi  si  opowiedzie  Czytelnikom „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” 
o swoich poszukiwaniach.

M.K.: Znamy si  ju  od lat. Kwestia problemów z ustale-
niem lokalizacji poszczególnych siedzib UB od dawna prze-
wija a si  w naszych rozmowach. W zwi zku z tym musz  na 
samym pocz tku zapyta : Dlaczego w a nie teraz IPN zaj
si  realizacj  tego zadania?

K.F.: Oddzia  IPN w Gda sku ju  od dobrych kilku lat 
uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „ ladami zbrodni”, 
ale prowadz ce go osoby, z racji swoich wielu innych obo-
wi zków, nie mog y si  w pe ni po wi ci  realizacji tego za-
dania. Niemniej jednak ich dokonania na tym polu s  znacz-
ne. W a ciwe tempo tej sprawie nada  w po owie 2014 roku 
Naczelnik Oddzia owego Biura Edukacji Publicznej IPN
w Gda sku, dr Karol Nawrocki, który postanowi  wyda
pod swoj  redakcj  album pod roboczym tytu em „ ladami
zbrodni w województwie gda skim w okresie stalinowskim”. 
Ksi ka uka e si  pod koniec obecnego roku i ma stanowi
ukoronowanie projektu. Pomys odawcy uda o si  zebra  do-
brane grono badaczy, nie tylko z gda skiego oddzia u IPN (dr 
Daniel Czerwi ski, Robert Chrzanowski, Marcin W gli ski,
Krzysztof Filip), ale równie  z Muze-
um II Wojny wiatowej w Gda sku,
reprezentowanego przez znawc
problematyki penitencjarnej, mjr. 
Waldemara Kowalskiego.

M.K.: Dlaczego w ogóle mu-
sicie szuka  tych siedzib? Czy 
w dokumentacji UB, zgromadzonej 
w archiwach IPN, nie ma adnego
wykazu ich adresów? Przecie  mó-
wimy o oficjalnie dzia aj cej przez 
wiele lat instytucji.

K.F.: Niestety, to nie jest takie 
proste, jak mog o by si  wydawa .
Nale y pami ta , e materia ów
z pierwszego okresu funkcjonowa-

nia gda skiego aparatu bezpiecze stwa, zachowa o si  jak na 
lekarstwo. Nic dziwnego, w okresie stalinowskim pope niono
bowiem najwi cej komunistycznych zbrodni, na ogó  bardzo 
drastycznych. Dokumenty niszczono wi c nie tylko w ramach 
istniej cych instrukcji archiwalnych nakazuj cych brakowa-
nie po okre lonym czasie niepotrzebnych ju  akt, lecz równie
z tytu u zawartej w nich kompromituj cej tre ci. Oczywi cie
unikano w nich „chwalenia si ” zbrodniami, lecz i takie opisy 
mo na tam odnale . Generalnie, czym pó niejsze lata, tym 
wi cej dokumentów si  zachowa o. Niestety, szczególnie bra-
kuje ich dla wschodnich powiatów, takich jak np. kwidzy ski.
W tych za  materia ach, które dotrwa y do naszych czasów, 
szcz liwie unikaj c zniszczenia nawet w dramatycznym pod 
tym wzgl dem 1989 roku, nie znajdziemy wielu informacji 
adresowych. W kierowanych do zwierzchników pismach na 
ogó  nie podawano adresów jednostek UB, poniewa  oni je 
znali. Dokumentacja s u b specjalnych ma swój specyficz-
ny charakter, nie ujawnia si  tych informacji, których nie 
powinno si  eksponowa , zw aszcza gdy nie jest to niezb d-

ne. Z drugiej strony, adresy jednostek 
UB by y ogólnie znane, nie tylko 
z oficjalnych informatorów adre-
sowych, czy ksi ek telefonicz-
nych, lecz po prostu z powodu ich 
koszmarnej nies awy. Unikano ich 
jak ognia. 

M.K.: Mog oby si  wydawa ,
i  lokalizacje siedzib tak z owiesz-
czej organizacji, jak  by a UB, 
z racji swojej roli w ówczesnym 
yciu publicznym utrwal  si

w pami ci mieszka ców danego 
miasta. Czy tak faktycznie jest?

K.F.: Niekiedy jedyne infor-
macje które mogli my uzyska , to 

Krzysztof Filip (ur. 1983) - doktorant Wydzia-
u Historycznego Uniwersytetu Gda skiego.

Pracownik naukowy Oddzia u Instytutu Pa-
mi ci Narodowej w Gda sku. W swojej pracy 
badawczej zajmuje si  g ównie dzia alno ci
aparatu represji na Pomorzu Gda skim. Autor 
m.in. ksi ki Milicja Obywatelska w Sopocie 
w latach 1945-1949 (Gda sk 2011) oraz re-
daktor naukowy (wraz z prof. Miros awem
Golonem) pracy Armia Czerwona/Radziecka 
w Polsce w latach 1944-1993. Studia i szkice
(Borne Sulinowo-Bydgoszcz-Gda sk 2014).
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NA TROPIE HISTORII

by y te, które przekazali nam po latach wiadkowie. Jednak 
nale y mie wiadomo , e po tak d ugim okresie czasu pa-
mi  wi kszo ci ludzi, nawet je eli chodzi o tak drastyczne 
wydarzenia mo e by  ma o wiarygodna. Niektórzy po szoku, 
jakiego wtedy doznali, wyparli je w ogóle z pami ci. Wielu 
ludzi, którzy w tamtym okresie zaznali krzywdy ze strony 
ubeków ju  dawno nie yje, za  ci, co yj , czasami nie chc
o tym mówi , nie chc  pami ta  lub obawiaj  si  zemsty. 
Jest jednak pewne grono osób, które nie tylko to prze y y, 
ale chc  si  sw  wiedz  podzieli , po prostu pomóc.

M.K.: Jak si  Pan przygotowuje do bada  w terenie?
K.F.: Wyjazd w dany teren poprzedza o uzyskanie 

pozwolenia na przeprowadzenie wizji lokalnej w danym 
obiekcie, przede wszystkim jego fotografowania. Po mery-
torycznym przygotowaniu si  (przestudiowaniu dokumen-
tów, literatury, prasy i opublikowanych relacji wiadków
oraz konsultacji z kolegami, zw aszcza z Danielem Czer-
wi skim) umawia em si  na wizyty z w a cicielami obiek-
tów, wiadkami historii oraz innymi osobami, które chcia y
pomóc. Mam tu na my li znawców i pasjonatów lokalnej hi-
storii, do których, o czym musz  wspomnie , mog  zaliczy
i Pana, zawodowego historyka. Je li jaka  piwni-
ca nie mia a odpowiedniego do wietlenia, bra em
w tras  lampy. Szczególnie poszukiwa em napisów 
wyrytych na cianach, wizjerów w drzwiach, krat 
w oknach i innych „ ladów zbrodni”.

M.K.: Przejd my do samego Tczewa, który nie-
dawno Pan odwiedzi . Czy poszukiwania tamtejszej 
siedziby UB ró ni y si  czym  od innych, których 
Pan dokona ?

K.F.: By o to jedno z najwi kszych dla nas 
wyzwa . Z jednej strony posiadali my tzw. mocne 
materia y, w miar  szczegó owo dokumentuj ce hi-
stori  tych obiektów, które nie mia y nic wspólnego 
z UB, a z drugiej po mie cie na ich temat od wielu 
lat kr y y lokalne „legendy” wprowadzaj ce za-
m t w naszych dzia aniach. Niestety, b dy powie-
lano tak e w niektórych publikacjach. Wierz c, e
– jak to si  mówi – w ka dej legendzie jest ziarno 
prawdy, z tym wi kszym zapa em przyst pili my
do trudnej detektywistycznej pracy.

M.K.: Z jakim przyj ciem spotka a si  Pana 
misja w ród mieszka ców Tczewa?

K.F.: Podobnie jak w innych miejscowo ciach, spotka-
em si  z du  doz yczliwo ci. Niektórzy mieszka cy byli 

zaskoczeni bolesn  przesz o ci  tych obiektów. Wstydzili 
si , e mieszkali w miejscu o tak pod ej historii, mimo e
nie mieli z tym nic wspólnego. To dobrze wiadczy o ich 
wra liwo ci. By o mi dane pozna  osoby, które pragn y
rozwi za  zagadk  tych obiektów, a tak e pozna  dzia ania
oprawców z UB i przede wszystkim – to co w naszych ba-
daniach jest najwa niejsze – losy ich ofiar. Pomagaj c nam 
w tej pracy przys u yli si  do oddania nale nego szacunku  
bohaterom naszej Ojczyzny. Dzi ki ich pomocy w znacz-
nym stopniu nasza praca posun a si  do przodu. W tym 
miejscu chcia bym w imieniu w asnym i kolegów podzi -
kowa  tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nam 
pomogli w badaniach. 

M.K.: Jak  rol  w Pana poszukiwaniach odegra y tzw. 
„miejskie legendy”? Na przyk ad w Tczewie od lat – z czym, 
jak Pan wie, osobi cie usilnie walcz  – jako siedzib  miej-
scowego UB mieszka cy miasta wskazuj  budynek przy ul. 
Ba dowskiej 6. 

K.F.: To prawda. Wokó  tej nieruchomo ci naros o
wiele nieprawdziwych legend. Obaj dobrze wiemy, e naj-
bardziej dra ni ce by o b dne przypisywanie jej funkcji 

siedziby Powiatowego Urz du Bezpiecze stwa Publiczne-
go w Tczewie. Co prawda, w 2011 roku w wydanej przeze 
mnie ksi ce o sopockiej Milicji Obywatelskiej udowodni-
em, e we wspomnianym budynku po wojnie znajdowa-
a si  Powiatowa Komenda MO, jednak nie przerwa o to, 

niestety, b dnych spekulacji. Wizja lokalna potwierdzi a
nasze naukowe ustalenia i pozwoli a na wyja nienie zagad-
ki. Okaza o si , e rzeczywi cie w tym miejscu przetrzy-
mywano wi niów z powodów politycznych, ale wci  by
to jednak areszt milicyjny. Trzeba wiedzie , e komendant 
powiatowy MO, Franciszek uraszek, by  nadgorliwym 
funkcjonariuszem, który zw aszcza w okresie tzw. refe-
rendum ludowego w 1946 roku usilnie zwalcza  opozycj
antykomunistyczn , której przedstawicielami zapewni
piwnice budynku.

M.K.: Musz  zapyta  o to, co najprawdopodobniej naj-
bardziej interesuje Czytelników „Magazynu”. Czy mo e Pan 
podzieli  si  z nami swoimi ustaleniami na temat lokalizacji 
siedziby UB w Tczewie?

K. F. Siedziba PUBP mie ci a si  przy ul. 30 Stycznia 11 
(dawniej 21).

Budynek przy ul. 30 stycznia 11 w Tczewie. 
fot. Krzysztof Filip

M.K.: Co obecnie si  w nim znajduje?
K.F.: Jest to budynek mieszkalny.
M.K.: Jaka by a reakcja mieszka ców tych budynków, 

gdy dowiadywali si  od Pana, e w zamieszka ym przez nich 
domu mie ci a si  niegdy  siedziba UB?

K.F.: Wieloletni mieszka cy tego budynku byli nieco 
zaskoczeni t  informacj , aczkolwiek wiedzieli, e w epoce 
Gomu ki i Gierka mie ci a si  tam Milicja Obywatelska. 
Oczywi cie, nie byli zachwyceni histori  budynku, ale bardzo 
chcieli pomóc w jej wyja nieniu, za co im dzi kuj . Szcze-
gólnie przydatna by a pomoc w a cicieli nieruchomo ci.

M.K.: Na koniec musz  zada  jedno pytanie: Dlaczego, 
wed ug Pana, szukanie po latach tych siedzib jest tak wa ne?

K.F.: Móg bym wymieni  tysi ce powodów, ale opo-
wiem tylko o tym najwa niejszym. Powiedzmy sobie szcze-
rze, któ  inny jak nie my, historycy i inni pasjonaci dziejów, 
mo e przywróci  godno , szacunek i pami  tym osobom, 
które zosta y zamordowane, skatowane b d  w inny bezli-
tosny sposób skrzywdzone przez komunistycznych opraw-
ców z Urz du Bezpiecze stwa? Zach cam wi c wszystkich 
do dzia ania i wspó pracy z nami.

Rozmawia
Marcin K odzi ski



39KMR

Anna Misztal-Kowalina urodzi a si  27 lipca 1938 
roku w miejscowo ci Tczów (pow. Kozienice, woj. 
wi tokrzyskie). By a jedynaczk . Jej rodzicami 

byli Janina z domu Matusik i Boles aw Misztal. Ojciec pra-
cowa  na „Poczcie Polskiej”, a matka by a nauczycielk . y-
czeniem rodziców by o, jak wspomina pani Anna, abym by a
„troch  grzeczniejsza” i zosta a „porz dnym cz owiekiem”.
Okupacj  rodzina p. Misztalów prze y a na terenie General-
nej Guberni. Rodzice Ani zaanga owali si  we wspó prac
ze strukturami pa stwa podziemnego. Wszyscy szcz liwie
prze yli okres wojny i okupacji.

W 1945 roku p. Misztalowie postanowili zwi za  swoj
przysz o  z prac  na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Pocz t-
kowo szcz cia szukano w Gda sku, ale ju  w 1946 roku na 
sta e osiedlono si  w Elbl gu. Tym sposobem 8-letnia Anna 
sta a si  elbl ank . W mie cie tym sp dzi a blisko wier
wieku, w tym czas m odo ci i okres studencki, tam kszta -
towa o si  jej doros e ycie. W 1976 roku, w odst pstwie
zaledwie kilku dni, zmarli rodzice Anny. Zostali pochowani 
na cmentarzu w Tczewie, poniewa  Anna Misztal-Kowalina 
od kilku ju  lat mieszka a w naszym mie cie.

Pa stwo Misztal du  wag  przyk adali do wykszta -
cenia swojej jedynaczki. Sama Anna mia a rezolutne i ró -
norakie pomys y na urz dzenie swojego ycia. Chyba naj-
bardziej chcia a by  dziennikarzem i podró nikiem. Zreszt
podró nicza pasja zawsze by a jej bliska. W czasach wolnej 
ju  Polski dane jej by o zobaczy  troch wiata. Jednak e
w zasadniczym wyborze drogi yciowej córka uleg a sile su-
gestii i autorytetowi swoich rodziców. I chyba dobrze, e tak 
si  sta o, nie tylko dla Elbl ga i Tczewa. 

Pierwsze nauki pobiera a Anna Misztal w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Elbl gu. Uczy a si  ca kiem dobrze. W 1955 
roku uko czy a nauk  w elbl skim LO im. Kazimierza Ja-
giello czyka. Bez trudno ci zda a matur . Marzy a o stu-
diach na Uniwersytecie Warszawskim i oczywi cie – dale-

JAN KULAS

Wiedzia am, kiedy trzeba by o odej

Zarys biografii Anny Misztal-Kowaliny

KONTER
F E K T Y

kich podró ach. Do Warszawy by o jednak daleko. W ko cu
Ania pos ucha a m drej mamy i „te  posz a na medycyn ”,
jak wielu jej uzdolnionych rówie ników. 

W 1955 roku Anna Misztal rozpocz a studia w Akade-
mii Medycznej w Gda sku (AMG). Jak si  okaza o, nie tylko 
nie by a wtedy pe noletnia (17 lat), ale i by a najm odszym
studentem na swoim roku. Wystarczaj c  przepustk  okaza-
a si , na szcz cie, matura i dobrze zdane egzaminy wst p-

ne. W roku 1960 Anna uzyska a absolutorium w AMG, co 
by o zwi zane ze zdawaniem wielu egzaminów i odbyciem 
sta u przeddyplomowego. Dyplom lekarza otrzyma a, po 
z o eniu wymaganych egzaminów, w dniu 23 pa dziernika
1962 roku. Nast pnie odby a sta  podyplomowy w Szpitalu 
Miejskim w Elbl gu. Wybra a specjalizacj  z anestezjologii. 
Czyni a szybkie post py w zdobywaniu niepospolitej spe-
cjalizacji. Ju  w 1964 roku uzyska a I stopie  specjalizacji, 
a w 1967 roku II stopie  specjalizacji, równie  z anestezjo-
logii. Tym samym posiad a kwalifikacje lekarza specjalisty 
wysokiej klasy. Zauwa my, e mia a wówczas zaledwie 29 
lat. W Szpitalu Miejskim w Elbl gu przepracowa a pe ne 8 
lat (1963-1971).

W Elbl gu m oda i sympatyczna doktor Anna Misztal po-
zna a troch  starszego od siebie lekarza Franciszka Kowalin ,
rodem z Podlasia. M odzi przypadli sobie do gustu i w 1970 
roku zawarli zwi zek ma e ski. Pocz tkowo zamieszkali 
w Elbl gu. Owocem ich mi o ci jest córka Monika, te  je-
dynaczka. Pani Monika Kowalina-Lubowiecka jest obecnie 
cenionym i szanowanym nauczycielem (germanistka) w Ze-
spole Szkó  Katolickich w Tczewie. Jest matk  dwóch uko-
chanych córek – Zosi i Marysi. Wnuczki sprawiaj  Annie 
Misztal-Kowalinie wiele yciowych rado ci. Rodzina jest dla 
niej bardzo wa na, bowiem po przedwczesnej mierci m a
(1989 r.), pozostaje p. doktor samotn  wdow . Na delikatne 
i nie mia e pytanie, czy nie warto by o sobie jeszcze u o y
ycia osobistego (w wieku 51 lat)?, odpowiedzia a pi knie i 

Doktor Anna Misztal-Kowalina zalicza si  do grona znanych, 
szanowanych i lubianych tczewskich lekarzy. Ma w swoim dorob-
ku wa ny rozdzia  aktywno ci samorz dowej. Dwie kadencje by a
radn  Rady Miejskiej w Tczewie, a w trudnych i wa kich latach 
1998-2002 równie  wiceprezydentem Tczewa ds. spo ecznych.
Przysz o jej w naszym mie cie wprowadza  w ycie niektóre refor-
my ustrojowe pa stwa, przygotowane przez rz d Jerzego Buzka.
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interesuje”. Naturalnie, sfera aktywno ci spo ecznej nigdy 
nie by a jej ca kiem obca. Bowiem, jak wydoby a z pami -
ci, pierwsze do wiadczenia zebra a jako cz onek Komisji 
Zdrowia (spoza Rady) w ostatniej kadencji Miejskiej Rady 
Narodowej (MRN) w Tczewie. Dzia acze „Solidarno ci”
okazali si  wytrwali, ponawiali propozycje i w ko cu p. 
doktor zgodzi a si  kandydowa . Z wygraniem wyborów 
nie mia a najmniejszych trudno ci. W Radzie Miejskiej II 
kadencji (1994-1998) doktor A. Misztal-Kowalina udziela a
si  w najbli szej sobie dziedzinie ochrony zdrowia, a do-
k adniej w Komisji Polityki Spo ecznej i Zdrowia. Przewod-
nicz c  tej Komisji zosta a doktor Ewa Wojdy o-Paluszkie-
wicz, a radna doktor Misztal-Kowalina zgodzi a si  zosta
jej zast pc . Wtedy da a si  szerzej pozna  jako spo ecznik
i osoba o wyrazistych i zdecydowanych pogl dach.

Rok 1998 mia  szczególne znaczenie dla Polski i samo-
rz dów lokalnych. Rz d Jerzego Buzka przeprowadzi  przez 
parlament (koalicja AWS-UW) cztery reformy ustrojowe pa -
stwa. Trzy z nich bezpo rednio dotyczy y samorz dów. By y
to – reforma administracji publicznej (w tym nowe powiaty 
i samorz dowe województwa), reforma o wiaty i reforma 
s u by zdrowia. Z uwagi na wprowadzanie reform ustrojo-
wych, przesuni to nawet wybory samorz dowe z wiosny na 
termin jesienny. Pod k tem tych wyborów coraz intensyw-
niej poszukiwano specjalistów, którzy mieli wprowadza  lub 
nadzorowa  wspomniane reformy.

W 1998 roku kandydatura doktor Anny Misztal-Kowali-
ny by a siln  ofert  wyborcz  nie tylko do Rady Miejskiej. 
Po wygranych wyborach przez AWS (Akcja Wyborcza „So-
lidarno ) poszukiwano kandydata na wiceprezydenta Tcze-
wa, który zajmowa by si  problematyk  zwi zan  z refor-
mami ustrojowymi. Z ramienia tczewskiej AWS naturalnym 
i kompetentnym kandydatem na to stanowisko by a w a nie
doktor Anna Misztal-Kowalina. Co wa ne, zwolennikiem 
tej kandydatury by  Prezydent Tczewa Zenon Odya. Jej kan-
dydatura cieszy a si  równie  sympati  i poparciem pe no-
mocnika AWS, Zdzis awa Ja kowiaka. W konsekwencji na 
wniosek prezydenta Z. Odyi radna A. Misztal-Kowalina zo-
sta a wybrana przez Rad  Miejsk  wiceprezydentem Tczewa 
ds. spo ecznych.

Lata 1998-2002, formalnie III kadencja Rady Miejskiej, 
to by y lata bardzo wa ne i trudne. Sytuacja skomplikowa-
a si  dodatkowo w 2001 roku, gdy rz d, który przygotowa

4 reformy ustrojowe pa stwa, z kretesem przegra  wybory 
parlamentarne. Tak si  w yciu publicznym z o y o, e pra-
wicowa opcja polityczna reformy pa stwa przygotowa a
i rozpocz a ich wprowadzanie, a opcja lewicowa, która je 
mocno krytykowa a, ko czy a ich wdra anie, zreszt  nie bez 
ingerencji (np. NFZ jako twór rz du Leszka Millera). W ta-
kich w a nie okoliczno ciach wiceprezydent Tczewa Annie 
Misztal-Kowalinie przysz o pe ni  swoj  misj  spo eczn .

Szcz liwie w Tczewie, w kadencji lat 1998-2002, bez 
wi kszych trudno ci i komplikacji wprowadzano reformy 
ustrojowe. Powstawa y gimnazja, organizowa  si  samorz d
powiatowy, który sta  si  m.in. organem za o ycielskim dla 
dawnego Szpitala Miejskiego. Nale y przypomnie , e na 
forum samorz du wojewódzkiego miasto Tczew reprezento-
wa  Jan Kulas. Struktura polityczna AWS dawa a r kojmi
dobrej wspó pracy na poziomie gminy, powiatu i wojewódz-
twa. W bogatym w wydarzenia roku 1998 Biuro Poselskie 
Jana Kulasa dysponowa o wszystkimi projektami ustaw, 
w tym i ustaw  kompetencyjn  dotycz c  bezpo rednio sa-
morz dów lokalnych. Wspó praca na linii samorz d tczew-
ski – pose , uk ada a si  harmonijnie. 

KONTERFEKTY

z przekonaniem: „By am zakochana w swoim m u. Nie wy-
obra am sobie, aby kto  móg  go zast pi ”.

Na zawsze w Tczewie

Kiedy i w jaki sposób doktor Anna Misztal-Kowalina 
trafi a do Tczewa? To chyba najwa niejsze pytanie w jej 
biografii. „Nie mia am wyboru”, odpowiedzia a mi bez wa-
hania: „po prostu posz am za m em, który ju  w 1970 roku 
otrzyma  prac  w Tczewie”. Od 1971 roku pa stwo Kowa-
linowie osiedli Tczewie. Dobrze pami taj  tczewianie dok-
tor Kowalin  z jej dzia alno ci w Szpitalu Miejskim (1972-
1978) i w wi kszym stopniu z Przychodni Kolejowej przy 
ul. 1 Maja. W Szpitalu Miejskim pracowa a jako lekarz ane-
stezjolog. Potem niejako „na sta e” zatrudni a si  w tczew-
skim Obwodzie Lecznictwa Kolejowego (OLK). Jako lekarz 
rejonowy Przychodni Kolejowej, dodajmy – lubiany i szano-
wany, ponad 20 lat przyjmowa a pacjentów. W OLK Tczew 
pe ni a funkcj  kierownika dzia u lecznictwa i orzecznictwa. 
W okresie transformacji ustrojowej, na pro b  dr. Ryszarda 
W glewskiego, zgodzi a si  zosta  zast pc  Dyrektora OLK 
w Tczewie. Dodatkowo kilka lat pracowa a jako orzecznik 
w komisjach lekarskich. 

Spokojny i ustabilizowany byt doktor Anny Misztal-Ko-
waliny zak óci a polityka, a w a ciwie wybory samorz do-
we. Wiosn  1994 dzia acze „Solidarno ci” zaproponowali 
jej kandydowanie do Rady Miejskiej w Tczewie. Pocz t-
kowo odpowied  by a odmowna: „Ja nie chc  i to mnie nie 

Anna Misztal-Kowalina
Zdj cie ze zbiorów MBP w Tczewie 
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Zas ug  wiceprezydent Tczewa Anny Misztal-Kowaliny 
i skupionego wokó  niej rodowiska medycznego by o spraw-
ne (i jedno z pierwszych w woj. pomorskim) sprywatyzowa-
nie podstawowej opieki spo ecznej (tzw. POZ-y). Racjonal-
nie zreorganizowano równie  struktur  gimnazjów i zadbano 
przy tym o fachowy dobór dyrektorów szkó , których celem 
by a realizacja nowych i trudniejszych zada . Interwencji wi-
ceprezydent A. Misztal-Kowaliny wymaga y pewne zmiany 
w opiece spo ecznej. Komplikowa a si  sytuacja na rynku 
pracy z powodu spadku wzrostu gospodarczego w Europie 
i w Polsce. W konsekwencji i w Tczewie przybywa o bezro-
botnych. Jednak e du  nadziej  na przysz o  dawa a wtedy 
coraz lepiej rozwijaj ca si  Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Tczew– arnowiec (z czasem Pomorska SSE).

Jak Anna Misztal-Kowalina ocenia swoj  kadencj  wi-
ceprezydenta Tczewa ds. spo ecznych? Obiektywnie trze-
ba przyzna , e jej oceny i opinie s  zbie ne z faktami. Na 
wprost postawione pytanie, odpowiedzia a skromnie: „To 
by a dobra kadencja. Du o si  zrobi o”. Obok prywatyzacji 
POZ-ów, wymieni a równie  organizacj  sieci szkolnej, któ-
ra „u nas przebiega a bezb dnie”. Ale z kolei z powiatem 
„ci ko si  pracowa o”. Za to „bardzo dobrze mi si  wspó -
pracowa o z prezydentem Zenonem Ody . Mog am zawsze 
na niego liczy ”. Wielk  te  dla niej pomoc  w sprawowaniu 
funkcji wiceprezydenta Tczewa by a Zyta Myszka, wielolet-
ni sekretarz miasta Tczewa. 

Bezstronnie trzeba przyzna , e wiceprezydent Annie 
Misztal-Kowalinie nie brakowa o odwagi i determinacji. Jak 
trzeba by o sprawy wyja nia  na miejscu, to udawa a si  na 
konsultacje z nauczycielami do szkó . Zdawa a sobie spra-
w , jak wa ny jest przyk ad osobisty, szczególnie ze strony 
w adzy zwierzchniej. Wiosn  2000 roku wiceprezydent A. 
Misztal-Kowalina wzi a udzia  w pó finale Wielkiego Gim-
nazjalnego Dyktanda w Gimnazjum nr 2. W tym te  roku 
zaj a I miejsce w konkursie ortograficznym w tym e gim-
nazjum. Równie  Gimnazjum nr 3 wyrazi o Pani Prezydent 
podzi kowanie za sta  i dobr  wspó prac . Warto zauwa-
y , e A. Kowalina-Misztal znajdowa a te  czas na wizyty 

w przedszkolach. Nie przypadkiem w 2001 roku otrzyma a
pi kne podzi kowanie od dzieci z przedszkola „Akademia 
Krasnoludków”.

W 2010 roku uroczy cie wi towano 750. lecie miasta 
Tczewa i jednocze nie 20.lecie odrodzenia samorz du gmin-
nego. Naturalnie wiceprezydent ds. spo ecznych, obok Prezy-
denta Tczewa, znajdowa a si  cz sto na pierwszej linii pracy 
i dzia a . Doceni  to w specjalnym podzi kowaniu Prezydent 
Tczewa, Zenon Odya. W pa dzierniku na r ce wiceprezy-
dent A. Misztal-Kowaliny podzi kowanie za „wspó prac
i aktywne zaanga owanie na rzecz spo eczno ci lokalnej” 
przekaza  przewodnicz cy Rady Miejskiej, Kazimierz Smo-
li ski. Tak e przewodnicz cy Rady Powiatu Tczewskiego, 
Franciszek Drelich, z o y  jej podzi kowanie za „ yczliwo
i wsparcie samorz du powiatowego w budowaniu jego struk-
tur”. Oczywi cie, w kadencji reform i zmian najwa niejsza
by a wspó praca z gospodarzem miasta Tczewa, o czym 
ju  wzmiankowano. W tym miejscu warto odnotowa  ca-
o ciowe podzi kowanie i uznanie prezydenta Zenona Odyi 

(z grudnia 2002 roku), który pisa : „Sk adam Pani serdecz-
ne podzi kowanie za pomoc i zaanga owanie w realizacj
zada  na rzecz spo eczno ci naszego miasta. Dzi kuj  za 
przyja , yczliwo , dobre rady i zrozumienie”. Podzi ko-
waniom towarzyszy y yczenia zdrowia oraz … „satysfakcji 
z dalszej dzia alno ci spo ecznej oraz wszelkiej pomy lno ci
w yciu osobistym”.

Wraz z up ywem kadencji samorz dowej (jesieni  2002 
roku), Anna Misztal-Kowalina „gotowa by a odej ”. Nie 
ukrywa jednak, e „by  taki moment, e spodoba a mi si
w adza. To smakuje”. 

Warto zauwa y , e w 2002 roku po raz pierwszy zmie-
ni a si  w Polsce formu a wyborów gospodarzy gmin. Teraz 
nie radni, ale mieszka cy bezpo rednio wybierali wójtów, 
burmistrzów i prezydentów. Zapewne te okoliczno ci przy-
spieszy y przej cie A. Misztal-Kowaliny na emerytur , tak e
polityczn . Nic te  nie wiadomo, aby po wygranych wybo-
rach (w 2002 roku) prezydent Z. Odya sk ada  jej propozycj
kontynuacji pe nienia stanowiska wiceprezydenta Tczewa 
ds. spo ecznych. Tak te  niezbyt fortunnie si  z o y o, e do 
jubileuszu 40.lecia pracy zawodowej zabrak o jej zaledwie 
kilku miesi cy. Zauwa my te , e w roku 2002 wiceprezy-
dent ds. spo ecznych sko czy a zaledwie 64 lata ycia. Jak 
wynika z okoliczno ci, jesieni  2002 roku ze stanowiska 
wiceprezydenta Tczewa Anna Misztal-Kowalina potrafi a
odej  z godno ci  i klas . Pozosta a konsekwentna wobec 
siebie i najbli szego rodowiska. Nie kandydowa a równie
do Rady Miejskiej, chocia  cieszy a si  wtedy niema  po-
pularno ci . „Od grudnia 2002 roku”, skonstatowa a, „je-
stem na pe nej emeryturze”. 

Zako czenie

W moim przekonaniu, tacy ludzie jak doktor Anna Misz-
tal-Kowalina zas uguj  na pami  i szacunek, a nierzadko 
i na wdzi czno . Dobrze i sympatycznie zachowywa a si
jako lekarz rejonowy. Mog  to potwierdzi  jako wieloletni 
pacjent Przychodni Kolejowej w Tczewie. Jako radna, z wiel-
kim zaanga owaniem realizowa a si  w dzia alno ci spo ecz-
nej, szczególnie w sferze s u by zdrowia. Jako wiceprezy-
dent Tczewa ds. spo ecznych pozna a g bszy smak w adzy. 
Nie uleg a jej urokowi, ani czarowi. Nie ba a si  podejmo-
wania trudnych decyzji i umia a je uzasadni . Mo e nazbyt 
otwarcie wyra a a swoje pogl dy i opinie. W yciu mia a nie 
tylko przyjació . Co najmniej z dobr  ocen  zako czy a ka-
dencj  wiceprezydenta Tczewa ds. spo ecznych w trudnych 
latach 1998-2002. Z wdzi czno ci  wspomina kilka osób, 
z którymi mia a okazj  si  spotyka  i wspó pracowa , nie 
tylko zreszt  w sferze ycia publicznego. Z wdzi czno ci
wspomina ks. Stanis awa Cieniewicza, mówi c: „wiele mi 
pomóg  w yciu, tak e je naprostowa ” skonstatowa a. Pani 
Anna nadal mieszka w skromnym tczewskim bloku przy Al. 
Zwyci stwa 20. Z sympati  podkre la, „mam tutaj dobrych 
s siadów”. Niestety, od kilku lat powa nie choruje. Tym bar-
dziej wi c cieszy si  najbli sz  rodzin . Na pytanie „Co by o
najwa niejsze w jej yciu?”, odpowiada bez namys u - „dom, 
dziecko - jednym s owem - rodzina”.

Doktor Anna Misztal-Kowalina mo e by  spokojna 
o ocen  jej pracy i dzia alno ci publicznej. To wa ne, wzi w-
szy pod uwag , i  nie zabiega a o laury, splendory, miejsca 
w pierwszym rz dzie itp. My l , e w nieodleg ym jubile-
uszu 25.lecia odrodzenia samorz dno ci w naszym kraju, 
mo e Pani Ania liczy  na zainteresowanie i wdzi czno .
Anna Misztal-Kowalina pozostaje wierna swoim zaintere-
sowaniom i pasjom. Z w asnego wyboru Tczew sta  si  jej 
miastem. Nadal interesuje si  jego rozwojem i przysz o ci ,
oczywi cie z odpowiedniego dystansu. Na pierwszym miej-
scu w ród swoich zainteresowa , wymienia ksi ki. Du o
czyta. Nie uleg a pokusie i czarowi nawet najbardziej popu-
larnych seriali telewizyjnych. Mo e warto wzi  z niej przy-
k ad, nie tylko w przypadku dobrej lektury?

KONTERFEKTY
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W TROSCE O EDUKACJ  JUTRA

ZENON GURBADA

Jan Pawlikowski 
Kapelmistrz orkiestry d tej w Nowem

Ostatnio min a setna rocznica urodzin niezwykle sympatycznego i wielce szanowanego 
nowianina – Jana Pawlikowskiego. Tym wspomnieniem chc  sk oni  do refleksji starszych 
mieszka ców miasta, a m odszym przybli y  ciekaw  dzia alno  z czasów, które przemin -
y. Przecie  dzisiaj czas ten i ludzie „odeszli do historii”.

Jan Julian Pawlikowski urodzi  si  pi tego marca 1915 
roku z ojca Juliana i matki, Franciszki Rybickiej – 
w rodzinie restauratora. Od m odych lat mia  zami o-

wanie do muzyki. W ojcowskiej restauracji sta  fortepian, na 
którym ju  jako brzd c pogrywa . Potrafi  ze s uchu zagra
wiele melodii i tym uprzyjemni  czas go ciom.

Gdy podrós  poszed  do miejscowej szko y podstawowej, 
a po jej uko czeniu – z woli ojca, sposobi  si  w zawodzie 
zegarmistrzowskim i jednocze nie popo udniami ucz szcza
do szko y dokszta caj cej. W 1934 roku zosta  czeladnikiem. 
Jednak nie dane by o Mu pracowa  w tym fachu. Pracowa
nadal w ojcowskiej restauracji i jednocze nie doskonali
swoje umiej tno ci muzyczne.

Wybuch drugiej wojny 
wiatowej zmieni ycie ca-
ego spo ecze stwa. Wielu 

mieszka ców okupant pozba-
wi  wolno ci i ycia. Wrogo-
wie Rzeszy rozstrzelani zosta-
li w Grupie i tam spoczywaj
w ród dziesi ciu tysi cy ofiar 
powiatu wieckiego.

Pan Jan musia  podj  pra-
c  w fabryce amunicji w g-
nowie. W pa dzierniku 1944 
roku zosta  wcielony do Weh-
rmachtu i wys any na front. 
Walki wyzwole cze w lutym 
1945 roku zmieni y Nowe w 
gruzy. Z ojcowskiej restaura-
cji pozosta y zgliszcza. Gdy 
powróci  w lipcu do Nowego, znalaz  si  w beznadziejnej 
sytuacji. W poszukiwaniu pracy uda  si  na Wybrze e. Mu-
zykowa  w wielu lokalach a  do 1950 roku.

Nast pnego roku, w dzia aj cej ju  pi  lat Nowie skiej
Fabryce Mebli, (takiej nazwy wówczas u ywano) zatrudnio-

ny zosta  w wietlicy zak adowej. Prowadzi  zespó  muzyczny 
i chór oraz dokszta ca  si  na kursach instruktorskich. By  te
kierownikiem kina „Zorza”, a od 1960 roku kierowa wietlic
ogólnomiejsk  i prowadzi  orkiestr  d t  Ochotniczej Stra y
Po arnej. Do wietlicy NFM powraca trzy lata pó niej. Jest 
to nowa inwestycja. Prowadzi zaj cia dla pracowników i ich 
rodzin. Organizuje zespo y wokalne oraz m odych muzyków, 
których fabryka zaopatruje w instrumenty.

W tym czasie popo udniami wietlica t tni yciem. Naj-
wi ksz  popularno ci  ciesz  si  zabawy taneczne, pota -
cówki dla m odzie y – tzw. czwartki zetemesowskie, ró nego 
rodzaju konkursy oraz spotkania seniorów. Sytuacja ulega 

dalszej poprawie, gdy dyrekto-
rem fabryki zostaje in . Tade-
usz Pisarski (od 12.XII.1972 do 
31.VIII.1975). Oczkiem w g o-
wie dyrektora sta a si  orkie-
stra d ta. Rozszerzony zosta
jej sk ad. Skupia a wszystkich 
ch tnych, a przede wszystkim 
uzdolnion  m odzie  szkoln .
Powo ano ma oretki. W no-
wych zielonych mundurach, 
a ma oretki w bia ych oficer-
kach, pi knie prezentowali si
podczas wszystkich uroczy-
sto ci fabrycznych i w mie-
cie. Nale y doda , e w pra-

cy wietlicowej Panu Janowi 
w tym czasie pomaga  Stani-
s aw K oss. Dobra passa trwa a

do 1980 roku.Wskutek d ugotrwa ej choroby Pan Jan prze-
chodzi na rent  inwalidzk . Przez jaki  czas jeszcze s u y po-
moc  orkiestrze. Poniewa  nie znalaz  si  nast pca, zespó  si
rozpad . Pan Jan umiera w ostatni dzie  listopada 1988 roku. 
Spoczywa w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

W sk adzie orkiestry na ró nych instrumentach grali m.in.: Edmund Makowski, Alfons Kotlenga, 
Jan Otlewski, Konrad Dobroli ski, Maksymilian Otlewski, Stefan Majewski, Henryk Reszka, Józef 
Rado , Henryk Guzman, Jan Otlewski (syn Maksymiliana) Adam Larecki, Henryk Pik, Tadeusz Piotro-
wicz, Stefan Treder, Henryk Kleina, Leszek Otlewski, Antoni D browski, Lech Semrau, Zdzis aw Mi
oraz uczniowie Zasadniczej Szko y Drzewnej.

Ponadto zespó  ma oretek tworzy y werblistki: Krystyna Budzi ska, Urszula Szreder, Krystyna Le-
man, Gabriela Bojanowska i Maria Marks.

Jan Pawlikowski (w rodku) w otoczeniu cz onków
nowskiej orkiestry d tej

Fot. ze zbiorów Zenona Gurbady
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REGA  REGIONALNY

EDWARD ODYA

Kot ji lis 

Jak to od dawna bywa, kot zawdy wy aziy  na pólowa-
nia za zabudowania. Bywa o ji tak, e wylaz na pole 
zara z rena. W óczy  sia po polach, granicach, ón-

kach, rowach ji zaro lach. Pomalutku wlók sia, przysiada  ji 
bacznie oglónda  sia doko a. Trza pamnianta , e patrz ma 
dobry, a s uch ji wanch eszczy lepszy. Póluje na myszy, szu-
ry, nórnice, ptaszki ji ma e zajki. Jak obaczy nora myszy, to 
potrafsi godzinami siedzi  ji czatowa . Mysz nie wiadóma
zagro ania z dziury sia wy oni, a kot czaps ji u  jó ma! Jak 
sia w trawie co ruszy, zachrobocze abo psisknie, to zara da 
susa w to miesce. Kedy ma szcza cie, to z apsi, tedy ma 
mniasko do zjedzania, a jak chybji, to mysz czmichnie do 
dziury, zajek zdó y uciec, a ptaszek podfsiurnie. Takym 
szykam jedzanie prze dzie mu kele nosa. Tedy mo e sia 
jano obliza  ji obej  smakam. Czansto tak bywa, e zwiy-
rzyna sia dobrze ukrywa.

Tó razó z apa  jedna mysz na frysztyk. Jano co to jestaj 
jedna mysz na takygo kota?.. S ónyszko coraz lepsi grza-
o. W óczy  sia dali ji dali, a  nalaz sia na skraju lasa.Tera 

kot patrzy, a tu jestaj adna wydeptana stecka, co prowadzi 
w g ómb lasa. Mocko sia zaciekawjy , co mo e by  dali 
w lesie? Postanowjy  ly  tó steckó. Pomalu, oglónda  sia 
doko a, nas uchiwa  ji naprzód sia posuwa . W lesie by a
cia  ji trocha wjancy wiy ygo lóftu a mni ciep a. Stecka 
by a wygodna, cho  mniescami kranta ji wónska. Po bokach 
jagodziny, krzaki ji du e drzewa – ochróna dobra. Spoglón-
da do góry, eby go czasam jastrzómb nie chapnó . Spojrza
na drzewa, a tam dwa rude wjywjórki wysoko w korónach 
baraszkujó. Dali co  po jagodzinach skaka o ji w stróna kota 
sia zbli a o. Kot przyczajy  sia do ziamni ji patrzy , a bó
gotowy do ucieczki. Wtam, kawa ek dali, du y zajónc 
w poprzek dró ki susa da  ji polejcia . Potam kot szed dali. 
Tedy us ysza  mocne pukanie, a to dzia cio  w drzewo dzio-
bam wali, jak m otkam. Kot sia zlónk ji przyczajy  sia zara 
do ziamni. Nareszcie ucich o pukanie ji dzia cio  polejcia
sobje. Kot dali posuwa  sia naprzód. Naraz patrzy, a na stec-
ce gmnija zygzakowata jano sia wangowa a. Kot chcia  jó 
obaczy , a ona na niygo syka a ji w mech sia schowa a.

Niy wjadómo skónd na drzewo przylejcia a kukawka, 
zara zaczana kuka  jak najanta. Kota tak mocno przestra-
szy a, e ja  pod jagodziny sia schowa . Mrucza  „co jestaj 
tera? ona kuka jak cholera!”. Jak sia nakuka a, to nareszcie 
se polejcia a. Kot, jak s ysza  take pukanie ji kukanie, to ni 
mnia  czasu na pólowanie. Trocha sia uspokojy o, to poszed 
dali z nadziejó na dobre owy. 

Naraz z zakrantu stecki z przeciwka wylejcia  lis. Kot niy 
namy la  sia wjela, jano hyc na drzewo. Zara z góry patrzy .
co sia na dole dzieje. Lis to zauwa y , przylejcia  do tego 
drzewa ji patrzy na kota. My la  sobje, e mo e kot spadnie, 
a mu u linka ciek a, by gó zara rozszarpa  ji po ar. Jano kot 
by  do  wysoko ji trzyma  sia mocko drzewa. Lis eszczy tro-
cha sia pokrónciy  w ta ji wewta stróna. Potam pyta kota „Po 
co  wlaz na to drzewo? Czamu  na mnie nie poczeka ?”

Kot na to: A po co?.

Bym se pogadali – mówji lis.
Kot: o czym?
Nó mo e o psianknym lesie. Poka a ci jak mniaszkóm. 

A Ty  taki g upsi!
Kot: O niy, niy chca! zara doda  Kolygowanie sia z tobó, 

eszcze nikómu na dobre niy wysz o
Lis: Czamu  taki g upsi? Czego sia bojisz? Czamu e

wskoczy  na drzewo?
Kot: Tak na wszelki wypadek!
Lis mówjy  dali: Jak am Cia obaczy , tom zara wje-

dzia , e  g upsi! Tedy spyta  Jile masz rozumów!
Kot odpar Jedan” Zara zapyta  lisa A Ty jile masz rozu-

mów?
Ón powjedzia , e a  siydam. 
Ledwo to wypowjedzia , w krzakach zrobjy  sia szaszor, 

jano drobne ga ózki trzeszczeli. Lis podwjinó ogón ji chcia
da  dyla. Jano zatrzyma  sia na mómant, bo wyglónda o na 
to, e zwjyrz mo e przelejci obok. Z drugi stróny, al mu 
by o zostawji  take mniasko na drzewie. 

Wszytko sia wyklarowa o jak psies – taky zwyk y, wiej-
ski kundel – wyprys na stecka ji zara zaczón gna  w stróna 
lisa. Lis jak gó obaczy , u  niy czeka , jano der do przod -
ku, jile si , a kundel tu , tu  za nim. To by  jano momant, 
u  lisa ani psa niy by o. Kot z drzewa g o no wo a Jano
rozumam, jano rozumam! Echo po ca ym lesie sia odbija o ji 
wo a o Jano rozumam, jano rozumam...! Lis ni mnia  czasu 
s ucha  wo ania, bo tak kundel zmusiy  gó do galopowania. 
Kedy mnia  przebjyra  rozumami? Ca y czas musia  chwat-
ko przebjyra  golaniami. 

Kota mocno zdziywi o zachowanie lisa, bo: - Taky món-
dry lis, tyla mnia  rozumów. Jakych rozumów? Taky chytry 
i pewny siebje. Jano przed takym kundlam musia  zgala .
Tego wszytkygo kot ni móg pojó . Niy wiadomo jak go-
nitwa sia skó czy a? Jano echo z daleka ujadanie kundla 
powtarza o.

Tera kot duma  nad swojó doló, co tu robji ? Wnet do-
szed do wniosku, e lepsi bandzie, jak pódzie do dóm, bo 
mo e mu sia eszczy co  przytrafsi , jak lisowju. Jak pomy-
la , tak zrobjy . Zlaz z drzewa ji póma u, ostró nie pocz a-

pa  sia do dom. By  mocno g odny, spragnióny ji przestra-
szóny. Jak wjela wra a  w tym dniu prze y  kot? Jile mnia
szcza cia, e nie zlaz z drzewa! Czy tan szpacyr po lesie 
da  kotowju co  do my lenia? Przecia ca y czas my la , co 
taky zwyk y kundel mo e?! Tyla ambarasu narobji ! Z drugi 
stróny, eby niy kundel, to czy lis da by mu spokojnie o-
dej ? Na pewno niy!

Chto tu mnia  wjancy rozumu? Lis czy kot? Na to musita 
se odpowjedziy  samni.

S owniczek gwary:

Patrz ( pacz) – wzrok
Zajek – zaj
Wangowa  – skr ca , wi  si
Zgala  – ucieka
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Gadki Rozaliji 
To bandzie ri ti  groch zez kapustó!

Ja am je czarnowodzianka zez rodu Sturmowskych po 
kóndzieli. Ma sia rozumniy , e kochóm ta wjoska-mia-
sto!Najbardzi tan dómek na Le ni 5, co to go ojciec 

pobudoweli eszcze pszet aniaczkó! Mi tam tera je dzim na wi-
wczasi „Pot Gruszó”, ji mi lim, e sómi wew raju! Ale ja niy o
tim chcia óm prawjy ! Jano chcia óm sia  odnie , do tego opjisu 
K. Kowalkowskygo wew tim naszym Kociewskim Magazinie, 
o chistoriji ti wsi-mniasta. Mniadzi drugimi dla pszik adu o tych 
karczmach, co to na pocz tku byli wa ne. Jedna droga co dzi
nosi zwanie D uga, to eszcze za mojych czasów jak ja by óm 
gzub, sia mianowa a Rabusiewo.Skót(d) taka nazwa? Ja sia do-
mi lóm, ale am nie je historik, to niy banda sia wimóndrza .
Ale powjydzta, czi jak kupce, co sia zatszimiweli wew tych 
karczmach, o chtórnych srodze wjele opsisuje tan K. Kowal-
kowski, a jinszi znani nóm pjisasz, chtóran pochodzi zez Z y-
go Mniansa, a tera mniyszka wew Czarni Wodzie póno psisa ,
e na kupcóf tych napadiweli jakowe  swawolniki, ji raboweli 

jych, ano sia iska o!!! Ma o tego karczmarze, co jedan zwa  sia 
Jach, a drugi dejma nato Stach, na sia durcham plotoweli! Jedan 
gada , e u drugygo, je zatruta woda, a tan drugi za , mófma 
Jach, e u Stacha je zatrute mnianso! Osta o po tim powjedzón-
ko: „Nie powjedaj Jachu, co robji Stachu.” ot tych plotkóf, ji 
rabunków obidwa karczmi splajtoweli, a kupce jinsze se drogi 
winalaz i. Wew naszym lesie, mófma chojnach, po dzi  dzia
jedan most ma nazwa toru ski. Gadelim bylim na jagodach kele 
toru sygo mostu Tim mostam napewniaka je dziyli te kupce. 
Nazwa Czarna Woda deli tim mojim strónóm Mniamci. óni 
tam wimejstroweli kana , ji nawodniyli du e po acie pjachudróf, 
ji po wicince lasu wolne mniejsca.Walni ziamni óni kupjy i ot 
naszygo stryja Walantygo Sztórma znaczi. Skónt ja to wjam? 
Trocha d uga historija! Nó to by o tak. Walek mnia  ze sfojó 
pjyrszó ónó, jedna córka. Ti córce zapsisa  testamantalnie ka-
wa ek ziamni, chtóran potamu jak posieli trawó, to by  parceló.
Wszitke musieli za parcel zap aci , jano niy owa córka, zreszt
nasza ciotka. Za komuni timi l dami, bo tak mi jych nazywe-
lim, sia opjekoweli szpecjalne nadzorci. Mniandzi jinszimi Be-
lig, Rinwelski, Baczi ski. To ty wew Czarni Wodzie, a tam pot 
Czyrskam, ji chdzie tam eszcze, to ja nie wjam. Za parcela na 
tych lóndach, to ko di musia  zap aci  (jano córka Walka nie 
p aci a jak usz wi i wspómnia óm), ji tedi dopjyrku wikosiy ,
wysuszy , ji zwie  na szopa. Ja pamniantóm jak szpecjalnie 
pszijy dza óm ze szkóli ze Szczewa, zez tz: Peda ów*, ji prosto 
zez cugu na parcela ga óm. A potamu moje dziciska tysz byli 
zapszag e do ti roboti! Ale zato jak by a zwóska, to jechelim na 
fórze! Razu jednygo fóra sia obaly a. Got zaj dank, e sia ni-
komu nic nie stany o. Walni kawa ek jechelim tó berlinkó, co 
to jó tysz Mniamci wibudoweli, ale potamu wew chojni, ji na 
dzisiejsza Le na, a pjyrwu wibudowanie. o ti Szwarcwaser jak 
jó mniamniaszki nazweli, ja bi mog óm psisa , ile ónt fyle. Ale 
dóm se na pokój, ji jinsz  razó naszrajbuja wjanci, abo nabaz-
grola jak wolita!

osta ta zez Bogam! 
Wasza Rózalija (Zyta Wejer)

* Potoczna nazwa Liceum Pedagogicznego

KAZIMIERZ DENEK

Ojczyzna
i Patriotyzm 
w kontek cie

innych warto ci
c z    p i e r w s z a

Ka dy z nas otrzyma  od Pana Boga warto  szcze-
góln  i wspania . Jest ni  Ojczyzna i zwi zany
z ni  patriotyzm. W polskiej tradycji poj cie Ojczy-

zna nale y bardziej do wiata prze y  ni  opisu1. Stanowi 
klasyczny przyk ad warto ci2, wyros ych z geniuszu Hella-
dy, Rzymu i chrze cija stwa. Dlatego o Europie od dawna 
mówiono, e zosta a zbudowana na trzech wzgórzach: Akro-
polu, Kapitolu i Golgocie. 

(…) Mówi c, e Europa zosta a zbudowana na trzech 
wzgórzach: Akropolu, Kapitolu i Golgocie, stwierdzamy, 
e ród o i autentyczn  konstytucj  cywilizacji europejskiej 

stanowi grecka filozofia, rzymskie prawo oraz religia i etyka 
chrze cija ska3.

Charakterystyczne dla poj cia Ojczyzny s : odczucia, 
przywi zania yciowe przez jednostki czy grupy ludzi, to-
warzysz cy temu emocjonalny stosunek, który wyra a si
w pozytywnych uczuciach, potrzebie chronienia, troski i po-
wi cania si . Na obowi zek czci Ojczyzny, podobnie jak 

rodziców, zwraca  ju  uwag  zarówno Sokrates jak i Arysto-
teles, a w filozofii rzymskiej – Cyceron. Do tych filozofów 
nawi zywa  równie w. Tomasz z Akwinu. Dlatego, je eli
chcemy y  w zgodzie z sprawdzonymi przez wieki warto -
ciami, trzeba si ga  po ten sam ich uniwersalny kamie  w -
gielny, na którym budowali nasi przodkowie. 

Ojczyzna4 nale y do podstawowych kategorii warto ci
nadrz dnych. Pe ni  one funkcj  wiod c , centraln . Poj -
cie to integruje wokó  siebie takie warto ci <dope niaj ce>,
<szczegó owe>5, jak: naród, kultura, historia, etos, dziedzi-
ctwo narodowe, patriotyzm.

Zatem Ojczyzna i zwi zana z ni  polsko  oraz patrio-
tyzm nie s  poj ciami abstrakcyjnymi. Powinny by  osa-
dzone w konkretnej polskiej ziemi i w realnym rodzimym 
gnie dzie.

OJCZYZNA

Co to jest Ojczyzna? To twej chaty ciany,
To dach twój stary, s om  poszywany.
To zagon yta, co ci  karmi w g odzie,
Z rzeczki twej woda, co ci  rze wi w lecie,
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To pi kno  dziewcz t, co ci serce bodzie,
To twoje niebo najpi kniejsze w wiecie,
Smak twego jab ka, cie  twojej jab oni,
To dzwon ko cielny, co ci na msz  dzwoni,
To twoich sejmów trwa o  i swoboda,
To twego ojca posiwia a broda.

Ludwik Kondratowicz (Syrokomla)

Ojczyzna nie jest terminem jednoznacznym, co wi e si
z jego bogat  i z o on  tre ci . atwiej Ojczyzn  pokaza ,
ni  zdefiniowa . Mo emy wówczas powiedzie , e znaj-
duje si  ona pomi dzy okre lonymi górami, nad brzegiem 
wymienionego morza, wzgl dnie brzegami nazwanej rzeki, 
albo w tej, a nie innej krainie. Czy jest mo liwe, eby zo-
baczy  wszystko, co stanowi Ojczyzn ?6 Poj cie Ojczyzny 
wchodzi do kanonu kultury Polski. Stanowi ród o jej etosu, 
to samo ci i dziedzictwa narodowego oraz krajoznawstwa, 
turystyki i regionalizmu7.

Dziedzictwo narodowe to wielkie dobro, które podlega 
opiece i dba o ci pokole . Stan wiedzy o nim zawdzi czamy
przekazom w postaci ba ni, legend, a szczególnie prowadzo-
nym badaniom naukowym. Zasadniczym elementem dzie-
dzictwa narodowego jest to samo  kulturowa. Obejmuje 
ona dziedzictwo w sensie spu cizny narodowej. Odpowiada 
na tak wa ne pytania, jak: Co tak naprawd  nas czy, spaja? 
Co powoduje, e czujemy si  jednym narodem, niepodzieln
integralno ci  terytorialn , nieroz czn  wspólnot ?

Trudno zachowa  to samo  narodow  bez pami -
ci o dziedzictwie. Zaakcentowa  to w tytule swej ostatniej 
ksi ki nasz papie , w. Jan Pawe  II8. Nale y tu te  j zyk,
zasadnicza cz  polskiej kultury, która stanowi niezast pio-
ne narz dzie wychowawcze, buduje wi zi spo eczne, odnie-
sienia emocjonalne, uczy koncentracji na tym, co wa ne.

Dla autora tego artyku u s owa Ojczyzna i patriotyzm 
wyra aj  to wszystko, co od najwcze niejszych lat nosi 
w sercu i umy le oraz co wyrasta z krzemienieckiej, kra-
kowskiej, ostrowieckiej, tczewskiej i pozna skiej ma ej Oj-
czyzny, zdobytych tam do wiadcze  i edukacji9.

Suma w asnych wspomnie , oczekiwa , planów 
i nadziei

Ma a Ojczyzna wyra a sum  w asnych indywidualnych 
odczu , wspomnie , oczekiwa , planów i nadziei. Mo e ni
by : matka pochylona w ogródku, zanurzona w powodzi 
kwiatów; ojciec klepi cy kos  w nadci gaj cym ciep ym
czerwcowym wieczorze; dom rodzinny z kamieniem u w -
g a, z kwiatami w oknach, z pod og wie o umyt  przez 
mam ; wieczorna modlitwa; ufne bociany; las; le niczówka;

ki umajone; krzy e i figury przydro ne; szko a; nauczy-
ciele; prefekt; pieczenie ziemniaków w ognisku na polu; 
rezurekcja; kuropatwy i ba anty w ogródku; babie lato; ko-
nie i krowy na pastwisku; pochylone od staro ci wierzby; 
piaszczysta droga; pierzaste ob oki na niebie; koloryt psze-
nicznych anów, rumianków i modraków; kapliczki na roz-
dro ach; ma e cmentarze; piewne brz czenie pszczó ; znak 
krzy a, który czyni  siewca rzucaj c pierwsz  gar  zbo a
na skiby ziemi, wzgl dnie gest matki uk adaj cej do snu 
dziecko lub towarzysz cy przy krojeniu ka dego rozpoczy-
nanego bochenka chleba. 

Do roli ma ej Ojczyzny mo e urosn : ulica, na której 
up yn o dzieci stwo i przy której kwit y malwy i ja miny;
znajome pagórki wsi; przebogata grafika bezlistnych drzew 

w parku; przemykaj ce wiewiórki; figlarnie wiergoc ce
sikorki; kloc starej lipy, bez s ków, o agodnej i ciep ej fak-
turze; us yszane w dzieci stwie ba nie, legendy i powiastki 
(tak e te najpi kniejsze – o Lechu, Popielu, Warsie, Sawie 
czy Kraku i smoku wawelskim – zadziwiaj ce i m dre przy-
powie ci, które niekiedy wiele nam wyja niaj , pozwalaj
lepiej pozna  nasz  histori , ubarwiaj  czasami nasze skom-
plikowane dzieje, s awi  bohaterów, ucz  i wychowuj  m o-
de pokolenia Polaków)10.

W symbolu ma ej Ojczyzny mie ci si  tak e owal jezio-
ra; brzegi rzeki; góry domowe; miasto, w którym ucz szcza-
o si  do szko y; najs awniejsze polskie drzewa pami taj ce

czasy Piastów – d b Bartek ko o Zagna ska i d b Piastowski 
(zwany te  Królewskim lub Dziaduniem) w Doliwcu Le nym
(mi dzy jeziorami Wielkie i Ma e Jeziory) na trasie Kórnik-
Zaniemy l11; rozleg e Beskidy i Gorgany, masyw Okr glicy, 
czyli wapienne turnie Trzech Koron w Pieninach; zamki 
w Gniewie, Go uchowie, Kórniku i Pieskowej Skale; kate-
dry w Bia ymstoku, Gnie nie, Gda sku-Oliwie, Kwidzynie, 
Lublinie, Lwowie, Olsztynie, Pelplinie, P ocku, Poznaniu, 
Przemy lu, Szczecinie, Warszawie, Wroc awiu i na Wawelu; 
pa ace w Mi os awiu i mie owie; Cytadela i Ogród Bota-
niczny w Poznaniu; pomniki: Powsta ców Wielkopolskich, 
Pozna skiego Czerwca 1956 w Poznaniu, W adys awa Ja-
gie y w Nowym Jorku, grunwaldzki w Krakowie, katy ski
w Poznaniu; Jana III Sobieskiego w Gda sku, Adama Mi-
ckiewicza w Krakowie, Lwowie i Pary u, Józefa Pi sudskie-
go w Koszalinie i Warszawie; Collegium Minus Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; ratusze w Cieszynie, 
Poznaniu, Sandomierzu, Tarnowie i we Wroc awiu: Wielko-
polski Park Narodowy; kopce: Kraka, Wandy, T. Ko ciuszki,
J. Pi sudskiego w Krakowie; Ostra Brama w Wilnie; Liceum 
Krzemienieckie; wodospad Kamie czyka; schronisko PTTK 
„Samotnia”; malowniczy prze om Wis y (mi dzy Zawicho-
stem a Pu awami) pe en geologicznych atrakcji. 

Z Ojczyzn  kojarzy mi si  tak e mi o  do muzyki Mie-
czys awa Kar owicza, Karola Szymanowskiego, Fryderyka 
Szopena czy do obrazów malowanych przez twórców, któ-
rzy umi owali to, co swojskie, nasze; Belweder, azienki,
Grób Nieznanego o nierza w Warszawie; Dwór Artusa 
w Gda sku; Dworzec Morski w Gdyni; Wa y Chrobrego 
w Szczecinie; cmentarze: tunicki w Krzemie cu, yczakow-
ski i Orl t Lwowskich we Lwowie, pow zkowski w War-
szawie, na Rossie w Wilnie; parki so acki i W. T. Wilsona 
w Poznaniu; Krzemionki (rezerwat archeologiczny) w oko-
licach Ostrowca wi tokrzyskiego, Kamienna, zmieniaj ca
wielokrotnie swój kierunek na odcinku Skar ysko Kamienna 
– W chock – Ostrowiec wi tokrzyski – mielów – Ba tów;
wyp yw Kamiennej z g stych i mrocznych borów ysogór-
skiego podnó a; siniej ce w s dziwej zadumie na dalekim 
widnokr gu Tatry szalone górskie potoki; podhala skie ki
z licznymi ostrawkami (stojakami u atwiaj cymi sk adanie
kopek siana i jego suszenie); szum traw na bieszczadzkich 
po oninach; krystaliczna woda czerpana ze ród a pod Tar-
nic ; obóz stawiany w asnymi r kami, w ramach tzw. „kwa-
terki” na Stecówce w Beskidzie l skim; fale rzeki, chlupi -
ce w ko lawe, pokraczne pale starego mostu; le na cie yna
wydeptana bos  nog  wiejskiego pastuszka; skrzypienie u-
rawia studziennego; sypi ce si  ziarno z dorodnego snopa; 
Wawel; d wi k hejna u z Wie y Mariackiej; niedzielne bicie 
dzwonów; niepowtarzalna atmosfera Sukiennic wraz z sal
Ho du Pruskiego; gotycki ko ció  farny w Tczewie; skansen 
in ynierii z ko ca XIX w. w postaci dwóch mostów na Wi le
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w Tczewie; plusk wi lanych fal w tym mie cie; grodzisko 
z X-XIII wieku w Gorz dzieju ko o nadwi la skiego gro-
du ksi cia Sambora II; latarnie morskie w Jastarni, Krynicy 
Morskiej i winouj ciu; pla e w Gdyni, Krynicy Morskiej, 
Mi dzyzdrojach, Sopocie i W adys awowie.

Mianem naszej ma ej Ojczyzny mo emy okre li   tak-
e zagubiony w g uszy Beskidu Niskiego obóz w drow-

ny12, zamek ksi t zachodniopomorskich z XIV wieku 
w Szczecinku; place gwia dziste i spichlerze w Szczeci-
nie; jurajski szlak Orlich Gniazd; ostrewki (stojaki) sia-
na na podhala skich kach; krzy  na Giewoncie; Orl
Per ; Czerwone Wierchy; Kopieniec Wielki; Wiktorówki; 
G si  Szyj  (kr ty z wapieni dolomitycznych, widokowy 
grzbiet reglowy w Tatrach); wodospad na Prucie w Jarem-
czy; dwuwierzcho kow  Bli nic  w widowcu; Sywul
w Gorganach; majestatyczne ruiny Bia ego S onia na Po-
pie Iwanie; Howerla w Czarnohorze; Stoh – trójstyk granic 
II Rzeczypospolitej, Czechos owacji i Rumunii w Górach 
Czywczy skich; Jeziora Augustowskie; stary cmentarz na 
P ksów Brzyzku w Zakopanem13; w drówki z uczestni-
kami Tatrza skich Seminariów i Sympozjów Naukowych 
Edukacja jutra fragmentami Szlaku Jana Paw a II w Ta-
trach14, pobrz kiwanie ostrzonych kos na polach i serdecz-
ne pozdrowienia przy pracy Niech b dzie pochwalony Je-
zus Chrystus albo Panie Bo e dopomó ; tradycj  zwi zan
z Bo ym Narodzeniem, Wielkanoc  i Zielonymi wi tami 
(Zes ania Ducha w.); piew ptaków w zaro lach; nadlatu-
j ce bociany symbolizuj ce ycie i gniazdo rodzinne; pon-
tyfikat Jana Paw a II i Jego my lenie o Polsce; powstanie 
i wielki ruch Solidarno ci. To wszystko mo e zdoby  sta-
tus podnios ego symbolu ma ej Ojczyzny.

Jedna, niepodzielna Ojczyzna

Jakkolwiek na co dzie  dzieciom, m odzie y i doros ym
bli sza jest ma a Ojczyzna, nie nale y przeciwstawia  jej 
Polsce, czyli du ej Ojczy nie, pojmowanej i odczuwanej 
jako duchowa ca o , integruj ca wszystkich Polaków. Jest 
to zrozumia e, je eli si  pami ta, e aby uczestniczy  w y-
ciu Ojczyzny, trzeba by  najpierw zakorzenionym w ojco-
wi nie, która zaczyna si  od ulicy, wioski, ogarnia najbli sze
miasto, powiat, województwo i Polsk , Europ  i wiat.

My l c o „kraju lat dziecinnych”15 nie mo na zapomi-
na , e my – jako Polacy – mamy Ojczyzn  jedn , jedyn ,
integraln  terytorialnie, niepodzieln , niepokawa kowan 16.
Nie powinno si  wi c d y  do obdarzania autonomi  jej 
regionów, dzieli  na „ cian  wschodni ”, „centrum”
i „zachodnie województwa” i traktowa , jako sumy ma-
ych Ojczyzn. Ojczyzna bierze swój pocz tek równie  z eto-

su szko y, dziedzictwa narodowego, tradycji religijnych, 
Ko cio a, regionalnych towarzystw kultury, harcerstwa, 
szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego, Polskiego 
Towarzystwa Schronisk M odzie owych, Polskiego Sto-
warzyszenia Nauczycieli Twórczych, Towarzystwa im. Hi-
polita Cegielskiego w Poznaniu, Towarzystwa Mi o ników
Ziemi Tczewskiej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego.

Ostatnie z nich z za o enia w ca o ci stanowi istotne 
ogniwo kszta towania to samo ci narodowej. T umaczy to 
sama jego nazwa. Jest „polskie”, czyli narodowe w tre ci.
Jako towarzystwo skupia ludzi otwartych na ponadczasowe 
(uniwersalne) warto ci wyznaczone przez swoich cz onków. 

Przymiotnik „turystyczne” podkre la, e jego cz onkowie
lubi  i umiej  smakowa  przygod , któr  oferuje w drówka.
Ostatni wyraz „krajoznawcze” zwraca uwag , e spo ecz-
no  PTTK charakteryzuje sta e rozkochanie w ojczystej 
ziemi i sta e aknienie poznania jej wielorakich skarbów17.
Z takiego rozumienia istoty Towarzystwa wynika jego pro-
gram. Nawi zuje do regionalizmu, tradycji, ale ustawicznie 
j  wzbogaca. PTTK wierne jest, przej tej od Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego, triadzie imperatywów: poznaj
– pokochaj – s u . Zapisa o ono w biografii wielu ludzi 
pi kne karty wywodz ce si  z tej triady18. Triadzie tej19 oraz 
zasadom pracy organicznej20 stara em si  by  wierny w swej 
dotychczasowej (ju  sze dziesi ciopi cioletniej) aktywno-
ci krajoznawczo-turystycznej oraz pi dziesi tej siódmej 

rocznicy pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-ba-
dawczej.

Stosunkowo pe ny wyraz tego, co stanowi istot  ma ej
Ojczyzny w tej naszej wspólnej, du ej Ojczy nie da  Jan Ba-
aban stwierdzaj c, e jest ni :

Ojciec twój – to matka twoja;
bracia i siostry, to dziad i babka, to stryj i stryjenka, to 

wuj i wujenka, s owem to ca a rodzina; 
sprz t domowy, to ciany tej izby, w której prze ywa e

m odo  od zarania ycia, w której prze ywasz swe smutki 
i swe rado ci;

to chata rodzinna, to ten dom ojczysty, postawiony wysi -
kiem swych ojców;

podwórze domowe, to obej cie chatynne, po którym prze-
chadza si  wspania y kogut, w ród zrz dnych kokosz, po-
szczekuje kruczek, poluje zwinna a zdradliwa kotka;

to niwa rozleg a, poczynaj ca si  tu z za obej ciem twej 
chaty, to ten potoczek szemrz cy opodal, to te b onia po któ-
rych przechadzaj  si  zadumane krowy i wo y;

wróbel wiecznie czynny a krzykliwy, niewidzialny w prze-
stworzu a tak g o ny skowronek, ta natr tna wrona, ten bo-
cian zataczaj cy majestatycznie nad sio em ko a;

oracz z trudem i mozo em prowadz cy p ug po zakrzep ej
po zimowych wywczasach ziemi, to ten an pszenicy faluj cy
k osami, to poszum wichru zbli aj cej si  burzy;

ta chatka widna pod lasem, to ten rebak wlek cy si  dro-
g , to skrzypi cy wóz uginaj cy si  pod ci arem snopów zbo-
a, lnu lub konopi;

te chaty s siednie, b d  skupione ko o dróg i cie ynek,
b d  rozrzucone w ród sadów i gajów;

dom Bo y, w ród odwiecznych lip wiec cy z dala wiel-
kimi taflami szyb, a migoc cy z dala w ród promieni s onecz-
nych krzy em Zbawiciela:

przyziemny budynek szkolny, w którym oto pozna e  lite-
ry i liczby, a wi c rodki, za pomoc  których mo esz pozna
dzieje ojczyste, my li przodków twoich i uczonych m ów;

pobliskie miasteczko, które znasz zapewne, a w którym 
twój rodzic zbywa p ody rolnicze, a matka za uzyskane tym 
sposobem grosze, nabywa wszelakie statki domowe, przy-
odziewek i rozmaite specja y kuchenne;

ten o nierz, który dnie, tygodnie, miesi ce, a nawet lata 
ca e sta  z broni  u nogi na kra cach naszej ziemicy, broni  jej 
od nieprzyjaciela, walczy  za jej dol  lub niedol , a cz sto k ad
ycie na polu chwa y;

te lasy szpilkowe i li ciaste, to te ska y ukryte pod na-
szymi stopami, tam, w g bi ziemi, które pracowity górnik 
wydobywa na powierzchni , to ta fabryka, w której liczny lud 
roboczy zamienia surowce na fabrykaty;
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ta gazeta, która do was przychodzi cho by raz na tydzie
i znosi wam wiadomo ci z ca ego wiata, to ten list lub prze-
kaz pocztowy od najbli szych, którzy udali si  hen, daleko, 
do obcych krajów cz sto za morze po zarobek, to ta ksi -
ka, w której wyczyta  mo na to, co ludzko  zdoby a prac
i do wiadczeniem21.

Krzewienie wiedzy, utrwalanie donios ych dla danego 
terenu wydarze , poznawanie obyczajów z zamierzch ych
wieków, daje poczucie wi zi emocjonalnej z ziemi , na któ-
rej przysz o wzrasta  i y 22. O ziemi tej S. eromski pisa :
Ciebie jedn  kocham, cudowna rodzinna ziemio. B d  b o-
gos awiona, stworzona dla nas, aby  wspiera a dusz naszych 
s abo , aby  powi ksza a uczu  ma o , pi kna, dobra, 
umi owana karmicielko ziemio23.
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Zaproszenie 
na konferencj

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Filologii 
Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Kaszubski oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna w Tczewie serdecznie zapraszaj  na 
konferencj  naukow Polska Regionalna – mowa – kultura 
– edukacja, która odb dzie si  w ramach V Kongresu Ko-
ciewskiego.

Zapraszamy dialektologów, etnologów, kulturoznaw-
ców, socjologów, pedagogów, regionoznawców, a tak e
praktyków z organizacji regionalnych do dyskusji na temat 
stanu regionalizmów w Polsce. Zapraszamy zw aszcza oso-
by badaj ce lub zajmuj ce si  problematyk :

• regionalnych odmian j zyka polskiego;
• to samo ci regionalnej;
• funkcjonowania poszczególnych kultur regionalnych;
• szkolnej i pozaszkolnej edukacji regionalnej;
• funkcjonowania organizacji regionalnych.

Do 31 lipca 2015 roku przyjmujemy zg oszenia referatów, 
które prosimy przesy a  na adres poczty elektronicznej: 
kongreskociewski@wp.pl lub listownie do Zarz du G ów-
nego ZKP na ulicy Straganiarskiej 20-23, 80-837 Gda sk.
Do 15 pa dziernika zg oszone wcze niej osoby proszone 
b d  o nades anie abstraktów swoich wyst pie . Prosimy 
o przygotowanie 20-minutowych wyst pie  oraz ich rozsze-
rzonej wersji do druku. Zg oszenie referatu na konferencj
jest równoznaczne ze zgod  na jego publikacj  w opracowa-
niu pokongresowym, które uka e si  w 2016 roku. 

Uczestnicy zobowi zani s  do uiszczenia op aty konfe-
rencyjnej w wysoko ci 150 z . Dla studentów i doktorantów 
przewidziana jest op ata ulgowa w wysoko ci 50 z . Organi-
zatorzy osobom zg aszaj cym tak  ch  zapewniaj  nocleg 
z 27 na 28 listopada bez dodatkowej op aty.

Szczegó owe informacje oraz ramowy program konfe-
rencji b dzie systematycznie publikowany i aktualizowany 
na stronach internetowych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego.

Konferencj  przygotowuje Komitet Organizacyjny w sk a-
dzie: prof. Maria Paj kowska-Kensik, dr Krzysztof Korda, 
dr Micha  Kargul (sekretarz), mgr Anna ucarz.

Kontakt: mkkargul@wp.pl

Ci g dalszy w nast pnym numerze
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W TROSCE O EDUKACJ  JUTRA

Wiersze laureatów 
II Powiatowego Konkursu Poetyckiego

„Rado  Pisania”

Beata Otta
Szko a Podstawowa nr 12 w Tczewie

TEATR

Ju  kurtyna mknie ku górze 
W r kach widzów lilie, ró e
Wszyscy wstaj , wiwatuj

Czystym szcz ciem emanuj
 Ale po co? A dlaczego?

 Teatr – niby nic nadzwyczajnego
 Budyneczek w rodku miasta,
 obok sklepik pe en ciasta…
 Có  tam si  takiego dzieje,
e pod og  chrz ci, chwieje?

 Tego nikt dok adnie nie wie
 Czy to magia?
 Czy to czary?

e w ci gu króciutkiej godziny
 Zwiedzisz ka dy wiata zak tek

 Raz pa acu zimne lochy,
 Raz uroczy wiat zwierz tek …

Najpierw p acze
 Potem piewy

Nagle wiat a b ysk w ród mroku
 A  si za niesforna kr ci

 we wzruszonym, radym oku
 Teatr jest wi c eskapad ,
 tajemnicz , niezmierzon

 Ten, kto tego nie dostrzega,
  W rodku bry  jest zmro on

Paulina Dubi ska
Szko a Podstawowa w Swaro ynie

ZACZAROWANY TEATR

Teatr jest jak czarodziej stary,
gdy go poznasz zobaczysz czary.

Otwórz szeroko oczy,
A przeniesiesz si  w wiat uroczy.

Pani gra wspania  rol ,
lecz ja Juli  zosta  wol .

Nowe marzenie dzisiaj mam,
na tej scenie zagra  wam.

Aktorzy pi kne stroje maj ,
do bajki nas zapraszaj .

Muzyka cicho w ucho wpada,
lecz piewa  nie wypada,

W tych weso ych nutach,
s ysz  drwala w butach.
O! Czerwony Kapturku,

za piewaj z nim w chórku.

Babcia wpad a w tarapaty,
wpad  do chaty zwierz kud aty.

Gdy Kapturek piewa  mile,
wilk po ar  babci  w chwil .

Dzieci wilka si  nie boj ,
ich emocje brawa koj .

Scena kolorami t czy si  mieni,
lecz dekoracja szybko si  zmieni.

Kurtyna si  zamyka,
u miech na buzi znika.
Prosimy jeszcze o bisy,

to nie kino, nie polecaj  napisy.

Na koniec s  oklaski,
aktorzy zdejmuj  maski.

Gdy schodz  ze sceny, mam jeszcze dreszcze,
krzycz : ZOSTA CIE JESZCZE!



Józef Golicki, Album Tczewski. Fotografi e po 1945 roku, nr 2, Ga-
zeta Reklamowa Agencja Impresyjna „Pop&Art”, 2015, s. 96, oprawa 
mi kka

Adam Leczkowki
Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie

TRAGEDIA W TEATRZE
Tragedia si  sta a,
Ludzie moi mili!

Re yserzy bez ma a
Strasznie mnie skrzywdzili!

Musicie wiedzie ,
e teatr po prostu kocham.

Jak e wi c bardzo
W tej sytuacji szlocham!

Owszem, a jak e!
Dali mi rol .

Ale có  z tego, je li
Kim innym by  wol ?

Przecie  jestem wietnym
Tragikiem i komikiem.

A oni mi na to,
e chyba gryma nikiem!

Ja si  nadaj
Do ka dej roli.
Byleby tylko

Re yser pozwoli .
Mog  by  kulawy,

Mog  chodzi  dostojnie,
Mog  gra  bale, zabawy,
Mog  walczy  na wojnie,

Mog  by  jak Papkin,
Mog  by  jak Romeo,

Mog  by  tak e
Jak Harpagon – skner ,

Mog  si  ubiera
W ró ne fata aszki.
Mog  je li trzeba

I gada  do czaszki!
Mog , od biedy, gra
Cho by Podstolin !
Byleby mie  rol !
Ja bez roli zgin !

Jestem, jak p k nierozwini ty,
Pan za  jest pustyni .

B d , re yserze przekl ty!
Wiedz, e wieki przemin ,

Wieki i lat sfora
I ju  nie znajdziecie

Lepszego aktora
Bo brak takich w wiecie!

Potok moich s ów perlistych
Ka dego urzecze.

Zrozum to, re yserze!
Ty krn brny cz owiecze!

Czuj , e wa ci nie przekonam...
Trudno. Wiedz zatem, mój panie,

e to przez ciebie skonam.
Bom aktor zdolny nies ychanie!

A wy, ludzie mili,
Wiedzcie, e bezera

Jest cz owiek, co zrobi
Dzi  ze mnie suflera!

ZDZIS AW WOJTA

Kilka s ów o tomie drugim 
„Albumu Tczewskiego” Józefa Golickiego

Z tajemniczym, intryguj cym, poruszaj cym wyobra -
ni  bogatym wn trzem. Taka, któr  chcia oby si
natychmiast pozna . Wprost idealna partnerka do in-

tymnej rozmowy o ka dej porze dnia i nocy. Ksi ka! No bo 
ka da ksi ka, je li tylko j  otworzy , rozpoczyna z nami 
dialog, który s yszymy w sobie. Czasem to, co ma nam do po-
wiedzenia, interesuje nas bardziej, czasem mniej. Czasem nas 
zachwyca, a czasem zwyczajnie nudzi. Czasem zag biamy
si  w ni  a  do utraty tchu, jakby wiat wokó  przesta  istnie ,
a czasem odk adamy na pó k  – mówi c mo e pó niej do cie-
bie wróc . Tak zazwyczaj bywa z ksi k , która przemawia 
do nas tekstem. A jak bywa z t , która mówi g ównie obra-
zami, jak ta, dla której tu dzi  jeste my? Mówi chyba troch
inaczej. Wymaga wi cej wysi ku, ale daje wi ksz  wolno
i chyba bardziej anga uje emocjonalnie. Tym bardziej je li na 
tych obrazach odnajdujemy siebie samych, rodzin , ludzi nam 
z jakich  powodów bliskich. Zdarzenia, w których niejedno-
krotnie brali my udzia  sami lub ci, których znamy. Cz sto,
jak ta, zaskakuje, przynosz c i odkrywaj c przed nami fakty, 
o których wcze niej nie mieli my poj cia.



W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Bronis aw Bia y (cz. I) Piotra Kajzera i Marcina K odzi skiego

• Dzier no Tadeusza Magdziarza

• Linia kolejowa Skórcz - Starogard (cz.II) Grzegorza Piotrowskiego

• Ojczyzna i patriotyzm w uj ciu inych warto ci (cz. II) Kazimierza Denka

Fot. Ireneusz Dziewi tkowski

KOCIEWSKIE
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SMÊTOWO
SUBKOWY
WARLUBIE
ZBLEWO

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
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