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Spotkanie z poetą, reżyserem i animatorem 
kultury Jerzym Binkowskim z Białegostoku

Jury – siedzą od prawej: ks. Franciszek 
Kamecki, Elżbieta Goetel, Jerzy Kiszkis

Reprezentacja Gimnazjum nr 3 
w Starogardzie Gd. przygotowała najlepszy 

program poetycko-muzyczny

Wyróżnione recytatorki z nagrodami 
książkowymi wydawnictwa 

„Bernardinum“ i różami 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
z Malborka uczestniczy w Festiwalu 
od prawie 20 lat
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Relacja z przebiegu Festiwalu im. Janusza St. Pasierba patrz str. 27



Jan Strelau, Poza czasem, Wydawnictwo „Smak Słowa”, Sopot 
2015, form. 16,5 x 23,5 cm, s. 264, il., opr. twarda 

ZDZISŁAW WOJTAŚ

O trzecim tomie „Albumu Tczewskiego” Józefa GolickiegoO trzecim tomie „Albumu Tczewskiego” Józefa Golickiego  

Józef Golicki, Album Tczewski. Fotografi e do 1945 roku, nr 3,  
wyd. Bernardinum Sp. z o.o., 2015, form. 12 x 19 cm, s. 140, il., 
opr. miękka.

W bieżącym roku ukazała się książka 
pt. „Poza czasem”, w której Jan Strelau, 
światowej sławy psycholog, wspomina 

o okresie spędzonym w Tczewie i o swych związ-
kach z naszym miastem. Książka, wydana nakła-
dem sopockiej oficyny „Smak Słowa”, zawiera nie 
tylko informacje ważne ze względu na swój ży-
ciorys, ale również istotne ze względu na historię 
naszego miasta okresu poprzedzającego wybuch II 
Wojny Światowej, jak i następnie samej okupacji. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż bardzo cie-
kawa historia życia profesora związana jest z dzie-
ciństwem, jakie przeżył w Tczewie. O mieście tym 
nie zapomniał również w późniejszym okresie, wie-
lokrotnie je odwiedzając. 

Książka jest już dostępna do wypożyczenia 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W związku 
z tym tczewska książnica zaprasza do zapoznania się 
z tą niezwykle ciekawą lekturą, traktującą o życiu 
profesora Strelaua i jego powiązaniach z naszym 
miastem. 

W kolejnym numerze „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego” zamieścimy relację ze spotkania pro-
fesora Jana Steulaua z mieszkańcami w tczewskiej 
książnicy. 

MBP

Profesor Jan Strelau. Psycholog z TczewaProfesor Jan Strelau. Psycholog z Tczewa

Przeszłość jest mimowolnym udziałem każdego 
z nas. Bo jest to dla nas, a szczególnie dla tych, 
których fotografie z rodzinnych archiwów są 

w tych publikacjach pomieszczone, dość intymna po-
dróż do źródeł. Czasem przy tej sposobności dopiero 
odkrywanych. Podróż pobudzająca być może potrzebę 
głębszego wejrzenia w historię rodziny i miasta. Z pew-
nością poszerzająca o niej i o nim wiedzę. Może zwykła 
ciekawość sprawia, że zwracamy się ku przeszłości 
a może robimy to z jeszcze innego powodu? Być może 
w wielu z nas budzi nostalgię za tym co kiedyś było 
lub nie było naszym udziałem, za tym co z odległej 
perspektywy wydaje się lepsze, piękniejsze, prostsze. 
Być może komuś co przeszło jawi się w czarnobiałych 
barwach, jak fotografie w tej książce, z wyraźnie za-
znaczonymi granicami, podziałami, normami, że łatwiej 
było zrozumieć, rozpoznać, wybrać, żyć. Książki są po 
to, by pomagać nam zrozumieć świat, który był i jest, 
a wraz z nim ludzi, naszą lokalną rzeczywistość w całej 
jej złożoności, wielowymiarowości. To jednak, czy tak 
się stanie, zależy tylko od nas.
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Od wydawcy

Szanowni Czytelnicy,

Przekazujemy Państwu kolejny w tym roku, a dziewięćdziesiąty w historii 
numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Najnowszy numer otwiera  
artykuł Przemysława Kiliana, studenta etnologii i od niedawna prezesa Trój-
miejskiego Klubu Kociewiaków. Pan Prezes przybliża nam owoc swoich badań 
terenowych, przeprowadzonych w Morzeszczynie na temat tożsamości miesz-
kańców. To ważna lektura w kontekście badania tożsamości kociewskiej. 

Drugi z kolei artykuł, autorstwa pani profesor Marii Pająkowskiej-Kensik, 
wprowadza nas w świat literatury kociewskiej, a konkretnie w twórczość Emilii 
Rulińskiej – znanej pomorskiej regionalistki. 

Informujemy także o regionalnym nazewnictwie tczewskich rond.  Nie brak 
również tekstów o historii „małej Ojczyzny”, relacji, w tym: z XX Festiwalu 
im. Księdza Janusza Stanisława Pasierba, odbywającego się w Pelplinie oraz 
z tczewskiego ”Dnia Dziecka z baśnią kociewską”. 

Nie sposób zapomnieć o mijającej właśnie 35. rocznicy Sierpnia’80 roku 
i w jego następstwie powstania „Solidarności”. Przyłączamy się do tej roczni-
cy wywiadem z badaczem także lokalnej „S” – Arkadiuszem Kazańskim z gdań-
skiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz wywiadem z Markiem Piwońskim, 
tczewskim działaczem związkowym. 

Pośród wielu innych tekstów na dostrzeżenie zasługuje szczególnie tekst 
o masowcu „Kociewie” – statku promującym nas Kociewiaków nie tylko na 
morzach i oceanach, ale na całym świecie. 

Zapraszam do lektury

Krzysztof Korda
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Wydarzyło się na Kociewiu...
► Pelplin, 6–7 czerwca
Pelplinianie już po raz szesnasty obchodzili Święto 

Duchowej Stolicy Kociewia, czyli Dni Pelplina. Moc 
atrakcji przygotowana przez organizatorów powodowa-
ła, iż każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Fani aktywnego 
spędzania czasu mogli wziąć udział w Kociewskiej Grze 
Miejskiej, jak również w Biegu Papieskim. Dla naj-
młodszych spośród świętujących zorganizowano m.in. 
specjalny rejs „zaczarowanym żaglowcem”, prowadzo-
ny przez wróżkę „Księżycową Bajkę”. 

► Baranowo Sandomierskie, 21 czerwca
Tańcami i przyśpiewkami kociewskimi „U naszej 

Anki” i „Koszykarz” zawojowały XXII Ogólnopol-
ski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej 
„Dziecko w folklorze” „Gzuby z Pelplińskiej Dwójki”. 
Debiutujący na tej imprezie młodzi reprezentanci Ko-
ciewia zdobyli uznanie jury, które, podkreślając wysoki 
poziom artystyczny ich występu, przyznało im wyróż-
nienie w kategorii zespołów tanecznych. 

► Tczew, 30 czerwca 
Miejska Biblioteka Publiczna i portal Dawny Tczew 

zaprosili mieszkańców grodu Sambora na wspólny spa-
cer pod hasłem „3 x Tak. Spacer śladami pierwszych 
lat tzw. władzy ludowej”. Przybyli licznie miłośnicy 
historii mieli szansę przejść szlakiem, który codziennie 
przemierzali niegdyś tczewianie, jak również i przy-
jezdni. Mogli poznać nieznane historie niektórych, dziś 
dość niepozornych, tczewskich budynków, a także lu-
dzi z nimi przez różne koleje losu powiązanymi. 

► Starogard Gdański, 10 lipca 
Korzystając z zaproszenia senatora Andrzeja Grzy-

ba oraz Andrzeja Błażyńskiego, dyrektora Muzeum 
Ziemi Kociewskiej, na I sesję popularnonaukową, do-
tyczącą współczesnej tożsamości regionalnej, przybyli 
kociewscy regionaliści. Spotkanie stało się okazją do 
wielowątkowej i ożywionej dyskusji na temat różnych 
interpretacji dzisiejszego znaczenia tego zagadnienia. 

► Kościerzyna, 11 lipca
W sobotni poranek do stolicy powiatu kościerskie-

go już po raz szesnasty zjechali na Targi Książki Ka-
szubskiej i Pomorskiej „Costerina” autorzy i wydawcy 
z całego Pomorza. Wśród wystawców znalazła się rów-
nież tczewska Biblioteka. Jedną z głównych atrakcji tar-
gów było ogłoszenie laureatów konkursu na najlepsze 
publikacje kaszubskie i pomorskie. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się m.in.: o. Adam Ryszard Sikora (za Knega 
zaczątków), Artur Jabłoński (za Smuga), wydawnictwo 
Bernardinum (za Święto Tabaki w Dębogórzu Swiato Ta-
baczi w Dabogorzim) – w kategorii literatury kaszubskiej; 
ks. Jan Walkusz (za Przez okno czasu), Stanisław Załuski 
(za W cieniu tyrana), Jadwiga Lesiecka (za Igraszki ze zło-
tem), Norbert Honsza (za Günter Grass. Biografia), An-
drzej Grzyb (za Okno początku i końca) – w kategorii lite-
ratury pomorskiej. Wręczono również wyróżnienia, które 
trafiły m.in. do: Kamili Gillmeister (za Krzyże i kapliczki 
przydrożne, czyli opowieść o świętych i przestrzeni), Jana 
Kulasa i Adama Galewskiego (za Doktor Danuta Galew-
ska 1935-2012. Życie z pasją i w trosce o bliźnich) oraz 
Krzysztofa Kordy i Kazimierza Ickiewicza (za Patroni 
i nazwy tczewskich ulic).

► Skarszewy, 18 lipca
Za sprawą I Powiatowego Przeglądu Gwary Ko-

ciewskiej „Kociewski Skowrónek” na skarszewski 
Plac Zamkowy zagościły śpiewy i tańce. W szranki 
o laur zwycięzcy stanęło kilkanaście zespołów regio-
nalnych z powiatów tczewskiego, świeckiego, staro-
gardzkiego oraz indywidualni wykonawcy. Po wy-
równanych zmaganiach zwycięzcami zostali: Natalia 
Hassa, zespół „Piaseckie Kociewiaki”, Agnieszka 
Mőller oraz zespół „Kociewie Retro”.

► Tczew, 28 lipca
Kim były osoby tworzące aparat władzy w Tczewie 

i powiecie tczewskim w pierwszych latach po ostat-
niej wojnie światowej? Co było największą bolączką 
mieszkańców grodu Sambora i okolic w powojennej 
rzeczywistości? Na te i na wiele innych pytań odpo-
wiedzi uzyskali miłośnicy lokalnej historii, którzy sko-
rzystali z zaproszenia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i portalu Dawny Tczew na spotkaniu pt. „U progu no-
wego początku”. 

► Kociewie, 1 sierpnia
Na całym Kociewiu niezwykle uroczyście celebro-

wano 71. rocznicę Powstania Warszawskiego. W Tcze-
wie obchody rozpoczęły się od powstańczego „Apelu 
Poległych” przy obelisku pamięci bitew II wojny świa-
towej w Parku  Kopernika. Po okolicznościowych wy-
stąpieniach zebrani wysłuchali pięknych powstańczych 
pieśni. Następnie pod tczewskim pomnikiem złożono 
kwiaty i zapalono znicze ku pamięci poległych po-
wstańców. Tradycyjnie już o godz. 17, godzinie „W”, 
w całym mieście zabrzmiały na minutę syreny alarmowe.

► Kociewie, 8–9 sierpnia
W sobotę 8 sierpnia na starogardzkim rynku miej-

skim swoją przygodę, w ramach XVIII Kociewsko-
Borowiackiego Rajdu Rowerowego, rozpoczęli entu-
zjaści bicykli. Już pierwszego dnia wszyscy uczestnicy 
przebyli 53-kilometrową trasę ze Starogardu do Mo-
rzeszczyna. Następnego, niedzielnego poranka Kocie-
wiacy i Borowiacy ruszyli w powrotną podróż. Droga 
była nieco krótsza, lecz niemniej malownicza.

► Tczew, 14 sierpnia
Przybyli na tczewski węzeł transportowy, na za-

proszenie Fabryki Sztuk oraz Stowarzyszenia „Zawsze 
Solidarni”, mogli jako pierwsi podziwiać ekspozycję, 
przedstawiającą historię tczewskich struktur NSZZ 
„Solidarność”, w 35. rocznicę ich powstania. Każdy 
zainteresowany będzie miał do 1 października br. oka-
zję ujrzeć te intersujące dzieje, okraszone wieloma ar-
chiwalnymi fotografiami.

► Tczew, 28 sierpnia
Swój udział w upamiętnieniu wydarzeń sprzed 35 

lat miała i tczewska książnica, która w piątkowe popo-
łudnie zaprosiła wszystkich zainteresowanych na spa-
cer śladami historii lokalnych struktur „Solidarności”. 
Na trasie biegnącej od zabudowań fabrycznych, nale-
żących niegdyś do FPS „Polmo”, do Parku Kopernika, 
gdzie stoi Pomnik „Solidarności”, grono miłośników 
dziejów grodu Sambora miało okazję poznać, często 
nadal mało znane, tczewskie epizody wydarzeń lat 
osiemdziesiątych.
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Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

PRZEMYSŁAW KILIAN

Tożsamość morzeszczynian 
Częściowy raport z badań etnograficznych

Mówiąc o tożsamości, zarówno tej indywi-
dualnej jak i grupowej, obojętnie jakiej to 
grupy etnicznej, powinniśmy uzmysłowić 

sobie najpierw jej cechy charakterystyczne. W obec-
nych czasach tożsamość nie jest czymś stałym, nie-
zmiennym, a wręcz przeciwnie, tożsamość czy raczej 
utożsamianie się jest czymś zmiennym, konteksto-
wym. Jeśli mówimy o tożsamości etnicznej, to naj-
istotniejszą cechą jest jej relacyjność. Trzeba pamię-
tać, że to kim jesteśmy w znaczeniu etnicznym, nie 
zależy wyłącznie od nas samych, tylko również od 
owych „innych”. Dopiero w kontakcie międzyetnicz-
nym dostrzegamy, co jest swojskie, a co obce. Istotna 
jest również dynamiczność tożsamości, która nie jest 
czymś danym raz na zawsze. Stąd dzisiaj w nauce od-
chodzi się już od tożsamości jako takiej, a zwraca się 
uwagę na nieustanny proces utożsamiania się, więc 
tożsamość ma również charakter procesualny – jest 
permanentnie tworzona, budowana, rekonstruowana. 
Zważywszy na powyższe cechy łatwiej nam będzie 
zrozumieć własną tożsamość – kociewską czy jaką-
kolwiek inną. 

Przechodząc na grunt Morzeszczyna i tożsamości 
jego mieszkańców można powiedzieć, że wszystkie 
wymienione cechy tożsamości są tam obecne.

W swoich badaniach posłużyłem się metodą wy-
wiadu pogłębionego, zbierając opinie na temat: 

a)  autoidentyfikacji, 
b)  pochodzenia, 
c)  działalności kulturalnej, 
d)  żywotności gwary, 
e)  wpływu instytucjonalnego na tożsamość, 
f)  opinii o Kaszubach, 
g)  a także świadomości dziedzictwa historyczno-

kulturowego. 

Jeśli chodzi o pochodzenie moich informatorów, to 
kierując się kryterium urodzenia jako wyznacznikiem 
tożsamości etnicznej, można określić jako zdecydowa-
nie kociewskie. 

Prawie wszyscy urodzili się na Kociewiu. Mało kto 
natomiast jest autochtonem mieszkającym w Morzesz-
czynie od pokoleń. Zdecydowana większość pochodzi 

z sąsiednich gmin czy powiatów, a do Morzeszczyna 
przyjechała najczęściej kilkanaście lat temu. 

Odnośnie autoidentyfikacji – samookreślenia się, 
prawie wszyscy informatorzy zgodnie twierdzili, że 
morzeszczynianie nie określają siebie jako Kociewia-
ków w sposób jawny, tzn. nie mówią tak o sobie i do 
siebie nawzajem. Tutaj zauważalna jest sprzeczność 
z moimi poprzednimi badaniami ankietowymi, gdzie 
deklaracje kociewskie były obecne. W związku z tym 
można zapytać, czy utożsamianie się – deklaratywne 
jest niejako efektem wpływu badacza na badanego, 
czy może raczej wynika to z nie afiszowania się swoją 
przynależnością etniczną. Patrząc na cechę relacyjno-
ści wydaje się raczej, że jest to spowodowane brakiem 
występowania innego etnosu o silnym poczuciu tożsa-
mości na tym terenie, bądź nie utożsamiania się z samą 
nazwą: Kociewie, Kociewiacy. Częściowo potwierdza 
to opinia informatorów w kwestii określenia, czy miesz-
kańcy Morzeszczyna są zwartą grupą, tzn. czy jest to 
ludność głównie rdzenna, na co większość odpowiada-
ła, że jest to raczej „mieszanina” ludności (najczęściej 
z okolicy samej gminy Morzeszczyn, jak i sąsiednich 
gmin Pelplin i Gniew), a także ujawniania tożsamości 
etnicznej w negatywnych sytuacjach w przypadku lud-
ności kaszubskiej („ty Kaszubie”, „a bo to Kaszub”). 
Jako czynnik zespalający tutejszą ludność podkreślano 
przede wszystkim zamieszkanie tej samej miejscowo-
ści. W niektórych przypadkach podkreślano zróżnico-
wanie w tej zwartości na poziomie sublokalnym (osie-
dli, ulic). Wymieniano także rodzinę, status majątkowy, 
zaangażowanie oraz posługiwania się lokalną gwarą, 
jako wyznaczniki identyfikacji. Zaznaczano jednakże, 
że mieszkańcy są świadomi mieszkania na Kociewiu, 
a nawet wprost mówią, że tu mieszkają. 

W przypadku gwary, zdaniem informatorów miesz-
kańcy mówią na swój sposób, lecz nie uznają tej mowy 
za czystą gwarę kociewską. Według nich trudno okre-
ślić tą mowę jako gwarę, wskazując, że mieszkańcy 
używają raczej pojedynczych słów, utożsamianych 
często z naleciałością języka niemieckiego. Więk-
szość stwierdziła również, że lokalna gwara-mowa nie 
wywiera wpływu na przybyszy, ludność napływową, 
którzy raczej się z nią nie utożsamiają. Tutaj chciałem 
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sprawdzić czy jest widoczny wpływ języka na przy-
byszy, którzy osiedlając się w Morzeszczynie po pew-
nym czasie zaczęli mówić jak miejscowi. I tylko od 
jednego informatora usłyszałem, że jest to zauważalne 
– a przynajmniej ten Pan zaobserwował to na własnym 
przykładzie. Według mnie wynika to przede wszystkim 
z tego, kto w jakim środowisku się wychował. Więk-
szą podatność na zmiany językowe wydaje się, że mają 
osoby z miasta, gdzie gwarą się nie mówi. Natomiast 
u osób pochodzących ze wsi jest większe prawdopodo-
bieństwo, że z gwarą są przynajmniej osłuchani przez 
co nie zwracają na to uwagi. 

Świadomość regionu jest budowana przede 
wszystkim przez własną aktywność i ciekawość, tym 
niemniej nie można nie doceniać w niej roli wpływu 
instytucjonalnego, który to kreuje nowe – wynalezio-
ne tradycje. Lokalne instytucje dbają o mieszkańców 
organizując szereg wydarzeń-imprez praktycznie dla 
każdej kategorii wiekowej. Najczęściej, jako działal-
ność kulturalną związaną z regionem, wymienia się 
aktywność pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz lo-
kalnego zespołu folklorystycznego „Psiotrowe dzie-
wuchy”. W działalności GOK-u jest wiele inicjatyw, 
natomiast wydarzeń nastawionych na region jest 
znacznie mniej. Największą popularnością cieszy się 
impreza „Największa Lipa w Lipiej Górze” – prze-
gląd gadek i skeczy kociewskich, a także „Wielka-
noc w kuchni kociewskiej”, lekcje wiedzy o regionie. 
Można zatem zauważyć, że działalność proregional-
na w zakresie kultury jest raczej sprawą marginalną 
w skali całorocznej działalności GOK-u. 

Analizując działalność innych instytucji, tj. urzą-
du gminy, biblioteki, szkoły, trzeba pochwalić pracę 
działu promocji urzędu gminy, który w umiejętny 
sposób wykorzystuje lokalne dziedzictwo historycz-
no-kulturowe. Mam tutaj na myśli postać i dokonania 
śp. Marii Wespy jako odtwórczyni haftu kociewskie-
go. W Morzeszczynie, dzięki urzędowym projektom, 
na murach biblioteki znajduje się mural upamiętnia-
jący wzornictwo haftu kociewskiego jej autorstwa. 
W centrum wsi istnieje tablica informująca o tym, jak 
powrócił haft na Kociewie, opisując krótko historię 
jego powstania oraz podstawowe informacje o re-
gionie. U jej podnóża znajduje się kamień z wyrzeź-
bionym wzorem haftu kociewskiego (5 kamieni na 
drodze do Dzierżążna). Także lokalna biblioteka pro-
muje Kociewie poprzez zajęcia z haftu kociewskiego, 
„małą pracownię rękodzielniczą”, w której panie two-
rzą rzeczy związane z haftem kociewskim. Również 
szkoła włącza się w działania regionalne. Niestety, 
z przykrością trzeba stwierdzić, że poza okazjonalny-
mi apelami, czy zorganizowaniem konkursu recyta-
torskiego, nie wykazuje innej aktywności w tym kie-
runku – tak ważnej przecież systematycznej edukacji 
regionalnej. 

Pomimo tego nie można zarzucić, że w miejscowo-
ści Morzeszczyn nie ma działalności nastawionej na 
region. Także jeżeli chodzi o wpływ instytucjonalny, 
tzn. czy organizowane wydarzenia kulturalne mają 
realny wpływ na poczucie przynależności do regionu 
wśród mieszkańców – większość informatorów od-
powiadała, że tak. Są działania nastawione na region, 
które według nich mają przełożenie na to poczucie. 
Zwracano uwagę na to, że tożsamość jako taka jest bu-
dowana właśnie podczas takich spotkań kulturalnych 
oraz, że dzisiaj jest potrzeba wyróżniania się na pozio-
mie gminy, powiatu, więc morzeszczynianie próbują 
stworzyć coś oryginalnego, coś swojego. 

Podsumowując należy powiedzieć, że tożsamość 
morzeszczynian wciąż się kształtuje. Z jednej strony, 
poczucie przynależności jest wspomagane przez lo-
kalne instytucje i ich działalność, z drugiej natomiast 
jest niejako hamowana przez wewnętrzną migrację 
wpływającą na poziom zintegrowania mieszkańców. 
Poczucie kociewskości wynika, w przeważającej mie-
rze, ze świadomości mieszkania na Kociewiu, mniej 
natomiast z kultywowania tradycji, czy posługiwania 
się gwarą. Bardzo istotną rolę w uświadamianiu i utoż-
samianiu się z Kociewiem odgrywa lokalna symbo-
lika, oparta na dziedzictwie historyczno-kulturowym 
w postaci haftu kociewskiego autorstwa Marii Wespy. 
Widoczny jest jednakże brak a przynajmniej znikoma 
popularyzacja ogólnoregionalnej symboliki, tj. herb 
i hymn kociewski. 

Na zakończenie należy zapytać: czy tożsamość 
morzeszczynian jest tożsamością kociewską, a dokład-
niej czy morzeszczynianie czują się Kociewiakami? 
I odpowiedzieć trzeba, że oczywiście nie wszyscy 
czują się Kociewiakami, ale jedyny widoczny proces 
utożsamiania, jaki jest tam obecny dotyczy tożsamości 
kociewskiej, która zważywszy na obecny stan potrze-
buje w dalszym ciągu wielkiej pracy ze strony lokal-
nych władz i instytucji kultury oraz czynnego zaanga-
żowania samych mieszkańców Morzeszczyna. 

Maria Wespa podczas Jarmarku Dominikańskiego 
w Gdańsku

fot. ze zbiorów MBP
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Nasza ziemia 
Kociewie w tekstach Emilii Rulińskiej

W ubiegłym roku, czyli 2014, w ramach projek-
tu o znamiennym tytule – Na mapie świata, ukazała 
się książka autorstwa Emilii Rulińskiej „Ziamnio ma 
mniła”1. Bieżący rok (2015), dzięki rozmaitym wyda-
rzeniom kulturalnym wpisanym w Rok Kongresowy, 
znowu dobitniej przypomina, że na mapie Polski, czy-
li też Pomorza, jest Kociewie. 

Książka Emilii Rulińskiej była już od dawna za-
powiadana i zapewne oczekiwana przez regio-
nalistów poszukujących nowych tekstów „po 

kociewsku”. Ich zasób nie jest jeszcze zbyt bogaty2, 
choć w ostatnich latach pojawiały się zbiory – Anny 
Juraszewskiej3, Barbary Pawłowskiej4, Huberta Po-
błockiego5. Od kilku lat pojedyncze teksty gwarowe 
(Marii Roszak, Zyty Wejer) zamieszcza miesięcznik 
społeczno-kulturalny „Pomerania”. W edukacji regio-
nalnej na Kociewiu ważną rolę spełniają też różnorod-
ne konkursy recytatorskie, czy też konkursy wiedzy 
o regionie. I było tak, że świetne „Bajki Kociewskie” 
Bernarda Janowicza, choć bajki lubią być powtarza-
ne, to jednak mogły być odbierane jako zbyt „ograne”. 
Tylko mistrzowskie wykonanie (a zdarzyło się takie 
ostatnio podczas I Powiatowego Przeglądu Gwary Ko-
ciewskiej „Kociewski Skowrónek” w Skarszewach) 
przywracało znanej już prawie wszystkim bajce blask. 

Warto tu zaznaczyć, że właśnie podczas wspomnia-
nego, świetnie przygotowanego festiwalu recytowano 

nowe teksty, np. Ewy Pasterskiej. Współczesna żywot-
ność gwary kociewskiej, na co dzień zagubionej, lub 
jak kto woli – wpisanej w zwykłą potoczną polszczy-
znę, odświętnie cieszy uczestników spotkania. Warto 
gromadzić takie teksty, by nie były tylko na okolicz-
ność jakiejś imprezy, lecz powiększyły dziedzictwo 
kulturowe naszych czasów. 

Właśnie Emilia Rulińska wyspecjalizowała się 
w tworzeniu nowych tekstów, też okolicznościowych, 
co zostało popisowo wykorzystane w prezentacjach ze-
społów kociewskich w Gniewie, Pelplinie i nie tylko. 
Autorka tekstów z Mazowsza, po szkole pielęgniarskiej 
ukończonej w Gdańsku trafiła do Gniewa, chciałoby się 
powiedzieć – sztandarowego miasteczka na Kociewiu. 
Jako pielęgniarka i żona Kociewiaka miała okazję po-
znać gwarę kociewską, właściwie się w niej zadomowić, 
mimo że na początku ta odmiana pomorskiej mowy wy-
dała się jej dziwna i niekiedy nawet niezrozumiała.

Osobiście podziwiam opanowanie systemu ko-
ciewszczyzny i zdolność posługiwania się; chciałoby 
się powiedzieć – tak konsekwentnie, że aż za bardzo... 
Mam w swoich zbiorach wiele nagranych autentycznych 
wypowiedzi Kociewian (z różnych części regionu) i już 
nikt tak nie mówi. W drugiej połowie XX wieku system 
fonetyczny i morfologiczny gwar kociewskich mieszał 
się z polszczyzną ogólną w wersji potocznej. 

Język, jakim posługuje się pani Emilia, jest godny 
uwagi i szczegółowego opisu, więc stał się tematem 

Nagrodę Starosty Tczewskiego w dziedzinie kultury za rok 2012 otrzymała Emilia Rulińska (z lewej). 
Laureatce gratulacje złożyła burmistrz Gniewa Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska. 
Uroczystość odbyła się w Gimnazjum nr 1 w Tczewie dnia 5 kwietnia 2013 roku.

fot. Jacek Cherek
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pisanej pod moim kierunkiem pracy magisterskiej 
w bydgoskiej uczelni. Ze wspomnianą książką zapo-
znałam się przed jej publikacją i myślę, że warto tu 
przytoczyć tamtą wypowiedź6. 

Przygotowany przez pomorską regionalistkę zbiór 
tekstów – jest w swoim rodzaju niezwykły. Obejmuje 
teksty wierszowane, opowiastki – gawędy (tzw. Gad-
ki) i scenariusze inscenizacji. Autorka nie kryje swo-
jego dużego zaangażowania w życie regionu, w którym 
wypadło jej żyć. Z patosem pisze o najbliższej ziemi, 
o Matce Boskiej Piaseckiej i różnych formach tradycji. 
Wyznaje prosto:

Ji pokochałóm z Kociewia ludzi
Mniłości do nich nic nie łostudzi. 

Jest to bardzo wyraźny przykład głębokiego zakorze-
nienia się w oswojonej przestrzeni. Podziwiać można 
znajomość realiów życia, do których należy też gwara 
środkowo kociewska (z cechami północnymi dialektu). 
Gwary tej używa bardzo sprawnie i konsekwentnie. 
Teksty są ciekawym przykładem posługiwania się wy-
uczoną odmianą terytorialną języka z zachowaniem 
wszystkich cech systemowych gwary. 

W XXI wieku (też już od lat 70 XX w.) prawie nikt 
tak konsekwentnie nie posługiwał się gwarą kociewską, 
czyli mamy przykład stylizacji, a właściwie archaizacji 
tekstu. Chętnie nazywam ten język gwarą starokociew-
ską. Tak duże przesycenie formami gwarowymi powo-
duje dodatkowe kłopoty ortograficzne. Jak wiadomo, 
zapis literowy nie oddaje (i nie może oddać) wszyst-
kich odcieni wymowy i dlatego trzeba pamiętać o tym, 
godząc się na uproszczenia. Transkrypcja fonetyczna 
stosowana w językoznawstwie byłaby dla niewtajemni-
czonego czytelnika nieczytelna.

Teksty wierszowane Emilii Rulińskiej mają naj-
częściej charakter okolicznościowy. Nie warto szukać 
w nich poetyckich metafor, lepiej zatrzymać się przy 
obrazach dawnego życia, kiedy zdarzało się klepać 
nyndza z bijdó, a równocześnie cieszyć się, że staw 
zielóny psiosanka śpsiywa.

Myślę, że wielu regionalistów szczególnie zain-
spirują „Inscenizacje”, np. Sztyry pory roku. Imiona 
występujących postaci (m.in. Marynka, Kaźmirz) do-
roczne zwyczaje i wielu powiedzónek – przypominają 
o różnorodności, czyli bogactwie naszej – kociewskiej 
kultury. Wiele jej dobrych, wymownych przykładów 
znajdujemy właśnie w tekstach Emilii Rulińskiej, która 
archaizuje bez trywialności, w zastosowanej leksyce 
unika kolokwializmów.

Ocena walorów estetycznych tekstów Emilii Ru-
lińskiej nie jest prosta. Należałoby prześledzić cechy 
ludowego stylu artystycznego, choćby w tekstach 
wierszowanych, co już wykracza poza analizę języko-
znawczą. Teksty Emilii Rulińskiej zaliczam do przy-
kładów rewitalizacji gwary. 

PIOTR KAJZER
MARCIN KŁODZIŃSKI

Życiorys kompletny
Bronisław Biały 

– oficer, samorządowiec, 
powstaniec warszawski

c z ę ś ć   p i e r w s z a  

Choć dziś już niewiele 
osób pamięta o Bro-
nisławie Białym jako 

o de iure, ostatnim tczewskim 
staroście przed katastrofą 
roku 1939, nie możemy po-
strzegać go jako postaci zapo-
mnianej. Ma on swoje stałe i, 
jak się wydaje, niezagrożone 
miejsce na kartach historii. 
Jego nazwisko od lat pojawia 
się w różnego rodzaju opra-
cowaniach, dotyczących jed-
nak głównie ostatniej wojny 
światowej. Niemała w tym 
zasługa jego córki, Marii 
Białej-Żwinis, która poświę-

ciła wiele lat na poszukiwania informacji o swoim ojcu, 
a także popularyzowaniu jego dziejów. Nadal jednak 
Bronisław Biały jest postrzegany głównie przez pry-
zmat tylko jednego, choć niezaprzeczalnie najbardziej 
bohaterskiego, rozdziału swojego życia, a mianowicie 
służby w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego 
w okresie drugiej wojny światowej. Często pomija się 
przy tym, bądź sprowadza do krótkiego zapisu biogra-
ficznego, pozostałe, niezwykle interesujące etapy jego 
losów. Losów tak charakterystycznych dla sporej części 
pokolenia Bronisława Białego. W drugiej połowie lat 
50. w lokalnym dyskursie politycznym efemerycznie 
pojawiło się nawet określenie „życiorys kompletny”, 
które miało definiować drogę życiową ludzi podobnych 
przedwojennemu tczewskiemu staroście. W młodości, 
zazwyczaj bohaterski, żołnierski epizod w czasie walk 
o niepodległość Polski. W dorosłym życiu zaszczytna 
służba państwowa. Następnie, w okresie drugiej wojny 
światowej, ponowna walka o odzyskanie niepodległego 
bytu przez Polskę. Natomiast po jej zakończeniu nie-
zwykle trudne, a niekiedy i tragiczne, próby odnalezie-
nia się w nowej rzeczywistości tzw. „Polski Ludowej”. 
Choć dla autorów niniejszego tekstu nadal wiele epizo-
dów z życia Bronisława Białego zakrytych jest „biały-
mi plamami”, których nie udało się „wywabić” pomimo 
wielowątkowych kwerend, życiorys jego bez wątpienia 
możemy zaliczyć właśnie do tych „kompletnych”. 

Urodził się 3 kwietnia 1888 roku w rodzinie gospo-
darza Marcina i Franciszki w Przybyszówce, wówczas 

Bronisław Biały
ze zbiorów Muzeum 
Ziemi Chełmińskiej 

w Chełmnie

Przypisy:

1 E. Rulińska, Ziamnio ma mniła, Instytut Kociewski, 2014.
2 Pamiętamy oczywiście o wcześniejszych tekstach: B. Sychty, 

A. Górskiego, F. Powalskiej, „Kubi z Pinczina” czyli 
K. Bączkowskiego 

3 A. Juraszewska, Między nami na Kociewiu, Wybór gawęd i wido-
wisk w gwarze kociewskiej, Pelplin 2011.

4 B. Pawłowska, U nas na Kociewiu, Scenki gwarowe, Skórcz 2011.
5 H. Pobłockiego, Nasze termedyje, Gdańsk 2015
6 por. Ziamnio ma miła, s. 5.  
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wsi w powiecie rzeszowskim, dziś jednej z dzielnic 
Rzeszowa. Ojciec Bronisława Białego, jak wspomina 
Maria Biała-Żwinis, miał aktywnie współpracować 
z ks. Stanisławem Stojałowskim, nestorem galicyj-
skiego ruchu ludowego, pomagając mu w wydawaniu 
pism „Pszczółka” oraz „Wieniec”. Niestety, nie jeste-
śmy w stanie wskazać na czym dokładnie miała po-
legać działalność na tej niwie Marcina Białego, choć 
najprawdopodobniej możemy wykluczyć, że był on 
członkiem redakcji tych tytułów (mieściły się one kil-
kaset kilometrów od jego rodzinnych stron). Niewąt-
pliwie, jak pokaże niedaleka przyszłość, wywarła ona 
jednak wpływ na poglądy młodego Bronisława.

Stosunkowo niewiele wiemy o dzieciństwie i mło-
dzieńczych latach późniejszego starosty tczewskiego. 
W 1901 roku, w wieku 13 lat, podjął naukę w Cesarko- 
Królewskim Wyższym Gimnazjum w Rzeszowie, jed-
nej z najstarszych i najbardziej renomowanych szkół 
średnich w Polsce. Bronisław Biały okazał się bardzo 
pilnym uczniem. Chociaż przez cały okres swojej edu-
kacji w C.K. Gimnazjum nie udało mu się uzyskać, 
w sporządzanej na koniec każdego roku szkolnego 
kwalifikacji, odznaczenia, to każdą klasę kończył 
z pierwszym stopniem, czyli z bardzo dobrymi wyni-
kami w nauce. Nie przyszło mu jednak zakończyć tego 
etapu edukacji w jego murach. W 1904 roku w Rze-
szowie powstało II Gimnazjum, do którego przeniosło 
się już na samym początku ponad 400 uczniów C.K. 
Gimnazjum. Był wśród nich, rozpoczynający czwartą 
klasę, Bronisław Biały. Nowo otwarta szkoła wkrót-
ce okazała się nie mniej renomowana od pierwszego 
rzeszowskiego gimnazjum. W programie nauczania 
„dwójki” znajdowały się takie przedmioty jak: języki 
grecki, łaciński, niemiecki i polski, psychologia, ma-
tematyka, geografia, historia; a także nadprogramowo: 
śpiew, język ruski i francuski, gimnastyka, rysunek, 
kaligrafia oraz historia kraju rodzimego. Mury II Gim-
nazjum miało w niedalekiej przyszłości opuścić wiele 
osób, które chlubnie zapisały się w historii Polski, jak 
np. pułkownicy Leopold Lis-Kula i Kazimierz Iranek-
Osmecki. Sam Bronisław Biały nie miał większych 
problemów z nauką. Kończąc kolejne klasy uzyskiwał 
pierwszy stopień. Egzamin dojrzałości zdał w 1909 
roku, z notą „uzdolniony”. 

Warto wspomnieć, iż według ustaleń Waldemara 
Grabowskiego oraz Macieja Żuczkowskiego, powo-
łujących się m.in. na dokumentację, przechowywaną 
w Centralnym Archiwum Wojskowym, nauka nie była 
jedyną niwą aktywności młodego Bronisława w tym 
okresie. Jak wskazują wspomniani historycy, w la-
tach 1904-1909 miał on być również członkiem jed-
nej z rzeszowskich organizacji niepodległościowych. 
Niestety, bardzo niewiele wiemy o jego działalności 
w jej ramach. Najprawdopodobniej opuszczenie jej 
szeregów, w 1909 roku, było związane z ukończeniem 
gimnazjum i wynikłym z tego rychłym opuszczeniem 
przez niego Rzeszowa.

Tak jak bardzo wielu swoich rówieśników, Broni-
sław Biały, po zdaniu egzaminu dojrzałości, odbył jed-
noroczną służbę wojskową w armii austro-węgierskiej. 
Został skierowany do 30. pułku piechoty we Lwowie, 
gdzie w latach 1909-1910 dochodzi do stopnia kade-
ta aspiranta (odpowiednika polskiego podchorążego). 
Prawdopodobnie w tym samym czasie został absol-
wentem jednorocznego kursu handlowego. Z dniem 

1 października 1910 roku Bronisław Biały ukończył 
szkolenie wojskowe. Postanowił jednak nie wracać 
na rodzinną ziemię rzeszowską, podejmując w tym 
samym roku studia na Wydziale Prawno-Politycznym 
Uniwersytetu Lwowskiego. Jego aktywność w tym 
okresie nie ograniczała się wyłącznie do zgłębiania 
arkan sztuki prawniczej. Tak samo jak ojciec zostaje 
czynnym działaczem ruchu ludowego. W latach 1910-
1911, jak wskazują Waldemar Grabowski i Maciej 
Żuczkowski, dawał odczyty z historii Polski. Ponad-
to był aktywnym członkiem rzeszowskiego oddziału 
„Towarzystwa Szkoły Ludowej”. W ramach tej dzia-
łalności brał udział w zakładaniu czytelni ludowych. 
Kierownikiem jednej z nich, powstałej w rodzimej 
Przybyszówce, został jego ojciec, Marcin. Działalność 
tą, jak również studia akademickie, przerwał w 1914 
roku wybuch wojny.

Z dniem 1 sierpnia 1914 roku Bronisław Biały zo-
stał powołany do służby w lwowskim 30. pułku piecho-
ty, tym samym, w którym przed czterema laty odbywał 
szkolenie wojskowe. W latach 1914-1915 wraz z puł-
kiem – najpierw jako dowódca plutonu, a następnie 
półkompanii – brał udział w walkach z armią rosyjską 
na terenie Galicji. 27 sierpnia 1915 roku Bronisław Bia-
ły został przeniesiony na stanowisko oficera kompanii 
sztabowej, wchodzącej w skład korpusu, dowodzone-
go przez wybitnego niemieckiego stratega gen. Maxa 
Hoffmanna, gdzie służył do listopada 1916 roku. Przez 
następne lata wojny pełnił on funkcje m.in. instruktora, 
a także dowódcy kompanii. Za swoją służbę regularnie 
awansuje, dochodząc do stopnia porucznika. Ostatnim 
przydziałem Bronisława Białego w ramach CK armii 
było dowództwo nad kompanią 19. pułku strzelców au-
striackich (luty – listopad 1918 roku). Warto przy tym 
wspomnieć, iż jego biografowie, Grabowski i Żuczkow-
ski, wskazują, że w okresie wojny nawiązał on współ-
pracę z kierowaną przez piłsudczyków konspiracyjną 
Polską Organizacją Wojskową. Znamienne wydarzenia 
ostatnich tygodni 1918 roku miały wkrótce spowodo-
wać, iż przyszły starosta tczewski zintensyfikował swo-
je starania na rzecz przywrócenia niepodległego bytu 
Państwu Polskiemu. 

Najprawdopodobniej już 13 listopada 1918 roku 
Bronisław Biały, po opuszczeniu CK armii, przyby-
wa do Rzeszowa, gdzie wstępuje do formującego się 
17. pułku piechoty WP. Co ciekawe, według ustaleń 
jego córki, Marii Białej-Żwinis, faktycznie miał on 
w tym czasie podjąć służbę w Wojsku Polskim, ale 
w lwowskim 40. pułku piechoty. Bardziej prawdopo-
dobne wydają się być jednak przesłanki mówiące o jego 
przynależności do rzeszowskiej jednostki. Wskazują na 
to również, opierający się na dokumentacji archiwalnej, 
Władysław Grabowski i Maciej Żuczkowski. Niestety, 
w rzeczywistości nic nie wiemy o charakterze samej 
służby Bronisława Białego w ramach 17. pułku. Nie na-
leżała ona jednak do długich. Już 3 stycznia 1919 roku, 
z przyczyn zdrowotnych, przyszły włodarz powiatu 
tczewskiego został zwolniony z wojska. W następnych 
miesiącach podjął pracę w kieleckim starostwie. W tym 
samym roku udało mu się również dokończyć przerwa-
ne wybuchem wojny studia, uzyskując dyplom na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Najprawdopodobniej w 1920 
roku został przeniesiony do pracy w iłżeckim Staro-
stwie Powiatowym (z siedzibą w Wierzbniku). Powrót 
do życia cywilnego okazał się jednak niezbyt długi. 
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Pogarszająca się w szybkim tempie sytuacja na froncie 
skłoniła Bronisława Białego do ponownego wstąpie-
nia w szeregi wojska. 17 lipca 1920 roku, w najtrud-
niejszym okresie wojny polsko-bolszewickiej, zgłosił 
się ochotniczo ponownie do rzeszowskiego 17. pułku 
piechoty. Jednak władze wojskowe 24 lipca skierowały 
go do służby w 16. pułku. Już pięć dni później, jako 
oficer 120. batalionu rezerwowego, został skierowany 
na front. Następnie przeniesiono go do lwowskiego 
72. pułku (wówczas posiadający numer 145.). Był to 
jego ostatni przydział. W styczniu 1921 roku, już jako 
kapitan, odznaczony Krzyżem Walecznych, został prze-
niesiony do rezerwy. Wraca do Wierzbnika, gdzie podej-
muje ponownie przerwaną wojną pracę w tamtejszym 
starostwie powiatowym. Rozpoczynał tym samym na 
dobre kolejny etap swojego życia – wieloletnią służbę 
w administracji państwowej.

W iłżeckim starostwie Bronisław Biały pracował tyl-
ko przez kilka miesięcy. Jeszcze w grudniu 1921 roku zo-
staje przeniesiony na analogicznym stanowisku w urzę-
dzie starościńskim w nieodległych Kozienicach. Tam 
też spędza kolejnych pięć lat. Zakłada rodzinę. W 1925 
roku zostaje ojcem, na świat przychodzi, z małżeństwa 
z Marią Agnieszką Dyament, jego jedyne dziecko, córka 
Maria. Również jego kariera nabiera tempa, choć dopie-
ro po przejęciu, w maju 1926 roku, władzy w państwie 
przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników. W drugiej 
połowie tegoż roku Bronisław Biały zostaje przeniesio-
ny, decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z Ko-
zienic do pracy w charakterze referendarza w Urzędzie 
Wojewódzkim w Kielcach. Był to bez wątpienia awans, 
jak miała pokazać niedaleka przyszłość, pierwszy z wie-
lu. Już na przełomie 1927 i 1928 roku, również decyzją 
ministerialną, zostaje mianowany radcą wojewódzkim. 
Bronisław Biały również na tym stanowisku nie miał 
długo pozostać. Wkrótce decyzją swoich przełożonych 
opuścił Kielce.

Dnia 27 września 1928 roku Bronisław Biały został 
mianowany, decyzją ówczesnego ministra spraw we-
wnętrznych gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego, 
starostą jędrzejowskim (co ciekawe, oficjalna nomina-
cja miała miejsce dopiero w marcu 1929 roku). Zmienił 
na tym stanowisku Kazimierza Podobińskiego, który 
objął je zaledwie rok wcześniej. Na nowej „placówce” 
przyszły starosta tczewski miał wykazać wiele talentów 

organizacyjnych. Były one, jak się wydaje, niezbędne 
w niezwykle trudnych latach światowego kryzysu go-
spodarczego. Udało mu się m.in. obniżyć i unormować 
wydatki powiatu. Równie aktywnie włączył się w dzia-
łalność społeczną. Seweryn Borkiewicz, współtwórca 
monografii o powiecie jędrzejowskim, wymienił go 
nawet w gronie starostów, którzy: „największe dla po-
wiatu zasługi położyli”. Oczywiście napotykał również 
na trudności, których nie był w stanie przezwyciężyć. 
Za przykład może nam posłużyć chociażby likwidacja, 
w 1930 roku, jędrzejowskiego Banku Rolniczo-Przemy-
słowego, którego był prezesem zarządu. Przyczyn tego 
wydarzenia, jak się wydaje, należy jednak szukać głów-
nie w narastającym kryzysie finansowym, a nie w nie-
udolności ówczesnego starosty, choć współcześni mu 
nie pomijali również win samego kierownictwa banku, 
do którego przecież należał. 

Jednak pomimo uznania dla rządów Bronisława 
Białego w jędrzejowskim Starostwie Powiatowym 
i ten okres jego kariery nie należał do najdłuższych. Po 
ponad dziesięciu latach pracy w administracji ówcze-
snego województwa kieleckiego miał się on przenieść 
na nieznane mu Pomorze, otwierając nowy rozdział 
swojego życia.

Z dniem 30 sierpnia 1930 roku przyszły starosta 
tczewski został przeniesiony z jędrzejowskiego urzędu 
starościńskiego do Pomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, gdzie mianowano go inspektorem wojewódz-
kim. Jego miejsce na stanowisku kierownika Starostwa 
Powiatowego w Jędrzejowie przejął Jan Zoufall, któ-
ry po latach zostanie uznany za jednego z najlepszych 
tamtejszych starostów. Samych przenosin Bronisława 
Białego do Torunia – gdzie miały siedzibę władze wo-
jewództwa pomorskiego – nie należy, jak się wydaje, 
odczytywać w ramach swojego rodzaju „degradacji”, 
a także wyrazu braku zaufania ze strony przełożonych. 
Najprawdopodobniej było wręcz przeciwnie. Musimy 
wziąć pod uwagę niezwykle skomplikowaną sytuację 
polityczną na ówczesnym Pomorzu, gdzie największe 
lokalne siły polityczne były często w opozycji do po-
lityki władz centralnych. Niewątpliwie taki stan rze-
czy wymógł na tych ostatnich sprowadzanie na tak 
„trudny” teren osób jak najbardziej zaufanych. Dalszy 
rozwój Bronisława Białego pokazywał, iż należał on 
właśnie do takich ludzi.

Gmach Starostwa 
Powiatowego 

w Chełmnie
ze zbiorów Narodowego 

Archiwum Cyfrowego 
w Warszawie

ŻYCIORYS NIEZWYKŁY
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Zaledwie po ośmiu miesiącach na stanowisku in-
spektora wojewódzkiego Bronisław Biały, 14 kwietnia 
1931 roku, został mianowany pierwszym Komisarzem 
Rządu w Gdyni. Nowo powołany urząd był wyposa-
żony w duże uprawnienia. Komisarz skupiał w swo-
ich rękach prerogatywy starosty grodzkiego oraz Za-
rządu Miejskiego. Bronisław Biały spędził na tym 
stanowisku niespełna trzy miesiące, opuszczając je 
2 lipca 1931 roku. Najprawdopodobniej głównym jego 
zadaniem była wówczas organizacja nowo powołane-
go urzędu. Niewykluczone, iż od samego początku 
był on postrzegany przez swoich przełożonych jako 
wyłącznie „tymczasowy” Komisarz, mający przygo-
tować grunt do czasu wyboru swojego następcy, już 
„stałego” Komisarza. Tym został Zygmunt Zabierzow-
ski, legionista i major WP, który rządził Gdynią przez 
następny rok (1931-1932). Bronisław Biały przez co 
najmniej kilka następnych tygodni pełnił funkcję jego 
tymczasowego zastępcy. Wkrótce jednak powrócił do 
Torunia, gdzie ponownie objął stanowisko inspektora 
wojewódzkiego tamtejszego Urzędu Wojewódzkiego. 
Nie dane mu było jednak sprawować tej funkcji zbyt 
długo. Decyzją władz państwowych, wiosną następne-
go roku, po raz kolejny miał opuścić Toruń, tym razem 
na stałe. Jego nowym przydziałem służbowym było 
starostwo chełmińskie, na którego szefa został miano-
wany 28 kwietnia 1932 roku.

Bronisław Biały przybył do Chełmna w sobo-
tę 30 kwietnia, obejmując tego samego dnia urząd. 
Dziennikarze miejscowego „Nadwiślanina” życzyli 
nowemu staroście „z głębi serca najowocniejszej pra-
cy na nowym posterunku”. Miesiąc później, podczas 
uroczystej defilady z okazji święta Przysposobienia 
Wojskowego, podobne słowa pod adresem nowego 
gospodarza urzędu starościńskiego skierował przed-
stawiciel władz miejskich Chełmna. Życzenia te, 
jak się wydaje, nie były jednak tylko wynikającym 
z kurtuazji pustosłowiem. Bronisław Biały obejmo-
wał władzę w powiecie chełmińskim w jednym z naj-
trudniejszych okresów w jego historii. Choć pożegna-
nie jego poprzednika na stanowisku starosty, Leona 
Ossowskiego, odbywało się w niezwykle uroczystej 
oprawie, odchodził on w atmosferze coraz częściej 
pojawiających się oskarżeń o niegospodarność i ogól-
ną niekompetencję. W dobie kryzysu ekonomicznego 
coraz trudniejsza była również sytuacja gospodarcza 
ludności. Stale rosła liczba bezrobotnych. W lipcu 
1931 roku, jak wskazuje Mieczysław Wojciechow-
ski, około 300 zdesperowanych bezrobotnych wtar-
gnęło do ratusza oraz miejskiej rzeźni domagając się 
pracy. Nie był to jednak koniec niepokojów. W tym 
samym miesiącu doszło w Chełmnie do starć policji 
z robotnikami, w wyniku których zginął jeden z prote-
stujących. Bronisław Biały, zdając sobie niewątpliwie 
sprawę z powagi sytuacji, bardzo energicznie rozpo-
czął swoje urzędowanie, czego dowodem może być 
chociażby niemała ilość rozporządzeń i decyzji wyda-
nych przez niego już w pierwszych dniach swoich rzą-
dów. Starania o odbudowę powagi i prestiżu obsadza-
nej funkcji nie ograniczały się jednak wyłącznie do 
kwestii stricte administracyjnych. Biały – jak miało to 
miejsce również w Jędrzęjowie – niezwykle aktywnie 
włączył się w życie społeczne powiatu chełmińskiego. 
Był członkiem niezliczonej liczby komitetów honoro-
wych i organizacyjnych, a także różnego rodzaju or-

ganizacji. Już w dniu swojego przyjazdu do Chełmna, 
30 kwietnia 1932 roku, wszedł w skład zarządu Związ-
ku Straży Pożarnych powiatu chełmińskiego, którego 
działaczom obiecał, iż roztoczy nad nimi „ojcowską 
opiekę”. Wspierał również, w tym finansowo, dzia-
łalność miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Stanął nawet na czele komitetu honorowego 
obchodów jubileuszu 40-lecia działalności chełmiń-
skich „sokolników”. 

Pomimo jednak tych starań sytuacja powiatu rzą-
dzonego przez Bronisława Białego była bardzo trud-
na. Nadal trwający kryzys ekonomiczny powodował, 
iż rolnictwo, główna gałąź gospodarki ziemi chełmiń-
skiej, trwało w stagnacji, a w niektórych sektorach 
odczuwało nawet skutki recesji. Rosła również liczba 
bezrobotnych. W połowie 1936 roku w samym tylko 
14-tysięcznym Chełmnie było, według różnych obli-
czeń, od 750 do 1500 osób pozostających bez pracy. 
Kryzys dotknął również samo Starostwo. W okresie 
rządów Bronisława Białego budżet urzędu starościń-
skiego zmalał o prawie 12%. Niewątpliwe utrudniało 
to również w niemałym stopniu działalność samego 
starosty. Jednak nie tylko kwestie ekonomiczne były 
przyczyną problemów Bronisława Białego. Decyzją 
władz państwowych na początku 1935 roku dokonano 
zmiany w funkcjonowaniu administracji terenowej. Li-
kwidowano działające dotychczas sejmiki powiatowe, 
zastępując je radami powiatowymi. Przeprowadzone 
29 marca wybory do chełmińskiej Rady przyniosły nie-
kwestionowane zwycięstwo działaczom Obozu Naro-
dowego, opozycyjnego względem władz centralnych, 
a także wobec samego starosty. Bez wątpienia ogrom-
nie osłabiło to pozycję Bronisława Białego. W styczniu 
1936 roku na łamach narodowego „Słowa Pomorskie-
go” pojawił się nawet artykuł, którego autor stwierdzał, 
iż: „Smutek trapi z pewnością p. Białego, że w radzie 
powiatowej większość posiada Obóz Narodowy. No, 
ale te czasy już minęły bezpowrotnie, kiedy sanacja 
królowała”. Podobno miały się również pojawić na-
wet pogłoski o rychłym odejściu starosty, co, według 
dziennikarza „Słowa”, zostałoby przez mieszkańców 
Chełmna przyjęte z radością. Oczywiście musimy 
wziąć pod uwagę, iż niechętna władzom centralnym, 
których przedstawicielem był Bronisław Biały, prasa 
związana z Obozem Narodowym zapewne wyolbrzy-
miała niektóre kwestie. Niemniej jednak aktywność 
pozostającego w opozycji do Rady Powiatowej staro-
sty osłabła. Wkrótce miał jednak podjąć decyzję, która 
odbiła się szerokim echem na całym Pomorzu.

W pierwszych dniach czerwca 1936 roku w Chełm-
nie doszło do strajku robotników pracujących przy ro-
botach doraźnych. Protestujący przedstawili staroście 
swoje postulaty, które ten obiecał rozpatrzyć (m.in. 
zwiększenia godzin pracy do 40. tygodniowo). Pertrak-
tacje jednak nie dały pozytywnych rezultatów. Wobec 
decyzji strajkujących o zorganizowaniu wielkiej de-
monstracji przed chełmińskim starostwem oraz wysła-
nia „marszu głodowego” do Torunia, Bronisław Bia-
ły podjął decyzję o użyciu sił policyjnych. W sobotę 
6 czerwca chełmińscy policjanci, wsparci przez posiłki 
z Torunia, Grudziądza i Świecia, brutalnie rozbili kil-
kusetosobowe zebranie protestujących, wśród których 
znajdowały się kobiety i dzieci. Użyto gazu łzawiące-
go. W wyniku interwencji policji obrażenia odniosło 
kilkadziesiąt osób. W cytowanych przez ówczesną 
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BADANIE TOŻSAMOŚCI

Męczennikom 
cześć i chwała

Upamiętnienie ofiar zbrodni 
niemieckich w Tczewie

W jednej z pierwszych odezw, które z inicjatywy władz komuni-
stycznych pojawiły się na murach tczewskich budynków po zaję-
ciu powiatu tczewskiego przez wojska sowieckie, znalazło się we-

zwanie do pomocy w pokonaniu „hydry hitlerowskiej”, w czym upatrywano 
„zapłatę” za: „Majdanek, Oświęcim i inne obozy mordów, za Braci naszych 
pomordowanych i pognanych w katorgę hitlerowską, za zniszczenia naszych 
miast i wiosek i za Warszawę”. Sygnujący te słowa Jan Andrysiak, I sekre-
tarz lokalnych struktur Polskiej Partii Robotniczej, jako osoba niezwiązana 
z Kociewiem przed 1945 rokiem, tak jak większość ówczesnych decydentów, 
zapewne nie zdawał sobie sprawy ze skali cierpienia, które mieszkańcom ziemi 
tczewskiej przyniosła ostatnia wojna światowa. Traktujący często Tczew i okoli-
ce jako tereny rdzennie niemieckie ówcześni włodarze zapewne niewiele wów-
czas wiedzieli o „Braciach naszych”, którzy byli mordowani przez niemieckich 
okupantów od pierwszych tygodni wojny. Kaźni, w których życie straciło m.in. 
wielu przedstawicieli przedwojennych elit miejskich i powiatowych, wśród któ-
rych znaleźli się: Wiktor Jagalski (burmistrz Tczewa), Karol Hempel (wicebur-
mistrz Tczewa) oraz Edmund Raduński, słynny i zasłużony kronikarz historii 
regionu. Według ustaleń Barbary Okoniewskiej i Marka Stażewskiego, tylko 
w samych tczewskich koszarach Niemcy rozstrzelali około 150 osób z całego 
powiatu. Wspomnienia tych tragicznych wydarzeń pozostały jednak żywe w pa-
mięci społeczeństwa ziemi tczewskiej, które stosunkowo szybko postanowiło 
upamiętnić oraz godnie pochować ofiary reżimu hitlerowskiego. Droga do tego 
okazała się jednak długa i niełatwa.

Niemoc

Pomimo, iż w rzeczywistości żadna za ze stron ówczesnego dyskursu pu-
blicznego nie sprzeciwiała się godnemu upamiętnieniu pomordowanych w okre-
sie ostatniej wojny światowej mieszkańców powiatu tczewskiego, zrealizowa-
nie tego przedsięwzięcia w pierwszych miesiącach okazało się w rzeczywistości 
niemożliwe. 

Najprawdopodobniej przyczyn tego należy szukać m.in. w niezwykle trud-
nej sytuacji materialnej, w której znalazło się lokalne społeczeństwo. W cza-
sie kiedy brakowało absolutnie wszystkiego, w tym głównie żywności oraz 
innych produktów pierwszej potrzeby, jak również izb mieszkalnych, jednym 
z głównych zajęć ludności – co zrozumiałe – było zapewnienie sobie mini-
mum potrzebnego do egzystencji, co często było utrudnione przez grabieżczą 
politykę Sowietów. To często właśnie strach przed jak najbardziej realnym 
widmem głodu determinował codzienność ówczesnych mieszkańców powia-

W całym kraju odbywały się ekshumacje zabitych 
i pomordowanych. Z jednej strony psychicznie 
wydłużały one czas wojny, z drugiej, stanowiły próbę 
symbolicznego przezwyciężenia traumy.

Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 
1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys. 

prasę opiniach mieszkań-
ców Chełmna pojawiało się 
nawet słowo „masakra”. Po 
zorientowaniu się, iż sytu-
acja wymknęła się spod kon-
troli starosta Biały próbował 
przemawiać do wzburzone-
go tłumu, aczkolwiek – jak 
czytamy w jednej z relacji 
prasowych – „wrogie okrzy-
ki jednak nie dopuściły go do 
głosu”. Już bezpośrednio po 
tych tragicznych wydarze-
niach w mieście miały poja-
wiać się głosy, krytykujące 
decyzje starosty. Nie utracił 
on jednak zaufania swoich 
przełożonych. W listopadzie 
tego samego roku został od-
znaczony, „za zasługi w służ-
bie państwowej”, Złotym 
Krzyżem Zasługi. Kilka mie-
sięcy później, w ostatnich ty-
godniach wiosny 1937 roku, 
przyjdzie mu jednak opu-
ścić Chełmn, rozpoczynając 
nowy, „tczewski” rozdział 
swojego życia. 

Trudno nam jednoznacz-
nie ocenić, czy przenosiny do 
Tczewa były wynikiem coraz 
trudniejszej sytuacji, w jakiej 
znajdował się Bronisław Bia-
ły w powiecie chełmińskim. 
Ziemia tczewska znajdowała 
się wówczas w okresie kry-
zysu na szczytach lokalnego 
aparatu władzy. Potrzebowa-
no sprawnego organizatora, 
który byłby w stanie opano-
wać tę sytuację. Okoliczności 
te bez wątpienia przypomina-
ły kulisy przeniesienia Białe-
go do Chełmna przed pięciu 
laty. Możliwe, iż właśnie 
były już chełmiński starosta 
uchodził w oczach swoich 
przełożonych za osobę od-
powiednią do „gaszenia po-
żarów”. Niewątpliwie jednak 
nowe zadanie postawione 
przed Bronisławem Białym 
nie należało do łatwych. 

Ciąg dalszy 
w następnym numerze

***
Redakcja i autorzy artykułu 

serdecznie dziękują Narodo-
wemu Archiwum Cyfrowemu 
w Warszawie i Muzeum Ziemi 
Chełmińskiej w Chełmnie za 
okazaną pomoc i nieodpłatne 
przekazanie fotografii.
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zamordowanym w publicznej egzekucji, w styczniu 
1940 roku, trzynastu tczewianom. Zapewne jej pomy-
słodawcami byli członkowie, powstałego przy Powia-
towym Komitecie Polskiej Partii Socjalistycznej, spe-
cjalnego komitetu społecznego, wśród których znalazł 
się m.in. Tomasz Hempowicz, znany tczewski adwokat. 
Zawłaszczone przez funkcjonariuszy UB i MO uro-
czystości odsłonięcia tablicy miały bardzo odświętny 
i podniosły charakter. To najprawdopodobniej właśnie 
niedługo po nich, przypuszczalnie w pierwszych tygo-
dniach października 1945 roku, z inicjatywy lokalnych 
struktur Polskiego Związku Zachodniego (PZZ) zo-
stał zawiązany komitet, który miał koordynować akcją 
ekshumacji i uroczystego pochówku zamordowanych 
w czasie wojny mieszkańców powiatu. Pomysłodawca-
mi i czołowymi członkami tego gremium byli zapewne 
Michał Oberland, prezes PZZ w Tczewie oraz znany 
jeszcze z okresu międzywojennego społecznik, a także 
ksiądz Alfons Żurek, prefekt tczewskiego Państwowego 
Gimnazjum i Liceum oraz radny Miejskiej Rady Naro-
dowej. Sam „komitet ekshumacyjny”, jak jest nazywa-
ny w jednych ze wspomnień, bardzo szybko przystąpił 
do pracy. Pomimo jednak, wspomnianej już, pewnego 
rodzaju stabilizacji ogólnej sytuacji powiatu, która na-
stąpiła wczesną jesienią 1945 roku, stawiane przed nim 
zadanie nie należało do najłatwiejszych.

Komitet, jak również patronujący mu PZZ, nie 
dysponował, jak się wydaje, środkami niezbędnymi do 
przeprowadzenia ekshumacji i zorganizowania uroczy-
stego pochówku. W związku z czym najprawdopodob-
niej jedną z pierwszych jego decyzji było zwrócenie 
się do tczewskiego społeczeństwa z apelem o pomoc. 
Odzew zubożałych mieszkańców grodu Sambora był 
znaczny. W mieście rozpoczęły się zbiórki pieniędzy. 
Przykładowo, tylko w przeprowadzonej przez uczniów 
Państwowego Gimnazjum i Liceum uczniów kweście 
zebrano 1500 zł, które przeznaczono na wykonanie 
trumien dla pomordowanych. Ostatecznie udało się ze-
brać fundusze na wytworzenie sześćdziesięciu, czym 
zajął się tczewski Zarząd Miejski. Ponadto w całym 
mieście rozpoczęto akcję rozbierania zburzonych do-
mów, przez co pozyskiwano cegły potrzebne do budo-
wy pomnika dla ofiar terroru hitlerowskiego. Pomoc 
społeczeństwa okazała się również niezbędna przy 
samych ekshumacjach. 

Prace nad nimi rozpoczęto na terenie tczewskich 
koszar wojskowych 29 października 1945, trwały one 
przez trzy dni. Ekshumacje przeprowadzali, w od-
powiedzi na apel lokalnego PZZ, sami mieszkańcy 
Tczewa, wśród których znaleźli się m.in. uczniowie 
szkół średnich oraz harcerze. Według wspomnień jed-
nego z uczestników tych wydarzeń, opublikowanych 
na łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” 
w 2002 roku (nr 38-39), pracującym miała poma-
gać osoba, którą kilka lat wcześniej Niemcy zmusili 
do chowania ciał pomordowanych. To właśnie ona 
wskazywała umiejscowienie kolejnych grobów. Wi-
dok, który zobaczyli był przerażający. Jak czytamy 
we wspomnianej relacji: „Zarówno ilość jak i pozycje 
pomordowanych wywoływało mrożące krew w żyłach 
wrażenie. Każda postać leżała twarzą do ziemi z cha-
rakterystycznym śladem >>Genickschuss<< (strzał 
w potylicę). Kości czaszki w tym miejscu strzaskane. 

tu tczewskiego, siłą rzeczy zrzucając inne kwestie na 
drugi plan.

Niewątpliwie niemałą przeszkodą był także kata-
strofalny stan sanitarny regionu panujący wiosną i latem 
1945 roku. Niewielka liczba lekarzy, przebywających 
wówczas na terenie powiatu, nie była w stanie zapewnić 
jego mieszkańcom nawet minimum opieki medycznej. 
Brakowało leków i opatrunków. Ogromnym problemem 
był brak bieżącej wody. Tylko w samym Tczewie wo-
dociągi miejskie rozpoczęły pracę (w ograniczonym za-
kresie) dopiero cztery miesiące po ustaniu walk z Niem-
cami na Kociewiu. Powodowało to wszystko, iż ziemia 
tczewska – jak wskazywał jeden z ówczesnych oficjeli 
– była zupełnie „bezbronna” przed grożącą epidemią. 
W takich warunkach przeprowadzenie jakichkolwiek 
prac ekshumacyjnych najprawdopodobniej wydawało 
się niebezpiecznym przedsięwzięciem, szczególnie, że 
w tym samym czasie z obawy przed epidemią, rozpoczę-
to pośpieszne chowanie ofiar działań wojennych z marca 
1945 roku. Polegli żołnierze niemieccy i sowieccy byli 
często grzebani, zwykle w zbiorowych mogiłach, przy 
ulicach, czy też pod murami budynków. Przykładowo, 
naprzeciw dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Tcze-
wie pochowano czterech żołnierzy Armii Czerwonej.

Zastanawiając się nad przyczynami nie podjęcia 
akcji upamiętnienia pomordowanych w pierwszych 
tygodniach po wyparciu z terenu powiatu oddziałów 
niemieckich, musimy wziąć również pod uwagę, iż 
w tym okresie inicjatywy takie nie mogły liczyć na 
szersze wsparcie ze strony instalowanych przy pomocy 
Sowietów władz politycznych i samorządowych. Nie 
wiązało się to jednak, jak już wspominaliśmy, z bra-
kiem poparcia przez nich dla tej koncepcji – to było dość 
jednoznaczne, również ze względów propagandowych, 
deklarowane w skali całego kraju. Musimy pamiętać, iż 
wiosna i lato 1945 roku to okres kształtowania się lokal-
nego aparatu władzy. W tym czasie był on jeszcze sto-
sunkowo słaby i w dużej mierze zależny od sowieckich 
władz wojskowych. Sprawiało to, że w wielu kwestiach 
jego rządy miały wyłącznie deklaratywny charakter. 
Ponadto działalność decydentów skupiała się wówczas 
głównie na rozbudowywaniu swoich agend i wpływów 
w terenie, realizacji zleconych przez władze centralne 
kampanii politycznych i gospodarczych (jak np. reforma 
rolna), a także na poprawie sytuacji aprowizacyjnej po-
wiatu, co wymagało zaangażowania praktycznie wszyst-
kich sił i środków powstającego aparatu.

Determinowana przez trudy codzienności, tak 
charakterystyczne dla okresów ekstraordynaryjnych, 
niemoc trwała do pierwszych dni jesieni 1945 roku. 
Wówczas to ogólna sytuacja mieszkańców powiatu, 
aczkolwiek nadal niezwykle ciężka, ustabilizowała się 
na tyle, iż w końcu możliwym stawało się oddanie czci 
pomordowanym sąsiadom.

Ekshumacje

Zachowany materiał źródłowy nie pozwala nam na 
jednoznaczne określenie, kiedy dokładnie rozpoczęto 
formalne przygotowania do uroczystych pochówków 
ofiar terroru niemieckiego w powiecie tczewskim. 
Pierwszym wyrazem ich upamiętnienia było odsło-
nięcie, 7 października 1945 roku, tablicy poświęconej 



13KMR

Na miejsce kaźni przybyło szereg osób należących 
do rodzin pomordowanych oraz emocjonalnie z nimi 
związanych. Rozpoznawano bliskich i znajomych po 
resztach garderoby i uzębieniu”. Tylko w dwóch mo-
giłach zbiorowych miano znaleźć około 112 osób. 
Ostatecznie przy użyciu łopat, a czasem i gołych rąk, 
wydobyto 57 ciał, w tym 10 księży, z których udało się 
wówczas zidentyfikować tylko 21 ofiar. Najprawdopo-
dobniej szczątki pozostałych osób, zapewne ze wzglę-
dów logistycznych (miano tylko 60 trumien), zakopa-
no ponownie. Wydobyte 57 ciał złożono we wcześniej 
przygotowanych trumnach. Następnego dnia, 1 listo-
pada, miały one wyruszyć w swą ostatnią drogę.

Pogrzeb

Czwartek 1 listopada 1945 roku, jak podawała 
ówczesna prasa, był dniem „wyjątkowo” ciepłym i po-
godnym. Jeszcze poprzedniego dnia Tczew został ude-
korowany biało-czerwonymi chorągwiami. Już o godz. 
9 rano przed dzisiejszą siedzibą Urzędu Miejskiego 
(wówczas Starostwa) przy obecnym pl. Piłsudskiego 
zaczęli gromadzić się przedstawiciele organizacji po-
litycznych oraz społecznych, związków zawodowych, 
uczniowie tczewskich szkół, a także sami mieszkań-
cy miasta. Przed gmachem urzędu najprawdopodob-
niej umieszczono specjalną trybunę dla oficjeli, którą 
ozdobiono biało-czerwoną flagą oraz godłem narodo-
wym. Nie wiemy jednak, czy już wówczas doszło do 
jakiś przemów, choć nie jest to wykluczone. Nie mogły 
być one jednak zbyt długie, gdyż sformowany przed 
gmachem Urzędu Miejskiego kondukt dość szybko 
przeszedł przed specjalnie przygotowany plac przy 
zbiegu ul. Skarszewskiej i Sobieskiego (teren byłego 
sklepu „Retman”), gdzie na 14 platformach umiesz-
czono 57 trumien, a także zbudowano ołtarz polowy. 
Należy wspomnieć, iż sama droga żałobników na to 
miejsce, choć zapewne niezamierzenie, nabierała swo-
jego rodzaju symbolicznego znaczenia. W drodze na 
wspomniany plac przechodzili oni bowiem przez te-
ren, będącej już w likwidacji, tzw. „kolonii niemiec-

kiej”, gdzie od kwietnia 1945 roku, pod przymusem, 
przebywały wszystkie osoby uznawane za Niemców. 
Na wspomnianym placu odprawiono uroczystą mszę, 
którą celebrował ks. Władysław Młyński, proboszcz 
parafii pod wezwaniem św. Józefa, przy udziale księży 
Leona Armatowskiego oraz Libnera. „Podniosłe kaza-
nie” – jak czytamy w relacji prasowej z tych uroczy-
stości – wygłosił natomiast biskup Andrzej Wronka.

Po mszy świętej uformował się nowy, ogrom-
ny pochód. Przed orszakiem pogrzebowym niesio-
no dwa transparenty, z których jeden głosił: „Mę-
czennikom cześć i chwała. Pamięć ich nie zginie. 
Wielka, wolna Polska cała. Hołd im składa ninie 
(red. teraz, obecnie)”. Sam kondukt rozpoczynał 
niesiony przez duchownych krzyż oraz chorągwie 
kościelne. Za nimi podążały delegacje organiza-
cji społecznych i szkół, niosące 104 wieńce (sami 
tczewscy harcerze, w pełnym umundurowaniu, nieśli 
5 z nich), a także orkiestra kolejowa oraz pozostali 
księża. Dopiero po nich, na 14 platformach, jechały 
trumny z ciałami pomordowanych, przy których warty 
honorowe pełniło 50 niosących pochodnie funkcjona-
riuszy MO oraz strażnicy kolejowi. Tuż za nimi podą-
żały rodziny ofiar oraz reprezentanci władz samorzą-
dowych i politycznych oraz tłumy tczewian.

Liczący, według relacji prasowej, co najmniej dzie-
sięć tysięcy osób pochód przeszedł ulicami Sobieskiego, 
Mostową, Kolejową, Obrońców Westerplatte (wówczas 
Stalina) i 30 Stycznia na „stary” cmentarz katolicki, 
gdzie miał odbyć się uroczysty pochówek. Następnie 
we wcześniej przygotowanej mogile złożono 47 trumien 
(ciała wspomnianych już 10 księży zostały tego samego 
dnia przewiezione do Pelplina). Nie kończyło to jednak 
uroczystości. Po złożeniu ciał pomordowanych do gro-
bu odprawiono wspólne modły, po których głos zabrał 
ówczesny starosta tczewski – Jan Krassowski. Odczy-
tał apel poległych, w którym wymieniono 21 nazwisk 
zidentyfikowanych wówczas spośród ekshumowanych. 
Po staroście głos zajmowali: ks. Alfons Żurek, przema-
wiający w imieniu społeczeństwa tczewskiego; Paweł 
Pucek, były starosta powiatowy, reprezentujący partie 

Fotografia pochodząca najprawdopodobniej z 1 listopada 1945 roku
ze zbiorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku 
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polityczne; por. Stefan Cisłak, do niedawna przewod-
niczący Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie, obecnie 
„reprezentant Wojska Polskiego”. Jak czytamy w jed-
nym z numerów „Młodego Życia”, gazety wydawanej 
w 1946 roku przez uczniów tczewskich szkół średnich, 
jeden z mówców w swoim przemówieniu podziękował 
młodzieży: „dzięki której cała ta uroczystość w ogóle 
odbyć się mogła”. Co ciekawe głosu nie zabrał żaden 
z przedstawicieli faktycznie rządzącej powiatem ko-
munistycznej PPR, choć, jak widzimy na zachowanych 
fotografiach z uroczystości, wręcz gremialnie przybyli 
na cmentarz. Według wielokrotnie już przywoływanych 
relacji jednego ze świadków, zabrać głos miał wówczas 
również przedstawiciel Armii Czerwonej, co wydaje 
się być prawdopodobne. Choć nielicznie zachowane 
wzmianki o omawianych przez nas uroczystościach 
nie wspominają o udziale w nich delegacji sowieckich 
władz wojskowych, to zostali oni uwiecznieni na jed-
nym ze zdjęć podczas składania wieńców. Ponadto mu-
simy pamiętać, iż teren tczewskich koszar znajdował się 
wówczas najprawdopodobniej w użytkowaniu Armii 
Czerwonej, co powodowało, iż zapewne byli oni zaan-
gażowani w całe przedsięwzięcie

Na zakończenie uroczystości odczytano list fun-
dacyjny pomnika, powstałego z dostarczonych przez 
mieszkańców Tczewa cegieł. Następnie kompania 
honorowa złożona z 50 funkcjonariuszy MO oddała 
trzy salwy honorowe. Po nich na cmentarzu rozległ się 
hymn narodowy odegrany przez orkiestrę kolejową. 

Był to koniec pogrzebu, choć nie samych uroczystości 
w ogóle. Jeszcze tego samego dnia, o godz. 17, zorga-
nizowano, w gmachu kina „Wisła”, specjalną akade-
mię żałobną. Niestety, nie dysponujemy relacją z niej. 

****
 Tczewskie uroczystości z 1 listopada, jak i przygo-

towania do nich, nie były w skali kraju i regionu niczym 
wyjątkowym. W tym samym miesiącu w Bydgoszczy 
ekshumowano ciała około 400 osób, których pogrzeb, 
z udziałem przedstawicieli władz państwowych, odbył 
się 1 grudnia 1945 roku. Podobne przedsięwzięcia mia-
ły miejsce w niezliczonej ilości miast i wsi w całym 
kraju. Dla ówczesnych mieszkańców ziemi tczewskiej 
wydarzenie to było bardzo ważne, o czym może świad-
czyć chociażby tak liczny w nich udział, a także prze-
bijające w nielicznie zachowanych wspomnieniach au-
tentyczne poparcie dla potrzeby godnego pochowania 
i upamiętnienia swoich sąsiadów. Zapewne dla wielu 
był to symboliczny koniec tragicznego rozdziału w ży-
ciu, otwartego jeszcze we wrześniu 1939 roku. Choć 
jeszcze przez następne lata w całym powiecie trwać 
będą ekshumacje oraz pochówki, a także będą inicjo-
wane bardziej lub mniej trwałe formy upamiętnienia 
osób poległych i zamordowanych w czasie ostatniej 
wojny światowej, żadne już nie będą miały tak uroczy-
stego charakteru jak te z 1 listopada 1945 roku.

MZK

Uroczystości pogrzebowe
zdjęcia ze zbiorów MBP

UPAMIĘTNIENIE POMORDOWANYCH
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Spotkanie Trójmiejskiego 
Klubu Kociewiaków

Trójmiejski Klub Kociewiaków w Gdańsku, 
sekcja Towarzystwa Miłośników Ziemi Ko-
ciewskiej w Starogardzie, działa już prawie 10 

lat. Pomysł założenia klubu powstał latem 2005 roku. 
Pierwsze spotkanie trójmiejskich Kociewiaków od-
było się jednak dopiero 10 grudnia 2005 roku w Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. 
Jego gościem honorowym był marszałek Senatu Bog-
dan Borusewicz. Wśród uczestników tego spotkania 
znaleźli się również m.in. ówczesny radny, senator 
Andrzej Grzyb, starosta starogardzki Sławomir Neu-
man, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej ze Starogardu (prezes Mirosław Kalkow-
ski, sekretarz Ryszard Szwoch), Anna Zwiernik i Ste-
fan Galiński ze Stowarzyszenia „Kultura Kociewia”, 
prof. Maria Pająkowska-Kensik, prof. Stefan Raszeja, 
Urszula Domachowska – Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta w Starogardzie, Danuta 
Rolke-Poczman – prezes Stowarzyszenia „Stara Oli-
wa”, Hubert Pobłocki oraz piszący te słowa. Byli też 
przedstawiciele mediów – Kazimierz Netka z „Dzien-
nika Bałtyckiego” i Dominik Sowa z Radia Gdańsk. 
Właśnie podczas tego spotkania zapadła decyzja o po-
wołaniu do życia gdańskiej Sekcji Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Kociewskiej, która na wniosek prof. 
Stefana Raszei przyjęła nazwę Trójmiejski Klub 

Kociewiaków. Kierownictwo nad nową organizacją, 
przez aklamację, powierzono Hubertowi Pobłockie-
mu, któremu do pomocy zgłosił się Gerard Sulewski. 
Nie sposób tu omówić wszystkich spotkań Klubu, 
których było ponad 30, dlatego do opisu jego historii 
zainteresowanych odsyłam do artykułu „Działalność 
Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 2005-2014” za-
mieszczonego w roczniku Muzeum Ziemi Kociew-
skiej „RYDWAN” (nr 10/2015). W tym miejscu nale-
ży jednak dodać, że podczas spotkania w listopadzie 
2014 roku Klub za swojego patrona obrał Jana III So-
bieskiego.

Dziś chciałbym napisać o spotkaniu Trójmiejskie-
go Klubu Kociewiaków, które odbyło się 28 czerwca 
2015 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Spo-
tkaniu ważnym ze względu na wydarzenia, jakie mia-
ły podczas niego miejsce. Tradycyjnie przewodniczył 
mu prezes Hubert Pobłocki. W spotkaniu uczestniczyli 
znamienici goście, m.in. senator Andrzej Grzyb, poseł 
Jan Kulas, prof. Maria Pająkowska-Kensik, prof. Stefan 
Raszeja, Małgorzata Gładysz – przedstawicielka mar-
szałka Senatu Bogdana Borusewicza, Urszula Doma-
chowska, Ryszard Gajda – starogardzki radny, Edmund 
Zieliński – honorowy prezes Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych w Gdańsku i wielu innych. Nie zabrakło też 
przedstawicieli trójmiejskich mediów, m.in. „Dziennika 

Trójmiejscy Kociewiacy 
i ich goście Zd

ję
ci

a 
ze

 z
bi

or
ów

 K
rz

ys
zt

of
a 

K
ow

al
ko

w
sk

ie
go



16 KMR

Z ŻYCIA TRÓJMIEJSKICH KOCIEWIAKÓW

Bałtyckiego” i miesięcznika „Nasz Gdańsk”. Było to już 
36. z kolei spotkanie Trójmiejskiego Klubu. Rozpoczął 
je tradycyjnie pan Hubert Pobłocki swoim kociewskim 
wierszykiem: 

Toć wejta Jano chto sia na Kociewiu urodził,
tamuj do kościołów i szkołów chodził,
choćby był dalek wew świat przecz wyjechany,
ten zawdi nazatki dó nas przyjdzie, jak do mamy.
    
Następnie podziękował wszystkim, którzy poma-

gali w dotychczasowej pracy, w tym szczególnie spon-
sorom spotkania: Piekarni-Cukierni „EL” Eugeniusza 
Lipińskiego z Wrzeszcza, Jadalni „Zielony Smok” 
z Gdańska i Panom Morawskim z Jabłoniowego Dworu 
w Maleninie. Kolejne zdania wystąpienia Pana Pobłoc-
kiego były dla większości z zebranych zaskoczeniem, 
gdyż złożył on rezygnację z funkcji prezesa Klubu. 
Nie pozostawił jednak po sobie pustki. Zarekomendo-
wał na swojego następcę Przemysława Kiliana, który 
przedstawił uczestnikom spotkania wyniki swoich ba-
dań socjologicznych o mieszkańcach Morzeszczyna 
i okolic. Opowiedział również zebranym o sobie, 
swoim kociewskim pochodzeniu i studiach. Po swoim 
wystąpieniu został, przez aklamację, wybrany na no-
wego prezesa Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków.

Po głosowaniu przystąpiono do realizacji zapowie-
dzianego programu spotkania. Izabela Czogała zapre-
zentowała najnowszy jubileuszowy (dziesiąty) numer 
rocznika „RYDWAN”, wydawanego przez Muzeum 
Ziemi Kociewskiej. Odczytała słowo wstępne od wy-
dawcy oraz opowiedziała krótko o historii tego perio-
dyku, a następnie omówiła artykuły w nim zawarte, 
zachęcając do ich czytania. Kończąc zaprosiła w imie-
niu Wydawcy, dyrektora Muzeum Andrzeja Błażyń-
skiego, oraz swoim własnym do pisania artykułów do 
następnego, jedenastego numeru rocznika. 

Kolejnym mówcą był Krzysztof Kowalkowski, 
który opowiedział zebranym o złożeniu, 26 czerwca, 
kwiatów pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego, 
patrona TKK, w 50. rocznicę odsłonięcia pomnika. 
W imieniu Klubu złożyli je Przemysław Kilian 
i Krzysztof Kowalkowski. Prelegent ponadto, w swo-
ich kolejnych słowach, poinformował o zamieszczeniu 

referatu o Janie III Sobieskim, który wygłosił podczas 
kwietniowego spotkania Klubu, w „Kociewskim Ma-
gazynie Regionalnym”. W ostatniej części swojego 
wystąpienia w skrócie omówił również swój artykuł 
„Działalność Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 
2005-2014”, zamieszczony w „RYDWANIE”, zachę-
cając jednocześnie do jego przeczytania. Jak wspo-
mniał, tekst jest bogato ilustrowany i opisuje początki 
Klubu oraz jego kolejne spotkania.

Następnie Jan Kulas zaprezentował książkę „Lucja 
Wydrowska-Biedunkiewicz. Pół wieku pracy i życia 
dla Tczewa”, której wraz z Kazimierzem Ickiewiczem 
jest redaktorem. Biografia tej lekarki, absolwentki 
Akademii Medycznej w Gdańsku, a tczewianki z wy-
boru, spotkała się z dużym uznaniem.

Jako kolejny głos zabrał Andrzej Grzyb, który 
wspomniał dziesięcioletnią działalność Trójmiejskie-
go Klubu Kociewiaków. Dziękując prezesowi Huber-
towi Pobłockiemu za jego wieloletnie zaangażowanie 
w prowadzenie Klubu, wręczył mu wyróżnienie „Orła 
Senatu RP” oraz list gratulacyjny. Życzenia w imieniu 
marszałka Senatu Bogdana Borusewicza złożyła Mał-
gorzata Gładysz. Członkowie zarządu Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej, prezes Mirosław 
Kalkowski, sekretarz Ryszard Szwoch oraz Urszula 
Domachowska, złożyli podziękowania Hubertowi Po-
błockiemu i poinformowali o nadaniu mu tytułu Ho-
norowego Członka TMZK. Jest to dopiero ósmy tytuł 
w całej historii działania Towarzystwa.

Spotkanie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 
uświetnił rodzinny koncert znakomitej pianistki Ewy 
Pobłockiej i jej dwóch córek, śpiewaczki Ewy Justy-
ny i pianistki Marii Kamili. Swój występ rozpoczęły 
od „Ody do młodości” z kociewskim tekstem Huber-
ta Pobłockiego. Następnie były m.in. utwory Chopi-
na i Schumana. Koncert spotkał się z bardzo gorącym 
przyjęciem. Zachwyceni Kociewiacy obdarowali ar-
tystki wieloma bukietami kwiatów.

Oczywiście nie mogło zabraknąć haftów autorstwa 
Marii Leszman z Pelplina i Katarzyny Nowak z Tcze-
wa, a także tradycyjnego poczęstunku – kawy i ciast 
serwowanych przez niezawodnych sponsorów.

Członkowie Zarządu TMZK wręczają Hubertowi 
Pobłockiemu akwarelę ze starogardzką farą 

i list dziękczynny

Senator Andrzej Grzyb wręcza senackiego orła 
i list gratulacyjny Hubertowi Pobłockiemu
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Szkolny zespół folklorystyczny  
„Świeckie Gzuby”

Zespół „Świeckie Gzuby” powstał w roku szkol-
nym 2004/2005 w Szkole Podstawowej nr 7 
w Świeciu. Jego opiekunami są nauczyciele 

– regionaliści: Małgorzata Połomska, Dorota Grzela 
oraz Sylwia Schmidt. Inspiracją okazały się warszta-
ty i konferencje, organizowane przez Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim oraz cenne 
wskazówki Mirosławy Möller i Grzegorza Ollera. To 
właśnie podczas jednego z takich spotkań zespół przy-
jął nazwę „Świeckie Gzuby”. 

Po raz pierwszy zespół wystąpił 5 października 
2015 roku, podczas zorganizowanej w Szkole Pod-
stawowej nr 7, w ramach III Kongresu Kociewskiego, 
konferencji regionalnej, prezentując montaż słowno-
muzyczny. Wśród uczestników debiutu „Gzubów” 
znaleźli się m.in. goszczący na konferencji przedsta-
wiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Świe-
cie oraz znani działacze i nauczyciele regionaliści.

Od tego czasu zespół stopniowo rozwijał swój re-
pertuar, włączając do niego oryginalne teksty w gwa-
rze kociewskiej, piosenki i tańce charakterystyczne 
dla naszego regionu. Należy dodać, że od początku 
swojego istnienia „Świeckie Gzuby” mogły liczyć na 
wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miasta i Gminy 
Świecie, życzliwość dyrekcji świeckiej Szkoły Podsta-
wowej nr 7 oraz pomoc nauczycieli, rodziców i pra-
cowników tejże placówki. Wiesław Andrys, dyrektor 
szkoły, objął nawet honorowym patronatem działania 

– najpierw grupy regionalnej, a później zespołu folk-
lorystycznego, dbając o pełne wyposażenie w stroje 
kociewskie, rekwizyty i plansze (np. z elementami 
haftu regionalnego). „Gzuby” posiadają ponadto wła-
sną dziecięcą kapelę. Uczniowie grają na burczybasie 
i diabelskich skrzypcach, wykonanych przez Bogdana 
Olszynkę z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogar-
dzie Gdańskim. 

„Świeckie Gzuby” prezentują folklor Kociewia, 
korzystając najchętniej z tekstów, pieśni Władysława 
Kirsteina, publikacji „Zabawy na Kociewiu” Jana Szul-
ca, tekstów bajek Bernarda Janowicza, baśni Andrzeja 
Grzyba, gadek i dialogów Anny Juraszewskiej, Barba-
ry Pawłowskiej oraz Antoniego Górskiego. Ważną lek-
turę stanowi również „Popularny słownik kociewski” 
pod redakcją prof. Marii Pająkowskiej-Kensik.

Powstają więc oryginalne, pełne humoru scenariu-
sze regionalne, które stanowią podstawę do tworzenia 
scenek obyczajowych z życia Kociewiaków. Tradycją 
stały się ponadto, organizowane corocznie, „Dni Re-
gionalne”, podczas których uczniowie i nauczyciele 
uczestniczą w lekcjach otwartych. Dzieci mają okazję 
obejrzeć zgromadzone na wystawie dawne przedmio-
ty domowego użytku, poznać główne elementy stroju 
oraz haftu kociewskiego, a także zajrzeć do wnętrza 
kociewskiej chaty, aby w tradycyjny sposób, na tarce 
wyprać chłopięce buksy. Wiele emocji podczas tych 
spotkań budzi nauka tańców ludowych oraz piose-

Festiwal Dawnych Odmian i Ras w Brodnicy, 2011 rok 
ze zbiorów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu
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nek regionalnych. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się również cykliczne spotkania z zaproszonymi go-
ści, np.: profesor Marią Pająkowską-Kensik, Bożeną 
Ronowską, Jakubem Wawroniem, Mirosławą Möller 
i Grzegorzem Ollerem.

W stałym programie zespołu znajdują się przedsta-
wienia związane z rokiem obrzędowym na Kociewiu, 
np.: „Wigilijny wieczór w kociewskiej izbie”, „Wiel-
ganoc na Kociewiu”, „Na weselu Marynki ji Stacha”, 
„Obrazki z życia na Kociewiu”. Ponadto zespół wy-
konuje: 

• pieśni: „Wesele orła”, „Korkarz”, „Koszykarz”, 
„Hymn kociewski”, „A u naszy Anki”, „Z ty 
charmónki”, „Polonez dolnowiślański”, „Powi-
tanie”, „Pożegnanie”; 

• tańce: polonez, polka kociewska, walczyk, 
„Szyber”, „Kołomajki”, „Korkarz”.

Warto również wspomnieć, iż „Świeckie Gzuby” 
systematycznie reprezentują powiat świecki w kon-
kursach o tematyce regionalnej, zdobywając często 
nagrody i wyróżnienia. Poza tym zespół działa rów-
nież na rzecz środowiska lokalnego, współpracując 
z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu 
czy Izbą Regionalną Ziemi Świeckiej. Montaże słow-
no-muzyczne, prezentowane przez „Świeckie Gzuby”, 
znalazły się w programach m.in.: Festiwalu Smaku 
w Grucznie, Dnia Bałabuna (Kociewskiego Święta 
Ziemniaka), Jarmarków Kociewskich w Świeciu, Fe-
stiwalu Dawnych Odmian i Ras w Brodnicy oraz Ku-
jawsko-Pomorskich Dożynek Wojewódzkich w Jabło-
nowie Pomorskim.

O dokonaniach zespołu informuje systematycz-
nie prowadzona kronika Szkoły Podstawowej nr 7 
im. Adama Mickiewicza w Świeciu, strona interneto-
wa szkoły oraz artykuły w lokalnej prasie.

Konkursy

Lp. Nazwa konkursu, przeglądu Rok Zdobyte nagrody

1.
„Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” 
(finał w Starogardzie Gdańskim w kategorii 
klas IV-VI)

2006, 2008, 2012 III miejsce
2009 wyróżnienie
2010 I miejsce
2014 II miejsce

2. Olimpiada Regionalna „Gzubów pojańcie 
ło Kociewiu”

2006-2008 wyróżnienia w eliminacjach rejonowych
2009-2014 III miejsce w eliminacjach rejonowych

2015 I miejsce w eliminacjach rejonowych
IV w finale Olimpiady

3. Konkurs recytatorski „Poeci z Kociewia” 
(w kategorii klas IV-VI)

2011 wyróżnienie
2012 I miejsce
2013 I miejsce
2014 II miejsce
2015 wyróżnienie

4.
Przegląd Kociewskich Zespołów 
Folklorystycznych w Piasecznie 
(w kategorii pieśni i tańca)

2007-2008, 2012-2013 wyróżnienia

2014 Nagroda Wójta Gminy Smętowo

5. Konkurs na „Wyc kociewski” w Piasecznie

2011 II miejsce
2012 III miejsce
2013 II miejsce
2014 Udział w konkursie

6. Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych 
Obrzędu Ludowego w Gostycynie 2014

Indywidualna nagroda aktorska
Nagroda za popularyzację gwary 
kociewskiej

Festiwal Smaku w Grucznie, 2010 rok
fot. Wiesław Andrys

Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych 
w Piasecznie, 2013 rok

ze zbiorów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu
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Kociewskie ronda

Rondo Kociewskie, położone na początku alei 
o tej samej nazwie (u jej zbiegu z ulicami To-
polową i Wigury), swoją nazwę otrzymało 

uchwałą Rady Miejskiej 29 maja 2014 roku. Pomysło-
dawcami tego patronatu byli działacze kociewskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tcze-
wie. Nazwa ta, jak wskazują autorzy tego projektu, ma 
przede wszystkim przypominać mieszkańcom grodu 
Sambora, a także przyjezdnym o regionalnej tożsamo-
ści lokalnej ludności, jak również promować niezwy-
kle bogatą tradycję i kulturę Kociewia. Niewątpliwie 
sojusznikiem Ronda Kociewskiego w realizacji tej 
misji jest jego położenie w sąsiedztwie bardzo ruchli-
wej drogi krajowej nr 91.

Drugie z kociewskich rond swoją nazwę, na cześć 
Jasnej i Dersława, bohaterów baśni Romana Lan-
dowskiego, otrzymało 28 sierpnia 2014 roku. Wnio-
sek o to, aby legendarni założyciele Tczewa stali się 

patronami skrzyżowania u zbiegu alej Kociewskiej 
i Rokickiej, złożyli ponownie tczewscy Zrzeszeńcy. 
To dzięki ich pomysłowi każdy mijający rondo może 
dziś przypomnieć sobie bohaterów jednej z najpięk-
niejszych kociewskich baśni, a także jej autora, jed-
nego z najwybitniejszych regionalistów i propagato-
rów kultury Kociewia. Należy przy tym wspomnieć, 
iż jego nazwa trafnie wpisuje się w jego położenie. 
Bo któż lepiej nadawałby się na patrona ronda na 
osiedlu Bajkowym niż właśnie baśniowi Jasna i Der-
sław?

Należy mieć nadzieję, iż ubiegłoroczne uchwały 
tczewskich władz miejskich są dopiero początkiem 
zwiększania roli kultury kociewskiej w naszej prze-
strzeni publicznej. Tak potrzebnej dla pielęgnowania, 
niezwykle cennej, naszej tożsamości regionalnej.

Opr. MBP

Rondo Kociewskie
fot. Jacek Cherek

Rondo Jasnej i Dersława
fot. Jacek Cherek

Od wielu lat nieustannie podejmowane są starania na rzecz promowania i przypominania 
mieszkańcom Tczewa piękna kultury i tradycji kociewskiej. Nadal jednak stosunkowo niewiele 
możemy dostrzec odniesień do nich w przestrzeni miejskiej. Choć w ostatnich dziesięcioleciach 
bardzo wiele zasłużonych dla kraju osób, organizacji i stowarzyszeń otrzymało patronat nad 
alejami, placami, ulicami i skwerami, w grodzie Sambora wciąż odczuwalny jest niewątpliwy 
deficyt tych nawiązujących do naszego regionu, w tym też do samego Kociewia. Nad brakiem 
tym postanowiły się w ubiegłym roku pochylić tczewskie władze miejskie, które to wówczas 
dwóm z trzech nowych rond nadały nazwy – Kociewskie oraz Jasnej i Dersława. Mimo iż od 
tych wydarzeń minął niespełna rok, patronaty te, jak się wydaje, zdążyły ugruntować swoje 
miejsce w krajobrazie grodu Sambora.
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Za nami sesja popularnonaukowa 
poświęcona Willemu Muscate

W piątek 19 czerwca 2015 roku odbyła się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie 

sesja popularnonaukowa poświęcona 
tczewskiemu filantropowi, 

współzałożycielowi Parku Miejskiego 
Willemu Muscate.

Kilka godzin wcześniej, w Parku Miejskim, na-
stąpiło odsłonięcie tablicy dedykowanej pa-
mięci Muscatego, którego dokonali prezydent 

Tczewa Mirosław Pobłocki oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Mirosław Augustyn. Umieszczona została 
ona na tym samym kamieniu, na którym hołd zmarłe-
mu już przed stu laty tczewianinowi planowali oddać 
mu współcześni, fundując ów głaz i transportując go 
do parku. Następnie, również na terenie parku, zosta-
ła zorganizowana gra miejska, w której udział wzięli 
uczniowie tczewskich szkół.

Kolejnym punktem uroczystości była specjalnie 
przygotowana sesja popularnonaukowa. Na kon-
ferencji zebranych gości przywitał gospodarz wy-
darzenia, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie, dr Krzysztof Korda. Następnie głos za-
brał Jarosław Bartoszewski, prezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Tczewskiej, który omówił idee, jakie 
przyświecały powstaniu i działalności Towarzystwa 
Upiększania Miasta, współzałożycielem którego był 
również Muscate. Wartości od lat kultywowanych 
i upowszechnianych przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej.

Następnie referat swój wygłosił Janusz Landow-
ski, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, 
który przedstawił założenia dotyczące „parku jutra”. 
Zgromadzeni mogli zapoznać się z gotowymi projek-
tami małej architektury oraz nasadzeń, które mogłyby 
odmienić obecny wizerunek tczewskiego Parku Miej-
skiego. Przy czym – jak podkreślał prelegent – nowo 
powstające instalacje miałyby być jedynie uzupełnie-
niem krajobrazu parkowego, w którym dominującą 
rolę odgrywałaby w dalszym ciągu przyroda. Odmie-
niony Park Miejski stanowiłby atrakcję mającą przy-
ciągnąć mieszkańców, umożliwiając im na tyle sku-
teczny wypoczynek, aby chcieli pozostać w mieście 
również w weekendy.

Zabierający po nim głos Łukasz Brządkowski 
z portalu Dawny Tczew przedstawił życiorys Wille-
go Muscatego, którego nieodłączną częścią było jego 
bogate życie zawodowe. Praca i dokonania Muscate-

go jako filantropa – jak można było się dowiedzieć 
z wystąpienia – przenikały się wzajemnie. Pasja i za-
miłowanie, najpierw do flory, następnie również do 
nowoczesnych maszyn, urządzeń i generalnie wyna-
lazczości przekładała się na kierunki, w których podą-
żały jego przedsięwzięcia biznesowe. Rozbudowane 
i sprawne biznesy umożliwiały z kolei Muscatemu na 
inwestowanie własnych środków i wytworów pracy, 
m.in. w upiększanie miasta.

Zgromadzeni na zorganizowanej w bibliotece 
sesji mogli również zapoznać się, za sprawą dra Mi-
chała Kargula z Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
z rysem historycznym przełomu XIX/XX wieku, nie-
zbędnym dla właściwego zrozumienia epoki, w której 
żył i pracował Willy Muscate. Uczestnicy konferencji 
usłyszeli o Tczewie tamtych czasów, zamieszkanym 
w większości przez ludność niemiecką i stanowiącym 
terytorium, najpierw Prus a potem Cesarstwa Nie-
mieckiego, który korzystał ze swojego strategicznego 
położenia na drodze z Berlina do Królewca. Dzięki 
podniesieniu do rangi ważnego węzła kolejowego 
w skali całego cesarstwa, jak wskazywał prelegent, 
Tczew rozwijał się nieporównywalnie szybciej niż 
inne miasta regionu. Jako taki przyciągał licznych in-
westorów i przedsiębiorców dostrzegających poten-
cjał Tczewa.

Jako ostatni z prelegentów głos zabrał Jarosław 
Rogaczewski, członek zarządu Eaton Truck Compo-
nents Sp. z o.o., który opowiedział o historii i obecnej 
działalności zakładu Eaton. Firmy posadowionej na 
terenach należących niegdyś do fabryki Muscatego. 
Zebrani mogli również usłyszeć o kontynuowaniu 
przez zakład misji zasłużonego tczewskiego przed-
siębiorcy. Prelegent przedstawił także najważniejsze 
osiągnięcia na tej niwie, m.in. przekazanie w ostatnich 
10 latach przeszło 1 mln złotych na rzecz społeczno-
ści lokalnej, jak również opisał wysiłki podejmowane 
dla bezpośredniego upiekszenia miasta.

Opr. MBP

Konferencja została zorganizowana wspól-
nie przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Tczewie, Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Tczewskiej, portal Dawny Tczew oraz Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie.
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Uczestnicy sesji

Prelekcja dra Michała Kargula

Przemówienie Jarosława Bartoszewskiego, 
prezesa Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Tczewskiej, 

Tablicę odsłaniają: Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa oraz Mirosław Augustyn, 

przewodniczący Rady Miejskiej

Młodzież szkolna podczas gry miejskiej
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ŁUKASZ BRZĄDKOWSKI

Willy Muscate 
przedsiębiorca i fi lantrop

Dnia 19 lute-
go 1915 roku 
w Berlinie zmarł 

Willy Muscate, tczew-
ski przedsiębiorca i fi-
lantrop. Na wieść o tym 
wydarzeniu mieszkań-
cy miasta złożyli uro-
czystą obietnicę ufun-
dowania poświęconej 
mu tablicy. Miała ona 
zostać umieszczona 
w Parku Miejskim, któ-
rego powstanie w dużej 
mierze zawdzięczamy 
Muscatemu. Na miej-
scu ustawiono głaz, ale 

w związku z trwającą I wojną światową odłożono 
realizację pomysłu na czas późniejszy. W wyniku 
zmian powojennych i powrotu Tczewa do Polski po-
mysł został zapomniany. Dopiero 19 czerwca 2015 
roku, sto lat od śmierci Muscatego, obietnica ta zo-
stała spełniona.

Działalność filantropijna Muscatego była niezwy-
kle bogata. Był on współzałożycielem Towarzystwa 
Upiększania Miasta i inicjatorem powstania Parku 
Miejskiego, na potrzeby którego użyczył lokomobile 
parowe ze swojej fabryki, a także stworzył szkółkę 
drzewek. Ufundował skrzydło koncertowe Hali Miej-
skiej (dzisiaj budynek Centrum Kultury i Sztuki). 
Pełnił także szereg funkcji społecznych. Był zastępcą 
burmistrza miasta Tczewa oraz kuratorem w Szpi-
talu Joannickim przy ul. 30 Stycznia. Za całokształt 
działalności otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Tczewa. Natomiast niedoceniany jest wkład 
Muscatego w rozwój gospodarczy Tczewa, który był 
nie mniej ważny od jego działalności filantropijnej. 

Działalność tczewskiej fabryki została dokładnie 
opisana w książce „Geschichte der Familie Musca-
te 1473-1940” autorstwa Franka Muscate, bratanka 
Willego, w której czytamy: „Po zakończeniu woj-
ny francusko-pruskiej, powrócił z frontu młodszy 
z braci Willy Muscate. Otrzymał on 19 września 
1872 uprawnienia prokurenta w firmie A.P. Musca-
te i został ulokowany w Tczewie, aby zorganizować 
tam filię przedsiębiorstwa. Na wschodnich i północ-
no-wschodnich obszarach Rzeszy Niemieckiej gros 
zatrudnienia przypadało na rolnictwo. Podczas gdy 
na zachodzie, południu i w środkowych prowincjach 
stopniowo następowały zmiany w relacjach zatrud-

nienia, w wyniku których przewagę uzyskiwały za-
wody przemysłowe, we Wschodnich i Zachodnich 
Prusach przeważało jeszcze rolnictwo, zatrudniające 
60-70% ludności, wobec 37% miejsc pracy przypa-
dających przeciętnie na rolnictwo w Rzeszy. Aktyw-
ność przemysłowa, jaka rozwinęła się we wschod-
nich prowincjach jest zatem całkiem świeżej daty 
i w każdym przypadku wspierająca rolnictwo, do 
służby któremu w pierwszym rzędzie została powo-
łana. Dostarczając rolnictwu środki do wydajniejszej 
i bardziej zyskownej działalności, przemysł tworzył 
dla siebie w ostatnich dekadach podstawy pomyślne-
go rozwoju.

Maszyny rolnicze, przede wszystkim siewniki rzę-
dowe, parowe młockarnie, śrutowniki i sieczkarnie 
były prawie wyłącznie importowane z Anglii. Zbio-
ry w Prusach Zachodnich były wówczas, w ostatnich 
dekadach 19 wieku, niezwykle obfite, podczas gdy 
znaczenia nabierał właśnie brak rąk do pracy, na który 
w ostatnim czasie okręgi rolnicze, w wyniku wzmac-
niania się regionów przemysłowych, cierpiały coraz 
bardziej. Dlatego okazało się konieczne wspierać 
rolników przy żniwach, poprzez dostarczanie do-
brze działających żniwiarek i młockarni i jednocze-
śnie zwrócić ich uwagę na zalety prac maszynowych 
również przy orce. Pomimo niewątpliwych zalet prac 
zmechanizowanych, wprowadzanie maszyn napotyka-
ło początkowo na silny opór. Niezwykle trudno było 
przekonać zwłaszcza rolników o przewadze stosowa-
nia siewników rzędowych, które były wówczas we 
wschodnich Niemczech zupełnie nieznane. Aby wpro-
wadzić do użytkowania siewniki i móc przez to do-
prowadzić do ich zaakceptowania, firma A.P. Muscate 
musiała zdecydować się na wypożyczanie maszyn, 
a nadto na podjęcie się usługowej młócki z użyciem 
młockarni parowych, tak że interes maszynowy rozwi-
jał się na zasadzie wynajmu. Stopniowo uprzedzenia 
zachodnio-pruskich właścicieli ziemskich do maszyn 
rolniczych mogły zostać pokonane, a obroty wzrastały, 
szczególnie odkąd firma ułatwiła rolnikom prace orne 
przez wprowadzenie przydatnych urządzeń do orki, 
przede wszystkim pługów saksońskich.

Nabyta w 1882 roku fabryka Vogla w Tczewie 
służyła przede wszystkim rozwojowi orki parowej. 
W roku 1878 firma A.P. Muscate zakupiła pierwszy 
pług parowy Fowlera, a po nim siedem następnych. 
Konieczne było przeprowadzenie przeglądów tych 
ośmiu pługów. Prace te zostały wykonane w fabry-
ce w Tczewie, w większości podczas miesięcy zi-
mowych. Aby prowadzić działalność w ciągu całego 

Willy Muscate
ze zbiorów KKE
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roku, została stopniowo zorganizowana własna pro-
dukcja maszyn, która powiększyła się do tego stop-
nia, że liczba pracowników fabryki, zatrudniającej 
początkowo sześć osób, wzrosła do 150. Szczególnie 
duży wzrost nastąpił w produkcji sieczkarni, która sta-
ła się specjalnością fabryki. Dwa pługi parowe były 
wykorzystywane prawie wyłącznie do rekultywacji 
gruntów na nizinach, zapiaszczonych w wyniku prze-
rwania wałów przez Wisłę. Pługi orały na głębokość 
od 1 do 11/4 metra wydobywając dobrą glebę na po-
wierzchnię i mieszając ją z piaskiem rzecznym, przez 
co powstawała znakomita, delikatna gleba, nadzwy-
czajnie korzystna dla uprawy. Sukcesy, które zostały 
tu osiągnięte, ogromnie wspierały orkę parową w Pru-
sach Zachodnich, tak iż można powiedzieć, że główna 
zasługa wprowadzenia orki parowej w Prusach Za-
chodnich przypada firmie A.P. Muscate. Szczególnie 
zasłużył się tutaj brat Willy Muscate”.

W skład Fabryki Muscatego wchodził zakład pro-
dukcyjny i warsztat naprawczy. Pierwotnie warsztat 
znajdował się przy ówczesnej Chausseestraße 25 (czyli 
dzisiejszej ul. Obrońców Westerplatte), przy skrzyżowa-
niu z ul. Strzelecką. Z kompleksu do czasów obecnych 
przetrwał charakterystyczny budynek z pruskiego muru 
z numerem 24. Teren na Chausseestraße okazał się za 
mały, więc przedsiębiorca kupił w 1882, założoną przez 
mennonitów, fabrykę „Vogelsche Fabrik” na ówczesnej 
Stargarderstraße (dzisiejsza ul. 30. Stycznia). Maszyny 
tczewskiej produkcji cieszyły się powszechnym uzna-
niem. Dobre świadectwo wytwarzanym lokomobilom 
dał, na łamach rocznika Niemieckiego Towarzystwa 
Rolniczego z 1904 roku, prof. Albert z Münchenhof. 
Uznaniem znawców przedmiotu cieszyły się też produ-
kowane w Tczewie maszyny rolnicze napędzane paro-
wymi lokomobilami, jak np. sieczkarnie mechaniczne, 
które stały się specjalnością fabryki, a także, również 
wykorzystującymi napęd parowy, młocarnie bębnowe. 
Zostały one wyróżnione jako wyrób „nowy i godny uwa-

gi” na wystawie rolniczej w Hamburgu w 1897 roku. 
Willy Muscate wprowadził w firmie szereg innowacji 
i nowinek. Był pierwszym człowiekiem w ówczesnych 
wschodnich Niemczech, który założył sobie prywat-
ną linię telefoniczną prowadzącą z domu do fabryki. 
Ponadto był również jednym z pierwszych przedsię-
biorców w Niemczech, który założył Zakładową Kasę 
Chorych, czyli rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego 
i emerytalnego, współfinansowanego przez właścicie-
la przedsiębiorstwa. 

Śmierć Willego Muscatego i I wojna światowa nie 
zahamowała działalności firmy. Na 50-lecie istnienia 
doczekała się ona oszczędnej, lecz pochlebnej opinii 
wyrażonej w tygodniku „Przemysł i Handel” z 10 mar-
ca 1921 roku: „Firma posiada trzy fabryki oraz szereg 
własnych oddziałów w Polsce i w Niemczech i ucho-
dzi za firmę solidną”. W tym czasie rozrosła się ona do 
znacznych rozmiarów. Posiadała zakłady w Tczewie, 
Gdańsku, Grudziądzu, Malborku, a także w meklem-
burskim Anklam oraz w Grünbergu (Zielonej Górze). 
Niestety rozwój zakładu załamał się w wyniku utraty 
tradycyjnych rynków zbytu, o czym można było prze-
czytać w tygodniku „Przemysł i Handel” z 18 września 
1924 roku informującym o upadłości zakładu. Upa-
dłość nie zakończyła jednak działalności tczewskiej 
fabryki, która przetrwała do 1945 roku, kiedy to na te-
renie zakładu powstała Techniczna Obsługa Rolnictwa 
(choć formalnie firma A.P. Muscate funkcjonowała aż 
do czasu nacjonalizacji, ogłoszonej Obwieszczeniem 
Ministra Przemysłu Lekkiego z 10 grudnia 1949 roku). 
W 1958 roku zakład zostaje przejęty przez Minister-
stwo Przemysłu Ciężkiego, zmieniając przy tym na-
zwę na Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo”, 
w następnych latach przekształcając się w Fabrykę 
Przekładni Samochodowych „Polmo”. W 1998 roku 
FPS „Polmo” zostało przejęte przez Korporację Eaton, 
który w wielu aspektach społecznych kontynuuje dzie-
ło Willego Muscatego. 

Hala produkcyjna firmy A.P. Muscate
ze zbiorów portalu Dawny Tczew

W SŁUŻBIE MIASTU
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JACEK CHEREK

Dzień Dziecka z baśnią kociewskąDzień Dziecka z baśnią kociewską

WW ramach obchodów Dnia Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta 
w Tczewie, przy wsparciu Urzędu Miejskiego, zorganizowała dla dzieci czytanie baśni kociew-
skich przy ławeczce Romana Landowskiego. Ten nietypowy pomnik poświęcony kociewskiemu 

pisarzowi znajduję się w pobliżu tzw. skweru różanego na deptaku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego. Au-
torem sylwetki Romana Landowskiego, trzymającego w dłoniach książkę, jest artysta rzeźbiarz Czesław 
Gajda. 

Czytaj dalej str. 26

Dzieci w oczekiwaniu na rozpoczęcie Czytanie baśni rozpoczęli Mirosław Pobłocki 
i Katarzyna Mejna

Dzieci ze skupieniem słuchają baśni i legend
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Pamiątkowe zdjęcie 

Najmłodsi uczestnicy wykazują 
się znajmością kociewskich baśni

Roman Landowski w otoczeniu 
miłośników swojej twórczości
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W ŚWIECIE KOCIEWSKICH BAŚNI

i Małgorzata” Romana Landowskiego. Pierwsza baśń 
przedstawia historię księcia Skarsz, który wraz z ry-
cerzami ukrył się przed najeźdźcami w środku góry. 
Natomiast druga baśń ukazuje życie Sambora II, jego 
żony Mechtyldy, a przede wszystkim córki Małgorzaty 
oraz pochodzenie herbu Tczewa. 

Po odczytaniu utworu „Gryf i Małgorzata” prowa-
dzące imprezę Katarzyna Jędraszka i Katarzyna Pier-
nicka, pracownice tczewskiej biblioteki, sprawdziły 
wiedzę uczniów organizując konkurs ze znajomości 
tekstu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w kon-
kursie, a te najuważniej słuchające, po odpowiedzi na 
zadawane pytania, otrzymywały nagrody. Rozdawane 
były też baloniki i cukierki. 

Impreza cieszyła się również sporym zaintereso-
waniem przechodzących ul. Jarosława Dąbrowskiego 
mieszkańców Tczewa, którzy zatrzymywali się i przy-
słuchiwali opowieściom. Wiele dzieci obiecało, że 
odtąd będzie regularnie odwiedzać ławeczkę Romana 
Landowskiego, a także, w poszukiwaniu kociewskich 
baśni, tczewską książnicę. Na koniec imprezy uczest-
nicy zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zamierza 
kontynuować czytanie kociewskich bajek przy ławecz-
ce. Ta cenna inicjatywa na pewno przyczyni się do po-
pularyzacji twórczości i osoby Romana Landowskiego 
wśród mieszkańców nie tylko grodu Sambora. 

Ławeczka została odsłonięta 14 listopada 2013 
roku podczas VI Festiwalu Twórczości im. Romana 
Landowskiego i na dobre wpisała się w krajobraz 
tczewskiej starówki. Dla wielu przechodniów, mimo 
wywieszonej tablicy informacyjnej, zastygła na ła-
weczce postać pozostaje nieznana.

Obchody Dnia Dziecka stały się, w związku z tym, 
bardzo dobrą okazją do promocji wśród najmłodszych 
dorobku pisarskiego Romana Landowskiego i kociew-
skiej twórczości innych pisarzy, aby w ten sposób za-
chęcić ich do poznawania baśniowych dziejów Tczewa 
i Kociewia.

Po przywitaniu i krótkim wprowadzeniu przyby-
łym dzieciom zostały zaprezentowane bajki dwóch 
kociewskich literatów, wspomnianego Romana Lan-
dowskiego i Andrzeja Grzyba.

Zgromadzonym przy ławeczce czwartoklasitom ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 kociewskie baśnie czytali: 
prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, zastępca prezy-
denta Adam Urban, sekretarz miasta Katarzyna Mejna 
oraz Aneta Hegele przedstawicielka służby zdrowia. 
W księżniczkę Małgorzatę córkę Sambora wcieliła się 
Magdalena Rajewska, pracownica Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Imprezę swoją obecnością ubogacił Janusz 
Landowski – syn Romana Landowskiego.

Dzieci ze skupieniem wysłuchały baśni pt. „Za-
padły zamek” autorstwa Andrzeja Grzyba i „Gryf 

Roman Landowski urodził w Świeciu nad Wisłą w 1937 roku. W 1950 roku przeprowadził się do 
Tczewa. Był znanym nie tylko na Kociewiu poetą, prozaikiem i publicystą. W latach 1964-1975 prowadził 
teatr poezji i publicystyki Scena Literacka „Propozycje”. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Tczewskiej, Kociewskiego Kantoru Edytorskiego oraz Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Sugestia”. W latach 1981-1985 był dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Przez wiele 
lat pełnił funkcję redaktora naczelnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Za zasługi na rzecz pro-
mocji Tczewa otrzymał, w 2003 roku, tytuł Honorowego Obywatela Miasta. W jego dorobku literackim 
znalazło się 14 książek, w tym 3 powieści. Do najważniejszych jego dzieł należą: „Powrót do miejsc pa-
miętanych”, „Cierpki smak rajskiego jabłka”, „Wyrok u Wszystkich Świętych”, „Ziemia czeka na dłoń”, 
tomiki poezji „Wychodzenie z mroku”, „Pejzaże serdeczne”, „Okruchy liryczne”, wznawiane zbiory baśni 
i podań pomorskich „Łabędzi lot Damroki”, „Jasna i Dersław”, „Gryf i Małgorzata”. Roman Landowski był 
również autorem „Bedekera kociewskiego”. Zmarł 22 sierpnia 2007 roku. 

Konkurs dla uważnych słuchaczy
fot. Jacek Cherek
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WOKÓŁ REGIONALIZMU

W przeddzień pierwszej rocznicy śmierci ks. Ja-
nusza St. Pasierba, 14 grudnia 1994 roku, pel-
plińskie Liceum Ogólnokształcące przyjęło 

patronat tego wybitnego poety, eseisty, historyka sztuki, 
artysty i uczonego. W holu szkolnym umieszczono na-
pis: „Pisarz umarł, a więc żyć zaczyna”. Słowa te stały 
się podstawą programu dydaktyczno-wychowawczego. 
Społeczność pelplińskiego LO zdała sobie sprawę, że 
ciąży na niej odpowiedzialność za promowanie osoby 
i twórczości swojego patrona. W ten sposób narodziła się 
idea zorganizowania Konkursu Recytatorskiego Poezji 
i Prozy Ks. Janusza St. Pasierba, który po raz pierwszy 
odbył się 4 stycznia 1996 roku. Wzięło w nim udział 
około 50 uczniów ówczesnych klas ósmych szkół pod-
stawowych z kilku kociewskich powiatów. Z biegiem lat 
poszerzała się oferta konkursowa (dzisiaj to pięć kate-
gorii), zmieniali się adresaci (uczniowie szkół średnich 
i studenci, a od kilku lat także gimnazjaliści). Młodzież 
przyjeżdżała z coraz dalszych zakątków Polski. Z cza-
sem konkurs przekształcił się w Festiwal Poetycki, któ-
remu towarzyszą koncerty muzyczne, spektakle teatral-
ne, wystawy, warsztaty, wykłady i prelekcje, spotkania 
z poetami, kiermasze książek, projekcje filmów. To zna-
czące wydarzenie w życiu kulturalnym naszego regionu, 
posiadające długą i niezwykle bogatą historię. W 2005 
roku ukazała się nawet książka pt. „Poetyckie spotkania 
z poezją ks. Janusza St. Pasierba”, poświęcona Festiwa-
lowi i jej laureatom. 

W dniach 2 i 3 czerwca 2015 roku po raz dwudziesty 
przyjechało do Pelplina – na zaproszenie organizatorów: 
Liceum Ogólnokształcącego oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury – około stu miłośników poezji. Program był 
bardzo bogaty. Rozpoczęto go spotkaniem z Jerzym Bin-
kowskim, poetą, reżyserem i animatorem kultury, który 
wielokrotnie już odwiedzał biskupie miasto wraz z uta-
lentowaną młodzieżą z białostockich szkół. Tym razem 
przyjechał sam. Przygotowując spotkanie mówił mło-
dym o swoich poetyckich fascynacjach. Nie kończyło to 
jednak atrakcji. W szkolnym holu można było obejrzeć 
wystawę „Galilejska uroda Kociewia i Kaszub”, która 
ukazywała związki kapłana poety z małą ojczyzną. Po-
nadto pierwszego dnia, po zakończonych eliminacjach 
recytatorów, w sali kominkowej odbyło się spotkanie 
z Wojciechem Kudybą – poetą i profesorem literaturo-
znawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Uświetniła je gdańska aktorka Elżbieta Goetel, która 
przy akompaniamencie grającego na skrzypcach Klau-
diusza Rosoła, odczytała wiersze szacownego gościa. 
Autorskie spotkania z poetami to istotne i niezwykle 
ważne punkty festiwalowego programu. Nieczęsto zda-
rza się, aby w Pelplinie gościli poeci, krytycy literaccy, 
profesorowie tej miary co wspomniany prof. Wojciech 
Kudyba, czy prof. Krzysztof Koehler, prof. Kazimierz 

Nowosielski. W to znakomite grono wpisują się również 
Ernest Bryll, Wojciech Wencel, Jarosław Jakubowski, 
Artur Nowaczewski, Jerzy Zalesiński, ks. Tomasz Cza-
piewski oraz ks. Franciszek Kamecki. 

Drugiego dnia Festiwalu w gościnnej sali widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka Kultury rywalizowali  śpie-
wający poezję oraz ci, którzy przygotowali programy 
poetycko-muzyczne, właściwie małe spektakle słowa 
i muzyki. Wcześniej jednak o istocie piękna w Pasier-
bowym ujęciu mówiła do młodych – ujmująco i przeko-
nująco – Maria Wilczek – prezes warszawskiej Fundacji 
im. Ks. Janusza St. Pasierba. Następnie odbyła się gala 
finałowa, podczas której wystąpili dwaj laureaci sprzed 
lat, wykonujący poezję śpiewaną: Tomasz Gul i Marcin 
Skrzypczak. Ich koncert zatytułowany „Śpiewamy (nie 
tylko) Pasierba” spotkał się z wielkim zainteresowaniem 
publiczności. 

Istotną cechą Festiwalu Ks. Pasierba jest stałe, pro-
fesjonalne i wymagające, ale też i życzliwe młodym 
ludziom jury. Na jego czele stoi wybitny aktor Jerzy 
Kiszkis, zaprzyjaźniony z pelplińskim LO od lat osiem-
dziesiątych XX w. Oprócz niego tworzą je: aktorka i pro-
fesor Akademii Muzycznej w Gdańsku Elżbieta Goetel, 
poeta ks. Franciszek Kamecki, polonistki Taida Sylka, 
Martyna Manuszewska i Izabella Janeczek, ks. Mirosław 
Kreczmański oraz wspomniana prezes Maria Wilczek.

Tegorocznymi laureatami Festiwalu zostali: Marce-
lina Widz ze Społecznego Gimnazjum w Kwidzynie, 
Konrad Mania z Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Tczewie, Weronika Jatkowska 
z I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdań-
skim. Natomiast I miejsce w kategorii programów po-
etycko-muzycznych wywalczył zespół starogardzkiego 
Publicznego Gimnazjum nr 3. Dzięki licznym donatorom 
przyznano również nagrody specjalne i wyróżnienia. 

W gali finałowej udział wzięli, oprócz laureatów, 
ich nauczycieli i dyrektorów szkół, m.in. wicestarosta 
tczewski Witold Sosnowski, przewodnicząca Rady Po-
wiatu Tczewskiego Barbara Kamińska, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Tczewie Krzysztof Korda, 
przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie Do-
rota Sakowska, przedstawiciele środowisk akademickich 
z prof. Tomaszem Tomasikiem z Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, prezes Banku Spółdzielczego w Skórczu Sła-
womir Flissikowski, a także współorganizatorzy: Elż-
bieta Wiśniewska – prezes Oddziału Kociewskiego ZKP 
w Pelplinie oraz Piotr Łaga – dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Pelplinie. Doskonałą puentą było wystąpie-
nie burmistrza Patryka Demskiego, który zapowiedział 
powstanie w Pelplinie ławeczki Ks. Janusza St. Pasierba. 
Pozostaje znaleźć stosowne miejsce i zdobyć fundusze. 
Może już za rok będziemy mogli usiąść obok poety.

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Festiwal im. ks. Janusza St. Pasierba 
po raz dwudziesty
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9 tys. ton 
wybudowanych w stacji 
Xingang w Chinach.
Chrzest jednostki odbył 
się 27 października 2009 r. 

Matka chrzestna Alicja Gajewska 
przy komputerowym centrum sterowniczym

Kapitan Józef Grzelak u steru „Kociewia”

Na urodzinach statku

Mirosław Pobłocki i Anna Rogosińska
na mostku kapitańskim 
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HISTORIA KOCIEWIA W PIGUŁCE

„Kociewie” 
na morzach i oceanach

Dokładnie w październiku 2015 roku minie 6 lat 
kiedy statek m/s „Kociewie” wypłynął na szero-
kie wody i promuje nasz region. Statek powstał 

w 2009 roku w chińskiej stoczni Xingang w Tjanjin 
dla potrzeb Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. 
Jest trzecim, po „Pomorzu” i „Kaszubach”, statkiem 
noszącym nazwę związaną z Pomorzem Gdańskim. 
Jego chrzciny odbyły się 26 października 2009 roku. 
Matką chrzestną „Kociewia” została Alicja Gajewska, 
dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie. Wyboru na tę za-
szczytną godność dokonali w specjalnym plebiscycie 
czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego”, a zatwierdziła 
go kapituła Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. 
Chrzestna „Kociewia”, występująca w ściśle określo-
nym stroju, za pierwszym razem celnie rozbiła bu-
telkę. Gdy atmosfera się rozluźniła, Alicja Gajewska 
zaprezentowała się w stroju kociewskim. Tczewianka 
na pamiątkę chrztu podarowała załodze materiały pro-
mocyjne z Tczewa i Kociewia, w tym m.in. drewniany 
krzyż z głową Chrystusa autorstwa kociewskiego arty-
sty ludowego Jerzego Kamińskiego z Barłożna. Warto 
przy tym wspomnieć, iż patronat nad m/s „Kociewie” 
sprawują, od 7 maja 2010 roku, oddziały kociewskie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Tczewa, Pelpli-
na i Zblewa. Ponadto w sali konferencyjnej na pokła-
dzie statku znajdują się pamiątki Kociewia, m.in. flagi 
regionu oraz Tczewa, obraz z panoramą grodu Sambo-
ra, a także szyjka od butelki szampana, którą rozbito 
w czasie chrztu w Chinach. 

Statek m/s „Kociewie” jest masowcem typu han-
dy-size o długości 190 m, szerokości 28,5 m, wy-
sokości bocznej 15,1 m, zanurzeniu 10,4 m i wadze 
9 tys. ton. Osiąga prędkość 14 węzłów. Posiada czte-
ry dźwigi pokładowe o udźwigu 30 ton i 5 ładowni, 
w których może pomieścić ładunek o wadze 37 tys. 
ton. „Kociewie” jest przystosowany do przewo-
zu rudy, węgla, nawozów, ziarna, fosfatów i innych 
ładunków masowych. Na wyposażeniu masowca 
znajdują się skomplikowane urządzenia elektronicz-
ne, nawigacyjne, antykolizyjne oraz zaawansowana 
technologicznie maszynownia. Statek jest pełnomor-
ski, ale pływa też po większych rzekach. „Kociewie” 
pływa pod banderą Wysp Bahama. Statkiem dowodzi 
dwóch kapitanów: Józef Grzelak i Krzysztof Wierz-
choń, a liczba załogi statku wynosi 20 osób i składa 
się z samych Polaków. 

Rejs dziewiczy statku okazał się nader szczę-
śliwy. W dniu 5 grudnia 2009 roku podczas rejsu 
do amerykańskiego portu Portland, niedaleko wy-
brzeży Kostaryki na Oceanie Spokojnym załoga 
„Kociewia”, pod dowództwem kapitana Krzyszto-
fa Wierzchonia, uratowała z tonącego katamaranu 

„Ebay” dwóch żeglarzy Herberta Kaplana z USA 
i Peruwiańczyka Wilfredo Fano Viacava.  

Niestety, niebezpieczne przygody nie ominęły i sa-
mego „Kociewia”. Podczas rejsu do Peru, gdy statek 
zawinął do portu, w nocy podpłynęły do niego dwie 
łódki z uzbrojonymi napastnikami. Wywiązała się re-
gularna strzelanina. Na szczęście wynajęta przez ar-
matora stateku ochrona odparła atak napastników. 

W ciągu 5 lat statek przepłynął około miliona mil 
morskich. Podczas swoich podróży, w grudniu 2014 
roku, statek zawinął do Polski na okresowy przegląd 
w gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta”, gdzie zo-
stał poddany zabiegom konserwacyjnym. Pobyt „Ko-
ciewia” w polskiej stoczni stał się okazją do spotkania 
matki chrzestnej Alicji Gajewskiej i prezydenta Tcze-
wa Mirosława Pobłockiego z kapitanem oraz załogą. 

Na końcu warto wspomnieć, że w chińskiej stoczni 
powstaje kolejny statek na zamówienie Polskiej Żeglu-
gi Morskiej, który będzie nosił nazwę „Tczew”. Z po-
mysłem takim do władz grodu Samboru zwrócił się Jó-
zef Grzelak. Włodarze Tczewa pozytywnie odnieśli się 
do tej propozycji i złożyli stosowne pismo do Polskiej 
Żeglugi Morskiej w Szczecinie, powołując się na istnie-
nie w Tczewie w okresie międzywojennym pierwszej 
Szkoły Morskiej. Władze PŻM pozytywnie przyjęły  
propozycję nadania statkowi nazwy „Tczew”. Wodo-
wanie statku jest planowane na kwiecień 2016 roku.

J. CH.

Statek posiada, oprócz wielu urządzeń 
elektronicznych, także komputerową mapę świata 

– mówił kapitan Józef Grzelak do prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego. 

Widzimy na niej nabrzeże stoczni w Gdyni. 
fot. Józef M. Ziółkowski
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BADANIE TOŻSAMOŚCI

TADEUSZ MAGDZIARZ

Zabytkowy kościół w Dzierżążnie

DZIERŻĄŻNO – to wieś wielodrożna, położona 
w odległości 2 km od Morzeszczyna.

Nazwa wsi wywodzi się od wyrazu „Dzierżęga”, 
określającego zespół roślin, rodzaj rzęsy i mchu wod-
nego, występującego niegdyś masowo w okolicznych 
bagnach. W XV wieku pojawiła się niemieckojęzycz-
na nazwa wsi – Gossilsdorf. W 1582 roku nazwa brzmi 
„Dzyerzązno”, w latach 1583-1780 używano nazwy 
„Dzierzążno”, po roku 1820 nazwę zmieniono na 
„Dzierondzno”. W latach 1939-1945 otrzymało nazwę 
„Schiersdorf”, aby nadać jej charakter germański. Po 
drugiej wojnie światowej przywrócono dawną nazwę, 
jednakże aż do roku 1980 nie była uregulowana w dro-
dze prawnej jej pisownia. Obecnie obowiązuje nazwa 
„DZIERŻĄŻNO”.

Na terenie wsi zarejestrowa-
no 13 stanowisk archeologicz-
nych. Podczas badań odkryto 
ślady osadnictwa, z wczesnej 
epoki żelaza (650 lat p.n.e.) oraz 
późnego średniowiecza (XIII-
XVI wieku).

Pierwsza wzmianka o osa-
dzie pochodzi z 1241 roku, ale 
lokacja wsi nastąpiła prawdopo-
dobnie między 1290 a 1308 ro-
kiem. Od roku 1309 Dzierżążno 
znalazło się w obrębie państwa 
krzyżackiego. Wieś położona 
jest na terenie silnie pofałdo-
wanym. Między wzniesieniami 
znajdują się liczne oczka wodne 
oraz kręte koryto rzeki Janki.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JA-
KUBA STARSZEGO APO-
STOŁA

Według legendy pierwszy 
kościół dawno, dawno temu za-
padł się pod ziemię. Jego miej-
sce pokrywało pastwisko, na 
które latem wypędzano bydło. 
Pewnego razu pasący się tu byk 
ryjąc w ziemi zaczepił rogami 
o dzwonnicę i wówczas rozległo 
się bicie dzwonów. Mieszkań-
cy wsi natychmiast przystąpili 
do dalszego kopania i po trzech 
dniach odkopali dawny, zapadły 
kościół. Legenda dodaje, że byk 
zjawia się tu co roku, w dniu, 

w którym dokonał dzieła odkopania, by o północy, 
skłaniając rogi ku ziemi, oddać kościołowi cześć. Tyle 
legenda.

Według niesprawdzonych jeszcze danych kościół 
istniał tu już w 1124 roku, a być może nawet w 1096. 
Na pewno kościół był tu w 1241 roku, ale został znisz-
czony przez Krzyżaków. Przyjęła się opinia, że kościół 
obecny, murowany z kamienia i cegły, jednonawowy 
w stylu gotyckim, pochodzi z XIV wieku. W czasie 
wojny trzynastoletniej (1454-1466) został częściowo 
zniszczony. Odbudowy dokonano w latach 1561-1584. 
W późniejszych latach był wielokrotnie przebudowy-
wany, przez co zmieniał swój wygląd. Największy 
remont odbył się w 1767 roku – data widnieje na cho-
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rągiewce. Kolejny, większy remont kościół przeszedł 
w 1923 roku – data też na chorągiewce. Wieża drew-
niana, zakończona hełmem pokrytym łupkiem pocho-
dzi z XVIII wieku.

Wyposażenie kościoła jest późnorenesansowe 
oraz późnobarokowe i pochodzi z końca XVII wieku. 
Wnętrze posiada strop płaski, drewniany, malowany 
w latach 1921-1922 przez artystę malarza Władysława 
Drapiewskiego z Pelplina. Na stropie, z lewej strony, 
umieszczone jest malowidło nawiązujące do legendy, 
a przedstawiające byka podczas odkopania kościoła. 
Drugie malowidło, po przeciwnej stronie, przedstawia 
scenę chrztu „Turka”, który według innego podania 
został ochrzczony w tym kościele.

Ołtarz główny renesansowy z XVI wieku z figurą 
patrona kościoła Świętego Jakuba. Odnowiony za pro-
boszcza ks. Jana Jażdzejewskiego.

Ołtarze boczne Matki Bożej Różańcowej oraz św. 
Józefa, ambona barokowo-rokokowa i chrzcielnica 
pochodzą z XVII wieku.

Ławy w stylu renesansowym z XVII wieku. Dwa 
barokowe feretrony, pochodzące z XVIII wieku przed-
stawiają św. Marię Goretti i św. Józefa z Dzieciątkiem. 
Atrakcją wnętrza, oprócz malowideł na stropie, są tak-
że malowidła na łuku prezbiterium, mające charakter 
ludowy. Nawa główna przykryta jest dachem dwu-
spadowym krytym dachówką. Na zewnętrznej ścia-
nie kościoła w jednej z wnęk umieszczona jest figura 
św. Józefa z Dzieciątkiem.

Cmentarz przykościelny wspominają już doku-
menty z lat 1583-1584. Pochowano na nim wielu za-
służonych dla kościoła i wsi mieszkańców. Spoczywa 
tu między innymi Piotr Gburek, którego akt fundacyj-
ny na rzecz kościoła z roku 1851 zachował się do dnia 
dzisiejszego. Pochowany jest tu również ks. Jan An-
hut, proboszcz parafii dzierżąskiej, który za życia dbał 
o kościół i wspierał uczącą się młodzież.

Kościół w Dzierżążnie wraz z cmentarzem i kost-
nicą wpisany jest do rejestru zabytków Nr 1000 z dnia 
25.05.1987 roku.

W centrum wsi istnieje świetlica wiejska i bibliote-
ka, przy których jest zagospodarowany teren zielony.
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PODRÓŻUJĄC PO KOCIEWIU

GRZEGORZ PIOTROWSKI

Podróże w wyobraźni:
linia kolejowa Skórcz – Starogard

c z ę ś ć   d r u g a 

JAK POWSTAWAŁA TA TRASA? OTWARCIE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW:
16.01.1871 Tczew – Starogard (25 km)
01.10.1902 Smętowo – Skórcz (15 km)
14.06.1903 Starogard – Skórcz 24 km

Oto i dworzec w Bobowie. Być może twórca 
systemu klocków Lego wymyślił go, patrząc 
na takie właśnie modułowe obiekty. Zunifi-

kowany budynek dworca kolejowego pojawił się na 
wielu lokalnych stacjach. Składa się on z trzech różnej 
wielkości „klocków”: gdy patrzymy od strony peronu, 
po lewej mamy poczekalnię, w środku – ustawioną do 
niej prostopadle największą i najwyższą bryłę, miesz-
czącą pomieszczenie kasowe na parterze i mieszkania 
na piętrze, zaś po prawej – usytuowany na osi pocze-
kalni magazyn towarowy. Łamane połacie dachowe, 
drewniane sterczyny na szczytach naczółków oraz ta-
kież ozdoby podtrzymujące połacie dachowe u szczy-
tów budynków nadają tym funkcjonalnym obiektom 
estetyczny wygląd. Efekt wizualny wzmacniają jesz-
cze typowe materiały konstrukcyjne, tj. czerwona, nie-
otynkowana cegła i ceramiczne dachówki. Dworzec 
w Skórczu również złożony jest z takich elementów, 
ale skrzydła budynku umiejscowione są odwrotnie niż 
w Bobowie. Od ponad stu lat setki takich ceglanych 

budowli tworzą część krajobrazu kulturowego Pomo-
rza, Wielkopolski, Warmii i Mazur.

My jednak możemy popatrzeć tylko na nieczynny 
już dworzec oraz schody na peron, rozpadające się i za-
słonięte trawą. Jeśli przypomnimy sobie, że to przez 
Bobowo miała biec linia Szlachta – Zelgoszcz – Mo-
rzeszczyn, omijając Skórcz, być może skonstatujemy, 
iż dzisiaj żadna lokalna społeczność nie angażuje się 
tak bardzo w walkę o to, by linia kolejowa nie odcinała 
miejscowości od magistrali. Sto lat minęło, wszystko 
się zmieniło? Chyba jednak nie...

Po krótkiej medytacji możemy ruszać przed siebie. 
Od zachodu jezioro i wzgórze wyróżnia się na płasz-
czyźnie pól. Przed nami widok na tory między nasypa-
mi. Jezioro to poprzedza łąka. Podobna łączka oddzie-
la z prawej strony kolej od szosy. W wąwozie tor bieży 
ostro w prawo, co wstecz daje widok całkiem malow-
niczy. Zakrętem wbijamy się pod betonowy wiadukt. 
Z lewej strzeże go postawiony na skarpie rosochaty 
klon, natomiast pod nim i za nim prawdziwy las. Wia-
dukt ma nowoczesną konstrukcję i stoi przy słupku 
„11,8”. Dalej istna Amazonia, chociaż środkiem szlak 
jest wydeptany. Puszcza kończy się po dwustu metrach 
i wtedy z lewej widać gospodarstwo i kilka nowych 
domów, z prawej aż pod las rozciąga się pole. Nowe 
domy są tłem dla jeziora, a za prawym ramieniem 
z pola sterczą wierzchołki drzew przy polnej drodze. 
Trawa na torze jest bardzo wysoka, pięciorniki mają 
chyba metr. A na deser coś prosto z cyrku albo raczej 
z obozu rangersów – jeździec z laską, dosiadający po-
tłuczonego „komarka”, równie posuniętego w latach 
jak on. 

Z lewej na tor wdzierają się trzciny. W tęż stro-
nę szykuje się zakręt, a tymczasem po prawej domy 
przycupnęły jak gromada grzybów pod lasem. Dwie-
ście, może trzysta metrów stąd po lewej szumi droga 
ze Skórcza do stolicy powiatu. Na tym odcinku (12,3) 
stoi ostatni chyba słup. Zakręt na skarpie z lewej ogra-
nicza liściasty żywopłot, z prawej zaś pole zmaga się Okazały dworzec – Bobowo Pomorskie
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z lasem. Placki z lasem dekorują też pola po lewej przy 
„12,5”. Widać wciąż szosę. Przed nami dwa jęzory 
lasu podpełzają do szyn koło przejazdu na prostej przy 
„12,7”. Na przejeździe zaś dzwoneczki, samotny klon, 
„Waldeslust” i dziewanny przy drodze do Smoląga, 
z którego mężny Gotszalk pochodził. Nic dziwnego, 
że słońce w ten pochmurny dzień właśnie w tym miej-
scu chce się przebić, że krążą tu pszczoły i trzmiele. 
Dalej tor wiezie nas znowu w pole. Po lewej olszyna 
z ohydą w tle, a przy „12,8” biegniemy prosto w hory-
zont. Las po lewej nie może się zdecydować na odej-
ście, jego pobratymca spotkany po chwili po lewej. 
Trawy rzedną, po prawej widok na łąkę, po lewej stoją 
domy. Z oczka w olszynie wybiega głęboki rów, któ-
rego prawa odnoga wpada do stawu wygrzebanego na 
łące. Przy „13,1” na skraju łąki mamy przejazd i drogę 
w prawo do Grabowca. Teren po lewej jest i podmo-
kły, i pagórkowaty. 

Nic dziwnego, że cała okolica tej linii kolejowej 
wprost naszpikowana jest śladami prehistorycznych 
osad i cmentarzysk. Po paleolitycznych łowcach reni-
ferów sprzed dwunastu tysięcy lat pozostały co prawda 
tylko ułamki ostrzy strzał i oszczepów, ale już rolnicze 
ludy ceramiki wstęgowej zostawiły nam sporo ładnie 
ozdobionej gliny. Najciekawszymi zabytkami są chy-
ba te mające ponad dwa tysiące lat wytwory ludów 
kultury pomorskiej. Mowa tu oczywiście o popiel-
nicach twarzowych, używanych do celów pogrzebo-
wych. Były to gliniane, baniaste naczynia z wysoką 
szyjką, na której umieszczano odwzorowane w gli-
nie oczy, usta, uszy. Wnętrze takiego naczynia kryło 
spopielone szczątki ludzkie, nasi przodkowie czcili 
bowiem magiczną moc Słońca (a więc i ognia) oraz 
Księżyca (wody). Informują nas o tym ryty symbolicz-
ne, umieszczane na zewnątrz urny. Na jednej z nich 
kropkowane kręgi (symbole Słońca), sierp (Księżyc), 
obwiedzione okręgiem możemy odczytywać jako znak 
kosmicznego kołowrotu życia i śmierci. Wzmacniają 
ten przekaz motywy wozu i jadącego na nim herosa 
oraz symbole drzewa życia, również obecne na urnach, 
np. tej z Grabowa. Nasza podróż chyba jednak nie wie-
dzie w zaświaty.

Dla pewności wracamy na tor. Korzystając z na-
szego zamyślenia, strumień przeszedł na prawo, gdzie 
oczekuje go jeziorko. Kolejny pagórek przy „13,3” 
ominiemy więc z prawej strony, robiąc szeroki łuk 
w lewo. Z prawej mamy wtedy łąki, pola i dach. Nadal 
nie zauważymy słupów telefonicznych. Po prawej ko-
lejne pole zjeżdża na łąkę przy „13,5”, z przodu kolej-
ny lasek (nieco z lewej) i świecący kształt elewatora 
w odległym jeszcze Jabłowie. Powoli mijamy domy 
stojące przy szosie z lewej, dalej ów las i elewator. 
Poza tym robimy łuk w prawo i widzimy z lewej w le-
sie nowoczesną rezydencję, wstecz zaś krajobraz typo-
wy dla Pojezierza Starogardzkiego. Po prawej kolejna 
skarpa z polem, a z przodu przejazd. Szutrowa droga 
wiedzie w prawo. Potem widzimy topolę pieniącą się 
na wietrze z lewej strony torowiska, z prawej zaś ru-
inę gospodarstwa pod rozczochraną brzozą. Za nami 
słońca promyk. Z lewej pola schodzą w dół, z przodu 
perspektywa na elewator i jar, z prawej zaś pola i las 
przy „14,2”. No tak – pójdź słońce do ziarna! Zasko-
czyliśmy żurawie na łączce. Tor natomiast wcina się 
w krajobraz fałdzisty. Po prawej domy stoją pod lasem. 
Bujają się tu jaskółki, kraczą kruki, ze środka wąwozu 

widać domy, a w nim motyle. Wyjście z ziemnej szcze-
liny okolone jest polami. Pola z lewej podbiegają do 
nasypu, na którym leżakują cysterny, a tor robi kolejny 
łuk w lewo. Z prawej mamy w tym czasie pola i łąki 
oraz olszynę pod Jabłowem. Wielkie stalowe cielska 
leżą tu już ze dwadzieścia lat (gdy jeździł tędy pociąg, 
one już korodowały pod chmurką). Poruszamy się po 
wysokim nasypie, przybywa powoli torów. Elewator 
stoi dumnie i gra swoją melodię. W jego cieniu paru 
mężczyzn tak jak w schyłkowym PRL-u udaje pracę. 
Teraz trzy tory idą równolegle do płotu elewatora, dwa 
z lewej wyglądają na używane, na naszym stroszą się 
groźne, suche badyle. 

Teraz pusty plac po dworcu w Jabłowie (zburzonym 
w 2004 roku), wjazd do elewatora i po prawej droga 
obsadzona drzewami. Przed dworcem są już tylko dwa 
tory, a i one zbiegną się w jeden tuż przed przejazdem 
drogowym. Na tym zaś przejeździe po lewej od wielu 
lat straszy gargamel… W tle jest nowa szkoła z ogrom-
ną halą sportową. Po lewej też stronie przejazdu drze-
wa zasłaniają gotycki kościółek na wzgórzu i cmentarz 
z okazałym grobowcem familii Jackowskich. A my 

Krajobraz Pojezierza Starogardzkiego

Rozjazdy pod elewatorem w Jabłowie Pomorskim
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tymczasem między nasypami wędrujemy prosto w po-
la, po lewej mając bloki i ogródki tutejszego dawnego 
PGR-u, a po prawej – łąkę wśród pól. Z tamtej strony 
wije się też polna droga, dlatego odbijemy w lewo, 
rzucając jeszcze okiem za siebie i widząc, że przed 
chwilą tor kierował nas w prawo. Ostatni zakręt jest 
dość długi (400 m) aż do słupka „16,5”. Tu jest prze-
jazd, na którym z lewej straszy były PGR. Już po raz 
drugi wspominamy tę instytucję. Młodszym trzeba 
chyba objaśnić, czym były Państwowe Gospodarstwa 
Rolne. „Pegeery” miały rolnikom w czasach Polski 
Ludowej pokazywać zalety gospodarki socjalistycz-
nej. Pracowników nie przyciągały obietnicą wyso-
kich zarobków, ale za to gwarantowały bardzo tanie 
mieszkania w blokach, działki pracownicze, paszę 
dla zwierząt hodowlanych, deputaty mleka, kartofli, 
węgla. Praca odbywała się w systemie ośmiogodzin-
nym, nie trzeba było posiadać wysokich kwalifikacji 
zawodowych, ani też wykazywać się kreatywnością. 
To bezpieczeństwo socjalne niekiedy okazywało się 
demoralizujące. Pracownicy nierzadko sprzedawa-
li spółdzielcze paliwo, części zamienne do maszyn, 
narzędzia, pasze rolnikom indywidualnym, zysk za-
garniając dla siebie. Państwowa propaganda pokazy-
wała PGR-y jako symbol nowoczesności i przez kilka 
dekad nikt nie przejmował się faktem, że większość 
z nich była niewydajna ekonomicznie. Nikogo nie 
poruszało powszechne marnotrawstwo, chaos, za-
niedbanie, fatalne zarządzanie i olbrzymie straty, do 
których należało także doliczyć coroczne gigantycz-
ne dopłaty z budżetu państwa. Nic dziwnego, że Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne masowo upadały w la-
tach 90. ubiegłego wieku, gdy wprowadzono reformy 
wolnorynkowe. Inna sprawa, że tysiącom ludzi z dnia 
na dzień świat usunął się spod nóg. Nie dowiemy się 
już, czy kilkanaście lat temu można było znaleźć inne 
rozwiązanie tej kwestii.

 Wracamy więc na kolejowy szlak. Trawa na torze 
staje się rzadka i niziutka, ale w ogóle nie ma słupów. 
Po lewej równoległą wyznaczają dwie linie energe-
tyczne, z prawej pola, z lewej pola z dodatkiem lasu. 
Niebo od zachodu straszy nas wiatrem i zapowiedzią 
burzy lub deszczu. A jesteśmy dopiero przy 16,9 ki-
lometrze szlaku. Z prawej tor ociera się o bagno, da-
leko z lewej wloką się samochody na drodze woje-
wódzkiej „222”. Teraz okrąg olszyny z lewej i zakręt 
w prawo, cyfra „71” na podkładzie, zakręt w lewo, 
słupek „17,5”, jezioro z łabędziami po lewej (na wy-
sokości nowej stacji paliw w Jabłówku). Gdy nadal 
skręcamy w lewo, oglądamy garby i zbocza pól, a po 
chwili drogę do Owidza pod kasztanowcami. Z prze-
jazdu widać zawijas w prawo i lewo, a wstecz jakby 
pasmo gór. W Owidzu, gdyby dało się tam dojechać 
pociągiem, warto byłoby się zatrzymać, by zwiedzić 
malownicze wzniesienie w zakolu Wierzycy, na któ-
rym ponoć w XI wieku znajdowało się grodzisko. 
Dzisiaj tajemnicę historii skrywają gęsto rosnące tam 
drzewa, a szczyt stanowi atrakcyjną platformę wido-
kową na meandrującą rzekę. Kiedyś jej imieniem na-
zwano nawet jedno ze słowiańskich plemion, ale dziś 
niestety chyba musimy przyznać rację tym, którzy 
uważają, ze Geograf (i szpieg) z Bawarii w IX wieku, 
pisząc o „Wierzyczanach” („Uerizane civitates X”), 
chciał opisać lud mieszkający nad Wartą, czyli raczej 
„Warcian”. 

Nasz szlak wiedzie między nasypy. Po zakręcie 
w prawo odbijamy w lewo i na łuku widzimy jakąś 
firmę spedycyjną za jeziorem, nad którym krąży 
błotniak stawowy. Płot firmy niemal dotyka szyn, na 
szczęście my odbijamy gwałtownie w prawo, jakby 
odepchnięci. Widać już potężną elektrociepłownię, 
po lewej zaś drewnianą bramkę na łące pełnej krów. 
Mżawka gęstnieje, krajobraz też – przy „18,9” to 
już typowy industrial. Leży tu sporo pustych sko-
rup ślimaczych – jakby ślad po francuskim desancie. 
Przed nami górskie zbocze z polem po prawej stronie 
i kominami Owidza przy „19,2”. Odbijamy znowu 
w prawo, po lewej zostawiając łąkę przemysłową. 
I nagle w trawie po lewej pojawia się drugi tor, bo 
pełzniemy w deszczu koło oczyszczalni ścieków. Tor 
po lewej wspina się wyżej od naszego, za chwilę po-
jawi się kolejny – jeszcze wyższy. Oto zaczynają się 
przedmieścia, a z prawej łąka przy Drodze Owidz-
kiej. Najwyższy z torów nasypem kieruje się w lewo, 
pozostałe dwa biegną ku zwrotnicy przy „20,0”. Po 
lewej niezbyt jest pięknie. Powoli zbliżamy się do 
kolejnego dworca, mając z prawej dolinę Wierzycy 
i stare domy.

Rampa przed dworcem Starogard Przedmieście 
jest kompletnie zapuszczona. Z peronu widać przejazd 

Górskie zbocze za Jabłowem

Tu była kiedyś stacja Starogard Przedmieście
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do Owidza, fabryczki i warsztaty z prawej, tęskniące 
za dworcem, pociągami i pasażerami lipy z lewej. Po 
budynku dworca została wymowna luka od 2004 roku. 
O tym, że był tu dworzec (zwany „małym”) świadczą 
już tylko budynki kolejowe i pętla autobusowa. No 
i oczywiście wiekowe drzewa, którym jeszcze żaden 
szalony pilarz nie poucinał konarów. Jeszcze nie do-
tarła tu straszliwa moda na kaleczenie naszych nieru-
chomych braci. To piękne określenie można znaleźć 
w opowieściach popularyzatora archeologii Zdzisława 
Skroka. Przypomina on, że nasza słowiańska praojczy-
zna znajdowała się gdzieś na leśno-bagiennych ostę-
pach Polesia, pośród puszcz. Najdłużej ze wszystkich 
europejskich plemion żyliśmy pośród lasów i ten fakt 
do dziś jest żywy w naszej mentalności. Przodkowie 
wręcz czcili drzewa, tym bardziej smucić musi fakt, że 
koszmarne kikuty pni, pozbawionych bocznych gałęzi, 
szybko znajdą entuzjastów wśród tak wielu włodarzy 
miast czy zarządców cmentarzy.

Dla poprawy nastroju zostaje nam jeszcze końco-
wy odcinek trasy. Przejazd otwiera ciąg hurtowni i ma-
gazynów po prawej, po lewej ciągnie się skład opału 
i materiałów budowlanych za płotem z białej cegły. 

przejazdem w dzielnicy magazynów hałdy piachu i ów 
komin z lewej. Na zakręcie w lewo sterczy semafor. 
Magazyny z prawej kończą się nieco szybciej, niż te 
z lewej (tu jest też suwnica). Z prawej na torze z Tcze-
wa toczy się pociąg towarowy. Niespodziewanie przy 
słupku „23,0” zaczyna się kilkudziesięciometrowy od-
cinek z drewnianymi podkładami. 

Łuk toru cały czas zmierza w lewo aż pod wiadukt, 
którego wierzchołkiem samochody pędzą do Gdańska 
przez Straszyn. Teraz stoją pod nim cysterny, widać też 
budynek dawnej Fabryki Mebli Okrętowych FAMOS. 
Mijamy skład opału z lewej, drugi tor, tory tczewskie 
z prawej, nastawnię po lewej, spod której wyskaku-
je zając. Przed nami plątanina szyn. Po lewej rozpa-
da się powoli mały ceglany posterunek, działa rampa 
z suwnicą, dworzec PKS z lewej, magazyny, skład 
opału przy torze, widać już perony dworca Starogard 
Gdański. Ponieważ królewskie miasto leży na szlaku 
kolejowym Piła – Chojnice – Tczew, będącym skró-
tem wobec pierwotnej magistrali Berlin-Piła – Byd-
goszcz – Tczew – Królewiec, budynek stacyjny jest 
bardzo okazały. Jak prestiżowym był niegdyś miej-
scem, niech świadczy choćby fakt, że na dworcu mie-
ściła się pracownia fotograficzna. Tak wynika z opisu 
zdjęcia z października 1933 roku. To zwykły portret 
rodzinny na tle jednokolorowej kotary. Widoczny na 
nim pięćdziesięcioletni mężczyzna z sumiastym wą-
sem, w garniturze, kamizelce i trzewikach dość po-
sępnie pozuje przed aparatem. Po lewicy ma chłopca 
w uczniowskim mundurku, drugiego w takim samym 
stroju po prawej. Obydwaj młodzieńcy mają fryzury 
obcięte na pazia. Dostojna małżonka domyka szereg 
siedzących po prawej stronie mężczyzny. Za nimi stoją 
dwaj młodzi mężczyźni w białych koszulach, z kołnie-
rzami wyłożonymi na marynarki. Jeden z nich, tak jak 
ojciec, umyka wzrokiem w lewo. Wszyscy pozostali 
dość smutno patrzą wprost w obiektyw aparatu. Może 
boją się, że wszystko czas pochłonie i niepamięć? Nie 
mamy czego się obawiać. Przecież to w Starogardzie 
niegdyś działał Florian Ceynowa, wołający: „Budźta 
śpiących!”.

Most nad Wierzycą

No i panorama miasta, pełna kominów po lewej. Przed 
nami most na Wierzycy i widoki z niego w prawo (na 
rzekę, która jakby zawraca) oraz w lewo, gdzie widać 
tylko kościół św. Katarzyny przy Rynku. Most nieźle 
prezentuje się z drugiej strony. Teraz po łuku porusza-
my się nasypem w prawo, z lewej drugi nasyp prze-
mieni się wkrótce w ogródki działkowe. Przy 22,1 ki-
lometrze rzeka z prawej robi pętlę, zanim spłynie do 
Owidza i Gniewa. Zaraz za łąką z prawej i działkami 
z lewej sterczy nad torem kolorowy wiadukt. Za nim 
krótki wąwóz, za to z pojedynczym słupem! Na skar-
pie po lewej garaż z szarych pustaków i nowoczesne 
biura. Tor jest czysty i chyba sporadycznie używany. 
Za działkami z prawej wyrastają maszty linii wysokie-
go napięcia, z lewej bloki i wysoki komin. Łuk w lewo 
odkrywa zaplecza hurtowni, a z prawej błyszczy bagni-
ste jezioro Kochanka. Po lewej kolejne bloki, z prawej 
nowe osiedle. Przed nami jeden z nielicznych znaków 
tym na szlaku. Tor pochyla się w lewo, za betonowym 

Starogard Gdański – główne wejście dworcowe
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Budując tożsamość
Z Arkadiuszem Kazańskim 

o kociewskich strukturach „Solidarności” 
w 35. rocznicę ich powstania rozmawia Marcin Kłodziński

Łukasz Kamiński w jednym ze swoich tekstów wskazuje, iż: „lata osiemdziesiąte były jednym z najważniej-
szych okresów w obfitującej w dramatyczne wydarzenia historii Polski lat XX w. W wyniku bezprecedensowej fali 
strajków powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy >>Solidarność<<, który skupił miliony Polaków. 
Po kilkunastu miesiącach komunistyczna władza podjęła próbę zniszczenia ruchu, wprowadzając stan wojenny. 
Ostatecznie jednak >>Solidarność<< zwyciężył, system komunistyczny załamał się nie tylko w Polsce, ale także 
w innych państwach bloku sowieckiego”. Trudno polemizować z tezą, iż to protesty społeczne z sierpnia 1980 
roku stały się jednym z kół zamachowych zmian, które doprowadzą do przemian demokratycznych końca lat 
osiemdziesiątych. Często jednak postrzegamy je prawie wyłącznie w kontekście wydarzeń z Trójmiasta i samej 
Stoczni Gdańskiej, zapominając jednocześnie o setkach, jeżeli nie tysiącach zakładów pracy, które przyłączając 
się do strajków silnie wspierały postulaty zmian, a także popularyzowały ich idee w lokalnych społecznościach. 
Zwykle ich udział w tym niebywałym zwycięstwie jest ograniczany do wartości cyfrowej zawartej w zestawieniu 
statystycznym. Nasz rozmówca stwierdził przed kilkoma laty, choć trochę w innym kontekście, że strajk 1980 roku 
współtworzyli ludzie, którzy pozostali w cieniu. O wydobycie z cienia kociewskiego epizodu tych wydarzeń popro-
siliśmy Arkadiusza Kazańskiego, historyka i pracownika gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

M.K.: Pierwszy raz spotkaliśmy się, jeżeli mnie 
pamięć nie myli, 5 lat temu. Przez te wszystkie lata, 
a było ku temu wiele okazji, nie zapytałem Pana 
o jedną kwestię, od której powinniśmy zacząć naszą roz-
mowę. Co sprawiło, że poświecił Pan praktycznie cały 
swój dorobek naukowy na badanie dziejów regionalnych 
struktur „Solidarności”?

A.K.: Nie da się odpowiedzieć na to pytanie w jed-
nym zdaniu. Złożyło się na to kilka przyczyn. Pierwszą 
z nich są kwestie zawodowe. Gdy zostałem przyjęty 
do IPN postawiono przede mną zadanie opracowania 
do powstającej Encyklopedii Solidarności haseł osobo-
wych i rzeczowych dotyczących Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Chodziło m.in. o to, aby umieścić 
w niej te wszystkie osoby, które nie są tak powszechnie 
znane jak Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, czy An-
drzej Gwiazda, a które zasłużyły się w pewien sposób 
w działalności „solidarnościowej”. W sumie napisałem 
ponad pięćset takich haseł. A w tym roku drukiem ma 
się ukazać III tom „ES”. Następnie, również w ramach 
obowiązków służbowych, otrzymałem polecenie napisa-
nia syntezy historii Regionu Gdańskiego „Solidarności” 
(współautorstwo z Leszkiem Biernackim; ukazała się 
w 2010 r.), czego efektem było powstanie m.in. dwóch 
monografii – Sierpień 1980 roku w Gdyni oraz „Konty-
nuowali działalność związkową..”: sądzeni z powodów 
politycznych w województwie gdańskim (1981-1983), 
których jestem współautorem. Jestem także autorem 
publikacji poświęconej osobom internowanym w sta-
nie wojennym z województwa gdańskiego. Ponadto 
pracuję nad pracą doktorską opisującą funkcjonowanie 
Regionu Gdańskiego w latach 1980-1981, która – mam 
nadzieję – będzie klamrą spinającą cały mój dotychcza-
sowy dorobek badawczy w tej materii. Odpowiadając 
na to pytanie nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednej, 
istotnej przyczynie, a mianowicie, że zawsze czułem się 

związany z Regionem Gdańskim. Mój ojciec pracował 
w Stoczni Gdańskiej. Pamiętam sierpień 1980 rok, gdy 
podczas strajku był tam po drugiej stronie płotu, jego in-
ternowanie w stanie wojennym, a także wizyty Służby 
Bezpieczeństwa w mieszkaniu. Widziałem manifestacje 
„solidarnościowe” rozbijane przez milicję. Jako uczeń 
8 klasy szkoły podstawowej „załapałem” się na strajki 
majowe w 1988 roku, a potem, już jako licealista, na 
sierpniowe. Pamiętam czerwcową pielgrzymkę Jana 
Pawła II do Trójmiasta i mszę świętą na Zaspie, która 
zrobiła na mnie duże wrażenie. Nie mogę jakoś się od 
tego odciąć, bo to wrosło we mnie. To również sprawa 
tożsamości. Ja jestem w pierwszym pokoleniu gdańsz-
czaninem. Moi rodzice i dziadkowie przyjechali spod 
Lwowa i z Polski centralnej. W związku z czym szukam 
w ogóle związków z miejscem zamieszkania i miejscem 
urodzenia. Próbując odnaleźć się w Gdańsku, poznać go 
dla samego siebie, żeby poznać jakoś swoją tożsamość. 
Odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim w ogóle jestem? 
Mam nadzieję, że jakoś mi pomaga w tym moje zaanga-
żowanie historyczne.

M.K.: Powszechnie w historiografii uznaje się, iż 
w dużej mierze pierwszymi architektami ruchu społecz-
nego, który powstał latem 1980 roku, byli działacze Wol-
nych Związków Zawodowych Wybrzeża, tacy jak m.in. 
małżeństwo Gwiazdów, Anna Walentynowicz, Krzysztof 
Wyszkowski i Bogdan Borusewicz. Jak Pan ocenia wpływ 
ich działalności na rozwój świadomości kociewskiego 
społeczeństwa, która doprowadziła do wybuchu strajków 
w 1980 roku.

A.K.: Muszę przyznać, że mam tu wątpliwości. 
Z różnych relacji osób, które mieszkały i pracowa-
ły m.in. na terenie Tczewa oraz Starogardu, wynika, iż 
miały one znikomy kontakt z przedsierpniową opozycją. 
A zdecydowana większość spośród tych, którzy w sierp-
niu strajkowali nie miała żadnego kontaktu. Nie czytano 
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powszechnie Biuletynu Informacyjnego KOR, czy też 
wydawanego przez WZZ Wybrzeża Robotnika Wybrze-
ża. Dysponujemy relacją Mieczysława Śliwki z „Polmo” 
(dziejszy Eaton), który stwierdza w niej, że zdobywał 
2-3 egzemplarze Robotnika Wybrzeża, po czym rozdzie-
lał je między swoich zaufanych kolegów na wydziale 
w „Polmo”. Ten krąg wtajemniczonych nie mógł być 
duży. Sam Śliwka w swojej relacji, opisując sytuację 
w Tczewie przed sierpniem 1980 roku, stwierdza, że: 
„nawet mi się nie marzyło, że coś takiego, jak opozycja 
w Tczewie działa. Nie wiedziałem nawet, że coś takie-
go w Tczewie jest, jakaś opozycja”. Podobna sytuacja 
była w Starogardzie Gdańskim. Jan Ossowski, jeden 
z liderów strajku w starogardzkim „Famosie” w sierpniu 
1980 roku, wspomina, że nie było kontaktu z opozycją. 
Ta nie funkcjonowała w świadomości innych ludzi, czy 
też w obiegu publicznym. Trudno w związku z tym po-
wiedzieć o wpływie opozycji przedsierpniowej na świa-
domość kociewskiego społeczeństwa. Sam Ossowski 
wspomina, że dzięki pracującemu w Kwidzynie koledze 
otrzymywał kilka egzemplarzy biuletynów korowskich, 
które rozdawał 1-2 kolegom w pracy, bądź wkładał 
w sklepie samoobsługowym na dno koszyka, co po-
zwalało na rozpowszechnienie ich wśród jego klientów. 
Zasięg tych działań nie był jednak duży. Brak szerszych 
kontaktów z opozycją nie był jednak cechą charaktery-
styczną tylko dla Kociewia. Analogiczna sytuacja wy-
stępowała, co potwierdzają wspomnienia i relacje cho-
ciażby liderów strajków z sierpnia 1980 roku, w bardzo 
wielu zakładach pracy na terenie Trójmiasta. Zasięg 
działalności WZZ można, moim zdaniem, ograniczyć do 
Stoczni Gdańskiej, gdzie pracowała Anna Walentynowicz, 
a także „Elmoru”, gdzie zatrudnieni byli Gwiazdowie. 
W Stoczni Północnej czy też gdańskiej „Remontówce”. 
Ale to też były jednostki. Sytuacja ta niekiedy zmienia-
ła się dopiero po sierpniu 1980 roku. Mogę podać tu 
przykład Mariana Piekarskiego, mieszkańca Tczewa, 
a pracującego w pruszczańskim „Techmecie” oraz 
współpracownika Bogdana Borusewicz, który udostęp-
nił Andrzejowi Kaszubie, swojemu szwagrowi i jednemu 
z liderów tworzącej się w tczewskim „Polmo” „Solidar-
ności, powielacz z zasobów WZZ.

 M.K.: W dużym uproszczeniu uznaje się dość po-
wszechnie, że bezpośrednią przyczyną zrodzenia się na-
strojów społecznych, które zapoczątkowały w sierpniu 
1980 roku otwarty sprzeciw przeciwko polityce władz 
komunistycznych, była ogólnopolska fala strajków z lip-
ca 1980 roku. Czy kociewskie zakłady pracy włączyły się 
w lipcową akcję protestacyjną.

A.K.: Największym zakładem na Kociewiu, który 
w lipcu 1980 roku przerwał pracę była Fabryka Prze-
kładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie. Bezpo-
średnią przyczyną wybuchu strajku, który trwał od 2 do 
3 lipca 1980 roku, było nagłe wywieszenie w stołówce 
zakładowej i bufecie nowego, wyższego cennika na wy-
roby mięsne i garmażeryjne. Podwyżki sięgały rzędu 
50-70%. W odpowiedzi pracownicy „Polmo” sponta-
nicznie przerwali pracę i ogłosili protest. Bardzo szybko 
na te wydarzenia zareagowały lokalne władze. Do za-
kładu przyjechał m.in. prezydent miasta Czesław Glin-
kowski, I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Jan Król 
oraz dyrektor „Polmo” Andrzej Jędykiewicz, którzy byli 
w kontakcie z Tadeuszem Fiszbachem, I sekretarzem Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Próbowali za-
łagodzić sytuację, ale robotnicy domagali się natychmia-
stowego cofnięcia podwyżki cen, a także podniesienia 
swoich uposażeń. Po naradach w „Polmo” i w Gdańsku, 

rzeczywiście podjęto decyzję o cofnięciu podwyżki oraz 
o przejściu na wyższą tabelę płac. Ponadto, w związku 
z fatalnym zaopatrzeniem w mięso i jego przetwory, wo-
jewoda gdański zapewnił, że Tczew otrzyma dodatkową 
pulę przydziału mięsa i masła w wysokości około 15 ton, 
a także zadecydowano o zwiększeniu ilości czynnych 
sklepów mięsnych w każdą wolną sobotę.

M.K.: 14 sierpnia 1980 roku rozpoczyna się strajk 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, który uznaje się za po-
czątek tzw. „wydarzeń sierpniowych”. Wkrótce fala pro-
testów ogarnęła cały kraj. Kiedy i w jaki sposób zakłady 
pracy na Kociewiu włączają się w akcję protestacyjną? 

A.K.: W Starogardzie Gdańskim większość zakładów 
stanęła w poniedziałek 18 sierpnia. Wśród nich te naj-
większe, jak „Famos”, Nadbałtyckie Zakłady Przemysłu 
Skórzanego „Neptun”, PKS oraz Huta Szkła. Z najwięk-
szych starogardzkich zakładów tylko produkująca leki 
„Polfa”, ze względu na charakter produkcji, nie stanęła. 
Z tego względu w Starogardzie w niektórych kręgach 
nadal pracowników „Polfy” nazywa się „łamistrajkami”. 
W Tczewie, chyba najszybciej stanęły komunikacja miej-
ska i PKS. Strajkowały również m.in. Stocznia Rzecz-
na oraz Meblarska Spółdzielnia Robotnicza „Jedność”. 
Skomplikowana sytuacja natomiast była w największym 
tczewskim zakładzie – „Polmo”. Mieczysław Śliwka 
wspomina, że robotnicy byli zadowoleni po ustępstwach 
uzyskanych w wyniku lipcowego strajku i dopiero póź-
niej włączyli się w sierpniową akcję protestacyjną. Swo-
je postulaty przedstawili dopiero 18 sierpnia. Delegacja 
„Polmo” podjęła nawet rozmowy w gdańskim Urzędzie 
Wojewódzkim z wicepremierem Tadeuszem Pyką, któ-
ry przyjechał po to by m.in. rozbić jedność strajkują-
cych zakładów. Były to groźne rozmowy. Uczestniczyli 
w nich również przedstawiciele Stoczni Północnej i in-
nych dużych zakładów Trójmiasta. Negocjacje te jednak 
nie dały rezultatu i „Polmo” 22 sierpnia już stanęło. We-
dług relacja Śliwki, po podjęciu decyzji o rozpoczęciu 
strajku pojawiła się kwestia wyboru przewodniczącego 
Komitetu Strajkowego. Ostatecznie wybór padł na, jesz-
cze wówczas mało znanego, inżyniera Andrzeja Kaszu-
bę, który pracował w „Polmo” od 1976 roku. Nastąpiło 
to 22 sierpnia, czyli już osiem dni od rozpoczęcia strajku 
w Stoczni Gdańskiej. Musimy jednak przy tym pamię-
tać, że inaczej się strajkuje w samym centrum Gdańska, 
czy Gdyni, przy Stoczni Gdańskiej, gdzieś w centrum 
strajkowym, a inaczej, zwykle dużo trudniej, poza du-
żymi ośrodkami miejskimi. Widać to było w Pelpli-
nie lub Gniewie, gdzie największe zakłady pracy, jak 
np. gniewska „Fama” i pelplińska Cukrownia i Fabryka 
Kwasu Cytrynowego, przyłączyły się do akcji strajkowej 
w ostatnich dniach sierpnia. Postawiono tam postulaty, 
a także przerwano na chwilę pracę, aczkolwiek po roz-
mowach z dyrekcją i władzami partyjnymi, które obieca-
ły podwyżki, protest przerwano. 

M.K.: Kierujący gdańskim strajkiem, by skonsolido-
wać siły, a także by utrudnić władzom komunistycznym 
rozbicie protestów, powołują 16 sierpnia 1980 roku Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na 
czele. Gremium to już następnego dnia ogłasza słynne 
21 postulatów. Czy na Kociewiu powstało również jakoś 
ciało, które lokalnie kierowało akcją strajkową?

A.K.: Na Kociewiu nie było takiego ciała. Ważną rolę 
jednak w sierpniu odgrywały duże zakłady pracy, jak np. 
starogardzkie „Famos” i „Neptun”. Zwykle stawały się 
swojego rodzaju centrami strajkowymi. Często to wła-
śnie liderzy strajków w tych zakładach prowadzili akcją 
konsolidacyjną, ważną dla powodzenia protestów w mia-
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stach Kociewia. Nie było to jednak takie proste. Mogę 
tutaj podać przykład starogardzkiego „Famosu”. Po roz-
poczęciu strajku, 18 sierpnia, postanowiono wybrać de-
legata do MKS w Stoczni Gdańskiej, którym został Jan 
Ossowski, młody, 22 letni, chłopak. Z racji swojej funkcji 
często jeździł właśnie do Gdańska, przekazując najnow-
sze ustalenia. Kiedy pewnego dnia, jeszcze na początku 
strajku, wrócił ze Stoczni Gdańskiej do starogardzkiego 
„Famosu”, dowiedział się, że tamtejsi pracownicy po-
rozumieli się z dyrekcją zakładu w sprawie postulatów 
płacowych, w związku z czym chcą zakończyć protest. 
Wówczas właśnie Ossowski, można powiedzieć, że 
w ostatniej chwili, powstrzymał przed tym, apelując 
o nie rozbijanie jedności strajkujących zakładów, wska-
zując, że coraz więcej zakładów w kraju protestuje i jest 
realna szansa na zwycięstwo. Na szczęście udało mu się 
opanować sytuację. Zmieniono cały Komitet Strajkowy. 

M.K.: Na samym początku protesty miały w dużej 
mierze charakter stricte robotniczy. Dość szybko jednak 
protestujący zostali wsparci przez środowiska intelektu-
alistów. Najlepszym przykładem na to jest fakt, iż człon-
kiem gdańskiego MKS został Lech Bądkowski. Czy śro-
dowiska te miały swój udział również w akcji strajkowej 
na Kociewiu?

A.K.: Muszę szczerze przyznać, iż nie kojarzę spe-
cjalnie osób pokroju Lecha Bądkowskiego, które by na 
Kociewiu włączyły się w akcję strajkową w sierpniu 
1980 roku. Może moja wiedza na ten temat jest zbyt mała. 
Myślę bardziej o takich osobach typu Andrzej Kaszuba 
z tczewskiego „Polmo” oraz Paweł Głuch ze starogardz-
kiego „Famosa”, posiadających wyższe wykształcenie, 
inżynierach. Postaciach, które odegrały istotną rolę 
w sierpniowych strajkach na Kociewiu. Nie było to jed-
nak łatwe, gdyż istniała pewnego rodzaju bariera między 
robotnikiem a inżynierem przed sierpniem 1980 roku. 
Sam Paweł Głuch wspomina, że gdy robotnicy w „Fa-
mosie” rozpoczęli strajk, to nieufnie patrzyli na inżynie-
rów, nie będąc pewnymi, czy pomogą w strajku. Samych 
literatów, ludzi pióra, którzy wsparliby lokalne strajki 
nie pamiętam, choć nie mogę wykluczyć, iż również oni 
mieli swój wkład.

M.K.: Stosunkowo wiele już wiemy o reakcji władz 
centralnych na protesty sierpnia 1980 roku i nego-
cjacjach prowadzonych ze strajkującymi przez stronę 
partyjno-rządową. Czy może nam Pan powiedzieć coś 

o postawie i zachowaniu lokalnych decydentów wobec 
protestujących na Kociewiu.

A.K.: Lokalni decydenci od początku podjęli stara-
nia, mające na celu przeciwdziałanie akcji strajkowej, co 
z ich punkt widzenia było racjonalnym działaniem. 
Otrzymywali za pośrednictwem Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR w Gdańsku wytyczne z Komitetu Centralnego, 
w których były instrukcje jak przeciwdziałać rozpo-
wszechnianiu się protestów. Na przykład dyrektor na-
czelny „Polmo” w Tczewie, Andrzej Jędykiewicz, starał 
się zakończyć strajk strasząc strajkujących, że do końca 
życia nie wyjdą z więzienia, bo w czasie strajku Komi-
tet Strajkowy bierze całą odpowiedzialność za majątek 
zakładu, i nie da rady wszystkiego upilnować. Jednak 
protestujący wystawili własne straże strajkowe, które 
zabezpieczały mienie fabryki. Na tym jednak działania 
Jędykiewicza się nie kończyły. Agitował on również, aby 
podpisywać listę deklarującą chęć powrotu do pracy, su-
gerując, że w razie niepowodzenia strajku osoby, które 
tego nie uczynią mogą mieć problemy. Próbował także 
wprowadzać w błąd pracowników odnośnie celów same-
go protestu. Wskazywał, że strajkujący są wykorzystywa-
ni przez siły antysocjalistyczne, które chcą podpalić Pol-
skę, zburzyć cały porządek. Mówił również, że pierwszy 
ze zgłaszanych postulatów, czyli rejestracja niezależnych 
związków zawodowych, jest nierealny, niezgodny z kon-
stytucją. Postawa dyrektora naczelnego tak dała się we 
znaki protestującym, że we wrześniu 1980 roku Komitet 
Założycielski nowych związków zawodowych w „Po-
lmo” wysłał pismo do Tadeusza Fiszbacha, I sekretarza 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, w którym 
prosił o spotkanie w sprawie zachowania Jędykiewicza 
w sierpniu 1980 roku. Oczywiście nie tylko on próbował 
przeciwdziałać akcji strajkowej w Tczewie. Na przykład 
Jan Król, I sekretarz struktur miejskich PZPR, spotykał 
się z żonami pracowników „Polmo” i namawiał je, aby 
wpłynęły na swoich mężów, by ci przerwali strajk. 

M.K.: 31 sierpnia 1980 roku dochodzi do podpisania 
historycznego porozumienia pomiędzy przedstawicielami 
gdańskiego MKS a stroną partyjno-rządową. Władze ko-
munistyczne pierwszy raz od 1944 roku zostały zmuszone 
do pójścia na duże ustępstwa względem społeczeństwa. 
Jak Pan uważa, co sprawiło, że dopiero ten protest, choć 
w przeszłości Polacy kilkakrotnie występowali przeciwko 
reżimowi, zakończył się sukcesem.

A.K.: Niewątpliwie jedną z głów-
nych przyczyn tego był zasięg akcji 
strajkowej. Już 31 sierpnia 1980 roku, 
w momencie podpisywania porozumień, 
gdański MKS skupiał prawie 800 za-
kładów. Strajkował Szczecin, Elbląg, 
Dolny Śląsk, Górny Śląsk, do protestów 
przystępowała Bydgoszcz. Władze oba-
wiały się, że fala strajkowa ogarnie cały 
kraj. Nie możemy również zapominać 
o doświadczeniu tragicznych protestów 
grudnia 1970 roku. Strajkujący, mając 
w pamięci tamte wydarzenia, nie wyszli 
z zakładów pracy, co na pewno ułatwia-
łoby władzom spacyfikowanie prote-
stów. Bardzo istotnym okazało się rów-
nież utworzenie Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego, ciała koordynu-
jącego całą akcję strajkową w regionie. 
Na wzór MKS w Gdańsku powstawały 
takie same ciała w innych miastach, 
w Elblągu, w Szczecinie oraz na Dolnym 

Liderzy „Solidarności” w otoczeniu tczewian – lipiec 1981 roku
ze zbiorów MBP 
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i Górnym Śląsku. Kolosalną rolę w zwycięstwie sierp-
niowych strajków widzę również w pielgrzymce Jana 
Pawła II do Polski w 1979 roku. Chodzi mi głównie o jej 
duchowy i konsolidacyjny charakter. Społeczeństwo zo-
baczyło na towarzyszących jej milionowych zgromadze-
niach, że jest bardzo dużo ludzi takich samych jak oni, 
podobnie myślących, wyznających podobne wartości. 
Poza tym w kierownictwie strajków znalazła się wyjąt-
kowa grupa osób o specjalnych predyspozycjach świa-
domościowych. Bardzo wielu liderów w poszczególnych 
zakładach pracy okazało się osobami rozumiejącymi po-
wagę sytuacji, potrafiącymi rozmawiać, wyczuwającymi 
potrzebę jedności, solidarności. Nie dali się zwieść postu-
latom płacowym, ale dążyli do czegoś więcej. Posiadali 
świadomość, że pierwszy punkt (rejestracja niezależnych 
związków zawodowych – red.) może wiele załatwić, gdyż 
same podwyżki płac mogą być przyrzeczone, aczkol-
wiek mogą potem pojawić się kłopoty z wyegzekwowa-
niem tych postulatów od władzy. Zdawali sobie sprawę, 
że tylko powstanie niezależnych związków zawodowych 
może dać pewną gwarancję ochrony interesów pracow-
niczych i zmiany sytuacji w Polsce. 

M.K.: Już po niekwestionowanym zwycięstwie ro-
dzącego się ruchu społecznego, na jego łonie zaczęły 
tworzyć się podziały, które narastały przez kolejne lata. 
Czy mieliśmy do czynienia z tym procesem również na 
Kociewiu? Jeżeli tak, to co go determinowało?

A.K.: Wystrzegam się przed traktowaniem podziału, 
jako czegoś zawsze jednoznacznie negatywnego. Natu-
ralnym jest, że w warunkach zagrożenia się jednoczymy, 
bo najważniejsze jest przeżycie. Natomiast już w warun-
kach wolności, możliwości swobodnego działania – jak 
to było już po sierpniu 1980 roku – naturalnym jest, że 
dochodzą do głosu różnice zdań itd. Pojawiają się spory 
i różne drogi dalszego funkcjonowania do wyboru. Ta-
kie same mechanizmy zadziałały i na Kociewiu. Było to 
najbardziej widoczne w Starogardzie Gdańskim. Już po 
zakończonych sukcesem strajkach z sierpnia 1980 roku 
powstał tam Miejski Komitet Założycielski „Kociewie” 
NSZZ „Solidarność” z Leonem Wilczanowskim jako 
przewodniczącym, a także Jolantą Szostek i Pawłem 
Głuchem – wiceprzewodniczącymi. Struktura ta liczyła 
około 25000 członków w Starogardzie i okolicach, funk-
cjonując jako samodzielny region „Solidarności”, na ta-
kiej samej zasadzie jak MKZ Gdańsk. Leon Wilczanow-
ski, jako przedstawiciel MKZ „Kociewie”, brał  nawet 
udział w obradach Krajowej Komisji Porozumiewawczej 
w Gdańsku. Ta jednak, w styczniu 1981 roku, podjęła 
uchwałę, na mocy której granice działalności organizacji 
związkowych pokrywały się z granicami województw. 
Oznaczało to wcielenie MKZ „Kociewie” w struktu-
ry MKZ w Gdańsku. Na tym właśnie tle wybuchł spór 
pomiędzy starogardzkimi działaczami. Część z nich, 
z Leonem Wilczanowskim na czele, uważała, że należy 
utworzyć samodzielny region – MKZ „Kociewie”, zrze-
szający zakłady pracy ze Starogardu i okolic. Argumen-
towali to tym, że jako znający swój region lepiej znają 
potrzeby mieszkańców, jak również posiadają lepszy 
kontakt z nimi i lokalnymi władzami. Natomiast pozo-
stali działacze, wśród których znaleźli się m.in. Jolanta 
Szostek, Jarosław Deska oraz Paweł Głuch, uważało, że 
Starogard Gdański nie dysponuje dość wykwalifikowa-
nymi kadrami, a także nie jest wystarczająco dużym re-
gionem, aby pozostać samodzielnym, w związku z czym 
powinien wejść w skład Regionu Gdańskiego. Areną 
tego sporu stał się regionalny zjazd „Solidarności” w lip-
cu 1981 roku, gdzie roli mediatora pomiędzy skonflik-

towanymi starogardzkimi działaczami podjął się nawet 
ks. Henryk Jankowski, co jednak nie dało pozytywnego 
rezultatu. Echa tej różnicy zdań między zwolennikami 
MKZ „Kociewie”, a wejścia w skład Zarządu Regionu 
Gdańskiego, są widoczne do tej pory. 

M.K.: Nawet wśród samych mieszkańców Kociewia 
nie jest powszechna wiedza, iż dwóch ich krajan, Robert 
Pepliński i Elżbieta Szczodrowska-Peplińska są jednymi 
z projektantów Pomnika Poległych Stoczniowców, któ-
rego powstanie było jednym z postulatów strajkujących. 
Jak Pan uważa, co jest przyczyną tak stosunkowo nie-
wielkiej wiedzy Kociewiaków o ich udziale w wydarze-
niach tamtych lat? 

A.K.: Główną przyczynę tego widzę w nierozpropa-
gowaniu tych zagadnień. Tutaj właśnie pojawia się rola 
ludzi takich jak Pan, lokalnych historyków. Powinny po-
wstawać środowiska, które zaangażowałyby się w dzia-
łalność na rzecz nasycania świadomości społecznej wąt-
kami historycznymi o tych wydarzeniach. Muszę jednak 
powiedzieć, że jakbyśmy się spotkali w Gdańsku, to nie 
wiem, czy młodsza część jego mieszkańców znałaby przy-
czyny, przebieg i skutki strajków z sierpnia 1980 roku. 
Jest to więc szerszy problem. Dlaczego tak jest? Może 
wynika to z faktu, że postrzegamy zwykle historię Polski 
wyłącznie w ramach martyrologii, że wmówiono nam, że 
powinniśmy się wstydzić naszej historii. A sierpień 1980 
roku jest przecież naszym wielkim zwycięstwem. Udało 
się pierwszy raz w tzw. „obozie socjalistycznym”, akcją 
na niespotykaną skalę, niespotykanym zasięgu, pokonać 
reżim komunistyczny, co zapoczątkowało jego upadek. 
Właśnie liczę na prężne środowisko młodych naukow-
ców, np. z Tczewa, którzy będą tę wiedzę jakoś mądrze 
propagować. Stworzą akcję oświatową, z której będzie 
mogło korzystać społeczeństwo kociewskie. Jest bardzo 
wiele osób, które jeszcze żyją, które mogłyby we wspa-
niały sposób opowiedzieć o tych wydarzeniach, jak np. 
rzeczony Mieczysław Śliwka. To jest dla nas wszystkich 
zadanie, żeby przedłożyć w atrakcyjny sposób tą historię 
najnowszą.

M.K.: Na koniec chciałbym zadać Panu chyba naj-
trudniejsze pytanie. Dlaczego Pana zdaniem badanie 
lokalnych struktur „Solidarności”, w tym kociewskich, 
a także edukowanie o nich jest potrzebne?

A.K.: Może się powtórzę, ale odpowiem trochę jak 
na pierwsze pytanie. Mam potrzebę budowy swojej toż-
samości, związanej z miejscem zamieszkania, z miej-
scem urodzenia. Myślę, że dla mieszkańców Kociewia 
również jest to ważne. Może wydaje się im, że tego nie 
potrzebują, ale jest to, moim zdaniem, istotne wiedzieć 
skąd się pochodzi. Znać historię własnego regionu, może 
nie na wyrywki, ale przynajmniej ogólnie. Jest to istot-
ne, no bo na pewno jako Polak nie zostanę, przynajmniej 
mentalnie i historycznie, Hiszpanem, Włochem, Portu-
galczykiem, czy Amerykaninem, tylko będę do końca już 
Polakiem. Odrzucając swoje dziedzictwo, wypierając się 
swojej historii staję się w pewien sposób człowiekiem 
ułomnym. A gdy poznam i zaakceptuję swoje korzenie, 
historię miejsca, w którym żyję – moje człowieczeństwo 
będzie pełniejsze.

Arkadiusz Kazański (ur. 1973 r.) – pracownik 
naukowy Oddziału Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Gdańsku, doktorant Wydziału Historycz-
nego Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pra-
cy badawczej zajmuje się głównie działalnością 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
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KONTERFEKTY

P.M.: Czy mógłby się pan przedstawić?
M. P.: Marek Piwoński, urodzony w Tczewie 2 lip-

ca 1954 roku, wykształcenie wyższe.
P.M.: Czy przed 1980 rokiem należał pan do jakiejś 

partii politycznej?
M.P.: Nigdy nie należałem. Były próby zapisania 

mnie do PZPR-u, lecz nieskuteczne.
P.M.: A jak wyglądała pańska przynależność do 

związków zawodowych czy innych organizacji społecz-
no-politycznych przed i po 1980 roku?

M.P.: Przed 1980 rokiem należałem do Związ-
ku Zawodowego Metalowców. Zapisywanie do tego 
związku odbywało się obligatoryjnie, a po sierpniu 
1980 roku wstąpiłem w szeregi NSZZ „Solidarność”. 
Z innych organizacji, to chyba tylko przynależność 
w okresie juniorskim; byłem zrzeszony w klubie spor-
towym Wisła Tczew w sekcji piłki nożnej.

P.M.: Co pamięta pan z okresu młodzieńczego? 
M.P.: Kiedy uczyłem się w domu historii w ramach 

przygotowania do szkoły, mój ojciec mówił zawsze, 
abym nie uczył się tej historii – mówił: „Chodź do 
mnie, a opowiem ci prawdziwą historię”. Jednak wia-
domo było, że o tym nie wolno było mówić. W czasie 
II wojny światowej mój ojciec walczył w oddziałach par-
tyzanckich w lubelskim. Tam był wydany na niego wy-
rok, więc przeniósł się na Wybrzeże. Najpierw mieszkał 
w Gdańsku Wrzeszczu, potem przeniósł się do Tczewa.

P.M.: Jaki był pana i pańskiej rodziny  stosunek do 
realiów PRL przed 1980 rokiem?

M.P.: Urodziłem się w tym ustroju i w tym ustro-
ju wzrastałem. Mój stosunek jednak był wrogi. Byłem 
już świadkiem wydarzeń grudnia 1970 roku, słyszałem 
też o czerwcu 1956 roku o wydarzeniach z Poznania. 
Wychowywałem się na Radiu Wolna Europa, w domu 
również pochlebnie o ustroju komunistycznym się nie 
wypowiadano. Mówiło się o tych wydarzeniach, o któ-
rych wspomniałem powyżej, a także o wojnie polsko-
bolszewickiej z 1920 roku, czy kampanii wrześniowej 
z 1939 roku. Napaści ZSRR na Polskę.

P.M.: Czy sierpień 1980 roku zmienił coś w tej 
opinii?

Z Markiem Piwońskim spotkałem się trzy razy w ostatnich dwóch tygodniach. Rozmawialiśmy o sierpniu 1980 
roku w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie. Wcześmoej na ten sam temat rozmawiałem 
z innym pracownikiem tego zakładu – Mieczysławem Śliwką. Pracowali jednak na innych wydziałach. 
Szczerze mówiąc specjalnie starałem się o taką rozmowę z dwoma różnymi ludźmi z tego samego zakładu 
pracy, aby mieć szerszy pogląd na tamte czasy i lepszą możliwość weryfikacji faktów historycznych. Każdy 
z nich zapamiętał coś innego. Choć z pozoru pogląd na sprawy sierpnia 1980 roku w FPS „Polmo” wydaje się 
różny, to te dwa wywiady łączy jedno – nienawiść do ówczesnego systemu komunistycznego z jednej strony, 
a z drugiej nieustanna walka o podstawowe prawa pracownicze, o prawdę historyczną, a nade wszystko troska 
i miłość do swej Ojczyzny. 

M. P.: Na pewno wlał nadzieję, że może być lepiej. 
Choć wiara w to była utemperowana, gdyż zdawałem 
sobie sprawę, że komuna władzy tak prędko nie odda 
i cały układ geopolityczny nie napawał optymizmem.

P.M.: Czy mógłby pan wskazać najważniejsze wy-
darzenia historyczne w Polsce pomiędzy 1945 a 1980 
rokiem? Kto był w tym czasie pańskim autorytetem ży-
ciowym?

M.P.: Do tych najważniejszych wydarzeń okresu 
powojennego zaliczyłbym na pewno 1956 rok i nie-
zadowolenie robotników Poznania. Potem wszystkie 
wydarzenia, związane z grudniem 1970 roku. Miałem 
wówczas 16 lat, więc byłem już świadomy tych wyda-
rze. Po drodze był jeszcze rok 1976, wydarzenia w Ra-
domiu. Wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. 
Ojciec Święty był moim autorytetem, jak zapewne dla 
większości Polaków. Był naszą ostoją, dodawał nam otu-
chy i odwagi. Sprawił, że uwierzyliśmy w lepsze jutro. 
Aż w końcu 2 lipiec 1980 roku. Pracowałem wówczas 
w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo”, wtedy 
rozpoczął się strajk, który trwał do następnego dnia. 

P.M.: Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów o tym 
zakładzie i o swojej pracy?

M. P.: Zakład w 1980 roku zatrudniał około 3500 
pracowników. „Polmo” było jedynym wytwórcą 
skrzyń biegów w kraju. Nasze wyroby eksportowano 
nawet za granicę. 

Pracę w „Polmo” rozpocząłem w 1972 roku, po 
ukończeniu trzyletniej szkoły przyzakładowej. W 1980 
roku pracowałem jako ustawiacz-brygadzista na linii 
produkcji synchronizatorów skrzyni biegów. 

P.M.: Czy przed sierpniem 1980 roku na terenie za-
kładu funkcjonowały jakieś struktury opozycyjne?

M.P.: Nie słyszałem o działalności jakichkolwiek 
struktur opozycyjnych.

P.M.: Czy utrzymuje pan kontakty z kolegami 
z pracy z tego okresu?

M.P.: Szczerze mówiąc są sporadyczne. Widzimy 
się przy okazji imprez rocznicowych.

P.M.: Kiedy i od kogo o dowiedział się pan strajku 
w stoczni im. Lenina w Gdańsku?

Wspomnienia Sierpnia ‘80
Z Markiem Piwońskim, działaczem tczewskiej 

„Solidarności” rozmawia Paweł Murawski



41KMR

M.P: Dowiedziałem się z telewizji. Informacja 
rozchodziła się błyskawicznie, bo wiele osób z Tczewa 
pracowało w stoczniach gdańskich. Również od kole-
jarzy można było coś usłyszeć. Do Tczewa dociarały 
też ulotki.

My, polmowcy, do strajku w stoczni podchodzili-
śmy trochę z rezerwą, ponieważ mieliśmy żal, że nikt 
nas nie wspomógł, kiedy próbowaliśmy zaprotestować 
na początku lipca.

P.M.: Jak oceniał pan strajki sierpniowe? Co może 
pan powiedzieć o Międzyzakładowym Komitecie Straj-
kowym, zawiązanym w Gdańsku i o jego przywód-
cach?

M.P.: Strajki sierpniowe na Wybrzeżu to była 
ogromna siła na skalę naszego kraju, która, jak uważam 
nie została dobrze wykorzystana. Był to wielki entu-
zjazm, poparcie, a nawet niesiona pomoc strajkującym 
robotnikom w postaci składek pieniężnych na zakup 
żywności. W dniu, w którym nastąpiło podpisanie 
umów społecznych, nasłuchiwaliśmy podczas strajku 
audycji radiowej, w której przedstawiono wszystkie 21 
postulatów. Wówczas była to wielka euforia i zadowo-
lenie. Myśleliśmy, że te wszystkie postulaty zostaną 
zrealizowane, oczywiście nie od razu, ale w określo-
nym czasie. Jeśli chodzi o nazwiska liderów MKS-u to 
oczywiście z ust nie schodziły nazwiska, m.in. Lecha 
Wałęsy, Walentynowicz, Szablewskiego, Pienkow-
skiej. Przebieg negocjacji MKS-u ze stroną rządową 
był transmitowany przez Radio Gdańsk, jeśli się nie 
mylę. Szczegółów nie pamiętam, kto miał lepsze refe-
rencje. Myślę, że każdy z nich miał pewien margines 
działania, którego nie mógł przekroczyć. O ile sobie 
przypominam, Tadeusz Fiszbach działał z wielką kul-
turą. Reszta patrzyła z dużym niepokojem w kierunku 
Moskwy, jaka będzie reakcja Kremla.

P.M.: Jak pan ocenia podpisane porozumienia 
sierpniowe?

M.P.: Porozumienia same w sobie niosły jakąś 
nadzieję, że w dalszych negocjacjach wyegzekwu-
je się dalsze korzyści dla ludzi pracy. Choć pamię-
tam w niektórych kręgach mówiło się, że Warszawa 
kalkuluje na ile może popuścić robotnikom, a zara-
zem myślała już, jak zabrać te przywileje. Dowo-
dem było późniejsze wprowadzenie stanu wojennego 
w grudniu 1981 roku. Odczucia rodziny były podob-
ne, rozmawiało się wiele o tym. Był to główny temat 
podczas spotkań rodzinnych, towarzyskich i między 
kolegami. Jako że strajki rozpoczęły się na Wybrze-
żu, to nieodłącznie wiązano je z wcześniejszymi, 
z grudnia 1970 roku. Zresztą w wyniku tych wydarzeń 
jeden z postulatów mówił o pomniku poświęconym 
ofiarom grudnia. Interwencja radziecka była możliwa, 
wspominano przy tej okazji wydarzenia na Węgrzech, 
czy w Czechosłowacji. Skąd najbardziej się obawia-
no odwetu, za udział wojsk polskich w interwencji 
w Czechosłowacji. Środki masowego przekazu może 
trochę spuściły z tonu, chociaż od różnych prowokacji 
się nie uchroniły. Na siłę doszukiwały się różnych in-
formacji obciążających poszczególne osoby stojące na 
czele MKS-u. Ukazała się na wizji rzekoma rozmowa 
Lecha Wałęsy ze swoim bratem, gdzie podczas rozmo-
wy użyto tyle wulgaryzmów, co niemiara. No i sama 
treść rozmowy była niestosowna. Media zawsze były 
na usługach władzy, słuchając trzeba było mieć trochę 

dystansu do tych informacji. Były również prowoka-
cje skierowane na kapelana strajkujących robotników,
ks. prałata Henryka Jankowskiego. Wtedy głównym 
źródłem informacji była rozgłośnia Radia Wolna Euro-
pa, której słuchało się wieczorami, a odbiór był bardzo 
słaby, gdyż była ona zagłuszana przez władze komuni-
styczne. Ukazywały się również biuletyny wydawane 
przez prasę podziemną, niezależną.

P.M.: Czy pamięta pan jak się rozpoczął strajk 
sierpniowy w pana zakładzie pracy ?

M.P.: Zakład mój przystąpił do sierpniowego 
strajku okupacyjnego z małym poślizgiem, gdyż jak 
wspomniałem byliśmy trochę zawiedzeni brakiem 
wsparcia naszego strajku z 2 lipca 1980 roku. Strajk 
ten oczywiście nie był popierany przez kierownictwo 
zakładu. W ciągu dnia były organizowane zebrania 
w poszczególnych wydziałach, na których nakłaniano 
nas do podjęcia pracy, określano również konsekwen-
cje, jakie grożą za odmowę podjęcia pracy. Próbowano 
zastraszyć strajkujących. Były również prowokacje, 
a mianowicie: gdy strajkujący przejęli nadzór nad ca-
łym zakładem, to były ustalone dyżury i warty straży 
pracowniczej w różnych punktach zakładu. Wówczas 
to jeden z działaczy PZPR próbował wzniecić pożar 
pod przychodnią zakładową, gdzie został zatrzymany 
na gorącym uczynku. Nazwisko jest mi znane, lecz 
nie chciałbym go wymieniać – osoba już nie żyje. Do-
brze, że dyżurujący tam pracownicy nie dali się spro-
wokować i nie użyli wobec sprawcy żadnej przemocy 
fizycznej, choć sam sprawca był zaskoczony obec-
nością strajkujących i dał się doprowadzić do władz 
strajkowych. Bardzo ważnym momentem w czasie 
strajku była msza św. odprawiona przez księdza dra 
prałata Wacława Preisa – proboszcza tczewskiej fary 
i jej wikariusza, księdza Franciszka Rompę. Był to 
moment, który duchowo podbudował załogę, a słowo 
skierowane przez kapłanów było krzepiące i budujące. 
Sama organizacja mszy była bardzo utrudniana, po-
nieważ nie chciano wpuścić na teren zakładu księży, 
a załodze kazano wyjść na zewnątrz, co było intencją 
kierownictwa. Gdybyśmy opuścili zakład, to ponownie 
już by nas nie wpuszczono. Znaleźliśmy rozwiązanie, 
aby msza odbyła się w przyzakładowym domu kultury, 
do którego można było wejść od strony zakładu. 

P.M.: Co na temat pańskiego zaangażowania 
w sierpniowy strajk w FPS „Polmo” mówiła najbliż-
sza rodzina?

M.P.: Żona ze zrozumieniem podchodziła do tej 
sprawy – popierała w zupełności to, co robię.  Zresztą 
cała rodzina była bardzo zaangażowana w ten strajk, 
chociażby poprzez przynoszenie potrzebnych produk-
tów, takich jak: żywność, napoje oraz inne potrzebne 
artykuły. Przy okazji tych odwiedzin przynosili ze sobą 
różne informacje – co dzieje się w rodzinie, co mówią 
media oficjalne i te nieoficjalne.

P.M.: Czy w trakcie strajku zawiązał się formalny 
Komitet Strajkowy? Jakie były wasze postulaty?

M.P.: W zakładzie działały oficjalne władze straj-
kowe, na czele stanął Andrzej Kaszuba. Były również 
władze poszczególnych wydziałów, które wchodziły 
w skład władz strajkowych. Z mojego wydziału byli to: 
Leszek Lamkiewicz, Tadeusz Kruża, Stanisław Zwo-
liński, Józef Bielecki. Postulaty były zbieżne z tymi, 
które wysuwały władze MKS, jako że strajk nasz był 
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zarejestrowany w MKS Gdańsk. Przedstawiciel na-
szego komitetu, kolega Leszek Lamkiewicz jeździł do 
Stoczni Gdańskiej i przekazywał strajkującym wszyst-
kie ustalenia, jakie zapadały w Gdańsku.

P.M.: Co było po zakończeniu strajku?
M.P.: Po zakończeniu strajków powstał Niezależ-

ny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 
Przewodniczącym został szef komitetu strajkowego 
Andrzej Kaszuba. Na poszczególnych działach odbyły 
się również wybory do struktur związkowych, do któ-
rych przystąpiła dość znaczna część załogi. Dyrekcja 
traktowała związek dość niechętnie, jednak miał on 
już taką siłę, że udało się wprowadzić swych przedsta-
wicieli do Rady Pracowniczej. Oczywiście ja też, jako 
czynny uczestnik działań strajkowych, przystąpiłem 
bez wahania do NSZZ „Solidarność”, jako członek.

P.M.: Jak wyglądały stosunki kierownictwa zakła-
du, władz zakładowych PZPR a załogą zakładu?

M.P.: PZPR działała na terenie zakładu w dalszym 
ciągu, choć to „Solidarność” odsuwała się od działa-
czy tej partii. Ze strony partyjnych działaczy zdarzały 
się prowokacje, próby ośmieszenia, bo jednak dzia-
łaczami partyjnymi byli w większości: dyrektorzy, 
kierownicy i często majstrowie. Dlatego ich działania 
były wymierzone przeciwko interesom pracowników, 
aby pokazać swoją wyższość. Chcąc utrudnić kontak-
ty między wydziałami na ich granicach zainstalowano 
bramy. Wprowadzono zakaz przemieszczania się bez 
wyraźnego zezwolenia. Pracownicy otrzymali identy-
fikatory różnego koloru dla każdego działu. O żadnych 
tarciach między działaczami nie słyszałem, natomiast 
zdarzały się różne zdania na ten sam temat. Wtenczas 
panowała jeszcze euforia z efektów tego strajku. Byli 

też tacy, którzy nie brali udziału w strajku, np. przeby-
wali na chorobowym, podpinali się pod zasługi straj-
ku, wyrażali bardzo pochlebne zdanie, mówili: „To 
myśmy wszystko wywalczyli przez ten strajk”. Jedy-
nie ci, z drugiej strony barykady (PZPR), nie mogli 
się pogodzić z osiągnięciami strajku. Mieli przecież 
konkurenta w przedstawicielach NSZZ „Solidarność”. 
Próbowali odgrywać się na pracownikach, którzy jaw-
nie wyrażali inne zdanie. Jak się później okazało te 
wszystkie informacje były wykorzystane przy inter-
nowaniu i szykanowaniu pracowników podczas stanu 
wojennego.

P.M.: Jaka była atmosfera sierpnia 1980 roku 
w FPS „Polmo”?

M.P.: Cały strajk, do momentu podpisania porozu-
mień, niósł ze sobą wielką niewiadomą. Po wydarze-
niach roku 1956 i 1970 wszystko było możliwe – pa-
cyfikacja, prowokacja i różne inne działania ze strony 
władz. Nawet samo podpisanie porozumień mogło być 
wielką prowokacją. Do władz państwowych nigdy nie 
mieliśmy zaufania. 

P.M.: Czy sierpień 1980 roku zmienił pańską ocenę 
zakładu?

M.P.: Sierpień dał, chociażby to, że powstały w za-
kładzie legalne, wolne i samorządne związki zawodo-
we i to, że mieliśmy naszego przedstawiciela w radzie 
pracowniczej. Bo w pracy nadal trzeba było pracować, 
teraz może nawet więcej niż przed strajkiem, ponie-
waż trzeba było dać dobry przykład, że jako członek 
NSZZ „Solidarność” lepiej pracuję. Mówiło się też, że 
niektórzy wstąpili do „Solidarności” tylko po to, żeby 
tyłek schować.

P.M.: Czy w czasie strajku sierpniowego w pana 
zakładzie pracy pojawili się jacyś dziennikarze?

M.P.: O wizytach dziennikarzy nic nie słyszałem.
P.M.: Czy chciałby pan jeszcze coś dodać, może 

o losach działaczy NSZZ „Solidarność” z FPS „Po-
lmo” w czasie wprowadzenia stanu wojennego?

M.P.: O wprowadzeniu stanu wojennego dowie-
działem się w niedzielę, 13 grudnia, z komunikatów 
nadawanych w Telewizji Polskiej i Polskim Radio. 
W poniedziałek, 14 grudnia, jak większość moich ko-
legów poszedłem do pracy na ranną zmianę. Od sa-
mego rana wyczuwało, że coś wisi w powietrzu. Two-
rzyły się grupki pracowników, które czekały na jakiś 
znak. Tylko niektórzy włączali maszyny, większość 
żywo rozmawiała i wymieniała poglądy na temat tego 
co się stało. Oliwy do ognia dolała wiadomość, poda-
na przez radiowęzeł zakładowy, że dyrektor naczelny 
zakładu został odsunięty od zarządzania, a na czele za-
kładu stanął komisarz wojskowy – oficer Marynarki 
Wojennej. Z chwilą ogłoszenia tej wiadomości więk-
szość załogi zaintonowała nasz hymn narodowy „Jesz-
cze Polska nie zginęła” oraz odśpiewano pieśń „Boże 
coś Polskę”. Wszyscy zaczęli głośno zadawać pytanie: 
„gdzie są teraz nasi koledzy?”. Chodziło nam o ścisłe 
kierownictwo NSZZ „Solidarność” w FPS „Polmo” 
z Andrzejem Kaszubą na czele. Wówczas nikt nie zda-
wał sobie sprawy, że zostali oni internowani, uwięzie-
ni. Komisarz wojskowy, który zarządzał zakładem, 
zapewne doskonale o tym wiedział. Na nasze zapy-
tania nie udzielał konkretnych odpowiedzi, cały czas 
nas zwodził i powtarzał: „dowiem się co się z nimi 

Decyzja o zwolnieniu dyscyplinarnym z „Polmo” 
Marka Piwońskiego za udział w strajku w dniach 

16-18 grudnia 1981 roku 
zbiory Marka Piwońskiego
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stało”. Nikogo to jednak nie przekonało. Kazano nam 
rozejść się do pracy. Nikt już jednak pracy nie podjął, 
mimo groźby o obowiązującym dekrecie o stanie wo-
jennym i wydawanymi zarządzeniami komisarza woj-
skowego. Rozpoczął się regularny strajk okupacyjny. 
Część załogi opuściła zakład i udała się do domu. Cały 
czas dyrekcja wzywała do podjęcia pracy i straszyła 
konsekwencjami związanymi z dekretem o stanie wo-
jennym. Nie przyniosło to skutku. W związku z tym, 
16 grudnia, komisarz wojskowy wydał rozkaz nakazu-
jący opuszczenie zakładu przez wszystkich pracowni-
ków. Na portierni, każdy wychodzący miał pozostawić 
swoją przepustkę. Tych, którzy nie zastosują się do tego 
nakazu, straszono poważnymi konsekwencjami. Straj-
kując mieliśmy poważne obawy, czy czasem nie nastąpi 
pacyfikacja zakładu przez wojsko lub milicję. Załoga 
jednak była nieugięta, mimo nacisków, wywieranych 
przez działaczy partyjnych PZPR. Dopiero w trzecim 
dniu strajku okupacyjnego, 18 grudnia, w obliczu re-
alnej pacyfikacji zakładu przez oddziały ZOMO, straj-
kujący, chcąc nie dopuścić do rozlewu krwi, podczas 
zebrania podejmują decyzję o zakończeniu strajku. Dla 
wszystkich przygotowano tzw. „lojalki” – brak podpisu 
na niej był praktycznie równoznaczny ze zwolnieniem 
z pracy. Przeszło 100 osób zostało dyscyplinarnie 
zwolnionych, w tym również ja. Z dniem 19 grudnia 
rozwiązano ze mną umowę o pracę ze skutkiem na-
tychmiastowym na mocy artykułu 52. Zostałem, po-
dobnie jak ponad 100 osób, bez środków do życia. 

Może dodam jeszcze taką ciekawostkę, związaną 
z tymi zwolnieniami. Chodzi mi, jak pracodawca bar-
dzo się nas obawiał, mając na uwadze tzw. „rozliczenie 
się” z zakładem pracy i wypełnieniem karty obiegowej. 
Komisarz wojskowy obawiał się, że z chwilą wpusz-
czenia od razu przeszło 100 pracowników na teren za-
kładu może nie zapanować nad sytuacją. Bał się, że zo-
staniemy znowu w zakładzie i zorganizujemy kolejny 
strajk. Postanowiono do każdego pracownika dotrzeć 

indywidualnie, dzwonić lub powiadamiać go w inny 
sposób  o terminie, w którym musi oddać kartę obiego-
wą. Ja sam zrobiłem to dopiero w pierwszej dekadzie 
stycznia 1982 roku. 

P.M.: Czy trudno było znaleźć pracę w innym za-
kładzie po takim zwolnieniu?

M.P.: Biorąc pod uwagę ówczesne realia – stan 
wojenny, moją działalność w NSZZ „Solidarność” 
i formę rozwiązania umowy było to wręcz niemoż-
liwe. Sam się o tym przekonałem na własnej skórze 
chodząc po różnych urzędach i zakładach w poszu-
kiwaniu pracy. Wszędzie, gdzie pokazywałem świa-
dectwo pracy z poprzedniego zakładu, przecząco 
kiwano głową i mówiono, że dla mnie pracy tutaj 
nie ma. Pomógł przypadek, no i oczywiście znajo-
mości. Od 11 stycznia 1982 roku zacząłem pracę 
w zawodzie frezer w tczewskiej Spółdzielni Inwali-
dów „Wisła”. Oczywiście nie zaprzestałem działal-
ności związkowej w „Solidarności”, do 1989 roku 
konspiracyjnej. Byłem zaangażowany w kolportaż 
prasy podziemnej, często uczestniczyłem w spotka-
niach opozycyjnych działaczy solidarnościowych 
w salce katechetycznej przy ul. Dominikańskiej, 
organizowanych przez księdza Feliksa Kameckie-
go, ówczesnego wikariusza parafii p.w. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. Zaangażowałem się również 
w pracę na rzecz NSZZ „Solidarność” w pierwsze 
wolne wybory do władz Sejmu kontraktowego i Se-
natu PR, 4 czerwca 1989 roku. Od kwietnia 1989 roku 
działałem już legalnie. Założyłem NSZZ „Solidar-
ność” w Spółdzielni Inwalidów „Wisła”, zostałem jej 
przewodniczącym. Pracowałem tam do końca marca 
2002 roku, do chwili likwidacji tego zakładu. Nie na-
leży to jednak do tematu sierpnia 1980 roku, więc nie 
chcę się nad tym rozwodzić.

P.M.: Rozumiem panie Marku i bardzo dziękuję 
za tę rozmowę i wspomnienia „sierpnia” 1980 roku 
w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo”. 

Strajkujący podczas spotkania z Lechem Wałęsą na Stadionie Miejskim – lipiec 1981 roku
ze zbiorów MBP
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TWÓRCZOŚĆ TO JA

Gadki Rozaliji 
Zez lotu ptaka

Ja móm dzisiaj srodze lichi humór. Musza tedi 
wiszpyrować wew pamniaci takowe pszeżicie, 
chtórne mnie żdzepko na szpyti postawji, bo ano 

sia powjesiyć na suchi gałanzi, tak mnie je licho! Nó 
ale ras(z) wew mojim żiciu dostałóm łolśniania, abo co 
wjanci, że razu ni móm nazwania, na to co sia za mnó 
stanyło! Byłóm eszcze młoda, ale łusz brutka bi za 
mnie dało! Pszijechałóm dodóm, do chałupi na ta Le-
śna 5 wew ti Szwarcwaser, jak to jó Mniamci nazweli, 
ji zez długi chwjyli siadnyłóm kele pudła (czyt: telewi-
zora), dłubja se wew gylónie, bo tu take nic niewarte 
nastroje wew moji glaci, a tu razu sznórka nima, łusz 
wjyta do czego! Naras ja wjidza wew tim pudle poka-
zujó pjankne wjidoki, żebi jano pjankne, przecudne, 
zielonóść śłyża, rzeczka sia wjije jak błyszcząca stó-
żeczka, chojni duże ji małe dopjyrku! Wszitko błiszczi 
wew słóniszku! Poeta opjisał to tak: „Na pjaszczista 
górka garbati wspjina sia lasek. Króliczó ścieszkó 
skrzipi, ji dziewanna skacze. Zez pjerzasti płachti wja-
ter sieje pjaskam. Lis nibi skra wieczoru po wrzosowej 
pszemknył skarpje. Wyniebjeściło chabrami, sipnyło 
makam…”. Jezus Marija, patsza wew to pudło, ji sło-
jim oczóm nie wjerza! Miśla – chdzie na ślecie je tak 
pjanknie? Bók(g) je istorni mnistrz! Ale to mnie tak 
coś pszipómnina, jak bi ja to łusz chdzieś wjidziałóm! 
A może mnie sia śmniyło? Wdruk ja słisza wew pudle 
mówjó, że to je Czarna Woda! Nó tera ja byłóm dóma! 
Ale czamu żija tu tyle rokóf, a nie wjam, że żija wew 
raju, a niy na zwikłi ziamni? Ludzie czi byłóm ślepa? 
Ale potamu sia widało wew czim był wyc! Owóż owe 
fotki óni mnieli robjóne ze samolotu – mófma zez lotu 
ptaka!!! Tu był pjes pogrzebani! Czi ja żam kedi ło-
glóndała moja mała łojczizna zez lotu ptaka? Toć niy! 
A Łojciec Śłanti, to wszitko czuł, bo akurat na ti górce, 
co to jó poeta Andrzej Grzyb tak łot(d)malował, zrobjył 
pszistanek, jak mnieli spłif(w) na Wdzie (czyt: Czarnej 
Wodzie), ji Msza Śłanta na pszewalónim do góri dnam 
kajaku łotprawjył! Tera na tim miejscu je smantasz! Ja 
łusz móm kupjóne mniejsce na zark wew Stargardzie 
(czyt: Łapjiszewje), bo tam je tysz fest pjasuszek, ale 
gadałóm do tych Czarnowodziakóf(w), niech sia niy 
martwjó, ja banda do niych bes(z) komórka złónić! 
Zwłaszcza do Wuja, chtóran bes całke żicie mniyszkał 
wew Szikago, a pochować sia dał wew Czarni Wodzie. 
Czarna Wodo tan sia jano dowjy, jile straciył, chto 
pjankno twoje opjisuje, bo taskni po tobje!!! Ale dejma 
eszcze słowo poecie, bo chto lepsi wjeszczi to, co bi sia 
chciało rzec, ale słowów brakuje: „Las samosiej kośla-
wi na górce, niebo kole sośninowimi czubami, rozłupa-
na pięść wjerzbi zielenió wjitkof sia puszi. Jak kule łu 
nogi, ługór ji wrzosowjisko, wlecze za sobą horizónt”. 
Tu możim jano zamnilknyć! Pewnych rzeczóf(w) sia 
nie da wijawjyć! Bo jak pokażesz bjicie Twojygo syr-
ca? Ale żam je ti dbi, że żeśta mnie pojani!    

Mała Łojczizna, kożdi jó ma!!! 
Wasza Rozalija (Zyta Wejer)

JAN KULAS

Służył miastu
Wspomnienie 

o Ferdynandzie Motasie

Wśród współtwórców tczewskiej samo-
rządności Ferdynand Motas zajmuje jedno 
z najważniejszych miejsc. W latach 1989-
1990 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
Komitetu Obywatelskiego Miasta Tczewa, 
a od 1990 do 1994 roku był pierwszym 
demokratycznie wybranym prezydentem 
Tczewa. Z jego nazwiskiem kojarzą się 
również sukcesy Centrum Edukacji Doro-
słych w Tczewie. Do końca życia zachował 
postawę społecznika i obywatela oddanego 
swojemu miastu, Tczewowi. 

W dniu 19 czerwca 2015 roku z głębokim ża-
lem przyjąłem wiadomość o śmierci Fer-
dynanda Motasa. Odszedł ktoś mi bliski. 

Współpracowaliśmy dla dobra Tczewa, szczególnie 
w latach 1989-1991. W ostatnich latach, chociaż mie-
liśmy różne sympatie polityczne (Ferdynand PiS, ja 
PO), nadal rozmawialiśmy i dażylismy się wzajemnie 
dużym szacunkiem.

Fredek, bo tak mówiliśmy, gdy umarł miał zaled-
wie 72 lata (urodził się 23 października 1942 roku). Od 
kilkunastu miesięcy ciężko chorował. Niedawno przy 
okazji pięknego jubileuszu 70-lecia życia, życzyłem 
mu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Już wte-
dy wiedziałem, jak tego zdrowia bardzo potrzebuje. 
Do końca jego życia podtrzymywałem z nim kontakt, 
z konieczności już telefoniczny.

Byłem wśród inicjatorów jubileuszu 25-lecia sa-
morządności w grodzie Sambora, dlatego szczególnie 
zabiegałem o udokumentowanie roli Ferdynanda Mo-
tasa w dorobku tejże samorządności. Niestety, naszej 
redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” nie 
udało się przeprowadzić z nim stosownego wywiadu. 
Zabrakło czasu, sił w zdrowiu Ferdynanda, odrobiny 
szczęścia. Wiem, że na uroczystej sesji Rady Miej-
skiej z okazji Srebrnego Jubileuszu, dnia 27 maja 2015 
roku, gościł on jedynie kilkanaście minut. Szkoda, że 
nie dane mu było zabrać głosu, a zapewne miałby wie-
le do powiedzenia.  

Kiedy latem 1989 roku poznałem Ferdynanda Mo-
tasa, wiedziałem, że taka niezwykła indywidualność 
będzie bardzo potrzebna w samorządnym Tczewie. Ce-
niłem jego solidne wykształcenie (wyższe techniczne), 
duży zmysł organizacyjny i zdolność do współpracy 
w grupie. Przekonywał mnie jego poważny staż pracy 
(22 lata) w Tczewskiej Stoczni Rzecznej, w ostatnim 
okresie kariery zawodowej na stanowisku kierownika 
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ROZWAŻANIA  O WARTOŚCIACH

KAZIMIERZ DENEK

Ojczyzna 
i Patriotyzm 
w kontekście 

innych wartości
c z ę ś ć   d r u g a

Czy prawdziwe są spotykane opinie o zanikaniu 
Ojczyzny jako pojęcia wspólnego obowiązku 
czy wręcz obrony? Podobno młodzi Polacy 

mówią, że nie są pokoleniem, które odda życie za 
Ojczyznę. Stawia ono coraz częściej pytanie: Do-
kąd emigrować, gdzie uciec? Może ma ono rację? 
Zwłaszcza, że życie jest jedno i bardzo krótkie i co-
raz bardziej niepewne. Zatem może po prostu należy 
korzystać z niego i tyle? 

Aby uzyskać wiarygodne odpowiedzi na te wąt-
pliwości przeprowadzono stosowne badania wśród 
młodzieży szkolnej, studentów i nauczycieli. Są to 
grupy społeczne, które w równym stopniu potrzebują 
siebie i zabiegają o wpływ we wzajemnym współist-
nieniu. Czy preferowane przez nich wartości znajdu-
ją się we wzajemnej opozycji, czy są do siebie przy-
stające? 

Żeby odpowiedzieć na te pytania i im podobne, 
posłużono się badaniami eksploratywnymi, przepro-
wadzonymi za pomocą anonimowej ankiety. Skon-
struowano ją na podstawie 276 wypracowań uczniów 
kończących: szkoły ogólnokształcące (stopnia pod-
stawowego i licealnego), zawodowe (zasadnicze, 
średnie, technika). Zostały one napisane pod kierun-
kiem studiujących nauczycieli, którzy, na przestrzeni 
lat 1966-2015, uczęszczali na wykłady monograficz-
ne i z dydaktyki ogólnej, bądź przygotowujących pod 
moim kierunkiem prace licencjackie i magisterskie 
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Koszalinie, Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Lesznie, Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi, Wyż-
szej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I 
w Poznaniu. W opracowaniach tych wymieniono 64 
wartości. Biorący udział w sondażu pilotażowym od-
powiadali na pytanie Jakie wartości są drogowska-
zami w moim życiu? Do badań właściwych wybrano 
z nich te, które najczęściej wymieniano w ankiecie.

Oto ich lista: „bohaterstwo”, „Bóg”, „demokra-
cja”, „dobro”, „godność”, „kariera”, „mądrość”, 

Działu Konstrukcyjnego. Ujmowało mnie jego zaan-
gażowanie w budowę kościoła NMP Matki Kościoła 
na Suchostrzygach, a szczególnie w posadowieniu 
głównej konstrukcji stalowej.     

Ferdynand Motas zostanie zapamiętany jako wi-
ceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego Miasta 
Tczewa, współorganizator prekursorskiego (już 23 li-
stopada 1989 roku) Forum Społeczno-Gospodarczego 
Miasta Tczewa, współtwórca – wraz ze Zbigniewem 
Bulczakiem – Tczewskiego Funduszu Pomocy Naj-
uboższym, pierwszy demokratycznie wybrany prezy-
dent Tczewa oraz architekt (we współpracy z Iwoną 
Malmur) Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, 
którego mury opuściło 5 tys. absolwentów. Jako pre-
zydent budował zręby samorządu miasta Tczewa. 
Słusznie po latach, jako jedno z największych swoich 
dokonań w przełomowych w latach 1990-1994, wy-
mieniał komunalizację mienia, którą przeprowadzał 
przy pomocy specjalnej komisji na czele z niezwykle 
pracowitym Ryszardem Hardtem. Ferdynand miał sze-
rokie horyzonty w wizji rozwoju miasta. Jak mało kto 
widział przyszłość Tczewa w wymiarze regionalnym 
i krajowym. Ta filozofia przyszłości Tczewa była i jest 
mi bardzo bliska. Warto podkreślić, że to właśnie za 
jego staraniem i wytrwałością, gród Sambora znalazł 
się wśród jedenastu członków założycieli Związku 
Miast Polskich.   

Kochał swoje miasto ze świadomego wyboru. Był  
z nim związany od 1968 roku, za sprawą swojej żony 
Marii. Warto też zauważyć, że aż 12 lat sprawował 
mandat radnego Rady Miejskiej w Tczewie. Należy  
przy tym podkreślić jego pasję, pracowitość, wrażli-
wość społeczną i bezinteresowność. Niewątpliwie, to 
wciąż rzadkie i bardzo poszukiwane cechy charakteru. 
Może warto przypomnieć jeszcze jedną, godną uwagi, 
którą ostatnio przypomniała doktor Lucja Wydrowska, 
a mianowicie że Ferdynand „był bardzo rodzinny, był 
bardzo troskliwym ojcem”. W pełni poświadczam tę 
opinię.

 Jestem przekonany, że Ferdynand Motas dobrze 
zasłużył się naszemu miastu. Zasługuje zatem na pa-
mięć, wdzięczność i uznanie.

Ferdynand Motas 
ze zbiorów MBP
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„Ojczyzna” i „patriotyzm” miały zdecydowanie 
wyższy procent wyborów u uczniów i studentów. 
Jest to z pewnością zasługa samych nauczycieli, któ-
rzy umiejętnie łączą treści dydaktyczno-wychowaw-
cze swoich przedmiotów z programem szkolnego 
i akademickiego ruchu krajoznawczo-turystycznego. 
Szkoda jednak, że sami tak małe znaczenie przywią-
zują do tej wartości.

Zastanawiające jest także, iż „piękno”, „talent” 
i „prawda” są bardziej cenione przez młodzież szkol-
ną i studencką niż nauczycieli. Mniejsze uwrażliwie-
nie pedagogów na te wartości jest tym dziwniejsze, 
że to właśnie oni winni wpajać swoim wychowan-
kom dążenie do odczuwania piękna, poszukiwa-
nia prawdy i dążenie do rozwoju ich osobowości. 
Okazało się także, że nauczyciele wykazują wyższą 
deklarację na rzecz „tolerancji”. Wynika to między 
innymi z otwartej postawy wobec drugiego człowie-
ka. Podyktowana jest ona większą dostępnością wie-
dzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 
wśród nauczycieli.

„Solidarność”, „bohaterstwo” i „demokracja” 
nie znalazły uznania w oczach respondentów z obu 
grup i zajmowały jedne z ostatnich miejsc w ran-
kingu wartości. Bliższa analiza punktacji pozwala 
zauważyć różnice. „Bohaterstwo” uzyskało wyż-
szy wskaźnik popularności u uczniów i studentów. 
Czyżby osłabł blask bohaterów z ostatniej wojny 
i naszej najnowszej historii? Wpływ postaci z filmów 
i współczesnej literatury jest żywszy, ale widać, że 
pojęcie bohaterstwa trudno jest w dzisiejszych cza-
sach zinterpretować. „Demokracja” uzyskała zbliżo-
ny wynik. Przyznanie jej tak małej liczby punktów 
wynika z faktu, że obecnie żyjemy w wolnym, nie-
podległym kraju. Być może jeszcze dwadzieścia lat 
temu wyniki wyglądałyby inaczej. Znakiem czasów 
jest znacznie wyższy u uczniów wybór takich warto-
ści jak „kariera” i „władza”. Wskaźnik procentowy 
nie jest wysoki, ale różnica w obu grupach jest istot-
na statystycznie. To nowy model życia, napływający 
z Zachodu, wyciska swe piętno również na wyborze 
takich wzorców.

Znaczącym czynnikiem, który różnicuje wartości 
jest płeć. Przykładowo interesująca nas tu Ojczy-
zna zajęła 14 pozycję wśród uczennic i studentek. 
Uczniowie i studenci wymienili ją o 5 pozycji wyżej. 
Natomiast nauczycielki i nauczyciele nadali jej 21 
i 17 miejsce.

W badanych grupach wyższe preferencje w za-
kresie wartości rodzinnych miały dziewczęta. Wyni-
ka to z faktu, że w okresie adolescencji dziewczęta 
intensywniej dojrzewają emocjonalnie, uczuciowo 
i społecznie niż chłopcy, a tym samym wcześniej 
i bardziej rzeczowo określają własne cele życiowe, 
edukacyjne, zawodowe i rodzinne.

Wśród dziewcząt, studentek i nauczycielek za-
uważa się zbieżność wybieranych wartości. Po-
czesne miejsce zajęły: „miłość”, „rodzina”, „Bóg”, 
„zdrowie”. Chłopcy, studenci i nauczyciele wybie-
rali relatywnie zbliżone wartości, choć najwyższe 
miejsca w tej hierarchii uzyskały stosunkowo niższy 
procent. „Miłość” u chłopców, studentów i nauczy-

„miłość”, „Ojczyzna”, „odpowiedzialność”, „pa-
triotyzm”, „piękno”, „pieniądz”, „praca”, „prawda”, 
„przyjaźń”, „radość”, „rodzina”, „seks”, „solidar-
ność”, „talent”, „tolerancja”, „wiara”, „wiedza”, 
„władza”, „wolność”, „zadowolenie”, „zaradność”, 
„zdrowie”, „życie”.

Biorący udział w badaniach mieli z wymienione-
go zespołu 30 wartości wybrać 15 (nie odczuwanych 
lecz uznawanych przez respondentów), które apelują 
o swą realizację i godne są urzeczywistnienia. Ponad-
to mieli uszeregować je według stopnia imperatyw-
ności, czyli mocy z jaką domagają się swej realizacji 
(przydzielając im rangi od 10 do 1 punktu). Wzięło 
w nich udział 4225 respondentów (z tego na szkoły 
podstawowe; gimnazja; zasadnicze szkoły zawo-
dowe; licea ogólnokształcące i technika; studentów 
i nauczycieli przypadło odpowieddnio: 1209; 1137; 
609; 592; 302, 376) z województw: wielkopolskiego, 
lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-po-
morskiego, dolnośląskiego i pomorskiego.

Dla łatwiejszego odczytania hierarchii uzyskanych 
wartości uporządkowano je według stopnia impera-
tywności. Wartości, które uzyskały najwięcej punk-
tów zarówno u nauczycieli jak i u uczniów oraz stu-
dentów w ujęciu globalnym to: „miłość”, „zdrowie”, 
„rodzina”, „Bóg”. Jednakże w każdej z tych społecz-
ności zajęły nieco inne miejsca. Dla nauczycieli naj-
cenniejszą wartość stanowią „zdrowie” i „rodzina”. 
Prawdopodobnie o wysokim miejscu „rodziny” za-
decydował fakt, że tę grupę zawodową zdominowały 
kobiety (87,6%). Dla tej płci rodzina i troska o zdro-
wie jej członków stanowi zazwyczaj istotę życia. Po-
nadto nauczyciele cenią to, czego braku – być może 
– już w swym zawodzie doświadczyli (utrata zdro-
wia, rozbicie rodziny), w myśl powiedzenia dopiero 
wtedy wiesz co posiadasz, gdy to stracisz. 

U uczniów i studentów na szczycie hierarchii 
znalazły się „miłość” i „Bóg”. Pierwsze, zazwyczaj 
bardzo silne młodzieńcze uczucia, a u starszych 
uczniów zastanawianie się nad wyborem partnerów 
życiowych, wpłynęły na tak wysoką rangę „mi-
łości”. Poszukiwanie logiki i sensu otaczającego 
świata, odkrywanie w sobie i wokół siebie wartości 
duchowych wyznaczyły wysokie miejsce „Boga” na 
liście. „Rodzina”, podobnie jak u nauczycieli, uzy-
skała znaczące noty. Popularność tej wartości tłu-
maczyć można zależnością materialną, wynikającą 
z przedłużonego okresu kształcenia. Z drugiej stro-
ny w rodzinie realizowana jest potrzeba bezpieczeń-
stwa, ciepła, zrozumienia, oparcia emocjonalnego. 
Innym ważnym źródłem wsparcia i akceptacji jest 
grupa rówieśników, przyjaciele. Stąd wyższa liczba 
wyborów „przyjaźni” w tej grupie respondentów niż 
wśród nauczycieli.

„Odpowiedzialność”, „praca”, „zaradność” przy-
niosły spodziewane wyższe wyniki u nauczycieli. 
Złożyło się na to doświadczenie życiowe oraz reali-
zacja codziennych obowiązków zawodowych. „Mą-
drość” i „wiedza” w tej grupie uzyskały też więcej 
głosów. Te wartości nauczyciele łączą z konieczno-
ścią rzetelnego wypełniania swoich powinności oraz 
ich przydatnością w codziennym życiu.
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cieli znalazła się dopiero na 10 pozycji. Uczennice, 
studentki i nauczycielki wyżej umieściły „prawdę” 
i „przyjaźń”. Z kolei uczniowie, studenci i nauczy-
ciele zdecydowanie więcej głosów przyznali takim 
wartościom, jak: „kariera”, „władza”, „pieniądze” 
i „talent”. Jest to prawdopodobnie rezultat przygo-
towywania się przez nich do pełnienia tradycyjnych 
ról w rodzinie i społeczeństwie. Ta grupa badanych 
częściej wybierała również „patriotyzm”, „Ojczy-
znę”, „bohaterstwo”. Tłumaczyć to można ich przy-
gotowywaniem do obronności kraju, a także faktem 
istnienia większej liczby pozytywnych wzorców 
w tym zakresie. Uznania nie zyskało „piękno”. Zna-
lazło się ono u uczniów, studentów i nauczycieli na 
ostatnim miejscu. Obie badane grupy zgodnie przy-
znały „solidarności” najmniejszą ilość punktów. 
Dziewcząt, studentek i nauczycielek nie zaintereso-
wała „władza”, „solidarność” i „bohaterstwo”. War-
tości te w ich wyborach uplasowały się na ostatnich 
miejscach.

Jakie wartości preferują respondenci w zależ-
ności od wieku? Dla uczniów do piętnastoletniego 
roku życia najważniejszą wartością jest „rodzina”. 
Wysokie noty uzyskały również: „Bóg” (8,4%), „ży-
cie” (7,94%), „miłość” (7,90%), „zdrowie” (7,88%). 
Starsi uczniowie, w przedziale wiekowym od 16 do 
20 lat – zdecydowanie na najwyższą wartość wska-
zali „miłość” (8,40%). Następne miejsca przyznali: 
„Bogu” (7,61%), „rodzinie” (6,44%) oraz „zdrowiu” 
(6,29%). Porównując te dwie grupy wiekowe wi-
doczne jest, że dla pierwszej z nich istotniejsza jest 
„przyjaźń”, „bohaterstwo”, „życie”, „wiedza”, „wia-
ra” i „kariera”. „Demokracja” w tej grupie wieko-
wej znalazła się na przedostatnim miejscu (0,30%). 
Młodzież w wieku od 16 do 20 lat wyżej ceniła tę 
wartość i przyznała jej 1,66%. Z kolei u uczniów 
szkół średnich (licea ogólnokształcące i technika) 
jedną z najniżej punktowanych wartości było „bo-
haterstwo” i „talent” (0,88%). U piętnastolatków 
w hierarchii znalazły się one wyżej i wyniosły od-
powiednio 1,1% i 1,64%. Wyższą moc nadali „praw-
dzie”, „pracy”, „wolności” i „seksowi”. Respondenci 
w wieku od 21 do 25 lat za najwyższe wartości uzna-
li: „zdrowie”, „życie”, „rodzinę” i „miłość”. Wyżej 
niż poprzednie grupy ocenili „mądrość”, „wiedzę”, 
„odpowiedzialność” i „godność”. Najmniej uznania 
znalazło „bohaterstwo”. Reasumując można powie-
dzieć, że te trzy grupy wiekowe równie wysoko cenią 
„zdrowie”, „rodzinę”, „życie”, „Boga” i „miłość”. 
W zależności od wieku, miejsca tych wartości nie-
znacznie przemieszczają się. Tworzą jednak peleton 
preferowanych wartości.

Wśród nauczycieli zaobserwowano podobną 
zbieżność. Dotyczy to szczególnie „zdrowia” i „ro-
dziny”, które zajmują przemiennie dwa pierwsze 
miejsca w rankingu. Najstarsze pokolenie nauczy-
cieli wyżej ceni „wiedzę”, „pracę”, „pracę” i „Ojczy-
znę”. Wobec tej ostatniej wartości różnica w punk-
tacji w porównaniu z najmłodszymi nauczycielami 
jest dosyć znaczna (0,79%) i (3,33%). Podobne roz-
różnienie dotyczy „patriotyzmu” (0,86%) i (2,30%). 
Najmniejsze znaczenie u najstarszych z badanych ma 

„pieniądz”, „seks” i „kariera”. „Władza” u żadnej 
z osób tej społeczności nie znalazła uznania. Młodzi 
nauczyciele wyższą ilość punktów przyznali war-
tościom takim, jak: „kariera”, „miłość”, „przyjaźń” 
i „seks”. Najmniej w porównaniu z ich starszymi ko-
legami, zwracali uwagę na takie wartości, jak: „soli-
darność” i „demokracja”.

Przedstawione rezultaty badań wskazują, że 
uczeń, student i nauczyciel to pojęcia umowne. 
W procesie kształcenia i wychowania osoby te sta-
nowią dla siebie źródło rozwoju i inspiracji. Mło-
dość uniesiona skrzydłem miłości i przyjaźni głosi 
pochwałę wolności. Natomiast wiek dojrzały składa 
hołd zdrowiu i życiu, grzejąc się przy blasku rodzin-
nego ogniska. Uczniowie i studenci cenią Ojczyznę 
w stopniu dalece wyższym niż czynią to nauczyciele. 
Ale kto nauczył młodych takiej postawy? Kto ślubo-
wał kształcić i wychowywać młode pokolenie w du-
chu umiłowania Ojczyzny? Zastanawiający pozostaje 
jednak fakt, nauczyciele nie urzeczywistniają z mocą 
uczniów tej wartości w swym życiu. Umiłowanie Oj-
czyzny jest postawą służbową? Uczniowie i studenci 
czerpią od nauczycieli poczucie odpowiedzialności, 
godności, uznanie dla wiedzy i mądrości. Natomiast 
nauczyciele uczą się od swych podopiecznych sza-
cunku dla przyjaźni, prawdy i dobra.

Najjaskrawsze różnice wystąpiły podczas analizy 
wyników badań z uwzględnieniem płci ich uczestni-
ków. Pojawiła się więc kolejna opozycja: uczennica 
– uczeń, studentka – student, kobieta – mężczyzna. 
Niestety, silne zfeminizowanie zawodu nauczyciel-
skiego nie pozwala w pełni wykorzystać tego zjawi-
ska w szkole. Proces modelowania zostaje sztucz-
nie oparty na spostrzeżeniach czerpanych z małych 
i dużych ekranów, rzadziej z literatury. Najtęskniej 
piosenka Gdzie ci mężczyźni zabrzmiałaby w murach 
szkoły.

Poszukiwania badawcze nad wartościami zwra-
cają uwagę na fakt, że nadszedł kres powszechnie 
krążących stereotypów: polska wieś to patriotyzm 
i bogobojność, młodzi myślą tylko o przyszłości, bo-
haterstwo jest powszechnie doceniane lub jesteśmy 
tolerancyjni1. 

Praca nad zagadnieniem preferowanych przez 
uczniów, studentów i nauczycieli dostarczyła cen-
nych chwil do refleksji wszystkim jej uczestnikom 
(badającym i badanym). Wprawiła w zadumę re-
spondentów, badaczom natomiast dała radość płyną-
cą z poznania prawdy2.

Ciąg dalszy nastąpi

Przypisy:

1 K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 
2000.

2 M. Fersch, M. Pawłowska, Wartości preferowane przez 
uczniów, studentów i nauczycieli, [w:] Edukacja jutra. 
V Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. K. Denek, T. M. 
Zimny, Częstochowa 1999.
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W TROSCE O EDUKACJĘ JUTRA

ZDZISŁAW WOJTAŚ

Droga

Czarna na rozjechanej łące asfaltowa wstęga
z białą fastrygą pośrodku 

biegnąca prosto jak strzelił przez wykarczowany las
równa jak stół albo wybrukowana kocimi łbami

szeroka aorta z gęstą siecią mniej ważnych arterii
z własnym kodeksem, ujętym w paragrafy nakazu

zakazu, pierwszeństwa i podporządkowania
którą podobni milionom bakterii gnamy na oślep  

czasem wpadając na siebie z hukiem
ścigasz się na niej bez powodzenia 
tu zawsze ktoś będzie przed tobą

jest jak kochanka, albo żona
tą jedyną, wybraną, twoją własną

niektórzy po niej jadą w swoją pierwszą
a inni w ostatnią podróż

jeśli nie wiedzie wprost do celu 
to z pewnością wiedzie donikąd

może być tą do sławy, ale równie dobrze 
może zaprowadzić nad skraj przepaści 

bywa usłana różami, ale też niewyobrażalną męką
żeby tego na niej doświadczyć 

i odbyć podróż do kresu
musisz zapłacić wysoką cenę 
albo dostaniesz to za bezcen.

Nasze promocje
MIROSŁAW KALKOWSKI

Młodzi kociewscy 
publicyści 
nagrodzeni

Dnia 29 maja 2015 roku Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdań-
skim zorganizowało w Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia uroczyste zakończenie XVII 
już edycji Konkursu Publicystycznego im. Edmunda 
Falkowskiego. Celem konkursu, adresowanego do 
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, było 
zainteresowanie młodzieży problematyką regionalną, 
historią, tradycją, kulturą, współczesnym obliczem 
Kociewia. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 20 prac 
z kociewskich szkół. Zespół oceniający zaproponował 
nagrodzić następujące prace. 

I miejsce – godło „Znicz” – Spacer po nekropo-
lii w Piecach Adam Szuta z Publicznego Gimnazjum 
w Kaliskach; 

II miejsce – godło „Kadr” – Pelplińska Krwawa 
Jesień Krystian Rychłowski z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Starogardzie Gdańskim;

II miejsce – godło „Globus” – Mój dziadek Jan 
– Kociewiak z wyboru Jan Bejma z Publicznego Gim-
nazjum nr 2 w Starogardzie Gdańskim;

III miejsce – godło „Barłożnianka” – Kilka wspo-
mnień o Barłożnie Martyna Siwczak z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,

III miejsce – godło „Wdzięczny wnuk” – Moja ro-
dzina na Kociewskiej Ziemi Mikołaj Dzienniak z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim;

III miejsce – godło „Kwiat” – Błogosławiona z Ko-
ciewia Zuzanna Gdaniec z Publicznego Gimnazjum 
nr 2 w Starogardzie Gdańskim;

Wyróżnienie – godło „Kot” – Historia rodziny 
Prabuckich Krzysztof Prabucki z II Liceum Ogólno-
kształcącego w Starogardzie Gdańskim;

Wyróżnienie – godło „Indianin” – Podaj duszy łyk 
nadziei... Julia Herold z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Starogardzie Gdańskim.

Nagrody ufundowała Gmina Miejska Starogard 
Gdański i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociew-
skiej. W bieżącym roku nagrody dla najlepszego pu-
blicysty ufundował również obecny na uroczystości 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Grzyb. 

Dla obecnych uczestników konkursu, ich opiekunów 
i członków TMZK uczniowie Szkoły Muzycznej przy-
gotowali koncert. 

W następnym numerze zaprezentujemy Czytelni-
kom pracę Adama Szuty.

ZDZISŁAW WOJTAŚ, urodzony w 1956 
roku w Tczewie.

Jak sam o sobie mówi fascynat słowa, ob-
razu, dźwięku. Główne jego pasje to czytanie, 
pisanie, słuchanie, jak również moda męska.

Szczęśliwy ojciec trojga dzieci i dziadek 
jednego wspaniałego wnuka.



W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Wokó  V Kongresu Kociewskiego...

• O realizacji zagadnie  edukacji regionalnej Hanny Czarneckiej-Kobus

• yciorys kompletny (cz. II) Piotra Kajzera i Marcina K odzi skiego

• Kociewskie linie kolejowe 1945-1990 Grzegorza Piotrowskiego

• Spacer po nekropolii w Piecach Adama Szuty 

Fot. ze zbiorów Polskiej eglugi Morskiej w Szczecinie 

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE
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