
KOCIEWSKI
MAGAZYN
REGIONALNY

NR 2 (65) kwiecie  • maj • czerwiec 2009                             

PL ISSN 0860-1917                                                                                 CENA 3,00 z

Kwartalnik spo eczno-kulturalny



��������	�
��

����������	��
����������
��������
�������������������
�������������������������
��������������������������
�������������������������	
���������
�����������������
������������
���������
 �������������
���������������

�����������������������������
����
!�������������������������
�����
�����������������
�������������������
"��������������������������

��������������������������������������������
#�������������	��
����������
������
$������%������������
����
����
�������
�����
&���
������������������������������'����
�����
������������������
����������������
���������
��������������
���
��������������������������������
������������
��������
��������������������
���������
�����������������������
�������
��������������������
���������
(����������������������������
"������������������������������
�������������������������������������������
 ������������������	
���������������
����������������������������
�����������������������������
&���
���
�����������������
�������������
�����
������������������������
$����������������������������
�����������������������������
�����������)

�������	��
��������������������	��
�������������
���������	
���
��
��������������
������



1KMR

KOCIEWSKI 
MAGAZYN 
REGIONALNY
Kwartalnik spo eczno-kulturalny

Nr 2 (65) kwiecie  • maj • czerwiec 2009 • PL ISSN 0860-1917

WYDANO ZE RODKÓW BUD ETU MIASTA TCZEWA
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM 

URZ DU MIEJSKIEGO W SKARSZEWACH 

RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz – przewodnicz cy
oraz Irena Brucka, Czes aw Glinkowski, Józef Golicki, Andrzej Grzyb, 
Krzysztof Korda, Jan Kulas, Tadeusz Majewski, prof. Maria Paj kowska-Kensik,
Józef Zió kowski

REDAKCJA
Halina Rudko redaktor naczelna
Wanda Ko ucka sekretarz 
Kociewski Kantor 
Edytorski  opracowanie graficzne i amanie

WYDAWCA
Kociewski Kantor Edytorski
Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
dyrektor Urszula Wierycho

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY
83-100 Tczew, ul. J. D browskiego 6, tel. (058) 531 35 50
e-mail: kketczew@tlen.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytu ów                       
oraz poprawek stylistyczno-j zykowych w nades anych tekstach.

Teksty oraz zdj cia zamieszczone w niniejszym 
numerze zosta y przekazane przez autorów 
nieodp atnie.

NA WIETLENIE, MONTA  I DRUK 
Zak ady Graficzne im. J. Czy ewskiego
Tczew, ul. Kwiatowa 11

Nak ad: 1000 egz. 
Obj to : 6 ark. druk. 

NA OK ADCE
Krajobraz Borzechowa pod grusz

fot. Micha  Andrearczyk

2 OD REDAKTORA
2 Krystyna Brodnicka

LEGENDY KOCIEWSKIE
3 Krzysztof Kowalkowski

TCZEWSKI KO CIÓ  W 1780 ROKU (cz. II ostatnia)
7 KOMUNIKAT SPO ECZNEGO KOMITETU
 BUDOWY RÓDL DOWEGO STATKU
8 Czes aw Glinkowski

ZWI ZKI TCZEWA Z WIS  (cz. III ostatnia)
14 KU PAMI CI I PROMOCJI 
 ROMANA LANDOWSKIEGO – ANKIETA
15 Maria Paj kowska-Kensik

W TCZEWIE ZACZYNA O SI  MOJE KOCIEWIE
16 REGULAMIN II KOCIEWSKIEGO KONKURSU 

LITERACKIEGO IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
17 BIBIOGRAFIA PUBLIKACJI
17 Jan Ejankowski 
 KRWAWA KOCIEWSKA JESIE
 NA ZIEMI GNIEWSKIEJ (cz. II)

20 KOCIEWIE W RYSUNKU I FOTOGRAFII
22 Adam Murawski
 20-LECIE REAKTYWOWANIA 
 KO A ZZMK ZAJ CZKOWA TCZEWSKIEGO
27 Krystyna Gierszewska 
 TRADYCJE WIELKANOCNE
30 Seweryn Pauch 
 HISTORIA WIECZNIE YWA
31 Micha  Boroch 
 Z KOCIEWIA NA TRONY EUROPY
36 Andrzej W dzik
 17. SIEKIERKI Z BA DOWA

Pradzieje Kociewia
38 Ma gorzata Pauch
 KOCIYWSKIE PRZY ERSTWA (cz. II)
39 Jan Ejankowski 
 PRZED 25-LECIEM 

PIASECKICH KOCIEWIAKÓW (cz. II)
42 Patrycja Hamerska 
 DZIADEK BENEK (cz. ostatnia)
44 Tadeusz Linkner 
 PROZATORSKA TWÓRCZO
 ROMANA LANDOWSKIEGO (cz. II)
47 Aniela Przywuska 
 PRZEDMOWA
48 Andrzej Grzyb 
 NOWE BA NIE ROMANA LANDOWSKIEGO 

ok. wewn. II
Pawe  Szczuka
RAPORT DO KSI CIA SAMBORA (wiersz)

ok. wewn. III
Maria Paj kowska-Kensik
WARTO ZDOBY  T  KSI ECZK

W NUMERZE



2 KMR

ZNowej Cerkwi do Bobowa prowadzi droga przez 
las. Kto o pe ni ksi yca szed  t  drog , a ksi yc
schowa  si  za chmurami, nara ony by  na zdradli-

we wabienie ogników.
Czasami w drowiec kr y  noc ca  po lesie i dopiero 

nad ranem znajdowa  drog , albo id c za wiat em, wcho-
dzi  w g ste chaszcze, rowy i wod . Ciemno by o, co  j cza o
w krzakach, mrok g stnia , ogarnia y go szmery lasu – tajemni-
cze i niepokoj ce. Zacz y dra ni  szelesty, tr cania li ci i traw 
oraz md e wiate ka lasu. Zaczyna  mie  majaki. Ze strachu 
widzia  wyci gaj ce si  ku niemu ramiona, chc ce zdusi  go za 
gard o, które zrywa y mu czapk , widzia  b yszcz ce oczy wil-
ków i ich ostre k y, gotowe szarpa  na kawa ki jego cia o. By
nieprzytomny ze strachu, a ogniki pokazywa y si  to tu, to tam. 
Szalony biega  za nimi tak d ugo – a  wpad  w bagno, które go 
poch on o i potem ju  nikt go wi cej nie widzia .

Pan na Hasowiu

Przed wojn , od Nowej Cerkwi a  do Borkowa, roz-
ci ga y si  uprawne any, nale ce do ówczesnego 
dziedzica – „Pana na Hasowiu”, który mia  swój pa-

acyk niedaleko Nowej Cerkwi. Bali si  go wszyscy. Szepta-
no, e ma jakie  konszachty z diab em. Podczas pe ni ksi y-
ca o pó nocy, z hukiem, wistem, impetem i paleniem z bata, 
przed drzwi dworu zaje d a a galopem szóstka czarnych 
koni, którym z pyska bucha  dym i ogie , ci gn ca zamkni -
ty powóz, z którego o dziwo – nikt nigdy nie wychodzi .

We dworze zapala y si  wszystkie wiat a, robi o si
gwarno, ta czono, pito, wznoszono toasty, a gdy trzeci kur 
zapia , robi  si  ogromny wiatr, wszystko kr ci o si  w ko o
– nagle powóz z ko mi znika , w oknach dworu gas o wia-
t o, hulaj cy wicher cich .

Ludzie przeje d aj cy o pó nocy obok dworu, mieli 
trudno ci z utrzymaniem koni, które dziko r c, stawa y na 
zadnich nogach i cofa y si  do ty u, za  bite batem p dzi y
przed siebie na o lep, w ko cu przewracaj c wóz, zatrzymy-
wa y si  na drzewie lub w polu.

Codziennie rano s u ba wraz z fornalami sta a przy gan-
ku i czeka a na wyj cie i rozkazy Pana. Cz sto zdarza o si ,
e „Pan” popatrzy  na stoj cych i mówi …

– Ty, ty, i ty, wyst pcie. Dzi  w nocy wynie li cie mi sze
worków zbo a, i przy wyp acie b dzie wam to potracone.

– Sk d on to wie – pytali szeptem.
– Diabe  mu to podpowiada, bo przecie  nikt nas nie wi-

dzia .
S udzy ze strachu przestali podbiera  zbo e, a dziedzic 

w czasie wojny gdzie  znikn .
Nie wiadomo – zmar , czy przeniós  si  do Niemiec? 

A mo e go po prostu diabli wzi li.

Od redaktora

Zbli aj ca si  wielkimi krokami rocznica 
750-lecia lokacji miasta Tczewa stwarza wiele 
mo liwo ci jej uczczenia. Ukaza y si  ju  z tej 
okazji dwie publikacje ksi kowe: przewodnik 
pt. „Tczew. Historia – Zabytki – Ludzie” au-
torstwa Kazimierza Ickiewicza, ba nie „Gryf 
i Ma gorzata” Romana Landowskiego oraz 
zbiór pocztówek Józefa Golickiego. Planowa-
nych jest jeszcze kilka publikacji m.in. album 
„Wzd u  Dolnej Wis y”  Józefa M. Zió kow-
skiego, „Jak dawniej w Tczewie mieszkano” 
Zbigniewa Nawrockiego. Prof. B a ej liwi -
ski przygotowuje monografi  ksi cia lubiszew-
sko-tczewskiego Sambora II, która zostanie wy-
dana w przysz ym roku. 

Z okazji jubileuszu Mennica Polska we 
wspó pracy z Urz dem Miejskim w Tczewie wy-
bi a okoliczno ciowy dukat „4 ders awy”. Od 
1 czerwca mo na go nabywa  w kilku punk-
tach miasta, a do ko ca sierpnia pos ugiwa
si  nim w wyznaczonych punktach handlowych 
i us ugowych. Kolejne dukaty „sambor” i „trsow” 
pojawi  si  w styczniu i czerwcu 2010 roku.

Z inicjatywy Biura Promocji Urz du Miej-
skiego w Tczewie stan y ju  tzw. witacze (pla-
nowanych jest sze ) na drodze krajowej nr 1. 
Znaki w kszta cie wie yczek mostu tczewskiego 
z logo 750-lecia miasta zach caj  do odwiedze-
nia Tczewa.

Jeszcze w tym roku odb d  si  ró nego ro-
dzaju spotkania, wystawy, których celem jest 
zainteresowanie tczewian jubileuszem i dzieja-
mi miasta. Nie zabraknie imprez sportowych 
i rekreacyjnych. 

Zach cam Czytelników do wzi cia udzia-
u w II Kociewskim Konkursie Literackim 

im. Romana Landowskiego, którego regula-
min znajduje si  na str. 16-17.

Legendy Kociewskie

KRYSTYNA BRODNICKA

Ogniki
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

Ostatni fragment tej cz ci opisu ko cio a dotyczy 
dachu ko cio a. Czytamy tam: Dach alboli pokrycie 
ko cio a tego iest wielkiey potrzebuj ce uprawy lubo 

iu  po cz ci za staraniem tera niejszego Wielebnego Xsi dza
Proboszcza, na wierzchu tego dachu w po rodku ko cio a iest 
kopu ka ma a blach  ci gnion  obita w którey zawieszony iest 
Sygnarek30, na wierzchu kopu ki iest krzy  wspania y wielki 
elazny stoi cy31.

Powy szy opis pokazuje, e ówczesny proboszcz 
ks. Franciszek Piechowski czyni  wielkie staranie w celu wy-
remontowania ko cio a. W ci gu czterech lat od obj cia pa-
rafii rozpocz  remont okien, przy czym pami ta  nale y, jak 
wielkie s  okna w ko ciele oraz postawi  na dachu sygnarek 
z dzwonem. Ponadto z opisu wynika, e planowa  wymian
lub remont nast pnych okien i rozpocz  remont dachu.

Interesuj cy jest dalszy ci g opisu ko cio a, gdy  dotyczy 
samej wie y i dzwonnicy. Wchodz c od Plebanij do ko cio-
a naprzeciwko o tarza wielkiego wystawiona iest Dzwonnica 

od do u murowana z muru krzy ackiego a  do dachu Ko ciel-
nego, wy ej za  w drzewo stawiona y na górze w oko o so-
snowemi delami obita, mai ca na wierzchu dachówki nowe 
y chor giewki z blachy elazney wraz z ga k  miedzian  nie-
gdy  poz acan . Do tej dzwonnicy s  drzwi z nadworza dobre 
z zamkiem dobrym zrobione y schody w okr g wmurowane do 
góry. Na niej za  4 dzwony wisz , pierwszy wed ug dawnego 
opisu zabiera w sobie centnarów 40, ten ma by  po wi cony
na honor . Jana Chrzciciela, lany za  iest oraz zaprowadzony 
w gór  Roku Pa skiego 1584. Drugi cokolwiek mniejszy które-
go rednim zowi  ten z boku iednego iest wytr cony na którym 
iest wyra enie Ukrzy owanego Pana Jezusa lany y zaprowa-
dzony Roku Pa skiego 1666. Trzeci ieszcze mniejszy z wyra-
eniem S. Miko aja Biskupa y Wyznawcy lany y zaprowadzony 

Roku Pa skiego 1722. Czwarty naymnieyszy który odebrany 
iest od Magistratu Tczewskiego, poniewa  sekretnie niegdy
z ko cio a . Jerzego M czennika obywatele Tczewscy aka-
tolicy dostawszy jego przez czas d ugi u siebie zachowywali 
a ten iest ci kiey wagi funtów 200 wa cy y takowy napis na 
sobie may cy Helb Gote, Maria beroth S. Anna lebs Droth32.
Z opisu tego wynika jasno, e wie a by a zwie czona drewnia-
n  dzwonnic  przykryt  dachówkami. I prawdopodobnie stan 
ten zachowa  si  do 1982 roku kiedy to wielki po ar ko cio a
strawi  drewnian  dzwonnic . Wspomniane tu dzwony przesz y
ró ne koleje losów i w 1926 roku dzwoni  ju  tylko ten trzeci. 
Du y dzwon p k  w 1881 roku i w 1882 roku zosta  ponow-
nie odlany przez Jana Colliera w Gda sku. Po wi cony zosta
ponownie Janowi Chrzcicielowi, ale wa y  ju  46 centnarów. 
Na dzwonie d ugi napis niemiecki odnosi  si  do przeznaczenia 
dzwonów. Na ko cu by  wymieniony papie  Leon XIII, biskup 
Jan Nepomucen Marwicz, ks. proboszcz Robert Sawicki i za-
rz d ko cielny33. Drugi dzwon tak e zosta  ponownie odlany 
przez Jan Colliera w 1882 roku. Nieznana jest przyczyna prze-
topienia pierwotnego dzwonu. Ten nowy wa y  18 centnarów 

i 70 funtów i zdobi  go wizerunek Naj wi tszej Maryi Panny 
z dzieci tkiem Jezus. Znajdowa  si  na nim napis, Jeder Schlag 
bring’ neuen Segen //Der Gemeinde Und der Stadt,// Glauben, 
Frieden, Wärme, Regen.//Was der Himmel Edles hat34. Dzwo-
ny te dzwoni y do 20 sierpnia 1917 roku i ju  nast pnego dnia 
zosta y zdj te przez firm  Colliera i przekazane dla celów wo-
jennych35, co oznacza, e zosta y przetopione na pociski i ar-
maty. Te dwa mniejsze dzwony we wspomnianym 1926 roku 
pozosta y na wie y. Doda  nale y, e ten trzeci by  odlany 
przez Micha a Wittwercka w Gda sku i wa y  13 centnarów 
i 14 funtów. Czwarty dzwon, ten najmniejszy, po niemiecku 
Seelenglocke zwany, pochodzi z r. 1805 i waýy 5 ˝ centnara36.

Ostatnim elementem tej cz ci opisu budynku ko cio a
by o opisanie nale cej do niego kostnicy oraz cmentarza. 
Lustrator zapisa : Cmentarz oko o tego  ko cio a cz ci  mu-
rem, cz ci  delami iest opasany mai cy za staraniem Wie-
lebnego Xsi dza Proboszcza bram  wielk  z zamkni ciem
y trzy forty ma e na dole z d bowemi kratami mocnemi a eby
nic na  nieprzychodzi o. Jnnego za  mieysca niemasz ad-
nego od ko cio a oddalonego na którymby cia a zmar ych
chowane bywa y ile e w tym mie cie wcale go niepotrzeba.

Ko nica37 przy ko ciele iest przy samym murze wtyle o -
tarza wielkiego murowana nale ycie y dachówkami pokryta, 
w którey ko ci wiernych zmar ych ma o si  ieszcze znayduie. 
Te za  niemowl ta które albo nie ywe si  rodz  alboli te
bez Chrztu S. Z tego schodz wiata, mai  mieysce osobne 
przy murze wielkim do pochowania wyznaczone. Za miastem 
za  ieden ieszcze znyduie si  cmentarz na którym niegdy  by
ko ció  S. Jerzego M czennika, a teraz akatolicy od daw-
nych lat Jego trzymai  y tam trupów swoich grzebi 38.

Nast pnie lustrator ks. Lucas Krzykoski sporz dzi  inwen-
tarz wyposa enia ko cio a, dziel c go na grupy. Na wst pie wy-
mienia najcenniejsze srebra, a w ród nich monstrancj  srebrny 
krzy , relikwiarze, kielichy i pozosta e srebra. Kolejna grupa 
to przedmioty wykonane z cyny, a w ród nich 20 lichtarzy. 
W grupie wyrobów z mosi dzu miedzi wymienia m.in. nast pne
14 lichtarzy. Nast pnie wymienia ornaty, kapy, chor gwie
i baldachimy oraz ko cieln  bielizn , jak alby, kom e, obrusy, 
r czniki itp. Odr bnie zosta y wymienione ksi gi, z których 
11 wymienia z tytu ów. Cho  wizytacja nie podaje tytu ów po-
zosta ych ksi g i ich ilo ci to ksi gozbiór parafii w. Krzy a
by  okre lany jako jeden z najbogatszych ksi gozbiorów para-
fialnych archidiakonatu pomorskiego w tym okresie. Niestety, 
ksi gozbiór ten jak wiele innych na Pomorzu zagin 39. Ostat-
nia grupa to szk o i pozosta e rzeczy stanowi ce wyposa enie
ko cio a40. W ród ksi g nie wymienia  jednak ksi g metrykal-
nych, ksi g brackich i innych, które wówczas na pewno ju  by y, 
a wymieniane by y jeszcze w 1928 roku41.

Zaprezentowana tu lustracja jest na tyle czytelna, e zo-
sta a przedstawiona w oryginale, co dodatkowo pokazuje, jak 
wygl da a pisownia j zyka polskiego przed ponad 200 laty. 
I jeszcze jedna uwaga. Lustracja zawiera tak e wiele informacji 

(cz  druga ostatnia)

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Tczewski ko ció  w 1780 roku
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Widok na Tczew od strony Wis y lata 1884-1887
ród o: Johann Heise, Bau-und Kunstdenkmäler der Prowinz Westpreussen, Danzig 1884-87

Przekrój poziomu ko cio a z uk adem sklepie  lata 1884-1887
ród o: Johann Heise, Bau-und Kunstdenkmäler der Prowinz Westpreussen, Danzig 1884-87

dotycz cych ca ej parafii, jej zasi gu oraz filii w Lubiszewie. 
Ale poniewa  zamiarem pisz cego te s owa by o pokazanie 
jedynie ko cio a farnego w Tczewie, pozosta e informacje zo-
sta y tu pomini te. Aby jednak u atwi  jego czytanie, w szcze-
gólno ci mówi ce o wyposa eniu ko cio a niektóre z u ytych
okre le  zosta y wyja nione, w oparciu o S ownik wyrazów 
obcych42 oraz stron  internetow  wikipedii43.

O sprz tach ró nych tego  ko cio a44

Srebro
Monstrancya staro wieck  robot  proporcyonalna y ca a 1
Krzy  srebrny poz acany wielki 1
Pacyfika 45 srebrny stary z Relikwiami 1
Lampa Srebrna Wielka 1
Kielichów staro wieckich wyz acanych z wierzchu y wewn trz

razem y z Patenami srebrnych 5
Kielich srebrny wewn trz tylko wyz acany bez Pateny 1
Patena46 ma a stara srebrna wyz acana do chorych 1

Puszka ma a z zamykad em poz acana stara srebrna 1
Puszka wielka srebra wyz acana z zamykad em 1
Trybularz47 srebrny dobry 1
Ampu ków48 srebrna para 1

Cyna
Lichtarzów Cynowych wszystkich dobrych  20
Krucifixów49 Cynowych dobrych na o tarzach 2
Ampu ków Cynowych starych par  5
Taców czyli Miseczkow Cynowych starych 3

ódka do kadzid a stara Cynowa z y eczk  1
Naczynia Cynowe do komunikantów y do soli 2
Miseczka y Ampu ka stara do Chrztu Cynowa 1
Lampa Cynowa dobra wielka  1
Naczynia Cynowe pospo u do Olea Sacra 3
Naczynie Cynowe ma e cum Oleo do Chorych 1

Mosi dz y Mied
Lichtarzów Mosi nych dobrych 14
Kocio ek do wody wi coney Miedziany 1

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Kocio ek inny Mosi ny stary lawaterz50 1
Kot ów miedzianych dobrych para lecz ieden do Bractwa 1
Dzwonków wszystkich do O tarzów 7
Dzwonek wisz cy przy Zakrystyi 1
Ko owrot ze Dzwonkami przy Wielkim O tarzu wisz cy 1
Trybularz ma y mosi ny 1

Apparaty ró ne
Ornatów51 ró nych bia ych dobrych ze wszystkim porz dkiem 3
Ornat zielony z bia emi kwiatami ze wszystkim na wi ta 1
Ornat ó ty ze wszystkim porz dkiem na wi ta 1
Ornat czerwony solenny ze z otemi kwiatami ze wszystkim 1
Ornat czerwony solenny z iedwabnemi kwiatami ze wszystkim 1
Ornat czerwony solenny Axamitny bez wela52 y bursy53 1
Ornatów czerwonych feryalnych dobrych ze wszystkim 2
Ornatów koloru niebieskiego dobrych 2
Ornatów zielonych feryalnych ze wszystkim 2
Ornatów czarnych z welami dobrych 4
Kapa bia a solenna bez stu y 1
Kapa zielona dobra 1
Kapa zielona stara 1
Kapa czarna dobra 1
Antepedium54 czerwone z srebrnemi galonami na wi ta 1
Baldachim wielki Axamitny czerwony z Procefry 1
Pas ze Z otem przerabiany solenny 1
Chor giew z czerwonego Adamaszku wielka 1
Chor giewków ma ych Adamaszkowych czerwonych 2
Chor giew Adamaszkowa czarna stara wielka 1
Antepedium w óczkow  robot  do O tarza N. P. Bolesney 1

Bielizna
Albów55 dobrych wszystkich 10
Kom ów56 dobrych 5
Rokieta57 stara 1
Obrusów wielkich dobrych 31
Obrusów starych 10
Obrusów ma ych 5
Tuwalniów58 iedwabiem wyszywanych starych 3
R czników ma ych do o tarzów 18
R czników nowych wielkich 3
R czników starych 2
P ótno stare w br ki modre podczas Wielkanocney spowiedzi 1
Korpora ów59 z subkorpora ami wszystkich 24
Puryfikaterzów60 dobrych  30
Pasków dobrych 10
Komezków do Baldachimu 4
Komezków dobrych dla ch opców. 2

Xi gi ró ne
Agenda61 ma a dobra 1
Agendów starych 2
Rituale Romanum62 1
Msza ów dobrych 2
Msza  stary 1
Msza ów a obnych 3
Ewangelia Polska 1
Brewiarz63 stary 1
Ksi gi ró ne stare inne do czytania przybrudne na górnej

kaplicy pod zamkni ciem bez adnego reyestru.

Szk o y inne pozosta e rzeczy
Latarnia do chorych 1
Lampów do wiat a starych 12
Cieniów do tych e lamp 6
Umbraculum64 ad ssmum 1
Biretów65 starych dobrych 3
Worki materyalne z trzonkami do Ja mu ny y z dzwonkami66 2
Kamienie do wody wi conej 3
Krzy  wielki z Figur  P. Jezusa 1
Krucyfix ma y drewniany w Zakrystyi 1
Krucyfixów drewnianych na o tarzach 10
Kanonów na tablicach przy wszystkich o tarzach 18
Poduszka do Msza a stara 1
Pulpitów drewnianych do Msza ów 7
Skrzynia w Zakrystyi do chowania Apparatów y bielizny 

z szufladami 1
Szafa stoi ca wielka do chowania wisz cych Ornatów 1
Szafa przy cianie ko cielnej do Monstrancyi, Ampu ek  1
Skrzynia czyli karbona d bowa w posack  wmurowana 

w Zakrystyi do chowania pieni dzy elazem opatrzona 
z trzema Zamkami 1

S upek w tej e Zakrystyi w posack  wmurowany 
do sk adania pieni dzy Bractwa  Anio ów Stró ów
elazem y trzema Zamkami opatrzona 1

Kropide  drewnianych 2
Lichtarzy wielkich drewnianych 8
Ambona malowana y snycersk  robot 67 zrobiona z drzwiami, 

schodami 1
Chór wielki drewniany do organów niemalowany 1
Chór ma y z pozytyw 68 przy Wielkim O tarzu malowany 1
Konfesjona ów dobrych wygodnych 3

awek dla ludzi y ksi y wszystkich iest 33
Mar drewnianych69 2
Katafalk70 obszerny y du y 1
Trumna a obna 1

Krzy  relikwiarzowy z XV wieku i kielich 
Bractwa Kap a skiego z 1492 roku

Drewniany i z ocony rokokowy wiecznik
z trzeciej wierci XVIII wieku

Fot. Bo ena i Lech Oko scy
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Ostatni  cz ci  dokumentu sporz dzonego przez 
ks. Lucasa Krzykoskiego by a informacja dotycz ca o tarzów
i obrazów znajduj cych si  w ko ciele. Ks. Krzykoski 
podaje, e by o ich 13, lecz w trakcie opisu wymienia, obok 
12 o tarzów, dwie kaplice, co daje razem czterna cie o tarzów
i kaplic. Trudno powiedzie  dla czego powsta  ten b d.

Opisanie O tarzów y obrazów71

W tym ko ciele O tarzów pobocznych z kaplicami ra-
chuj c oraz y z wielkim O tarzem iest 13. które musz  by
konserwowane bo znaki to ukazuj , a innego niemasz doku-
mentu.

Najpierwszy O tarz wielki pod tytu em . Krzy a sny-
cersk  robot  zrobiony, wspania y, obszerny y wysoki, gdy
wysoko  Jego si ga a  do samego sklepienia iest zrobiony 
z dwiema kondygnacyami: u wierzchu na pierwszej kondy-
gnacyi iest wyra enie N. Panny Bolesney trzymai cey Cia o
P. Jezusa, po stronach dwie rzni te statuy . J drzeja y . Ja-
kuba Aposto ów, w drugiej za  wyra enie P. Jezusa Ukrzy o-
wanego. Te obydwa wyra enia s  malowane na p ótnie, a po 
stronach dwie tak e statuy . Piotra y . Paw a Aposto ów;
ten ca y o tarz iest odnowiony malowany na dnie bia ym
y wyz acany w Roku przesz ym 1779 za staraniem jego wie-
lebno ci Ksi dza Proboszcza.

Poboczne o tarze wszystkie s  proporcyonalne z któ-
rych pierwszy od strony Episto y iest o tarz y kaplica 
. Anny snycerskiey roboty malowany y wyz acany w któ-

rym s  dwa obrazy na p ótnie w górze . Joachima a ni ey
. Anny.

Drugi przy filarze . Rocha Wyznawcy. Obraz Jego iest 
malowany na p ótnie z srebrn  sukienk  niewielk , ten o -
tarz iest snycersk  robot  zrobiony, malowany, cz ci  po-
z acany cz ci  posrebrzany.

Trzeci tak e przy filarze. . Józefa snycerskiej roboty 
malowany, poz acany, posrebrzany. Obraz za  na p ótnie
malowany.

Czwarty o tarz i kaplica Niepok. Pocz cia N.M.P. sny-
cersk  robot  zrobiony, malowany y poz acany w nim iest 
statua N.M.P., w górze za . Anio a Stró a, którym opiekuie 
si  Bractwo  Anio ów Stró ów. Do tego o tarza iest przy-

czona fundacja wielebnych P.P. Czarli skich z obligacy
odprawowania dwóch Mszy  w tygodniu, na co dokumen-
tów adnych niemasz jednakowo  wielebny Szymon Kicki 
Starosta Sobowicki dotychczas wyp aca z dóbr Stanis awia,
które po mierci wielebnych PP Czarli skich trzyma Gdary 
Mory (?) z otych 62 groszy 12 na Rok ca y72.

Niestety, trudno odczyta  s owa Gdary Mory. By  mo e
chodzi tu o zarz dc  Stanis awia, wsi po o onej niedaleko 
Tczewa, której w a cicielem po mierci Czarli skiego zosta
Szymon Kicki. Przy czym Gertruda Pierzynowska pisze, e
starost  w 1780 roku by  Teodor von Kicki, który by  tak e
starost  tczewskim73. By  mo e Teodor by  synem Szymona. 
Przej cie Stanis awia przez Kickich jest zapewne wynikiem 
lubu Szymona Tadeusza Kickiego starosty sobowidzkiego 

zawartego w 1767 roku z owdowia  Mariann  (z Pl skow-
skich) Czarli sk 74.

Pi ty o tarz y kaplica Przemienienia Pa skiego do któ-
rey s  schody drewniane; ten iest wspania y snycerskiey ro-
boty, malowany zielono, wyz acany. Obraz w nim niewielki, 
malowany na p ótnie.

Szósty o tarz y kaplica SS. Trzech królów niewysoki, sta-
ry, malowany, snycersk  zrobiony robot .

Siódmy po drugiej stronie o tarz y kaplica . Apolonii 
snycerskiej roboty, dobry, malowany y poz acany. Obraz 
w Nim na p ótnie malowany.

Ósmy o tarz y kaplica Opatrzno ci Boskiey stary, sny-
cersk  robot  zrobiony y malowany. Obraz malowany w Nim 
na p ótnie w górze za . Paw a Aposto a.

Dziewi ty o tarz y kaplica . Jakuba Aposto a, snycer-
skiej roboty, malowany y poz acany.

Dziesi ty o tarz . Miko aja B. y Wyzn. snycerskiey robo-
ty, malowany y poz acany; obraz malowany na p ótnie.

Jedenasty o tarz przy filarze . Jana Nepomucena sny-
cerskiej roboty, malowany y poz acany. Obraz na p ótnie
malowany. Do tego by a przed tym fundacya iako si  czyta 
z dawnych wizyt ze Wielebny Jerzy Czarli ski Dziedzic Czar-
nina y Soko owski Dziedzic tey e wsi po owy oko o Roku 1600 
dali pewne pieni dze Magistratowi Tczewskiemu zapisawszy 
na pó  Dworze przy Plebanii Tczewskiej zostai cym, na ob-
ligacye za Dusze Familyi, z którego to pó  Dworu corocznie 
przedtym dawano Z . Prusk. Mon.6 gr 20 teraz za  to usta o
gdy wyp aca  niechc  a dokumentu adnego niemasz.

Dwunasty o tarz N.P.M. Bolesney snycerskiey roboty, 
malowany y wyz acany, w Nim iest statua N.M.P. trzymai ca
na onie Cia o P. Jezusa. Te za  o tarze wszystkie y och dó-
stwo y przystoyno  mai  nale yt  albowiem za staraniem 
y pilno ci  Ks. Proboszcza na ka dym o tarzu po dwa lichta-
rze s  mosi ne z woskowemi wiecami, krucifix ieden, trzy 
obrusy czyste y inne potrzebne do Mszy . tabliczki, tak e
obrazy s  przystoyne o których po wi caniu lubo  wpraw-
dzie adnych dokumentów niemasz, iednakowo  s dzi
y trzyma  tak mo na, gdy  od dawnego s  czasu.

Cudownych obrazów adnych niemasz y te  nie by y, 
statuy za  lub obrazy któryby wstr t oczom ludzkim czyni y
lub nieprzystoyne by y , nie tylko e teraz nieznajdui  si
ale te  y nigdy.

Obrazy wszystkie a nayprzód w Zakrystyi s  4 nast pu-
i ce; to iest Pana Jezusa na krzy u, P. Jezusa Zmartwych-
wsta ego, Nay w. Maryi Panny y . Józefa a to wszystko na 
p ótnie malowane, tak e statua Zmartwychwsta ego Chry-
stusa snycersk  robot  r ni ta. W ko ciele 5 tylko: . Piotra, 

. Paw a Aposto ów, . Antoniego, Nay w. Maryi Panny tak-
e na p ótnie w drewnianych ramach, lecz pi ty . ELJA-

SZA na kitayce75. W kaplicy . Anny figura drewniana wielka 
P. Jezusa na krzy u, statua . Jana Chrzciciela r ni ta y ma-
lowana tak e y statua . Wincentego.

W kaplicy Niepokalanego Pocz cia N.M.P. wyra enie
P. JEZUSA na krzy u na p ótnie malowane w ramach drew-
nianych y na spodzie Wielebni PP. Czarli scy iako osobliwi 
Dobrodzieje y fundatorowi tey e kaplicy y sklepu przy Niey 
odmalowani. Na drugiej za  stronie w kaplicy Opatrzno ci
Boskiej obraz . Piotra na p ótnie. Przy drzwiach ko ciel-
nych figura P. Jezusa malowana, a w rodku ko cio a takowa 
statua wraz z innemi, to iest: po iedney Nay w. Panna Bole-
j ca a po drugiej stronie Jan Ewangelista.

Tym tedy obrazom y statuom cze  y uszanowanie winne 
od ludzi zawsze oddaie si . Na Cmentarzu tego ko cio a ad-
na figura nieznayduie si , na publicznych za  drogach to iest 
przy trakcie Gda skim za Miastem iest klar (?) murowany 
w którym iest krucyfix ma y drewniany; przy drugim za  trak-
cie Starogardzkim iest taka  sama figura, wi cey ni  nigdzie 
przy Tczewie niemasz y te ani chustami adnemi ani te  iako-
wemi sukienkami nigdy przykryte niebywai 76.

Dzi  ko ció , jego wystrój i wyposa enie odbiegaj  znacz-
nie od opisanego powy ej. Przyczyni a si  do tego g ównie II 
wojna wiatowa, grabie e Niemców i zniszczenia w czasie 
walk 1945 roku. Jednak w ostatnich latach ko ció  odzyskuje 
swoj  dawn wietno , a dzieje si  tak dzi ki ogromnym sta-
raniom proboszcza tczewskiej fary, ks. pra ata Piotra Wysgi. 
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Przypisy:
30 Sygnarek – sygnaturka, najmniejszy dzwon ko cielny.
31 Visitatio... cyt. dz., s. 202-203.
32  Tam e, s. 202-203.
33  R. Frydrychowicz, Dzwony ko cielne w diecezji che mi skiej,

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik trzydziesty 
trzeci, Toru  1926, s. 382.

34  Tam e, s. 382.
35  Tam e, s. 382.
36  Tam e, s. 382.
37 Ko nica – kostnica.
38 Visitatio... cyt. dz., s. 202-203.
39 Historia… cyt. dz., s. 141.
40 Visitatio cyt. dz., s. 203.
41 Diecezja… cyt. dz., s. 635.
42 S ownik wyrazów obcych PWN, pod. red. J. Tokarskiego, Warszawa 1977.
43  www.pl.wikipedia.org
44 Visitatio… cyt. dz., s. 203-204.
45 Pacyfika  – relikwiarz.
46 Patena – talerzyk, na którym si  k adzie hosti  w czasie mszy.
47 Trybularz – kadzielnica.
48 Ampu ka – naczynie do wody lub wina u ywane podczas mszy.
49 Krucyfiks – krzy  z wyobra eniem Jezusa.
50 Lawaterz – naczynie do umycia r k celebransa przed msz .
51 Ornat – wierzchnia szata u ywana prze ksi dza podczas odprawiania mszy.
52 Wela – cienka tkanina, tu by  mo e materia  pod ornatem.
53 Bursa – torba, sakwa, tu by  mo e wewn trzna ukryta kiesze .
54 Antepedium – os ona, b d  zas ona, przykrycie p yty g ównej

(mensy) o tarza.
55 Alba – d uga bia a szata liturgiczna.
56 Kom a – bia a szata liturgiczna krótsza od alby.
57 Rokieta – rodzaj kom y o w skich r kawach, podbita kolorowym 

materia em.
58 Tuwalnia – szeroki pas materia u, np. chusta, r cznik, obrus.
59 Korpora  – lniana kwadratowa chustka, któr  si  podk ada pod na-

czynie mszalne w czasie mszy oraz pod monstrancj  i cyborium.
60 Puryfikaterz – r czniczek bia y s u cy do przetarci kielicha mszalnego.
61 Agenda – zbiór modlitw, b ogos awie stw, obowi zuj cych w ko ciele.
62 Rituale Romanum – Rytua  Rzymski, ksi ga wg której odprawia si

egzorcyzmy.
63 Brewiarz – zbiór obowi zkowych modlitw na poszczególne dni roku 

ko cielnego.
64 Umbraculum – zapewne os ona na lampy t umi ca zbyt mocne wiat o.
65 Biret – sztywne nakrycie g owy, czapka, u ywana przez duchow-

nych, ale tak e w s downictwie i przez profesorów.
66  Chodzi tu zapewne o woreczki na d ugich r czkach s u ce do 

zbierania datków podczas mszy. Zwyczaj praktykowany do dzi
w ko ciele ewangelickim. Dzi  datki w ko ciele katolickim, zbiera-
ne s  np. przez ko cielnego do tacy lub koszyka.

67 Snycerska robota – artystyczne rze bienie w drewnie.
68 Pozytywa – rodzaj ma ych organów.
69 Mary drewniane – drewniane a urowe podwy szenie, na którym 

stawia si  trumn .
70 Katafalk – podwy szenie, na którym ustawia si  trumn .
71 Visitatio… cyt. dz., s. 204-205.
72 Visitatio… cyt. dz., s. 204-205.
73  G. Pierzynowska, Dwory, Parki i Folwarki Kociewia i Kaszub,

Tczew 1998, s. 351.
74  P. Czaplewski, Senatorowie wieccy, podskarbowie i starostowie 

Prus Królewskich 1454-1772, w: Roczniki TNT XXVI-XXVIII 
(1919-1921) Toru  1921, s. 177.

75 Kitajka – cienka jedwabna tkanina.
76 Visitatio… cyt. dz., s. 204-205.
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11. Szulist W adys aw, Przesz o  obecnych obszarów diecezji pel-
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KOMUNIKAT Nr 3/IV/09
Spo ecznego Komitetu Budowy 

ródl dowego Statku 
Pasa ersko-Wycieczkowego 

w Tczewie

Spo eczny Komitet przekazuje do publicznej wia-
domo ci informacj  o pracy i wydarzeniach za okres 
od  2 stycznia do 31 marca 2009 roku.
1. Komitet uzyska  pozwolenie na przeprowadzenie 

zbiórki publicznej na budow  statku na okres od 
1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wydane 
przez Marsza ka Województwa Pomorskiego z dnia 
17 marca 2009 roku Nr ROPS.AW.0724/10/2009. 
Zbiórka publiczna przeprowadzona b dzie w powia-
tach: Tczew, Starogard Gda ski, Kwidzyn, Sztum, 
Malbork, Nowy Dwór Gda ski, Gda sk i Pruszcz 
Gda ski w formie:

 • ofiar do puszek kwestarskich i skarbon
 • dobrowolnych wp at na konto Komitetu
2. Dnia 5 lutego 2009 roku zosta o otwarte konto w ban-

ku Millennium – placówka nr 233, Tczew ul. azien-
na 12.

 Nr konta: 71 1160 2202 0000 0001 3144 7815

 Nr NIP 593 254 09 15
 Regon 220 716 455

3. Dnia 30 marca 2009 roku w Centrum Wystawienni-
czo-Regionalnym Dolnej Wis y w Tczewie odby o si
zebranie ogólno – sprawozdawcze za rok 2008 cz on-
ków Komitetu, na którym przyj to plan pracy Komi-
tetu na rok 2009 oraz przyj to uchwa  w przedmiocie 
sprawy.

4. Opracowano pro b  o wsparcie finansowe do miesz-
ka ców Kociewia, Powi la i u aw, która w najbli -
szym czasie zostanie rozpowszechniona w ww. po-
wiatach.

Jako Przewodnicz cy Komitetu t  drog  zwracam 
si  do wszystkich ludzi dobrej woli o wp aty na ww. 
konto w celu wybudowania statku pasa ersko-wyciecz-
kowego, g ównie dla dzieci i m odzie y województwa 
pomorskiego.

Budujmy statek razem!
Niech nas czy Wis a!

tel. kontaktowy: 518 381 217

Tadeusz Wrycza 
przewodnicz cy Komitetu
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CZES AW GLINKOWSKI

Zwi zki Tczewa z Wis
Wis a w yciu spo ecznym i kulturalnym

(C z    3   ostatnia)

A jednak kulturotwórcza rola Wis y...

Stanis aw Mrozek w ksi ce pt.: „Tczewski Genius 
loci” twierdzi, e tczewskiego Gryfa i Geniusa 
trapi stosunek tczewian do Wis y, tylko na wi to

Morza kilka wianków puszcz , par  fajerwerków i egnaj
rzeko do nast pnego wi ta. Chocia  ocen  historyka uwa-
am za krzywdz c , przyznaj , e w Tczewie nie ma trady-

cji folkloru inspirowanego Wis . Corocznie organizowane 
Dni Ziemi Tczewskiej maj  wprawdzie w swoim programie 
sobótki, jednak nie ma w nich nic z tradycyjnych obrz dów:
piewów, melodii, gadek, nie mówi c o ta cach.

Przedstawi  jednak w skrócie faktyz ycia spo ecznego
i kulturalnego Tczewa, które wiadcz  o tym, e nasza spo-
eczno  zrobi a w ostatnich latach znacz cy krok „do przo-

du” na drodze kultywowania tradycji wi lano-morskich. Za-
czn  od eksperymentalnego modelu wychowania morskiego, 
który w latach 1972-1974 realizowano w placówkach o wia-
towych i kulturalnych Tczewa. Na os. Czy ykowo, po o o-
nym nad Wis , mie ci  si  przy Osiedlowym Klubie Kultu-
ry sztab tego przedsi wzi cia (ukierunkowanego na morze 
i Wis ). Zadania zapisane w programie realizowano popula-
ryzuj c literatur  morsk  poprzez sie  bibliotek w osiedlach 
i szko ach. Lokaln  twórczo  propagowa y placówki kultu-
ry. Aktywn  dzia alno ci  po dzie  dzisiejszy wykazuj  si
filateli ci. Cenn  prac  w szko ach kultywowa y izby trady-
cji, niestety, stopniowo likwidowane. Spó dzielnia Mieszka-
niowa tak e likwiduje placówki kultury.

Dzia alno  wychowawcz  inspirowan  morzem i Wi-
s  reprezentuje Liceum Ogólnokszta c ce im. Marii Curie-
Sk odowskiej, poniewa  mie ci si  w budynku, w którym 
w latach 1920-1930 kszta ci a „wilków morskich” Pa -
stwowa Szko a Morska. Kierownictwo LO we wspó pracy
z m odzie  postanowi o tak pokierowa  procesem wycho-
wawczym, aby umo liwi  m odzie y zdobycie wiedzy o hi-
storycznych powi zaniach z Wis  i morzem. Zgromadzono 
w szkole ich materialne lady. Wykorzystuj c bliskie zwi zki
z Wy sz  Szko  Morsk  w Gdyni przysposabiano m odzie
do czynnego uczestnictwa w doros ym yciu, w yciu gospo-
darczym i kulturalnym zwi zanym z Wis  i morzem. W do-
robku szko y s  imprezy i uroczysto ci ogólnoszkolne, m.in. 
spotkania z lud mi morza, absolwentami by ej Pa stwowej
Szko y Morskiej, szczególnie z „Ko em Tczewiaków”. Or-
ganizowano wycieczki szlakami Wis y i Wybrze a Gda -
skiego. By y wieczory literatury i poezji marynistycznej, 
a tak e udzia  w konkursach „Polska le y nad Ba tykiem”.
Na terenie szko y odbywa y si  m.in. uroczysto ci 60-lecia 
Wy szej Szko y Morskiej i powstania Polskiego Zwi zku

eglarskiego. Istotn  rol  odgrywa y zaj cia fakultatywne, 
na których opracowano monografi  wspó czesnego Tczewa 
i Tczewskiej Stoczni Rzecznej, opracowano tak e szlaki tu-
rystyczne po Ziemi Gda skiej. W ramach preorientacji za-
wodowej m odzie  zapoznawa a si  ze studiami w Wy szej
Szkole Morskiej i uczestniczy a w rejsach aglowcami.

Szczególn  rol  w kszta towaniu i pog bianiu zain-
teresowa  Wis  i morzem spe nia y dru yny harcerskie. 
W Liceum Ogólnokszta c cym III Harcerska Dru yna Wod-
na im. Mamerta Stankiewicza zrzesza a 60 % uczniów. Od 
1956 roku w Technikum Mechanicznym dzia a a I Dru y-
na eglarska im. Tadeusza Ko ciuszki, która jako pierwsza 
w Polsce otrzyma a patent dru yny eglarskiej. Przy Szko-
le Podstawowej nr 2 dzia a a II Harcerska Dru yna Wodna 
im. Antoniego Garnuszewskiego. Program dru yn eglar-
skich oparty by  na wychowaniu przez prac , wyrabianiu 
nawyków wykonywania solidnie powierzonych obowi z-
ków. Dru yny wodne uczestniczy y w licznych konkursach, 
organizowa y samodzielne sp ywy eglarskie np. na Jeziora-
ku. Tczewscy harcerze- eglarze dysponowali hangarem nad 
Wis , mieli w asn  kadr  szkoleniow . Na Wi le i w czasie 
obozów harcerskich dzia a a dru yna Wodnego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. U schy ku lat 80. zmienia si
sytuacja polityczna, zamiera dzia alno  organizacji m o-
dzie owych w szko ach. Przestaj  dzia a  pr ne szczepy 
harcerskie. Morsk  tradycj , ale na krótko przejmuj  Ko a
Ligi Morskiej, a tak e Ko a Ligi Obrony Kraju. Niestety, 
wieloletnie tradycje zosta y zaprzepaszczone, bo przecie  ju
w 1926 roku powsta  Klub eglarski Ligi Morskiej i Rzecz-
nej, który rok pó niej zorganizowa  pierwsze regaty na Wi le.
W ramach Klubu Sportowego „Unia” Tczew powsta a sek-
cja wio larska, która dzia a nieprzerwanie do dzi . Sekcja 
organizuje ka dego roku Mistrzostwa Tczewa, a tak e rega-
ty „O B kitn  Wst g  Wis y”.

W dzia alno ci niektórych placówek kultury, a tak e sto-
warzysze  wyst puje wiele zwi zków z Wis .

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skul-
teta dysponuje literatur  fachow  z zakresu hydrotechni-
ki, historii gospodarczej, jak równie  antologiami poezji 
oraz wydawnictwami popularnymi dla dzieci i m odzie y. 
Mieszcz ca si  w bibliotece Sekcja Historii Miasta posiada 
bogaty zbiór opracowa  po wi conych Wi le. Na licznych 
prelekcjach i lekcjach bibliotecznych prezentowane s  opra-

A dopóki p ynie, Tczew pami ta
jej yczliwe i gro ne zarazem wody,
niby karty umykaj cego czasu

Roman Klim
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cowania multimedialne po wi cone mostom przez Wis ,
s awnym mieszka com i nadwi la skim tradycjom Tczewa. 
W sali wystawowej biblioteki prezentowano ekspozycj
publikacji Wydawnictwa Morskiego, histori  Pa stwowej
Szko y Morskiej. By y wystawy „Wis a – lad w literaturze” 
oraz archiwalnych pocztówek przedstawiaj cych mosty 
i rzek . Ko o Polskiego Zwi zku W dkarskiego ekspo-
nowa o sprz t w dkarski i literatur  fachow . Od 2008 
roku biblioteka oferuje zwiedzaj cym cykl wystaw „Po-
zostawili trwa y lad na Ziemi Tczewskiej”, prezentuj c
sylwetki tczewian, których ycie i praca by y zwi zane
z Wis  i morzem.

Centrum Kultury i Sztuki, jako organizator Dni Ziemi 
Tczewskiej, od wielu lat tak ustala o program czerwco-
wej imprezy, aby w a nie nad Wis  manifestowa  zwi z-
ki mieszka ców ze „swoj ” rzek . Dni Ziemi Tczewskiej 
w 2000 roku po czone by y z 740-leciem nadania praw 
miejskich. Dla uczczenia tego faktu w miejscowej farze 
ods oni to figur  ksi cia Sambora II. Prawdziwym hitem 
Dni Ziemi Tczewskiej w 2005 roku by a scenka historycz-
na w wykonaniu przedstawicieli tczewskiego samorz du
pt. „Jak za o yli my miasto w Trsovie”. W ramach Dni Zie-
mi Tczewskiej promowano inicjatyw  Politechniki Gda -
skiej (Tczew jest partnerem), dotycz c  wykorzystania dróg 
wodnych dla rozwoju regionalnego, m.in. turystyki wodnej 
Wis . Inna inicjatywa to „Tczew bram  na u awy”. Ta wy-
j tkowa lokalizacja na granicy z u awami, gdzie krzy uj
si  szlaki drogowe, kolejowe i wodne, stwarza tej krainie 
po czenie z reszt  kraju. W przysz o ci w czona zostanie 
do osi komunikacyjnej Skandynawia-Ba kany, a tak e Ber-
lin-Kaliningrad-Litwa. W ubieg ym roku odby  si  ju  XIV 
plener plastyczny pt. „Tczew –  miasto nad Wis ”.

Na bulwarze nad Wis  odbywaj  si  ka dego roku 
koncerty muzyczne, pokazy artystyczne, pokazy walki 
Wikingów z osady Truso. Po Wi le p ywa a s owia ska
ód  Wikingów, na pok adzie której pasa erowie zapoznali 

si  z histori  S owian, Wikingów, a tak e wi lan  histori
Tczewa.

Za tczewskie inicjatywy zwi zane z Wis  (Muzeum Wi-
s y, bulwar) miasto jest laureatem czwartej edycji nagrody 
„Przyjazny Brzeg”. Ta nagroda jest wiadectwem, e zwi z-
ki z Wis  s yczliwe dla turystów i mieszka ców.

Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia 
Tczew” organizowany jest od 12 lat. Na scenach Tczewa 

Z odzi Wikingów puszczano wianki.  
Fot. Maciej Fergon

i okolicznych miast w maju ka dego roku zespo y rodzinne 
z ró nych regionów Polski, Europy i wiata graj  muzyk
rozrywkow , rocka, ludow , orientaln ; s  ta ce i karaoke. 
Hymnem festiwalu jest piosenka zaprezentowana nad Wi-
s  w 2001 roku, a jej s owa rozpoczynaj  si  tak: „Wis a
p ynie od stuleci, wiedz  nawet ma e dzieci...”. Niektóre ze-
spo y proponuj  publiczno ci w asne interpretacje utworu. 
Integracja mi dzynarodowa poprzez rodzinne muzykowanie 
i piew promuje Tczew nad Wis .

Ju  10 lat m odzi arty ci uczestnicz cy w Mi dzynaro-
dowym Festiwalu Dzia a  Teatralnych i Plastycznych Zda-
rzenia-Tczew-Europa wykorzystuj  atrakcyjn  przestrze
nadwi la skiego Tczewa do poszukiwania nowych, cieka-
wych rozwi za  estetycznych w sztukach plastycznych, mu-
zycznych i teatralnych. Spektakle inspirowane s  Wis  i re-
alizowane w nadwi la skiej przestrzeni. Takim przyk adem
by  w 2000 roku monumentalny spektakl autorski Jerzego 
Kaliny z udzia em Olgierda ukaszewicza pt. „Most Fah-
renheita”. Ogniowy show odby  si  na zabytkowym mo cie
tczewskim. Jerzy Kalina w 2006 roku na brzegu Wis y zor-
ganizowa  wymian  do wiadcze  m odych artystów z Pol-
ski, Litwy i Rosji. W efekcie z mi dzykulturowego dialogu 
powsta a niezwykle barwna etiuda.

W roku 2002 Teatr Ognia i Papieru w sugestywny i wi-
dowiskowy sposób ukaza ycie Galileusza (przez wod ,
w ogniu, na ziemi, z wiatrem – Galileo). Opowiedziane za 
pomoc  ognistych obrazów, magicznie roz wietlaj cych
bulwar nad Wis .

Plastycy Stefan Kornacki i Dominik Smu ny w instalacji 
„Kosmos” usytuowali nad Wis , zamontowany niegdy  na 
toru skim hotelu stary neon, jako symbol okresu PRL-u. Za 
ten projekt zdobyli Grand Prix Festiwalu.

Sztuka prezentowana na corocznych festiwalach u atwia
kontakty z artystami wielu wa nych o rodków europejskich, 
sprzyja integracji mieszka ców miasta i promuje nadwi la -
ski Tczew w Polsce i za granic .

Tematyka zwi zana z Wis  wyst puje tak e w zbiorach 
tczewskich filatelistów. W okresie mi dzywojennym, we 
wrze niu 1922 roku go ci a u tczewskich brzegów czyn-
na na statku „Wystawa Wi lana”. Na pok adzie statku by
Urz d Pocztowy wyposa ony w datownik, piecz  tuszow
i stempel polecenia. Z okazji X-lecia PRL ukaza  si  pierw-
szy powojenny datownik tematycznie powi zany z Wis .
Stosowano go podczas ogólnopolskiego sp ywu wodnego 
PTTK w miejscach etapowych: Bydgoszczy, Grudzi dzu,

wieciu, Gniewie, Tczewie, Sobieszewie i Gda sku.
Ko o Polskiego Zwi zku Filatelistycznego powsta o

w Tczewie 11 maja 1954 roku i ma bogaty dorobek wy-
stawienniczy, ale my ograniczymy si  tylko do zwi zków
z Wis . Jedyny do tej pory znaczek przedstawiaj cy pa-
noram  Tczewa od strony Wis y wyda a Poczta Polska 

Datownik

Stempel
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12 maja 1961 roku. Filateli ci uczcili ten fakt wystaw  swo-
ich zbiorów w grudniu tego roku. Trwa ym ladem tej wy-
stawy by  kauczukowy stempelek i pami tkowa pocztówka 
z tczewskim znaczkiem pocztowym. Na Okr gowej Wysta-
wie Filatelistycznej w 1979 roku by y okoliczno ciowe ko-
perty i datownik  z pchaczem „Bizon” ze Stoczni Rzecznej 
w Tczewie. W 1994 roku na Krajow  Wystaw  Filatelistycz-
n , organizowan  w Muzeum Wis y, wydano okoliczno cio-
w  kopert , kart  pocztow  i okoliczno ciowy medal. Urz d
Pocztowy stosowa  w dniu otwarcia wystawy datownik, 
którego element graficzny przedstawia  prz s a tczewskie-
go mostu z 1857 roku. Panoram  Tczewa jako lustrzane od-
bicie w Wi le zawiera  datownik dzienny stosowany przez 
Urz d Pocztowy w Dniach Ziemi Tczewskiej w czerwcu 
1995 roku. W pa dzierniku 2007 roku odby a si  w Centrum 
Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wis y Krajowa Wy-
stawa Filatelistyczna pt. „150 lat mostu w Tczewie”. Wyda-
no medale okoliczno ciowe z zabytkowym mostem z 1857 
na awersie i panoram  Tczewa na rewersie. Poczta Polska 
wprowadzi a w obieg tzw. „ca ostk ” z aktualnym zdj ciem
prz s a kratowego z 1857 roku. Kamie  upami tniaj cy 150. 
rocznic  mostu znalaz  si  na kartce beznomina owej Regio-
nu Gda skiego Poczty Polskiej.

O roli Wis y w krajobrazie nazewnictwa ulic, instytucji 
i stowarzysze  pisze w referacie pt. „Wis a w krajobrazie 
onomastycznym Tczewa” dr Aneta Lewi ska. Wed ug tych 
bada  nazwy zwi zane z rzek  po o one w obr bie Sta-
rego Miasta nosz  nast puj ce ulice: eglarska, Rybacka, 
Wodna, Nadbrze na, Nad Wis  oraz Bulwar Nadwi la ski
im. Ksi cia Sambora II. Nazwy zwi zane z rzek  na dawnych 
terenach zalewowych pozyskanych pod zabudow  po regu-
lacji Wis y: Retma ska, Okr towa, Stoczniowców, Wi lana,
Dokerów, Bosma ska, Flisaków, Portowców, Za Portem. Inne 
nazwy zwi zane z Wis  to by e kino „Wis a”, restauracja 
„Nadwi la ska”, „Przysta ”, Muzeum Wis y, Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalne Dolnej Wis y, Klub Sportowy „Wis a”,
Ogrody Dzia kowe „Nad Wis ”, dom handlowy „Retman”.

Autorka we wnioskach pisze „trzeba stwierdzi , e
w okresie powojennym Wis a by a znacz co obecna nie 
tylko w nazwach ulic, ale te  onim (nazwa w asna – dop. 
red.) Wis a by  cz sto sk adnikiem nazw instytucji i trafia-
a na szyldy obiektów, utrwalaj c sw  obecno  w szacie 

informacyjnej miasta. Nowi przedsi biorcy po 1989 roku 
otwieraj cy sklepy i restauracje nie odwo uj  si , tworz c
nazw , do lokal-nego krajobrazu, ale chc  by  modni i eu-
ropejscy, a Wis a dla wielu z nich brzmi jednak zbyt polsko 
i prowincjonalnie. Nadal brak nazw zwi zanych z królow
polskich rzek na szyldach i tablicach informacyjnych w nad-
brze nych dzielnicach”.

Spo eczne potrzeby wyzwaniem dla w adz

Na przyk adzie dwóch placówek (Muzeum Wis y
i Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wi-
s y) najbli szych problematyce Wis y wyka , e ich 

powstanie jest wynikiem spo ecznej odpowiedzialno ci w adz
miejskich, wspartych zaanga owaniem tczewian zrzeszonych 
w stowarzyszeniach. Tylko takie wspó dzia anie odpowiedzial-
nych partnerów mog o w 1979 roku doprowadzi  do powstania 
Muzeum Wis y. Rozpocz ty od 1998 roku kierunek rozwoju 
pod nazw  „Powrót Tczewa nad Wis ” móg  powsta  przy 
spo ecznym wspó dzia aniu i by  pozytywnie realizowany. 
Zgodnie z tym kierunkiem obszar Starego Miasta obj ty zosta
kompleksow  rewitalizacj . Na zachodnim obrze u Starego 

Miasta znajduje si  zabytkowy zespó  urbanistyczny, w którym 
od 30 lat mie ci si  Muzeum Wis y. Z y stan techniczny tych 
obiektów pog biaj cy si  przez ostatnie 10 lat mia  negatywny 
wp yw na funkcjonowanie muzeum. Z roku na rok ogranicza-
no powierzchni  wystawow , przez co Muzeum Wis y traci o
zwiedzaj cych, a koszty utrzymania ros y.

Dzi ki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i wspó pracy merytorycznej Centralnego Mu-
zeum Morskiego w Gda sku, Prezydent Tczewa podj
decyzj  o zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji, któ-
ra pozwoli a utrzyma  konstrukcj  i wygl d zabytkowego 
budynku oraz dalsz  jego rozbudow . Stworzono warun-
ki lokalowe dla dwóch placówek. Tczewskie rozwi zanie
znalaz o uznanie w konkursie „Polska pi knieje – 7 cudów 
Unijnych Funduszy”, zajmuj c I lokat .

W ramach rewitalizacji Starówki zrealizowano ju  na 
nabrze u Wis y bulwar z przystani . W niedalekiej przysz o-
ci nabrze e wzbogaci si  o przysta  wio larsk  i jachtow ,

most tczewski doczeka si  remontu, powstanie „Park Nad-
wi la ski” i aquapark.

Muzeum Wis y i Centrum Wystawienniczo-Regionalne 
Dolnej Wis y wraz z obiektami na nabrze u Wis y zaczy-
naj  coraz lepiej s u y  rekreacji i turystyce oraz obs udze
drogi wodnej. Spo eczna potrzeba pe nego kulturowego i tu-
rystycznego powrotu nad Wis  wyzwoli a u w adz potrzeb
uruchomienia rodków inwestycyjnych.

By  laureatem konkursu „Polska pi knieje
– 7 cudów Unijnych Funduszy” zobowi zuje

Oto relacja (nie ocena) 2-letniej dzia alno ci Centrum 
Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wis y. Centrum 
zosta o utworzone na podstawie uchwa y Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 26.10.2006 roku. Rada Miejska okre li a
przedmiot i zakres dzia alno ci swojej jednostki bud etowej
i nada a jej statut, wed ug którego Centrum ma umo liwi
równy dost p wszystkim ch tnym do sztuki i kultury przez 
dzia alno  kulturaln  i wystawiennicz . W tej dzia alno ci
czo owe miejsce ma mie  propagowanie historii Tczewa 
i regionu Kociewia i Dolnej Wis y. Bardzo wa ny, z tytu u
uczestnictwa Tczewa w programach Euroregionu Ba tyk,
jest zapis o rozwoju to samo ci regionalnej oraz budzenie 
wspó pracy mi dzyregionalnej i miast partnerskich Tcze-
wa. Z uwagi na s siedztwo z Muzeum Wis y, Centrum nie 
zamierza programowo zajmowa  si  rzek  Wis , jedynie 
b dzie stwarza  organizacjom i stowarzyszeniom zajmuj -
cym si  tradycjami historycznymi Tczewa i Wis y warunki 
do spotka  organizacyjnych i z lokaln  spo eczno ci .

Przygotowania organizacyjne zwi zane z rozpocz ciem
pracy Centrum trwa y jedynie 3 m-ce. Ju  22 lutego 2007 
roku nast pi o otwarcie nowej placówki. Do realizacji pro-
gramu Centrum ma w budynku g ównym dwie sale wysta-
wowe o cznej powierzchni 533 m² oraz sal  konferencyjn
na drugiej kondygnacji. W mniejszym budynku s  dwa po-
mieszczenia dla organizacji i stowarzysze , jest sala wielo-
funkcyjna na wystawy, spotkania, warsztaty i prelekcje oraz 
pomieszczenie na warsztaty artystyczne. Lokalna Organiza-
cja Turystyczna „Kociewie” prowadzi na parterze O rodek
Informacji Turystycznej.

Centrum zacz o t tni yciem... O potrzebie istnienia 
takiej placówki wiadczy spo eczne zapotrzebowanie odno-
towywane na przestrzeni dwóch lat ilo ci  odwiedzaj cych,
których by o 86 tysi cy, w tym 15800 turystów z Polski 
i wielu krajów Europy. By y wycieczki zbiorowe z ca ej

TCZEW WSZYSTKIM BLISKI
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Polski. Tylko w dniu otwartym 24.02.2007 roku odwiedzi-
o Centrum 1021 osób i otrzyma o naj wie sze informacje 

o obiekcie i planach na przysz o . A dwa dni wcze niej ru-
szy a, jak donosi a prasa, tczewska „fabryka sztuk”, gosz-
cz c artystów Akademii Sztuk Pi knych w Gda sku z wy-
staw  „Oblicza rze by”. Sztuk  Kociewia reprezentowa
haft; hobby ci tczewscy wystawili modele statków a Towa-
rzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej zbiór kronik boga-
tych w tre ci o Tczewie.

Przez 2-letni okres dzia alno ci Centrum zorganizowa o
65 wystaw, w tym 8 po wi conych problematyce morskiej 
i Wi le, np. „Koga elbl ska”, „150 lat Mostu w Tczewie”, 
„Lodo amacze”. Kilka s ów nale y si  jedynej wystawie 
o Wi le zorganizowanej z inicjatywy Gda skiego Towa-
rzystwa Fotograficznego oraz Stowarzyszenia „Lastadia” 
– „Lodo amacze – ocali  od zapomnienia”. Na wystaw  sk a-
da y si  fotografie in . Cezarego Jakubowskiego, do 1982 
roku zawodowo zwi zanego z administracj  dróg wodnych 
w Tczewie. Najbardziej spektakularnym motywem jego 
zdj  jest walka lodo amaczy o dro no  nurtu rzeki Wi-
s y. Na zdj ciach zarejestrowa  lodo amacze o nap dzie

parowym po najnowsze w tamtych latach, a dzisiaj ju  z o-
mowane. Wspomn  jeszcze o wystawie fotograficznej Iwo 
Dylkiewicza, który w ród uroków Tczewa umie ci  foto-
grafie mostów przez Wis . Wystawa „Tczew – od osady 
do wspó czesno ci” ze wzgl du na du  popularno  trwa a
najd u ej. Kierownictwo Centrum anonsuje wystawienni-
cz  imprez  cykliczn  organizowan  co dwa lata – Przegl d
malarstwa Polski Pó nocnej. W ramach dzia alno ci wysta-
wienniczej dla artystów amatorów uruchomiono „Galeri
dla Ciebie”. Na dziedzi cu coraz bogatsza w eksponaty 
staje si  wystawa „Wzd u  Dolnej Wis y”, na któr  sk ada
si  „mini-skansen kociewski, lapidarium z o one z nagrob-
nych kamieni, makieta mostu tczewskiego, tor kolejowy 
z semaforem, zabytkowa chata wiejska tzw. „poniatówka” 
przeniesiona ze wsi Czarlin. Wystawa fotograficzna doku-
mentuje najciekawsze miejscowo ci po o one wzd u  Wis y
od Kwidzyna do Gda ska, m.in. kolejarski Tczew reprezen-
tuje wspomniany fragment toru.

Centrum proponuje równie  wiele form edukacyjnych, 
od lekcji o tematyce historycznej i regionalnej po spacery po 
Tczewie z przewodnikiem, warsztaty bursztyniarskie, garn-

Budynek po modernizacji         
Fot. Irena Bukartyk

Cz ciowy projekt adaptacji i przebudowy budynkow pofabrycznych Muzeum Wis y w Tczewie
Architekci: Agnieszka i Piotr Lewandowscy
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carskie i plastyki obrz dowej, malarstwa na szkle i zaj cia
plastyczne dla ró nych grup wiekowych. W ci gu dwóch lat 
z 764 ró nego rodzaju zaj  skorzysta o 16 206 osób. 

Centrum sta o si  miejscem, gdzie ka de stowarzyszenie 
i organizacja pozarz dowa mo e skorzysta  z pomieszcze .
Odbywaj  si  tu równie  spotkania organizacyjne, konferencje 
i seminaria, promocje ksi ek i „wieczory szczero ci”. W sa-
lach Centrum wystawiali: Mi dzynarodowy Festiwal Teatrów 
Wspania ych, konkursow  wystaw  fotograficzn . Mi dzyna-
rodowy Festiwal Dzia a  Teatralnych i Plastycznych Zdarze-
nia korzysta  z sal prezentuj c wystaw  malarstwa, instalacje 
plastyczne i spektakle festiwalowe. Józef Szajna przedstawi
instalacj  pt.: „Drang nach Osten – drang nach Westen”.

Z okazji obchodów 750-lecia miasta przygotowywa-
na jest wystawa sta a „Pradzieje Tczewa”. Celem wystawy 
b dzie zapoznanie zwiedzaj cych z najstarszymi dziejami 
Tczewa nad Wis . Józef Zió kowski, pracownik Centrum, 
przygotowuje album „Wzd u  Dolnej Wis y”.

Centrum wydaje przewodnik z aktualnymi propozycja-
mi wystawienniczo-edukacyjnymi.

Tczew muzealn  stolic  Wis y

Wgrudniu tego roku minie 30 lat, kiedy to unikal-
na w Polsce i jedna z nielicznych w Europie pla-
cówka muzealna po wi cona rzece otrzyma a

lokalizacj  w Tczewie. Tym akcentem chcia bym zako czy
ten cykl. Funkcjonowanie muzeum b dzie najlepszym pod-
sumowaniem 750-letnich zwi zków miasta z rzek . Roz-
poczn  od autora koncepcji, inicjatora i realizatora muzeum, 
dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego w Gda sku doc. 
dra hab. Przemys awa Smolarka. W styczniu 1980 roku 
w wywiadzie na amach „G osu Wybrze a” powiedzia :
Rzeczywi cie, Muzeum Wis y, o ile spe ni ono oczekiwania, 
mog  uzna  za ukoronowanie mojej pracy.

Dyrektor Smolarek ju  w 1954 roku na konferencji po-
wi conej muzealnictwu w Polsce postulowa  utworzenie 

muzeum Wis y. Z jego inicjatywy w gda skim urawiu
otwarta zosta a wystawa „Sp aw wi lany w dawnych latach”. 
W Centralnym Muzeum Morskim by  dzia  historii eglugi
ródl dowej, który gromadzi  liczne eksponaty, m.in. adu-

nek z „miedziowca”, modele XIX-wiecznych statków, ory-
ginalne odzie wi lane i wiele innych.

Wiele lat potrzebowa o ówczesne Ministerstwo Kultu-
ry i Sztuki, aby zrealizowa  wniosek o utworzenie muzeum 
w Tczewie z 1954 roku. W latach 70. w czy em si , jako 
ówczesny prezydent Tczewa, do realizacji tych wieloletnich 
zabiegów. Wtedy przeniesiono Zak ad Zmechanizowanego 
Sprz tu Domowego „Predom-Metrix” do nowej siedziby. 
Oddanie do dyspozycji przysz ego muzeum obiektów wznie-
sionych w 1883 roku by o konkurencyjne w stosunku do ofert 
innych miast nadwi la skich. Proponowany zespó  budyn-
ków fabrycznych od 28.08.1997 roku zapisano w rejestrze 
zabytków, stanowi cych przyk ad ukszta towania przestrzen-
no-architektonicznego budownictwa przemys owego ko ca
XIX i pierwszej w. XX wieku. Nasza oferta kusi a gmachem 
g ównym o kubaturze 8933 m2, w tym trzy kondygnacje u yt-
kowe o pow. 2010 m2, biurami, laboratorium i warsztatem. 
Pozytywna decyzja nadesz a 10 grudnia 1979 roku. 

Kazimierz Ickiewicz tak pisa  na amach „Dziennika Ba -
tyckiego” program zagospodarowania zak ada , e wystawy 
b d  eksponowane w g ównym budynku dysponuj cym trzema 
kondygnacjami o powierzchni 2100 m2, w biurowcu pomiesz-
czono pracownie naukowe, bibliotek , czytelni , archiwum 

i sale odczytowe. W by ej galwanizerni oraz warsztatach usy-
tuowano g ówn  pracowni  zbiorów i warsztat stolarsko-szkut-
niczy. Na zewn trz budynku urz dzono skansen wycofanych 
z eksploatacji jednostek eglugi wi lanej.

Roman Klim, pierwszy kierownik Muzeum Wis y, zy-
ska  wielu przyjació , którzy pomagali przy drobnych re-
montach i gromadzeniu eksponatów muzealnych. Maj  swój 
znacz cy udzia  nauczyciele i uczniowie Technikum i Za-
sadniczej Szko y Budowlanej, a tak e Technikum Mecha-
nicznego z Tczewa. Lista by aby d uga, ale wspomn  jesz-
cze o cz onkach Klubu Turystów Pieszych „Delta” z Elbl ga
i Nadwi la skiego Klubu Krajoznawczego  „Trsow” z Tcze-
wa, którzy na przestrzeni lat 1992-2008 odbyli 23 wycieczki 
tematyczne, od przekopu Wis y w Mikoszewie po wiecie,
gromadz c eksponaty i przekazy od mieszka ców odwie-
dzanych miejscowo ci.

Dzi ki Towarzystwu Mi o ników Tradycyjnych odzi Wi-
lanych i Towarzystwu Mi o ników Wis y i innym pasjonatom 

zorganizowano wystaw  „ odzie ludowe dorzecza Wis y”.
Warto podkre li , e Roman Klim przy ka dej okazji in-

formowa  spo ecze stwo Tczewa o stanie prac w muzeum 
uzyskuj c konkretn  pomoc. cznikiem mi dzy organiza-
torem Muzeum Wis y a mieszka cami by a jedyna wówczas 
organizacja po ytku publicznego Towarzystwo Mi o ników
Ziemi Tczewskiej, którego prezesem by  Zygmunt Ku akow-
ski. Towarzystwo by o or downikiem, pozosta o po dzie
dzisiejszy sprzymierze cem i uczestnikiem wszystkich dzia-
a  muzealnych, maj cych na celu pobudzenie ycia kultu-

ralnego, ukierunkowanego na wi lane inspiracje.
  Autentyczny wk ad tczewian mia  wp yw na decyzj

kierownictwa Centralnego Muzeum Morskiego w Gda sku.
Postanowiono, e w Tczewie b d  gromadzone, zabezpie-
czane, opracowywane i eksponowane zbiory zwi zane z na-
st puj cymi funkcjami Wis y i jej dop ywów: transportow
(historia eglugi), gospodarcz , polityczn , osadnicz  i kul-
turaln . Tu równie  mia y by  gromadzone zbiory ilustruj -
ce histori  Tczewa.

Czteroletni okres przygotowywania obiektów i groma-
dzenia walorów muzealnych trzeba uzna  za pionierski, 
uwie czony dwoma wystawami: „Dzieje eglugi wi lanej”
z okazji oficjalnego otwarcia Muzeum Wis y 13 kwietnia 
1984 roku oraz drug  „ odzie ludowe dorzecza Wis y”
(8.10.1984).

W „Dzienniku Ba tyckim” Katarzyna Korczak napi-
sa a: Na parterze i pi trze s  ju  zorganizowane wystawy. 
Plastycy ko cz  w a nie urz dzanie ich wystroju. Na par-
terze unikatowa kolekcja „ odzi ludowych”, znajduje si
tutaj najwi kszy w Polsce zbiór d ubanek. W nast pnych
salach odzie klepkowe. Dodam, e odzie te odnaleziono 
na Kociewiu, w Kamie czyku nad Bugiem, tratw  znad Du-
najca, z Kalisza, ód  dylow  u ywan  nad rzek  Zbrzyc
i U anowie nad Wieprzem. (...) Obejrze  mo na kosze do 
przechowywania ryb z Palczewa ko o Elbl ga, wi cierze,
sieci, narz dzia stawne, ostatni alham (35 m d .), którego 
u ywano do owienia w gorzy. We wrze niu 1986 roku po-
nownie odwiedzi a Muzeum i tak skomentowa a: praca or-
ganizacyjna trwa dalej, powi kszaj  si  unikatowe zbiory, 
zakres dzia alno ci si  rozszerza, ro nie grono sojuszników, 
do przesz o ci przesz y burzliwe dyskusje nad miejscem usy-
tuowania Muzeum Wis y. 

W latach 1993-2003 odnotowano 73 wystawy, w tym 
11 po wi conych Wi le. Aktualnie przygotowywana jest 
wystawa sta a „Wis a w dziejach Polski”. Od 2002 roku 
prezentowane by y wystawy zwi zane z Mi dzynarodowym

TCZEW WSZYSTKIM BLISKI
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Festiwalem Dzia a  Teatralnych i Plastycznych „Zdarze-
nia”, m.in. wystawa konkursowa prac malarskich, instalacje 
plastyczne i scenograficzne. Wystawy tczewskich malarzy: 
Janusza i Dominiki Akerman, braci Wojciecha i Bogdana 
Lesi skich, Wojciecha Matuszka, wystawa akwarel znad 
Wis y, archiwalnych pocztówek Tczewa Tomasza Spionka 
oraz wystawa „Tczew w starej fotografii”.

Dzia alno  Muzeum Wis y nigdy nie ogranicza a si  do 
dzia alno ci wystawienniczej i badawczej. By o otwarte na 
inicjatywy przedstawicieli instytucji i organizacji zwi za-
nych z rzek . Przybywali do Tczewa z ca ej Polski ci, któ-
rym Wis a pozostaje bliska. Uczestniczyli w spotkaniach, 
zjazdach i sympozjach. Przez wiele lat odbywa y si  Spo-
tkania Nadwi la skie. Od 2007 roku pod zmienion  nazw
odbywaj  si  Nadwi la skie Spotkania Regionalne, które 
kontynuuje Oddzia  Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego. Dwa spotkania po wi cone by y m.in. turystyce, 
a tak e roli Wis y na szlaku bursztynowym.

Muzeum Wis y by o wspó organizatorem popularno-
naukowych sympozjów wi lanych podejmuj cych szero-
ki zakres problematyki wi lanej. 13 kwietnia 1994 roku 
w 10. rocznic  istnienia Muzeum zorganizowano I Sym-
pozjum Wi lane pt.: „Wis a i jej dop ywy w muzealnictwie 
polskim”. By o to najwi ksze sympozjum, z najliczniejszym 
gronem prelegentów i uczestników. Pó niej odby o si  jesz-
cze 5 sympozjów poruszaj cych tematyk  powodzi i lodo a-
mania, flisactwa i rybo ówstwa po zabytki Kociewia i per-
spektywy eglugi na dorzeczu Wis y.

Od 1995 roku co pi  lat odbywaj  si  kongresy ko-
ciewskie. Tematyk  I Kongresu Kociewskiego by  sp yw
kajakowy Czarn  Wod  i uroczysta sesja na temat „ wie-
cie nad Wis  na Kociewiu”. Na II Kongresie Kociewskim 
odczytano referat „Plan ochrony Parku Krajobrazowego 
Doliny Dolnej Wis y”, po czony z wycieczk . G ównym
celem kolejnego kongresu by o miejsce Kociewia w Zjed-
noczonej Europie promuj ce turystyk  w dorzeczu Dolnej 
Wis y.

Mi dzynarodowy charakter mia  I Zjazd Mennonicki 
im. Helmuta Reimera. Prelegenci zwrócili uwag  400 
uczestnikom z kraju i Europy na problematyk  osadnictwa 
holenderskiego na u awach Wi lanych.

W pewnym czasie Muzeum sta o si  tak e o rodkiem
tczewskich organizacji regionalnych, które aktualnie 
przej o Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej 
Wis y.

Po 20 latach pr nej dzia alno ci Muzeum wymaga o
remontu. Prezydent Tczewa wnioskuj c o rodki na kapi-
talny remont pisze: budynek muzeum znajduje si  w z ym
stanie technicznym, a niedostateczne rodki inwestycyjne 
hamuj  rozwój tej placówki. rodki uzyskano i w 2007 
roku remont zosta  zako czony. Od tej pory muzeum dzieli 
swoj  siedzib  z Centrum Wystawienniczo-Regionalnym 
Dolnej Wis y. Posiada trzy sale wystawiennicze, pracow-
ni  konserwacji drewna mokrego oraz magazyny Dzia u

eglugi ródl dowej Centralnego Muzeum Morskiego 
w Gda sku.
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Ku pami ci i promocji 
Romana Landowskiego

ankieta

Latem 2007 roku Roman Landowski opu ci  nas na zawsze. Do ko ca swojego ycia, pomimo 
bardzo powa nej choroby, wype nia  obowi zki redaktora naczelnego „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego”.

Nie atwo jest ogarn  bogat  spu cizn  literack  i publicystyczn  Romana Landowskiego. 
Wielu z nas pami ta go tak e jako wra liwego i wybitnego poet . Ca e ycie literackie i zawodowe 
Romana Landowskiego by o zwi zane z Pomorzem, a w szczególno ci z Kociewiem i Tczewem. 
Nale y podkre li , e w „Grodzie Sambora” mieszka  on i tworzy  przez blisko pó  wieku.

Uprzejmie prosimy o wype nienie tej ankiety. Wdzi czni b dziemy tak e za ogólne 
wspomnienia i refleksje. Stan  si  one podstaw  do opracowania ksi gi pami tkowej o Romanie 
Landowskim. Bardzo prosimy przekaza  swoje odpowiedzi w ci gu najbli szego miesi ca.
Prosimy je kierowa  na adres (pocztowy, lepiej elektroniczny): e-mail biuro@jankulas.pK Biuro 
Poselskie, ul. Ko taja 9, 83-110 Tczew.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami!

1. Kiedy, gdzie i w jaki sposób po raz pierwszy us ysza  Pan(i) o Romanie Landowskim?
2. Kiedy i w jakich okoliczno ciach pozna  Pan(i) Romana Landowskiego?
3. Co   najbardziej    ceni    Pan(i)   w   charakterze   i   postawie   Romana Landowskiego?
4. Czy   i   jakie   ulubione   zachowania,   zwroty,   powiedzenia   Romana Landowskiego, 

uda o si  Panu(i) zapami ta ?
5. W jakim stopniu identyfikowa  Pan(i) dzia alno  Romana Landowskiego z Pomorzem 

i Kociewiem?
6. Jakie (i dlaczego) utwory literackie Romana Landowskiego lubi i ceni Pan(i) najwy ej?
7. Jakim poet , w przekonaniu Pana(i), by  Roman Landowski?
8. Jak postrzega Pan(i) dzia alno  Romana Landowskiego jako redaktora „Kociewskiego 

Magazynu Regionalnego”?
9. Jak oceni by Pan(i) miejsce i rol  Romana Landowskiego w kulturze i literaturze Pomorza, 

i Kociewia?
10. Jakie inne wa ne i ciekawe informacje chcia by Pan(i) przekaza  o yciu i twórczo ci

Romana Landowskiego?

Bardzo dzi kujemy za wype nienie tej ankiety

Jan Kulas
pose  na Sejm

Janusz Landowski
syn p. Romana

Obok wype niona ankieta c
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1. Od czasu studiów na Uniwersytecie Gda skim (1969-
1973) zacz am interesowa  si  bliskim mi Pomorzem. 
Profesor Bogus aw Kreja (Kociewiak) nauczy  mnie Ko-
ciewia i tak zacz a si  moja droga naukowa. Gdy zbiera-
am materia  do pracy doktorskiej w latach siedemdziesi -

tych, kto  wskaza  mi Piaseczno jako miejsce szczególne, 
potem Tczew, gdzie w bibliotece mog  by  wa ne mate-
ria y – publikacje. Na pocz tku lat osiemdziesi tych cz -
sto odwiedza am Tczew, tu zaczyna o si  moje „Kociewie 
w a ciwe”. Tu us ysza am o Romanie Landowskim.

2. W czasie, gdy powsta a wa na inicjatywa – pismo re-
gionalne z Kociewia, trafi am do Romana Landowskie-
go (pami tam pokój pe en ksi ek, stosów papierów, do 
którego wchodzi o si  po „a urowych schodach”). Wte-
dy dowiedzia am si , e R. Landowski jest ze wiecia
n.Wis , e tyle widzi spraw, motywów do przedstawie-
nia. Mia  bardzo du o do powiedzenia i robi  to ch tnie.
Po jakie  materia y dotar am do Niego do mieszkania 
w Tczewie. Z on  pana Romana ( wieciank ) mia y my
od razu wiele wspólnych tematów.

3. Roman Landowski nie by  cz owiekiem wylewnym, spon-
tanicznym. Raczej wyciszonym, zrównowa onym i zara-
zem skorym do rozmowy. Ceni am Jego skromno , po-
wi cenie dla sprawy, yczliwo . Nie tworzy  barier, nie 

budzi  oporu, by spyta  o co , co powinno by  ju  jasne.
4. Roman Landowski wprawnie pos ugiwa  si  polszczy-

zn  ogóln  (tzw. j zykiem literackim). Nie zauwa y am
u niego adnych wyra nych cech pomorskich. Kszta ci
si  w czasach, gdy gwary traktowano jako „j zyk zepsu-
ty”, mo e dlatego mia  do mowy Kociewiaków dystans. 
Wydaje mi si , e nie docenia  bogactwa dialektu. Prze-
kona  mnie o tym Jego stosunek do tekstu Jana Wespy 
„Cztery pory roku na Kociewiu” (nie myli  ze zbiorem 
Antoniego Górskiego). Maszynopis tekstu dla mnie,  
zajmuj cej si  polskimi gwarami, ma du  warto . Jest 
to opowie  obyczajowa, zapisana (cz sto nieporadnie) 
w starokociewskiej gwarze. R. Landowski szuka  w tek-
cie warto ci literackich, wi c opowie   nie zosta a opu-

blikowana. Ciesz  si , e mam w swoich zbiorach wiele 
r kopisów J. Wespy, cytaty pojawi  si  w s owniku.

5. Dobrze, e nie musz  wymieni  pi tki lub nawet dzie-
si tki postaci najbardziej zas u onych dla Kociewia. Na 
pewno znalaz by si  w tej grupie R. Landowski, wi kszy
k opot by by jednak z innymi, bo jest ich jeszcze wielu.

6. Uda o mi si  zdoby  prawie wszystkie teksty Landowskiego. 
Z utworów literackich pisanych proz  najbli sze mi s
Powroty do miejsc pami tanych. Te miejsca pami tane
to Jego i teraz moje miasto nad Wis . Autor nie wymie-
nia nazwy, lecz wiadomo, e w a nie w wieciu jest taka 
droga od dworca i Struchawa... W jednym z w tków pisa
o czasach, których „z ycia” nie pozna am, bo urodzi am si
pó niej. Oswojona przestrze  budzi szczególne emocje.

7. Pami tam, e na pocz tku zatrzyma  mnie wiersz zamiesz-
czony w Regale regionalnym. Wiersz, w którym ros y po-
sadzone w kuchni s oneczniki...W a nie ta metafora cz sto

wraca a do mnie. Z du ym zdziwieniem przyj am pó niej
tomik Muzyka na wierzby i p owiej ce niwy, który ujawni
wra liwo  poety i niezwyk e, ró norodne skojarzenia ze 
wiatem muzyki. Nie wiem, czy poezja by a tylko wa -

nym fragmentem Jego yciowych dokona , takim dodat-
kowym ornamentem, czy te  koniecznym dope nieniem
i zarazem spe nieniem potrzeby tworzenia. Wydaje mi si ,
e Landowski bywa  poet , którego wiersze yj  w chwili 

czytania, potem nie osadzaj  si  w duszy jak  niezwyk
metafor , oryginalnym stylem. Tak cz sto bywa z bia-
ym, oszcz dnym wierszem (cho  s  wyj tki, np. wiersze 

W. Szymborskiej). Dla mnie R. Landowski bywa  poet
w prozie, w niej nadawa  kszta t chwili i umia  delikatnie 
poruszy  strun  wzrusze , zatrzyma  na d u ej niby zwy-
k ym zdaniem. Trudno bez wzruszenia czyta  Jego Okru-
chy liryczne. Tyle w nich kociewskich pejza y, okruchów 
niby – codzienno ci i zarazem t sknoty za latawcami. 
I zast puj  rozmow  przed milczeniem...

8. Dokonania R. Landowskiego jako redaktora naczelnego 
Kociewskiego Magazynu Regionalnego utrwali y si  ju
w dziejach naszego regionu. Setki stron, ponad 50 nu-
merów. Tyle w nich historii, kultury sylwetek niepospo-
litych ludzi i jeszcze zwykle wywa ony (gdy trzeba by o
– ostrzejszy) felieton wst pny R. Landowskiego. KMR 
trafi  na pó ki wielu bibliotek – miejskich, szkolnych. 
Zajmuje te  wa ne miejsce w prywatnych zbiorach re-
gionalistów. Wymowny dowód odradzania si  i o ywie-
nia regionu; zarazem zobowi zuje, by nie ustawa ...

9. ycie Romana Landowskiego powinno jeszcze trwa ,
ale Bóg widocznie inny mia  plan. Po ludzku mo emy
tylko chroni  Jego dzie a i rozsiewa  ukryte w nich 
dobre ziarno. Jako regionalistka jestem Mu wdzi czna
za opracowane razem z Andrzejem Grzybem Legendy
kociew-skie, bardzo przydatne w edukacji regionalnej, 
podobnie jak ksi ki Dawnych obyczajów rok ca y i Kul-
tura ludowa Kociewia (praca zbiorowa). R. Landowski  
czuwa  i wp yn  na kszta t ciesz cej si  du  popu-
larno ci Ksión ki o je cie na Kociewiu (g ówny tytu
– W kuchni i przy stole). Nieraz my l , e gdyby opra-
cowa  tylko Nowy bedeker kociewski, to ju  by zas u y
na du e uznanie i pami . Bedeker powinien by  lektur
obowi zkow  w ka dym domu na Kociewiu (w rodzi-
nach wiadomych swej to samo ci).

10. R. Landowski pami ta  o miejscu swego urodzenia. 
Ch tnie przyje d a  do wiecia. Na 650-lecie nadania 
praw miejskich napisa  ciekawy scenariusz  widowiska 
historycznego Miasto nad rzek  (z du ym powodzeniem 
zrealizowa a to SP nr 7). By  w jury konkursów, spoty-
ka  si  z czytelnikami uczniami. Uda o mi si  zaprosi
Go do Liceum Spo ecznego i Liceum Ekonomicznego 
w wieciu. Pami tam, e by  te  w Liceum Katolickim 
im. Ks. B. Sychty. Z rodzin  dotar  na Pierwszy Jarmark 
Kociewski. Po II Kongresie Kociewskim z dum  pod-
kre la , e (jego) wiecie tak dobrze si  zaprezentowa o.
A my byli my dumni, e Redaktor jest ze wiecia.

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

W Tczewie zaczyna o si  moje Kociewie
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II  KOCIEWSKI  KONKURS  LITERACKI
IM. ROMANA LANDOWSKIEGO

PATRONAT HONOROWY
Parlamentarny Zespó  Kociewski pod przewodnictwem 
Andrzeja Grzyba – Senatora RP
Jan Kulas  - Pose  na Sejm RP
Jan Koz owski - Marsza ek Województwa Po-
morskiego
Zdzis aw Szudrowicz - Pomorski Kurator O wiaty
w Gda sku
Zenon Odya - Prezydent Miasta Tczewa
Edmund Stachowicz - Prezydent Miasta Starogardu
Tadeusz Pogoda - Burmistrz wiecia
Witold Sosnowski - Starosta Tczewski
Leszek Burczyk - Starosta Starogardzki

PATRONAT MEDIALNY
TV TeTka
Radio Gda sk
Radio G os
POLSKA Dziennik Ba tycki
Gazeta Tczewska
Wie ci z Kociewia
Kociewski Kantor Edytorski

Organizatorzy
Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta 
w Tczewie.

Wspó organizatorzy
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wis y
w Tczewie

Cele
Przybli enie osoby i spopularyzowanie dorobku poety, 
pisarza, wybitnego regionalisty Kociewia.
Popularyzacja kultury ywego s owa.
Inspirowanie i promocja twórczo ci artystycznej m o-
dych ludzi.
Kszta towanie aktywnej postawy m odych ludzi wobec 
zjawisk kultury.
Propagowanie uniwersalnych i regionalnych warto ci
kultury Kociewia, zgodnie z mottem Romana Landow-
skiego – Honorowego Obywatela Miasta Tczewa – Naj-
wa niejsze, by w twórczo ci swojej lad o ziemi najbli -
szej zostawi .

Adresaci
W konkursie mog  wzi  udzia  reprezentacje przedszko-

li, szkó  podstawowych, gimnazjów, szkó  ponadgimnazjal-
nych, a tak e domów kultury, rodowiskowych domów po-
mocy spo ecznej oraz zainteresowani mieszka cy Kociewia.

IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej wspólnie z Miejsk  Bibliotek  Publiczn  w Tcze-
wie og asza kolejny konkurs, którego celem jest przybli enie osoby Romana Landowskiego 
– poety, pisarza, wybitnego regionalisty. Konkurs ma charakter regionalny i skierowany jest do 
przedszkoli, szkó  podstawowych, gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych, a w kategorii juwe-
niliów tak e do studentów wy szych uczelni. 

Poni ej publikujemy regulamin konkursu.

Termin
• 24 listopada 2009 r. godz. 9.30 – wernisa  prac pla-

stycznych i juveniliów literackich
• 24 listopada 2009 r. godz. 11.00 – eliminacje
• 26 listopada 2009 r. godz. 11.00 – fina  konkursu 

W przypadku du ej liczby zg osze  organizator zastrze-
ga sobie prawo dokonywania zmian w ww. ramowym pro-
gramie. O ewentualnych zmianach poinformujemy wszyst-
kich uczestników drog  elektroniczn  lub pocztow .

Miejsce
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta 
w Tczewie (eliminacje konkursu w kategorii: recytacje).
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie (eliminacje konkur-
su w kategoriach: programy poetycko-muzyczne, insce-
nizacje, poezja piewana oraz fina ).
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wis y
w Tczewie (wernisa  prac plastycznych i prezentacja ju-
veniliów literackich).

Szczegó owy program
Szczegó owy program II Kociewskiego Konkursu 

Literackiego im. Romana Landowskiego zostanie podany 
w terminie do 06.11.2009 r. na stronach internetowych: 
www.tczew.pl oraz www.tmzt.tczew.pl i www.mbp.tczew.pl 

Kategorie konkursowe:
recytacje poezji i prozy 
programy poetycko-muzyczne
inscenizacje
poezja piewana
juwenilia literackie (m odzie cze utwory twórcy).

II Kociewskiemu Konkursowi Literackiemu towa-
rzyszy  b dzie konkurs plastyczny na ilustracje do utwo-
rów Romana Landowskiego.

Prace plastyczne, wykonane w formacie A-4 lub A-3, 
winny by  oznaczone dowolnym god em s ownym lub cy-
frowym, a w do czonej zaklejonej kopercie opatrzonej 
takim samym god em nale y zamie ci  kartk  z danymi 
autora: imi  i nazwisko, wiek, adres pocztowy i elektro-
niczny oraz nr telefonu placówki, a tak e imi  i nazwisko 
opiekuna. Nale y poda  tytu  utworu, do którego zosta a
wykonana ilustracja. 

Placówka typuje maksymalnie 3 prace.

Termin nadsy ania zg osze  na Konkurs Literacki
06.10.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub 

16.10.2009 r. (drog  elektroniczn  ) na adres organizatora:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta

ul. J. D browskiego 6, 83-110 Tczew, tel. 058 531 35 50,
e-mail: mbp@mbp.tczew.pl lub mbp@tcz.pl
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Termin nadsy ania prac plastycznych 
06.10.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub 
16.10.2009 r. (osobi cie) na adres wspó organizatora:
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wis y
ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, tel.058 530 44 81,

e-mail: centrum@wrdw.tczew.pl

Z a  o  e n i a    r e g u l a m i n o w e

KATEGORIA: RECYTACJE
1.  Placówka typuje maksymalnie trzech uczestników.
2.  Ka dy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz 

lub fragment prozy Romana Landowskiego. Czas pre-
zentacji nie mo e przekroczy  5 minut. 

3.  Zg oszenie powinno zawiera  nast puj ce dane: imi
i nazwisko recytatora, pe n  nazw , adres, numer tele-
fonu/faxu, e-mail szko y oraz imi  i nazwisko opiekuna, 
a tak e tytu  utworu przygotowanego do recytacji i tytu
ród a (zbioru), z którego utwór pochodzi.

Do zg oszenia trzeba bezwzgl dnie do czy  dwa eg-
zemplarze recytowanych tekstów (podpisane imieniem i na-
zwiskiem uczestnika).

KATEGORIA: PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego 

czas trwania nie mo e przekroczy 15 minut.
2. Zespó  wykonawców nie mo e liczy  wi cej ni

10 osób. 
3. W programie nale y prezentowa  tylko twórczo

Romana Landowskiego, nie dopuszcza si  mo liwo ci
wykorzystania tekstów innych autorów.

4. Programy nie mog  sk ada  si  jedynie z prezentacji wo-
kalno-instrumentalnych (musz  by  po czeniem muzy-
ki i s owa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).

5. Ze wzgl dów techniczno-organizacyjnych nie b dzie
mo liwo ci przeprowadzenia prób.

6. Zg oszenie powinno zawiera : tytu  programu, wykaz 
wykorzystanych utworów Romana Landowskiego ze 
wskazaniem ród a (zbioru), z których one pochodz ,
a tak e imiona i nazwiska wykonawców oraz autora sce-
nariusza. Informacj  nale y uzupe ni  nazw , adresem, 
nr telefonu/faxu, e-mailem placówki, a tak e poda  imi
i nazwisko opiekuna. 

7. Do zg oszenia nale y do czy  dwa egzemplarze scena-
riusza oraz informacj  dotycz c  sprz tu nag a niaj cego
i ewentualnych pró b kierowanych do organizatora.

KATEGORIA: INSCENIZACJE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego 

czas trwania nie mo e przekroczy 15 minut.
2. Zespó  wykonawców nie mo e liczy  wi cej ni  10 osób.
3. Ze wzgl dów techniczno-organizacyjnych nie b dzie

mo liwo ci przeprowadzania prób. 
4. Zg oszenie powinno zawiera : tytu  inscenizacji, tytu

wykorzystanego utworu R. Landowskiego, ze wska-
zaniem ród a (zbioru), z którego on pochodzi, a tak e
imiona i nazwiska wykonawców oraz autora scena-
riusza. Informacj  nale y uzupe ni  nazw , adresem, 
nr telefonu/faxu i e-mailem placówki a tak e poda  imi
i nazwisko opiekuna. Do zg oszenia nale y do czy
dwa egzemplarze scenariusza oraz informacj  dotycz c
sprz tu nag a niaj cego i ewentualnych pró b kierowa-
nych do organizatora.

KATERGORIA: POEZJA PIEWANA
1. Ka d  placówk  reprezentuje jeden uczestnik, któremu 

mo e towarzyszy  akompaniator lub zespó  instrumen-
talny, licz cy nie wi cej jak pi  osób.

2. Ka dy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub frag-
ment prozy Romana Landowskiego w wersji wokalnej. 

3. Jury ocenia  b dzie m.in., czy muzyka i wykonanie s  ade-
kwatne do prezentowanego tekstu oraz walory artystyczne.

4. Zg oszenie powinno zawiera : imi  i nazwisko wyko-
nawcy i autora muzyki, tytu  prezentowanego utworu 
i tytu ród a (zbioru), z którego on pochodzi, a tak e
nazw , adres, nr telefonu/faxu, e-mail placówki, imi
i nazwisko opiekuna oraz informacj  dotycz c  ilo ci
mikrofonów.

KATEGORIA: JUWENILIA LITERACKIE
1. Ka dy uczestnik przygotowuje w asny jeden wiersz lub 

ma  form  prozatorsk , nieprzekraczaj c  2 stron ma-
szynopisu (w trzech egzemplarzach), który nale y opa-
trzy  god em s ownym lub cyfrowym.

2. Temat utworu powinien dotyczy  miejscowo ci, z której 
pochodzi autor (uczestnik konkursu) lub innej po o onej
na Kociewiu.

3. W za czonej kopercie (opatrzonej tym samym god em)
nale y poda  imi , nazwisko, wiek, adres, nr telefonu 
autora oraz nazw  i adres placówki, a tak e imi  i na-
zwisko opiekuna.

I n f o r m a c j e    d o d a t k o w e
1. Cz onkami jury w poszczególnych kategoriach konkur-

sowych b d  znawcy twórczo ci Romana Landowskie-
go, znani regionali ci i nauczyciele-profesjonali ci.

2. Laureaci konkursu otrzymaj  dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, za  placówka i wszyscy uczestnicy dyplomy 
potwierdzaj ce udzia  w konkursie.

3. Organizator nie b dzie przyjmowa  zg osze  telefonicz-
nych. Druk zg oszenia mo na pobra  ze stron interneto-
wych www.tmzt.tczew.pl i www.mbp.tczew.pl

4. Nie b d  wysy ane odr bne zaproszenia na konkurs.
Laureaci konkursu, autorzy nagrodzonych utworów li-
terackich i prac plastycznych zaproszeni zostan  poczt
elektroniczn  lub telefonicznie do udzia u w finale.

5. Autorzy juweniliów literackich nades anych na konkurs 
wyra aj  pisemn  zgod  na ewentualne publikowanie 
tych prac. 

6. Wszelkie zg oszenia niezgodne z regulaminem i dokona-
ne po terminie nie b d  przyjmowane.

7. Organizatorzy nie zapewniaj  mo liwo ci przeprowa-
dzenia prób.

8. Organizator zobowi zuje si  do za czenia do Regulami-
nu Konkursu bibliografii twórczo ci Romana Landow-
skiego (patrz s. 14). Pe ny wgl d do dorobku regionalisty 
zapewnia MBP w Tczewie.

9. Wszelkich informacji udzielaj :
Eleonora Lewandowska, prezes TMZT, tel. 601 685 363,
e-mail: feliks.lewandowski@neostrada.pl
Urszula Wierycho, dyrektor MBP, tel. 058 531-35-50, 
e-mail: mbp@mbp.tczew.pl

10. Informacje o konkursie znajduj  si  w Internecie na stro-
nach www.tmzt.tczew.pl i mbp.tczew.pl 

11. Organizator b dzie przekazywa  systematycznie infor-
macje nt. konkursu drog  elektroniczn  pod warunkiem 
otrzymania adresu e-mail.
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Bibliografia publikacji 
Romana Landowskiego

I. Proza
1. Cierpki smak rajskiego jab ka / Roman Landowski. 

Gda sk: 2005.
2. Gryf i Ma gorzata / Roman Landowski. Tczew: 2009
3. Jasna i Ders aw / Roman Landowski; [il. Regina Jeszke-

Golicka]. Tczew: 1998.
4. Jasna i Ders aw / Roman Landowski; [oprac. graf. Jan 

Misiek]. Gda sk: 1981.
5. Legendy kociewskie / Andrzej Grzyb, Roman Landow-

ski; [il. Tomasz Górecki]. Gdynia: 2004.
6. ab dzi lot Damroki / Roman Landowski; [il. Jan Mi-

siek]. Gda sk: 1989.
7. Okruchy liryczne / Roman Landowski. Tczew: 2007.
8. Powrót do miejsc pami tanych / Roman Landowski. Pel-

plin: 1999.
9. Wyrok u Wszystkich wi tych / Roman Landowski. Ka-

towice: 1985.
10. Ziemia czeka na d o  / Roman Landowski. Olsztyn; Bia-

ystok: 1981.

II. Poezja
1. Gar miechu i pieprzu szczypta / Andrzej Fleming, Ro-

man Landowski. Tczew: 1997.
2. Gar miechu i pieprzu szczypta czyli Facecji kopa / 

[wybór i oprac. Andrzej Grzyb, Roman Landowski; 
rys. wykona a Regina Jeszke-Golicka]. Tczew; Staro-
gard Gda ski: 1986.

3. Muzyka na wierzby i p owiej ce niwy / Roman Landow-
ski; [oprac. graf. aut.]. Tczew: 1992.

4. Pejza e serdeczne / Roman Landowski. Gda sk: 1979.
5. Ptasie rozmowy / Roman Landowski; il. Ewa ywiecka.

Pelplin: 2003.
6. Wychodzenie z mroku / Roman Landowski; [oprac. graf. 

aut.] Tczew: 1990.

III. Widowiska
1. My z drugiej po owy XX wieku: widowisko publicy-

styczne jakoby o mi o ci / Roman Landowski. Gda sk:
1975.

IV. Publikacje regionalne
1. Dawnych obyczajów rok ca y / Roman Landowski. Pel-

plin: 2000.
2. Kultura ludowa Kociewia / [red. Roman Landowski]. 

Tczew: 1995.
3. Nowy bedeker kociewski / Roman Landowski. Gda sk:

2002.
4. Tczew – spacery w czasie i przestrzeni. Cz. 2 / Roman 

Landowski. Tczew: 1996.
5. Tczew – spacery w czasie i przestrzeni. Cz. 1 / Roman 

Landowski. Tczew: 1995.
6. Tczew w czasie i przestrzeni / Roman Landowski. Tczew: 

2008.
7. W kuchni i przy stole / [red. Roman Landowski; il. Ewa 

ywiecka]. Tczew: 2000.
8. W kuchni i przy stole / [red. Roman Landowski]. Tczew: 

Starogard Gda ski: 2002.

JAN EJANKOWSKI

Krwawa
Kociewska Jesie
na ziemi gniewskiej 

c z    II

Naszym obowi zkiem jest pami  o kociewskich 
ofiarach okresu niemieckiej okupacji. Stosunkowo 
liczn  grup  pomordowanych stanowi  mieszka cy

po udniowej cz ci gminy Gniew. 
Jedn  z ofiar by  Jan Malecki (ur. 19.08.1894 r. w Ra-

kowcu). Najpierw przebywa  w gniewskim wi zieniu we 
wspólnej celi z Boles awem Chwalan , który cudem unikn
mierci. Po wojnie w Powiatowej Prokuraturze w Elbl gu

Boles aw Chwalana tak zezna : „W ród innych wspó wi -
niów przebywa  zabrany z Ma ej Karczmy Malecki i po po-
wrocie z przes uchania wepchni to go do celi, w której le a
na pod odze. Malecki nie móg  w ogóle mówi , poniewa
mia  powybijane z by i trzymaj c si  za usta j cza : „Naj-
pierw straszliwe, bolesne katowanie, a potem m cze ska
mier ”.

Z Rakowca-Wybudowania oprawcy zabrali kierowni-
ka szko y, Jana Murawskiego (ur. 1.09.1903), z Ja wisk-
Wybudowania kierownika szko y Paw a Manuszewskiego 
(ur. 13.10.1903) i Jana Alfonsa Bieli skiego ur. 27.08.1901) 
– kierownika szko y w Ja wiskach – wsi. Pó niej zamordo-
wano ich w Szp gawskim Lesie.

Nale y nadmieni , i  opale ska parafia straci a najwi -
cej córek i synów w Krwawej Kociewskiej Jesieni 1939. 
List  ofiar otwiera imi  i nazwisko ostatniego miejscowe-
go proboszcza – Józefa Benedykta Kalinowskiego rodem 
z Czarnegolasu (powiat Starogard). Aktywny patron i dzia-
acz Towarzystwa Ludowego i Katolickiego Stowarzyszenia 

M odzie y M skiej i e skiej.
Có  mog a uczyni  oprawcom 19-letnia Genowefa Szulc 

– prezes ko a Katolickiego Stowarzyszenia M odzie y e -
skiej, która wraz z bratem Feliksem (11 lat od niej starszym) 
ginie w Szp gawsku.

Gin  bracia Stanis aw i Bernard G owi scy. Pierwszy in-
walida wojenny i karczmarz w Widlicach, wspó organizator 
patriotyczno-religijnych spotka  towarzystw i bractw oraz 
chórów w Widlicach. Drugi – ostatni przedwojenny so tys
w Opaleniu.

A oto nast pne ofiary hitlerowskich oprawców:
– Bernard Adamski, lat 50, w a ciciel fabryki cykorii 

w Aplinkach, stara  si  zawsze y  w zgodzie z Niemcami;
– Juliusz Reptowski ur. w 1983 roku, wójt Opalenia, ak-

tywnie wspiera  plebiscyt na Powi lu, osieroci on
i siedmioro dzieci;

– Tomasz Lorek, rolnik, prowadzi  Kas  Sta czyka
w Opaleniu, osieroci on  Anastazj  i siedmioro dzieci;

REGULAMIN KONKURSU
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– Leon Behnke, lat 36, odpowiedzialny za stan g ówek na 
Wi le od Nowego do Opalenia;

– Franciszek Cie niewski, lat 36, w a ciciel karczmy 
i sklepu w Opaleniu, cz onek Towarzystwa Powsta ców
i Wojaków;

– Franciszek Lempkowski, w a ciciel zak adu przetwór-
czego i sklepu rze nickiego, prezes Ko a Powsta ców
i Wojaków w Opaleniu;

– Jan Kasprowicz, lat 49, wybitny dzia acz narodowy 
w Opaleniu i Bydgoszczy;

– Jan Koprowski, lat 36, w a ciciel du ego gospodarstwa 
w Opaleniu, by y podoficer zawodowy w Grudzi dzu;

– Franciszek Nica, lat 31, rolnik, dodatkowo zajmowa  si
handlem rybami. 11 listopada 1939 roku po Francisz-
ka zam. w Widlicach przybywa dwóch oprawców. Na 
oczach matki i rodze stwa katuj  go, a nast pnie przed 
karczm  w Opaleniu przywi zuj  jak bydlaka do dr ga
dla koni. Pó niej wywo  w niewiadomym kierunku 
i lad po nim ginie. Do dzi  nie wiadomo, co si  sta o
z jego bra mi Leonem (alumnem Seminarium Du-
chownego w Pelplinie) i Janem (studentem medycyny 
w Poznaniu). Gin  poza Opaleniem, prawdopodobnie 
na pocz tku 1940 roku. Miejsce i okoliczno ci ich 
mierci nie s  znane.

Zgin li Boles aw Troch, Antoni Kruczy ski, robotnik 
Jan Machola, Kazimierz led , Jan Binerowski, Boles aw
Gierszewski, Kubowski Jan I, Kubowski Jan II, Pawe  i Ka-
zimierz Nowakowscy, ma e stwa: Marta i Jan Pi at z Apli-
nek oraz Agnieszka i W adys aw Ponczkowie.

O pod o ci hitlerowskich oprawców, którzy w Szp gaw-
sku i innych miejscowo ciach, strza em w ty  g owy unice-
stwiali ycie ludzkie, Józef Milewski tak mi dzy innymi na-
pisa : Franciszek Cie niewski, ober ysta z Opalenia, stoj c
23 listopada 1939 roku nad grobem w Szp gawsku poda
oficerowi SS kartk , z której wynika o, e co do niego zasz a
pomy ka (...). Oficer pokaza  na dó  mówi c: Tam mo esz
sobie ni  ty ek utrze . Zaraz zobaczysz, e adna pomy ka
nie zasz a, gdy b dziesz w grobie.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

ród a:
1. Przegl d Historyczno-O wiatowy nr 4 (74), rok 1976 s. 543-544.
2. Kordowski M., Opalenie. Zarys dziejów wsi kociewskiej, Opalenie 

2007, s. 68-72.
3. Milewski J., Szp gawsk sanktuarium kultu ofiar hitleryzmu (1939-

1945), Starogard Gd. 1997, s. 28.
4. Akta Prokuratury Powiatowej w Elbl gu o sygn. akt Ko 188/67 

(w zbiorach autora).

Franciszek Nica (1908-1939) Jan Kasprowicz z on
Gertrud  (1890-1939)

Bernard Adamski (1889-1939)

Genowefa Szulc (1921-1939)

Tomasz Lorek (1978-1939)
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Jesieni  ubieg ego roku zosta  og oszony konkurs pla-
styczno-fotograficzny, którego mottem przewodnim 
by y s owa Zygmunta Bukowskiego: Tam „jestem 

szcz liwy, gdzie wszystko pachnie swojsko ci ” pochodz -
ce z utworu „W tym kraju”. Organizatorki konkursu – Ire-
na Opala i Ewa Rogalska z Zespo u Szkó  Technicznych 
w Tczewie – zaprosi y do wspó pracy biblioteki publiczne 
w Tczewie i Gniewie, a honorowy patronat nad tym przed-
si wzi ciem obj  starosta tczewski Witold Sosnowski. 
W konkursie udzia  wzi li uczniowie pi ciu szkó  z powiatu 
tczewskiego. Tematy prac by y przeró ne: pocz wszy od za-
bytków kultury materialnej (mosty tczewskie, wie a ci nie ,
fragmenty murów obronnych Tczewa, ko ció  w Gorz dzie-
ju, kapliczka i zabytkowy mur w Szczerbi cinie...) poprzez  
elementy przyrody. Uczestnicy konkursu nadawali swoim 
pracom niejednokrotnie zaskakuj ce tytu y. Fotografie i ry-
sunki by y oceniane przez jury w sk adzie: Iwona Filipkow-
ska – plastyk, Adam Murawski – fotograf, Urszula Wierycho 
– dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, Bry-
gida Murawska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gniewie, Kazimierz Ickiewicz – dyrektor Ze-
spo u Szkó  Technicznych w Tczewie, Irena Opala – nauczy-
ciel bibliotekarz, Ewa Rogalska – nauczyciel bibliotekarz 

(obie z ZST w Tczewie). Przy ocenie brano pod uwag  po-
mys , oryginalno , subiektywne podej cie do tematu oraz 
tre  pracy. Wyniki konkursu przedstawimy poni ej.

Uroczyste podsumowanie fotograficznych i plastycz-
nych zmaga  m odzie y nast pi o 6 marca 2009 roku 
w tczewskiej ksi nicy. W galerii otwarto wówczas wy-
staw  pokonkursow  i  nagrodzono laureatów oraz wyró -
niono pozosta ych uczestników. Warto zaznaczy , e obok 
prac uczniów zaprezentowano równie  rze by i p askorze -
by Zygmunta Bukowskiego, które udost pni a rodzina nie-
yj cego ju  twórcy ludowego. W ród rze b znalaz y si

m.in. s ynne Madonny oraz prace przedstawiaj ce sceny 
rodzajowe z ycia wsi kociewskiej. Nie zabrak o pierwszej 
rze by pana Zygmunta zatytu owanej „Pani Ró a” oraz 
ostatniej – „Madonny z Dzieci tkiem”. Jak dowiedzieli my
si  od syna rze biarza, Zygmunt Bukowski znalaz  na po-
niemieckim cmentarzu zniszczon  gipsow  figurk  Matki 
Boskiej z Jezusem. Postanowi  dorobi  brakuj ce elementy 
i ta znaleziona figurka sta a si  pierwowzorem jego ostat-
niej rze by...

Konkurs plastyczno-fotograficzny i wystawa stanowi-
y wietn  promocj  naszej Ma ej Ojczyzny. By y równie

okazj , by pokaza  szerszemu gronu talent m odych ludzi.

Kociewie w rysunku i fotografii

KATEGORIA FOTOGRAFIA
I MIEJSCE:
Marta Zejer – Zespó  Szkó  Rzemie lniczych i Kupiec-

kich w Tczewie, za fotografi  „Paj czek”;
Katarzyna Kleina – Zespó  Szkó  Technicznych w Tcze-

wie – „Most tczewski”.
II MIEJSCE:
Micha  Andrearczyk – Zespó  Szkó  Agrotechnicznych 

i Ogólnokszta c cych w Swaro ynie – „S o ce w zachmu-
rzony dzie ”;

Martyna Janikowska – ZSRiK w Tczewie – „Urz d
Miejski w Tczewie”;

Pawe  G uszkowski – ZST w Tczewie – „Dziecinne 
igraszki – Otto Z.” oraz „W oczekiwaniu na wiosn ”;

Krzysztof Guzmann – ZST w Tczewie – za cykl fotogra-
fii „Tczewski most”.

III MIEJSCE:
ukasz Kobia ka – ZSAiO w Swaro ynie – za cykl pejza-

y: „Pole kukurydzy”, „U piona przyroda”, „Zachód s o ca”;
ukasz Komorowski – ZSAiO w Swaro ynie – „W cie-

niu jab oni”;
Andrzej Smoli ski – ZSAiO w Swaro ynie – „Symbol 

Kociewia”.
WYRÓ NIENIE:
Joanna Laskowska – Zespó  Szkó  Budowlanych 

i Odzie owych w Tczewie – „Szczerbi cin – kapliczka”;

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGOWYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO  

Anita Pieni ek – ZST w Tczewie – „Jezioro Rokickie”;
Patrycja Czarnecka – ZSRiK w Tczewie – „Jezioro 

w Wandzinie”;
aneta Garska – ZSRiK w Tczewie – „Kociewski po-

tok”;
Iwona Drozdowska – ZSRiK w Tczewie – „Wie a ci-

nie  w Tczewie”.

KATEGORIA RYSUNEK
I MIEJSCE:
Ewelina Handke – ZSRiK w Tczewie – „Stary Tczew”.
II MIEJSCE:
Micha  Baurycza – Collegium Marianum w Pelplinie 

– „Klimat Jab owieckiego cierniska”;
Marcin Ga kowski – ZST w Tczewie – „Kociewska 

chata”.
III MIEJSCE:
Monika Bathis – ZSBiO w Tczewie – „Siódmy cud Ko-

ciewia”;
Agnieszka Surowska – ZSRiK w Tczewie – „Wie a ci-

nie  w Tczewie”.
WYRÓ NIENIE:
Beata Bogut – ZSBiO w Tczewie – „Ko ció  w Gorz -

dzieju”;
Mateusz Wodzis awski – ZST w Tczewie – „Kociewska 

chata”.
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Zanim przedstawimy w skrócie dzia alno  ZZM 
Zaj czkowa Tczewskiego w ostatnich 20. latach 
wró my do okresu mi dzywojennego. Szczup o

zachowanych materia ów historycznych nie odda w pe ni
obrazu dzia alno ci Zwi zku w tym okresie. Powsta  w 1919 
roku w parowozowni Tczew, przeniesionej w latach 30. do 
Zaj czkowa Tczewskiego. Tczewskie ko o ZZM wchodzi o
w sk ad Okr gu Gda skiego. Ko o ZZM to podstawowa ko-
mórka zwi zkowa, która by a tworzona w o rodkach kolejo-
wych licz cych powy ej 300 pracowników. Mia a zapewni
autonomi  w sprawach lokalnych. 

Zwi zek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce 
dzia a  praktycznie przez ca y okres mi dzywojenny i mia
zasi g ogólnopolski. Swoje struktury mia  rozbudowane 
w dziewi ciu okr gach: warszawskim, radomskim, wile -
skim, pozna skim, gda skim, katowickim, krakowskim, 
lwowskim i stanis awowskim. Z zachowanych róde  mo-
emy pozna  sk ad zarz du ko a ZZM w Tczewie wybrane-

go na walnym zebraniu 30.06.1928 roku – przewodnicz cy
Feliks Nierzwicki, wiceprzewodnicz cy Boles aw Szachta, 
sekretarz Albin Kurowski, skarbnik Józef Tulibacki. Komi-
sj  Rewizyjn  tworzyli: Józef Kryczyk, Franciszek Winter 
i Piotr Chmielewski. 

Z raportów Kasy G ównej ZZM dowiadujemy si  o wie-
lu ró nego rodzaju zapomogach przyznanych pracownikom 
i ich rodzinom. Zwi zek rozwija  w szczególno ci akcje ma-
j ce na celu obron  praw swych cz onków, dbaj c nie tylko 
o polepszenie ich bytu, warunków p acy, ale tak e pomoc 
prawn , która wobec zwi kszonej odpowiedzialno ci ma-
szynistów z powodu wypadków, mia a dla nich szczególnie 
wa ne znaczenie. ZZM niós  równie  pomoc swym by ym
cz onkom, a zw aszcza wdowom i sierotom. Istnia y ju
wówczas przy ko ach zwi zkowych kasy oszcz dno cio-
wo-po yczkowe, po miertne, zapomogowe itp. stanowi ce
oparcie finansowe. 

W okresie kryzysu gospodarczego, wspólnie z inny-
mi kolejarzami, walczyli o popraw  warunków ycia.
W sierpniu 1921 roku zatrzymali transporty z mi sem
przewo one do Gda ska. Za udzia  w tym strajku trzyna-
stu kolejarzy straci o prac . W ich obronie stan a zdecy-
dowana wi kszo  kolejarzy pomorskich, w tym cz onków
ZZM. Na burzliwym wiecu w Tczewie ustalono pocz tek
strajku na 22 sierpnia, który wybuch  najpierw w Tczewie 
oraz w Toruniu i w ci gu dwóch dni obj  teren ca ego
województwa pomorskiego. Po czterech dniach zosta
st umiony przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, które 
rozkazem powo a o na wiczenia wojskowe kilka rocz-
ników maszynistów i innych kolejarzy, a Ministerstwo 
by ej Dzielnicy Pruskiej aresztowa o czo owych dzia a-
czy zwi zkowych. Prac  podj to 28 sierpnia. Kolejarze 
tczewskiego w z a brali udzia  – jako jedyni na Pomorzu 
Gda skim – równie  w ogólnopolskim strajku w PKP 

w dniu 6 listopada 1923 roku, który zosta  zd awiony, po-
dobnie jak ten z 1921 roku. 

Oprócz codziennej pracy czynnie brali udzia  w yciu lo-
kalnej spo eczno ci. Jednym z przyk adów jest du y wk ad
w latach 1931-1936 w budow  ko cio a p.w. w. Józefa przy 
ul. Gda skiej. W ród wielu zachowanych witra y widnieje 
jeden, którego fundatorem jest tczewski Zwi zek Zawodowy 
Maszynistów Kolejowych. Niestety, pomimo wielu stara ,
nie uda o si  ustali , jak i gdzie zagin  tczewski sztandar 
ZZM z okresu mi dzywojennego.

Wybuch II wojny wiatowej sprawi , e dzia alno
polskich organizacji zwi zkowych, w tym ZZM dzia aj -
cych nie tylko w PKP, uleg a zawieszeniu. Trzeba doda , e
pierwszymi ofiarami hitlerowskiej agresji we wrze niu 1939 
roku na Polsk  byli celnicy i kolejarze z Szymankowa. Za-
nim jednak pad y pierwsze strza y i bomby bezwzgl dno ci
i okrucie stwa niemieckiego okupanta do wiadczyli maszy-
ni ci z Tczewa: Franciszek Wojciechowski, Bazyli Sakowicz, 
Stanis aw Grenz i Matuszka. Mieli oni prowadzi  1 wrze nia
na parowozach Ty 23-521 i Ty 23-685 poci gi tranzytowe 
z Malborka do Rzeszy Niemieckiej przez Tczew. Wpadli 
w zasadzk , zdarto z nich polskie mundury, bito i wi ziono
w noclegowni w Malborku. Niemcy wprowadzali w ycie
akcj  wojskow  „Aktion Zug”, czyli „Akcja poci g”.

Cz onkowie ko a ZZM w Zaj czkowie Tczewskim wst -
puj  do AK, Gryfa Pomorskiego i innych organizacji pod-
ziemnych, sk d prowadz  walk  z hitlerowskim okupantem. 
Ta bohaterska postawa polskich maszynistów zosta a doce-
niona nawet przez niemieckiego okupanta. Po zako czeniu
zwyci skiej dla nich kampanii wrze niowej w jednej ze 
swych broszur propagandowych hitlerowski lotnik wspomi-
na atak na jaki  bezbronny polski poci g. Ju  po pierwszym 
ataku z powietrza wszyscy pasa erowie – ludno  cywilna 
opu ci a poci g i szuka a schronienia w okolicznych rowach 
i zaro lach. Nie uciek  tylko maszynista parowozu, który sta
w s u bowym mundurze i strzela  z karabinu do atakuj cego
poci g samolotu. Lotnik niemiecki nie kryj c podziwu tak 
pisa : „bezcelowa by a ta jego samotna walka ze stalowym 
jastrz biem, atakuj cym poci g, jednak on trwa  odwa nie
i desperacko strzela , aby w ten sposób niejako symbolicznie 
broni  swej lokomotywy...”. 

 Wielu z maszynistów nie doczeka o upragnionego 
wyzwolenia, swe m stwo i g boki patriotyzm przep aci o
yciem. Tych, którzy prze yli spotka y wysiedlenia, zsy ki

na Sybir i prawie 35 lat ycia w Polsce Ludowej rz dzonej
przez komunistów. Na mocy decyzji politycznych w roku 
1947 ZZM zostaje rozwi zany. Po fali protestów i strajków 
w sierpniu 1980 roku za wieci a iskierka na odrodzenie 
ZZM. Powstaj  niezale ne i samorz dne zwi zki zawodo-
we. S  pierwsze próby reaktywowania ZZM, niestety, wpro-
wadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku niweczy te 
wysi ki. Dopiero po jego zniesieniu 22 lipca 1983 roku oraz 

ADAM MURAWSKI 

20-lecie reaktywowania 
Ko a Zwi zku Zawodowego Maszynistów Kolejowych

Zaj czkowa Tczewskiego
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po obradach „Okr g ego Sto u” trwaj cych od 6 lutego do 
5 kwietnia 1989 roku maszyni ci postanawiaj  reaktywowa
przedwojenny Zwi zek.

W lokomotywowni Zaj czkowo Tczewskie wi kszo
maszynistów w latach 80. nale a a do NSZZ „Solidarno ”
tczewskiego w z a kolejowego. Odczuwaj c jednak brak 
nale ytego wsparcia ze strony „solidarno ciowych” przy-
wódców postanawiaj  za o y  w asny Zwi zek Zawodowy 
Maszynistów. G ównym inicjatorem jego powstania by
starszy maszynista Roman Pestka. Wspólnie z Andrzejem 
Gajewskim i Romanem Ossowskim stworzyli grup  za-
o ycielsk , reprezentuj c lokomotywowni  na spotkaniu 

za o ycielskim struktur ogólnopolskich ZZM w Olsztynie 
20 wrze nia 1989 roku.

Dzia alno  reaktywowanego Zwi zku Zawodowe-
go Maszynistów Zaj czkowa Tczewskiego datuje si  na 
28.11.1989 roku, od zebrania wyborczego ZZM w Lokomo-
tywowni Pozaklasowej w Zaj czkowie Tczewskim, na któ-
rym dokonano pierwszych po wojnie wyborów w adz zwi z-
ku. Pierwszym przewodnicz cym zosta  starszy maszynista 
Andrzej Gajewski, wiceprzewodnicz cym Eugeniusz Ko-
smaczewski, sekretarzem Roman Ossowski, skarbnikiem 
Roman G siorowski, za  cz onkami Rady ZZM zostali: 
Lech Jab onecki, Kazimierz Koprowski, Andrzej Magulski, 
Tadeusz Misiak, Bogdan Smeja. Wybrano równie  Komisj
Rewizyjn  – jej przewodnicz cym zosta  Roman Pestka, za
cz onkami: Gerard Muchowski i Ryszard Graban. Na tym 
zebraniu wybrano równie  delegatów na Pierwszy Krajowy 
Zjazd Delegatów ZZM w Gda sku Stogach (5-6 kwiecie
1990 r.): Andrzeja Gajewskiego, Romana G siorowskiego,
Eugeniusza Kosmaczewskiego, Romana Pestk . W pierw-
szej powojennej kadencji ZZM na szczeblu ogólnokrajo-
wym wyró nia  si  Roman Pestka pracuj cy w komisji do 
spraw nowelizacji przepisów i instrukcji oraz Andrzej Ga-
jewski – doradca Prezydenta ZZM Jana Zaborowskiego. 
To w a nie z inicjatywy Gajewskiego wykonano sztandar 
Rady G ównej ZZM, który po wi cono 15 listopada 1992 
roku w Cz stochowie. W sk adzie pocztu sztandarowego 
by  Roman G siorowski. Pod koniec pierwszej kadencji 
31 stycznia 1992 roku do prac w Radzie desygnowano Jerze-
go Czechanowskiego. 

Dnia 12 lutego 1992 roku 48 delegatów wybra o nowy 
zarz d na drug  kadencj : przewodnicz cym zosta  ponow-
nie Andrzej Gajewski, wiceprzewodnicz cym Eugeniusz 
Kosmaczewski, sekretarzem Roman Ossowski, skarbnikiem 
Roman G siorowski, na cz onków Rady ZZM wybrano: Je-
rzego Czechanowkiego, Jerzego Maksa, Tadeusza Misiaka, 
Rajmunda Polenza i Henryka Sztegerhite. W sk adzie Komi-
sji Rewizyjnej znale li si : przewodnicz cy Henryk Babiarz 
oraz cz onkowie: Jerzy Mosor i Jan Szwoch. Wybrano rów-
nie  delegatów na Drugi Krajowy Zjazd Delegatów ZZM 
w Zakopanem (1-3 kwiecie  1993 r.): Andrzeja Gajewskie-
go i Romana G siorowskiego. Jeszcze w pierwszej kadencji 
z inicjatywy G siorowskiego zawi za  si  komitet powstania 
sztandaru ZZM Zaj czkowa  Tczewskiego. Po oko o dwu-
letniej zbiórce pieni dzy, wielkiej pracy spo ecznej inicja-
tora znalaz y si rodki na jego wykonanie. Wyhaftowa a go 
Anna Trutkowska (haftowa a równie  sztandar Rady G ów-
nej ZZM) z Pracowni Haftu Artystycznego w Tczewie. 

Po wiecenia sztandaru 17 czerwca 1993 roku dokona
w ko ciele p.w. w. Józefa w Tczewie ks. pra at Stanis aw
Cieniewicz. Uroczysto  u wietnili licznie zaproszeni go-
cie: przedstawiciel Dyrektora Generalnego PKP W o-

dzimierz Pijewski, Dyrektor Pó nocnej DOKP Dominik 

Adamek, naczelnik Zarz du Trakcji i Wagonów Pó nocnej
DOKP Jan Po omski, naczelnik Zak adu Taboru Zaj czko-
wo Tczewskie Andrzej Wasielewski, przewodnicz cy Rady 
Miasta Tczewa Zenon Odya, prezydent ZZM Jan Zaborow-
ski, wiceprezydent ZZM Jerzy Ha a kiewicz, przewodnicz -
cy Rady Okr gu Pó nocnego ZZM Kazimierz Ellwart oraz 
poczty sztandarowe ZZM z Gniezna, I awy, Karsznic, Ino-
wroc awia, Rady G ównej ZZM, Duszpasterstwa Kolejarzy 
w z a tczewskiego, „Solidarno ci” Zaj czkowo Tczewskie. 
Poczet sztandarowy ZZM tworzyli maszyni ci: Roman G -
siorowski – chor y oraz Roman Ossowski i Rajmund Po-
lenz.

Dnia 4 kwietna 1997 roku 50 delegatów wybra o zarz d
na trzeci  kadencj : przewodnicz cym zosta  Eugeniusz 
Kosmaczewski, jego zast pc  Andrzej Gajewski, sekreta-
rzem Jerzy Czechanowski, skarbnikiem Jerzy Mosor. Na 
cz onków Rady wybrani zostali: Zenon Niemczyk, Roman 
Ossowski, Henryk Sztegerhite, Adam Urba ski, Aleksan-
der W odarz.  Komisj  Rewizyjn  tworzyli: Henryk Ba-
biarz – przewodnicz cy, Leonard Spindel i Ryszard Arendt 
cz onkowie. Dokonano wyborów delegatów na Trzeci Kra-
jowy Zjazd Delegatów ZZM w D wirzynie (11-12 kwie-
cie  1997 r.): Eugeniusza Kosmaczewskiego i Andrze-
ja Gajewskiego. W po owie kadencji 15 maja 1999 roku 
z powodu rezygnacji dwóch cz onków desygnowano – An-
drzeja Kucharskiego i Romana Matysiaka. 

Dnia 11 maja 2001 roku wybrano zarz d na czwart  ka-
dencj : przewodnicz cym zosta  Roman Pestka, wiceprze-
wodnicz cym Tomasz Rogosi ski, sekretarzem Andrzej Da-
jer, skarbnikiem Adam Murawski. Cz onkani Rady zostali: 
Ryszard Arendt, Jan Block, Andrzej Magulski, Zbigniew 
Pastwa, Szczepan Karpi ski. Komisj  Rewizyjn  tworzyli: 
Andrzej Gajewski – przewodnicz cy, Krzysztof Wi niew-
ski i Kazimierz Koprowski – cz onkowie. Delegatami na 
Czwarty Krajowy Zjazd Delegatów ZZM w Pr docinie
(4-6 czerwca 2001 r.) – zostali Andrzej Gajewski i Tomasz 
Rogosi ski. Na nast pne Krajowe Zjazdy sprawozdawcze 
i nadzwyczajne Delegatów ZZM czwartej kadencji wytypo-
wano Romana Pestk  i Adama Murawskiego.

Dnia 11 marca 2005 roku 67 delegatów wybra o nowy 
zarz d na pi t  kadencj : nowym przewodnicz cym zosta
Jerzy Mosor, wiceprzewodnicz cymi Andrzej Magulski 
i Adam Murawski, któremu równie  powierzono pe nienie
funkcji skarbnika, sekretarzem ponownie zosta  Andrzej 
Dajer. Cz onkami Rady zostali: Ryszard Arendt, Dariusz 
Ge don, Szczepan Karpi ski, Andrzej Kucharski, Tomasz 
Rogosi ski. Wybrano now  Komisj  Rewizyjn  w sk adzie:
Krzysztof Wi niewski – przewodnicz cy, Zbigniew Stanek 
i Piotr Rytelewski cz onkowie. Dokonano wyboru delega-
tów na Pi ty Krajowy Zjazd Delegatów ZZM w Krynicy 
Zdroju (7-9 czerwca 2005 r.) Jerzego Mosora i Adama Mu-
rawskiego.

Jednym z celów, które postawi a sobie nowo wybrana 
Rada by o wybudowanie na terenie lokomotywowni ka-
pliczki w. Katarzyny – patronki kolejarzy. Mia o to by  co
w rodzaju wotum wdzi czno ci dla Papie a Polaka – Jana 
Paw a II zmar ego 2 kwietnia 2005 roku. Wcze niej cz on-
kowie ZZM odnowili parowóz-pomnik Oi2-29, u wietniaj -
cy prac  dru yn trakcyjnych. To obok tego parowozu stan a
kapliczka w. Katarzyny. Najwi kszy wk ad w jej budow
mieli maszyni ci Szczepan Karpi ski, Gerard Muchowski, 
Kazimierz Koprowski, Kazimierz Kosiedowski. Dnia 28 li-
stopada 2005 roku odby a si  uroczysto  ods oni cia i po-
wi cenia kapliczki. Na uroczysto  przybyli: wicemarsza ek

c
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Z DZIA ALNO CI KOLEJARSKIEJ BRACI



,	���������

������������$��������,��/;<�=;�>==?@

������������$��������,��/=>�;>�>==?@�

;E���	
���
���	����
���������$����HH��
���	�
�������������Q!��+��/;R�=U�>==Y@

�����
������������������
[�����$��������"�����	�����	��������"�

���$	������������������!�

'��	����



,	�������	�	���

\
���]�����Q�������	����/=;�=^�>==;@

�������������/>;�=^�>==<@�

�������������	�����������Q�����!���/E�;;�>==U@��

��
��
����$	�������������������_	�����
`��	������������������������������

/;U�=E�>==E@�

�������	�	�/=;�=^�>==;@�

��������	
����������������
����	
������������
���������	
����������������
����	
������������
�



26 KMR

Senatu RP – Maciej P a y ski, wiceprezydent Zwi zku Za-
wodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce – Krzysztof 
Cie ka, dziekan dekanatu tczewskiego – ks. pra at Stanis aw
Cieniewicz, diecezjalny kapelan kolejarzy – ks. kanonik Jan 
Antoni Ostrowski, proboszcz parafii w. Józefa w Tczewie 
– ks. dr Antoni Dunajski, wicedyrektor ZT Gdynia – Iwona 
Frankiewicz, przewodnicz cy ZZM ZT Gdynia – Kazimierz 
Engler, przewodnicz cy ZZK ZT Gdynia – Jan ebkowski,
przewodnicz cy NSZZ „Solidarno ” ZT Gdynia – Jan S a-
wi ski. Obecni byli równie  przedstawiciele w adz samo-
rz dowych Tczewa, prasy, radia i telewizji regionalnej oraz 
maszyni ci i pracownicy sekcji Zaj czkowo Tczewskie wraz 
z rodzinami.

Przy kapliczce wart  honorow  zaci gn y cztery poczty 
sztandarowe: ZZM Zaj. Tczew., Duszpasterstwa  Kolejarzy w -
z a tczewskiego, „Solidarno ci” Zaj. Tczew. i „Solidarno ci”
ZT Gdynia. Podczas ca ej uroczysto ci gra a parafialna or-
kiestra d ta z Lipusza. Po powitaniu zebranych osób przez 
naczelnika sekcji eksploatacji taboru trakcyjnego w Zaj. 
Tczew. – Andrzeja Gajewskiego symbolicznego przeci cia
wst gi i ods oni cia kapliczki dokonali wspólnie: ks. kano-
nik Jan Antoni Ostrowski i Iwona Frankiewicz. Nast pnie
Andrzej Magulski w krótkich s owach przedstawi  biografi
w. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz jak to si  sta o, e zo-

sta a ona patronk  kolejarzy. Po tym wyst pieniu g os zabra
ks. pra at Stanis aw Cieniewicz: „Najbardziej cieszy mnie, 
e aden ksi dz was do tego nie namawia  – powiedzia

–Nosili cie w sercu taki zamiar i go zrealizowali cie”. Pó -
niej odmówi  modlitw  dzi kczynn  i dokona  po wi cenia
kapliczki. Pó niej Adam Murawski odczyta  Akt Erekcyjny, 
a Andrzej Gajewski podzi kowa  wszystkim, którzy przy-
czynili si  w jakikolwiek sposób do powstania kapliczki, 
a w szczególno ci sponsorom i twórcy ludowemu – rze -
biarzowi Jerzemu Kami skiemu z Bar o na, projektantowi 
– Januszowi Jareckiemu – Radcy Kolejowemu z ZT Gdynia, 
budowniczym kapliczki oraz tym wszystkim maszynistom, 
którzy brali udzia  w pracach pomocniczych. Na zako cze-
nie uroczysto ci Jerzy Mosor oraz Jerzy Kami ski wr czy-
li skromne upominki ufundowane przez Rad  Ko a ZZM 
– p askorze by „Chrystusa Cierpi cego” wykonane przez 
rze biarza z Bar o na. Otrzymali je: ks. Stanis aw Cienie-
wicz, ks. Jan Antoni Ostrowski, Iwona Frankiewicz oraz bu-
downiczowie kapliczki: Janusz Jarecki, Szczepan Karpi ski,
Gerard Muchowski, Kazimierz Koprowski, Kazimierz Ko-
siedowski, Marek Bielecki, Mariusz Kurkowski i Eugeniusz 
Kosmaczewski.

Po zako czeniu uroczysto ci wszyscy udali si  do ko-
cio a p.w. w. Józefa przy ul. Gda skiej w Tczewie, gdzie 

zosta a odprawiona msza w. w intencji kolejarzy i ich rodzin 
koncelebrowana przez ks. Jana Antoniego Ostrowskiego 
w asy cie ksi y: Stanis awa Cieniewicza, Antoniego Du-
najskiego i Piotra Wysgi. 

 Warto wspomnie  jeszcze jedno wa ne wyda-
rzenie przypadaj ce na czas trwania pi tej kadencji ZZM. 
17.06.2008 roku przypad a 15. rocznica po wi cenia sztan-
daru ZZM Zaj czkowa Tczewskiego. Z okazji tej rocznicy 
w ko ciele p.w. w. Józefa ks. pra at Stanis aw Cieniewicz 
odprawi  uroczyst  msz w. koncelebrowan  w intencji ma-
szynistów i ich rodzin. Uczestniczy o w niej pi  pocztów 
sztandarowych: ZZM Zaj. Tczew., Duszpasterstwa Koleja-
rzy w z a tczewskiego, ZZM Gdynia Grabówek, ZZM SKM 
w Trójmie cie, „Solidarno ci” Zaj. Tczew. 

Adam Murawski takimi s owami powita  ksi y oraz 
wszystkich uczestników tej liturgii: „Czcigodny ksi e dzie-
kanie! Dok adnie dzisiaj mija 15 lat – kiedy to w tej wi tyni

wybudowanej w wi kszo ci kolejarskimi r koma wi ci e
nasz sztandar – sztandar Zwi zku Zawodowego Maszyni-
stów Kolejowych Zaj czkowa Tczewskiego. Jak mówi
Prymas Tysi clecia Kardyna  Stefan Wyszy ski – sztandar 
to symbol, wi to , a Jego miejsce tkwi gdzie  mi dzy
hymnem narodowym, a przysi g  wojskow . Dzisiaj w 15. 
rocznic  po wi cenia naszego sztandaru, naszego symbolu 
– w imieniu Rady Zwi zku Zawodowego Maszynistów Ko-
lejowych w Zaj czkowie Tczewskim prosz  Was drodzy 
kap ani o odprawienie tej mszy w. w intencji maszynistów 
i ich rodzin”. W liturgii s owa aktywnie uczestniczy  Janusz 
Chy a oraz Marek Piwo ski. Prezenty dla ksi y nios a trój-
ka maszynistów, która 15 lat temu by a w poczcie sztandaro-
wym ZZM: Roman Ossowski oraz obecni emeryci: Roman 
G siorowski, Rajmund Polenz. Chleb i winogrona, hosti
oraz wod  i wino nie li: Jerzy Mosor, Andrzej Magulski, 
Andrzej Kucharski i Krzysztof Wi niewski. Trwa ym la-
dem tych uroczysto ci b dzie specjalny datownik okolicz-
no ciowy wydany przez Poczt  Polsk  oraz kartka pocztowa 
beznomina owa wydana przez Centrum Sieci Pocztowej od-
dzia  regionalny Gda sk w nak adzie 5.000 sztuk.

Dnia 16 marca 2009 roku 52 delegatów wybra o nowy 
zarz d na szóst  kadencj : przewodnicz cym zosta  Andrzej 
Magulski, wiceprzewodnicz cymi Jerzy Mosor i Adam Mu-
rawski, któremu powierzono równie , po raz trzeci z rz du
funkcj  skarbnika, sekretarzem równie  po raz trzeci zosta
wybrany Andrzej Dajer. Na cz onków Rady ZZM wybrano: 
Ryszarda Arendta, Dariusza Ge dona, Zbigniewa Pastw ,
Zbigniewa Stanka, Henryka Sztegerhite. W sk ad Komisji 
Rewizyjnej weszli: Janusz Linda – przewodnicz cy, Piotr 
Rytelewski, Rafa  Latuszewski – cz onkowie. Dokonano 
wyboru delegatów na Szósty Krajowy Zjazd Delegatów 
ZZM w Augustowie (3-5 czerwiec 2009 r.): Andrzeja Ma-
gulskiego i Adama Murawskiego. 

Przed nowo wybran  Rad  stoj  ogromne wyzwania 
– kolejna nieprzemy lana restrukturyzacja w PKP, prowa-
dz ca praktycznie do pozbawienia narodowego charakte-
ru Polskich Kolei Pa stwowych sprawia, e dzia alno
Zwi zku Zawodowego Maszynistów musi skupi  si  przede 
wszystkim na obronie miejsc pracy dru yn trakcyjnych. 
Nasi rz dz cy i pracodawcy zwalniaj c wykwalifikowan
i do wiadczon  kadr  zapominaj  o tym, e jest ona warun-
kiem bezpiecze stwa podró nych. Tego zawodu nie sposób 
nauczy  si  na uczelni, czy te  z ksi ek. Praktyczn  wiedz
i do wiadczenie maszynista zdobywa najpierw w warszta-
cie, potem na kolejowym szlaku – wieloletni  jazd  jako 
„szkoleniec” i pomocnik maszynisty. rednia wieku ma-
szynisty to prawie 48 lat, a nast pców nie wida  – m odych
ludzi odstraszaj  niskie zarobki oraz ci ki i nienormowany 
charakter pracy. Jeszcze nie tak dawno mówiono: maszy-
nista idzie na s u b , a nie do pracy. Zaszczytna to s u ba
– doba maszynisty kolejowego nie rozró nia pory dnia 
i nocy, dnia powszedniego i wi t. Nie sposób roztrwoni
tego, o co walczy o wiele pokole  polskich maszynistów. 

Od czasu reaktywowania ZZM Zaj czkowa Tczewskie-
go przez minione prawie 20 lat podejmowano wiele dzia a
maj cych na celu popraw  warunków bezpiecze stwa ru-
chu i pracy maszynisty oraz bytu dru yn trakcyjnych i ich 
rodzin. Cz onkowie Zwi zku podejmowali zdecydowane 
dzia ania przeciw zwalnianiu z pracy pracowników dru yn
trakcyjnych. Organizowali pikiety przeciw zabieraniu wiad-
cze  kolejowych, wielokrotnie og aszali pogotowie strajko-
we, brali czynny udzia  w wielu akcjach protestacyjnych 
i strajkach – jak chocia by w S upsku w maju 1990 roku, 
wspierali kolegów bior cych udzia  w strajku g odowym
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na Dworcu Centralnym w Warszawie 16-28 wrze nia 1991 
roku, brali czynny udzia  w strajku ogólnopolskim maszy-
nistów sieci kolejowej w dniach 17-19 czerwca 1998 roku. 
Ówczesny przewodnicz cy Zwi zku Roman Pestka bra
udzia  w ogólnopolskiej g odówce kolejarzy w dniach 16-19 
grudzie  2003 roku. Cz onkowie pikietowali przed siedzib
Sejmu RP 13 stycznia i 2 grudnia 2004 roku oraz 5 grudnia 
2005 roku przed siedzib  gmachu centrali PKP S.A. przy 
ul. Szcz liwickiej w Warszawie, 5 lipca 2006 roku przed 
siedzib  PKP Cargo S.A. przy ul. Grójeckiej 17 w Warsza-
wie, 19 grudnia 2006 roku przed Ministerstwem Pracy i Po-
lityki Spo ecznej w Warszawie. 

Zwi zkowcy aktywnie uczestnicz  w uroczysto-
ciach patriotyczno-religijnych czy rocznicowych miasta 

Tczewa i regionu. Rokrocznie od 1990 roku bior  udzia
w uroczysto ciach rocznicowych wybuchu II wojny wia-
towej w Tczewie i Szymankowie, gdzie oddaj  ho d kole-
jarzom i celnikom z Szymankowa, saperom i o nierzom
II Batalionu Strzelców z Tczewa, z okazji odzyskania przez 
Polsk  Niepodleg o ci 11 listopada, 3 maja – uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja organizowanych przez samorz d Tcze-
wa. Je d  na coroczne pielgrzymki kolejarzy do Cz sto-
chowy z pocztem sztandarowym Zwi zku, z okazji Dnia 
Kolejarza uczestnicz  we mszach w. odprawianych w inten-
cji kolejarzy i ich rodzin, a tak e we mszach w. polowych 
odprawianych we wrze niu w Lesie Szp gawskim – jednym 
z pierwszych i g ównych miejsc masowego ludobójstwa 
dokonanego przez hitlerowców na mieszka cach Pomorza 
Gda skiego we wrze niu 1939 roku W Lesie Szp gawskim
rozstrzelano oko o 7.000 mieszka ców powiatów, g ównie
starogardzkiego, tczewskiego i gniewskiego – w ród nich 
znajdowali si  kolejarze i maszyni ci w z a tczewskiego. 

Cz sto sami organizuj  imprezy sportowo-rekreacyjne 
dla cz onków i ich rodzin,  m.in. mecze pi karskie, wyjazdy 
na wspólne w dkowanie czy grzyby, wycieczki i festyny ro-
dzinne. Aktywnie uczestnicz  w posiedzeniach Rady Krajo-
wej ZZM i w Ogólnopolskich Obchodach Europejskiego Dnia 
Maszynisty Kolejowego czy ogólnopolskich turniejach pi ki
no nej o Puchar Prezydenta ZZM i Prezesa PKP Cargo S.A. 

Posiadaj  w asn  Kronik  ZZM, któr  prowadzi Adam 
Murawski. Zawarto w niej zarys historii kolei na wiecie
i w Polsce, histori  tczewskiego w z a kolejowego, kolejar-
skich zwi zków zawodowych oraz bardzo szczegó owe ka-
lendarium Zwi zku od czasu jego reaktywowania. Kronik
wzbogaca wiele unikatowych zdj , dokumentów i innych 
pami tek. Adam Murawski, który stan  na czele zespo u ds. 
historii ZZM, wspólnie z Kazimierzem Jamrozikiem z Ka-
towic i Leonem Gójskim ze Skar yska Kamiennej, ma rów-
nie  bardzo du y wk ad w przygotowanie ogólnopolskiej 
Kroniki ZZM, która powsta a w ubieg ym roku. 

Do najbardziej zas u onych cz onków w ostatnim 
dwudziestoleciu mo na zaliczy  za o ycieli reaktywowa-
nego po wojnie ZZM, nie tylko w Zaj czkowie, ale tak e
i w Polsce Romana Pestk , Andrzeja Gajewskiego, Roma-
na Ossowskiego. Trzeba doda , e Andrzej Gajewski przez 
trzy kadencje pe ni  rol  doradcy Prezydenta ZZM Jana Za-
borowskiego, równie  przez trzy kadencje pracowa  w ko-
misji statutowej jako jej przewodnicz cy; ma wielki udzia
w przygotowanie statutu ZZM w jego pierwszych trzech 
wersjach. Pracowa  równie  w komisji p acowej oraz bra
czynny udzia  w opracowywaniu uk adów zbiorowych pra-
cy. Poza t  trójk  na wyró nienie zas uguj : Jerzy Mosor 
i Eugeniusz Kosmaczewski oraz Roman G siorowski, An-
drzej Magulski, Ryszard Arendt, Jerzy Czechanowski, An-
drzej Dajer i Henryk Sztegerhite. 

c
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KRYSTYNA GIERSZEWSKA

Tradycje 
Wielkanocne 

W niedziel  dnia 29 marca 2009 roku zako czy
si  I Festiwal Tradycji Wielkanocnych na Kociewiu. 
Impreza odbywa a si  w Pelplinie i trwa a cztery dni 
od 26 do 29 marca br. Wydarzenie zorganizowane zo-
sta o przez Stowarzyszenie Kociewskie Forum Ko-
biet we wspó pracy z Miejskim O rodkiem Kultury 
w Pelplinie w ramach zadania dofinansowanego przez 
Powiat Tczewski z siedzib  w Tczewie oraz sponso-
rów: Bank Spó dzielczy w Tczewie, Bank Spó dzielczy
w Skórczu, Leszeka Melera i Stanis awa R ba . Festi-
wal patronatem honorowym obj  Starosta Tczewski 
i Burmistrz Miasta i Gminy w Pelplinie.

 Celem Festiwalu by a szeroka prezentacja tradycji, 
zwyczajów, potraw i sto u wielkanocnego oraz folkloru, 
gwary i stroju ludowego, a tak e prezentacja twórców 
ludowych i dorobku Kó  Gospody  Wiejskich z terenu 
powiatu tczewskiego. Impreza ta niew tpliwie przyczy-
ni a si  do promocji kultury regionu, a ca o  sprzyja a
wypoczynkowi, rozrywce i dobrej zabawie. 

I dzie  Festiwalu 
– Miejska Biblioteka Publiczna

Uroczystego otwarcia Festiwalu dokona a Krystyna 
Gierszewska – prezes Kociewskiego Forum Kobiet, 
która przywita a go ci, licznie zgromadzon  m o-

dzie  i wszystkich zebranych. Go mi byli: Andrzej Grzyb 
– senator RP, prof. Maria Paj kowska-Kensik, Adam Kaszo-
wicz – przewodnicz cy Rady Miejskiej w Pelplinie, Jolanta 
Ligmanowska – sekretarz gminy Pelplin, Roman Pruszy ski
i Wies aw wita a, radni Rady Miejskiej w Pelplinie, Marta 
Stalkowska – Wydzia  Promocji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Tczewie, El bieta Hoffmann – wiceprezes 
Banku Spó dzielczego w Skórczu, Miros aw Kalkowski 
– Towarzystwo Mi o ników Ziemi Kociewskiej w Staro-
gardzie Gda skim, Dorota Sakowska – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki w Pelplinie, Emilia Laskowska – Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna w Tczewie, ks. Ireneusz Smagli ski
– dyrektor Radia G os, a tak e przedstawiciele mediów 
i lokalnych gazet. Nast pnie wyst pi  Adam Kaszowicz, 
który przywita  go ci i uczestników oraz pokre li  znaczenie 
i wa no  piel gnowania tradycji.

Podczas I dnia Festiwalu uroczy cie otwarta zosta a wy-
stawa k cika regionalnego, rze b, haftu i  malarstwa zatytu o-
wana „Twórczo  na Kociewiu”. Otwarcia dokona  Piotr aga
– dyrektor Miejskiego O rodka Kultury w Pelplinie i wspó or-
ganizator Festiwalu. Przedstawi  równie  obecnych  twórców 
z Kociewia: Regin  Matuszewsk , Zenona Miszewskiego i Je-
rzego Kami skiego. Swoje prace wystawili tak e Anna Matu-
szewska, Maria Leszman, Katarzyna Nowak, Anna Ledwo yw
oraz Tomasz Bednarski. Na wystawie zaprezentowane zosta y
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Ten dzie  po wiecony by  gwarze kociewskiej. Prze-
prowadzono „Konkurs Gwary Kociewskiej” adre-
sowany do dzieci, m odzie y szkolnej i doros ych.

W konkursie obowi zywa  wyst p solo. Uczestnik prezen-
towa  wy cznie kociewskie gadki, wiersze i inne utwory 
„mówione” w gwarze kociewskiej. Uczestniczy o w nim 25 
wykonawców, a ocenia o profesjonalne jury w sk adzie: Jan 
Ejankowski – znany regionalista, za o yciel zespo u „Pia-
seckie Kociewiaki”, Izabela Janeczek – nauczyciel ZS nr 1 
z Pelplina, Anna Pielecka – pracownik Miejskiego O rodka
Kultury w Pelplinie. 

Oto wyniki konkursu:
Kategoria I

1.  Korneliusz Tokarski – ZKiW Rudno, SP Lignowy Szla-
checkie;

2.  Oliwia Janakowska – ZS Rajkowy;

3.  Adrian Miklasiewicz – ZKiW Kulice;
wyró nienie: Daria Staniszewska – ZS nr 2 w Pelplinie.

Kategoria II
1.  Iga Rogaczewska – ZS nr 1 w Pelplinie;
2.  Agata Kowalewska – ZS nr 2 w Pelplinie;
3.  Weronika Krajnik – ZKiW Kulice;
wyró nienie: Wiktoria B awat – ZKiW Kulice.

Kategoria III
1.  Dorota Podjacka – ZKiW Kulice;
2.  Syndia Kalisz – ZKiW Kulice;
2.  Dominika Piotrowska – ZS nr 1 w Pelplinie;
3.  Paulina Bieli ska – ZS nr 1 w Pelplinie;
3.  Natalia Wensierska – ZS nr 2 w Pelplinie.

Kategoria IV
1.  Magdalena Boschke – ZS nr 1 w Pelplinie;
wyró nienie: Patrycja Kowalska – LO Pelplin.

wielkie pisanki, wykonane przez dzieci z Zespo u Kszta cenia
i Wychowania w Rudnie Filia Lignowy Szlacheckie. W dniu 
otwarcia wystaw  obejrza o oko o 100 osób. 

Nast pnie w go cinnych pomieszczeniach Biblioteki 
wyst pi  zespó  „Gzuby z Pelpli skiej Dwójki” pod opiek
pa  Katarzyny B benek i Marii Sikory przedstawiaj c gadki 
i ta ce kociewskie.

Tego samego dnia odby a si  równie  prelekcja na te-
mat dziedzictwa kulturowego Kociewia, któr  prowadzi a
prof. Maria Paj kowska-Kensik. Mówi a m.in. o tradycjach 
zwi zanych z Wielkanoc , o elementach i zwyczaju wy-

II dzie  Festiwalu – Miejska Biblioteka Publiczna 

III dzie  Festiwalu – ulica Mickiewicza i okolice targowiska miejskiego

Wtym dniu g ówna ulica miasta t tni a ko-
ciewskimi rytmami i pachnia a regionalnymi 
smako ykami. Kapela kociewska w koloro-

wych strojach, graj c i piewaj c, zach ca a do udzia u
w Festiwalu, a na straganie swoje baby, baranki wiel-

Punktem kulminacyjnym ca ego Festiwalu by a nie-
dziela, podczas której przeprowadzono Gal  Fina-
ow . Ostatniego dnia organizatorzy przygotowali 

m.in.: wyst py folklorystyczne, skecze, scenki o tradycjach 
na Kociewiu w wykonaniu przedszkolaków z Rajków, ze-
spo u „Modraki” z Pelplina, zespo u „Gzuby z Pelpli skiej
Dwójki” oraz „Burczybasa” z Gniewa. Swoisty kiermasz 
ozdób i dekoracji wi tecznych, a tak e mazurków i bab 
przygotowa y panie z Kó  Gospody  Wiejskich z terenu 
gminy Pelplin i z o ciennych gmin. Senator Andrzej Grzyb 
przeprowadzi  lekcj  gotowania urku, a pomaga y panie 
z Ko a Gospody  Wiejskich z Rudna. Zupy starczy o dla 
wszystkich uczestników Gali, a jej zapach przyci ga  coraz 
wi cej smakoszy tej wielkanocnej potrawy. Atrakcj  by
równie  pokaz dekorowania mazurka, wyrabianie baranka 
z mas a oraz uk adanie kociewskiej palmy wielkanocnej.

W ramach I Festiwalu Tradycji Wielkanocnych na Ko-
ciewiu zosta y og oszone dwa konkursy skierowane do Kó
Gospody  Wiejskich z powiatu tczewskiego. Prace zg o-
szone do obydwu konkursów ocenia o trzyosobowe jury 
sk adaj ce si  ze specjalistów (etnologa i pracowników cu-
kierni).

Konkurs na „Mazurek Wielkanocny”. Mazurki wy-
konane by y (zgodnie z wymogami konkursu) z ciasta kru-
chego, z marmolad  lub owocami i orzechami, wyko czone

kanocne, mazurki i ozdoby wi teczne wystawi y panie 
z Kó  Gospody  Wiejskich. Smakowite baby gotowane 
i piaskowe szybko trafia y do koszyków przechodniów. 
Kramy cieszy y si  zainteresowaniem tak e turystów 
z eby. 

IV dzie  Festiwalu – plac przy Polo-Markecie 
polew . Mazurki mia y ró ne kszta ty, polewy ró ne kolory 
i smaki, a dekoracja w postaci marcepanowych w asnor cz-
nie wykonanych zaj czków i palemek, to prawdziwy kunszt 
cukierniczy. Do konkursu na „Mazurek Wielkanocny ” zg o-
szono 10 ciast. I miejsce zaj o KGW Lipia Góra, II – KGW 
Pomyje i III – KGW Rajkowy.

Konkurs na „Kociewsk  palm  wielkanocn ” mia  na 
celu zachowanie tradycyjnego sposobu wykonywania palmy 
wielkanocnej na Kociewiu. Palma powinna zawiera  ga zki
wierzby, brzozy, bukszpanu oraz kwiaty wiosenne i papiero-
we dodatki z bibu y. Kolorystyka dowolna. Wysoko  palmy 
– 50 cm. Zwyci ska palma wzi a udzia  w „ wi cie Palmy” 
w Gogolewie dnia 5 kwietnia br. Do konkursu zg oszono 12 
palm. I miejsce przypad o KGW Radostowo, II – KGW Po-
myje i III – KGW Lignowy Szlacheckie.

Nagrody w obu konkursach ufundowa  i wr czy  Witold 
Sosnowski – Starosta Tczewski.

Kociewskie Forum Kobiet serdecznie dzi kuje
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w czyli si
w dzia ania Festiwalu, bowiem wydarzenia takie sprzy-
jaj  szerzeniu kultury zakrzewionej w tradycji naszych 
ojców i s  bardzo istotne dla podtrzymywania i rozwoju 
kultury naszej „Ma ej Ojczyzny” – Kociewia, a tak e
kszta tuj  przynale no  lokaln .

platania palmy kociewskiej oraz o sposobie jej wykonania. 
W prelekcji licznie uczestniczy a m odzie  z pelpli skich
szkó  oraz mieszka cy. 

Po kociewskim pocz stunku przygotowanym przez 
panie z Kó  Gospody  Wiejskich gminy Pelplin odby a
si  „Gala Malowania Jaja”, czyli warsztaty kraszankowe 
dla dzieci przedszkolnych i szkó  podstawowych. Dzieci 
pozna y ró ne techniki zdobienia jaj na stó  wielkanocny. 
Du e zainteresowanie wzbudzi  dawny sposób barwienia jaj 
w upinach cebuli i orzecha w oskiego. W warsztatach 
uczestniczy o ponad 50 dzieci. 

WOKÓ  REGIONALIZACJI
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W
ostatnich kilku latach bardzo popularne sta o si
odtwórstwo historyczne. W Polsce powsta o na 
przestrzeni kilkunastu lat wiele grup ukazuj cych

w niezwykle atrakcyjny sposób histori . Ta dziedzina eduka-
cji i zabawy polega na zaprezentowaniu wydarze  historycz-
nych w ywy i interesuj cy sposób. Tak zwane „ ywe lekcje 
historii”, jak sama nazwa sugeruje, polegaj  na aktywnym 
w nich uczestnictwie obserwatorów spektaklu. Maj  wi c oni 
swój udzia  w przedstawianych wydarzeniach, dzi ki czemu 
wcielaj  si  w ró norakie postacie z epok historycznych.

Jedn  z tego rodzaju grup jest dzia aj ca od 1997 roku 
Bra  Rycerska Kerin. Jej za o ycielem i organizatorem jest 
Robert Nowakowski, historyk od lat pasjonuj cy si  epok
redniowiecza. Cz onkowie Bractwa dzia aj  g ównie na 

terenie Pomorza, ale cz sto bywaj  zapraszani w znacznie 
dalsze zak tki Polski, a nawet poza jej granice. W pocz t-
kach swojej dzia alno ci grupa prezentowa a jedn  epok
historyczn  – redniowiecze. Uczniowie, bo zwykle to oni 
byli odbiorcami, mogli dowiedzie  si  jak zosta  rycerzem, 
jakie by y poszczególne stopnie i obwarowania, aby ten cel 
osi gn . Prezentowane fakty by y i s  nadal okraszone spo-
r  dawk  naprawd  dobrego humoru, co powoduje, i  ca o
zamienia si  w mi  zabaw . Podczas tego pokazu Bra  Ke-

wieku. Widzowie przenosz  si  400 lat wstecz w puszcz ,
w której odbywa si  polowanie. Prowadz cy opowiadaj c
w interesuj cy sposób prezentuje okres wojen z Kozakami. 
Uczniowie maj  mo liwo  przymierzenia zbroi husarskich. 
Pokaz ten ko czy si  równie  walk , tym razem mi dzy Ko-
zakiem a polskim szlachcicem.

Dla tych, którzy zapragn  obejrze  i uczestniczy  w y-
ciu staro ytnych, bractwo przygotowa o spektakl dotycz cy
Egiptu, Grecji i Rzymu. W tej epoce wywód prowadz cego
poparty jest prezentacj  stroju ucznika egipskiego, który 
przyodziewa kto  z ogl daj cych. Inny uczestnik mo e wcie-
li  si  w posta  hoplity i rzymskiego senatora. Ciekawym 
elementem jest walka oficera legionu rzymskiego za pomoc
gladiusa z wojownikiem germa skim walcz cym w óczni .

Bra  Kerin postanowi a urozmaici  swe pokazy two-
rz c spektakl umieszczony w realiach X wieku, mianowicie 
w czasach Wikingów i Mieszka I. W tej inscenizacji mo na
dowiedzie  si , jak wygl da lub Mieszka i Dobrawy, a tak e
chrzest pierwszego polskiego w adcy. Atrakcj  jest na pewno 
mo liwo  za o enia stroju Wikinga, co cz sto rozbudza wy-
obra ni , szczególnie uczniów klas szko y podstawowej.

Bractwo odwiedzi o ju  setki polskich szkó , w których 
prezentowa o wymienione spektakle. Warto podkre li , e

SEWERYN PAUCH

Historia wiecznie ywa
rin u ywa eksponatów do z udzenia przypominaj cych re-
dniowieczne orygina y. Uczestnicy mog  wi c przebra  si
w zbroj  rycersk , stroje zakonów rycerskich. Dodatkow
atrakcj  jest mo liwo  sprawdzenia si  w walce, miano-
wicie na miecze i topory. Uczestnicy mog  oceni  celno
swojego oka podczas strzelania z uku lub kuszy. Dla niepo-
kornych znajdzie si  miejsce w dybach. Cz sto po za o eniu
na siebie pe nego rynsztunku nale y wykona  szereg zada
(czyli wicze  gimnastycznych) wskazanych przez prowa-
dz cego. Wielk  atrakcj  jest mo liwo  obejrzenia walki na 
miecze mi dzy cz onkami bractwa.

Poniewa redniowiecze jest epok  do  cz sto prezen-
towan  w podr cznikach i filmie, po pewnym czasie Bra
Kerin zacz a prezentowa  kolejne epoki. Pojawi a si  mo -
liwo  uczestnictwa w yciu Rzeczypospolitej w XVI i XVII 

grupa nie trzyma si  sztywnych ram i poszczególne epoki 
zawsze s  nieco zmodyfikowane. Mówi c krótko – je li dzi
kto  widzia  pokaz Kerin, za rok na pewno b dzie on mia
kilka nowych elementów. Wynika to z ch ci wzbogacenia 
wra e  odbiorców i nabywania do wiadczenia przez od-
twórców.  Dla osób naprawd  spragnionych mocnych wra-
e  czekaj  turnieje rycerskie: ucznicze, strzelanie z repliki 

XVII-wiecznego szwedzkiego lub holenderskiego musz-
kietu. Damy mog  nauczy  si  ta ców dworskich, podczas 
gdy ich panowie uczestnicz  w nocnej inscenizacji palenia 
wioski. Aby jednak nie wyci gn  wniosków, i  Kerin pro-
paguje zbyt brutalny obraz minionej rzeczywisto ci, warto 
dla zupe nego relaksu wzi  udzia  w zabawach plebejskich. 
Mo na wtedy poskaka  w workach, rzuca  m otem bojo-
wym, pi  nektar okietka na czas, ci gn  kapust , podnosi
kolczug  jedn  r k  i uczestniczy  w innych równie egzo-
tycznych konkurencjach. 

W marcu 2008 roku Bractwo rozpocz o budow  wcze-
sno redniowiecznego grodu w ebie, natomiast nieco wcze-
niej powo a o Fundacj  Kerin, maj c  propagowa  histori

za pomoc  edukacji historycznej.
Grup rekonstruuj cych histori  jest w Polsce wiele, jed-

nak warto na opisanym przyk adzie Braci Kerin zwróci
uwag  na ró norodno  ich dzia a . Przyczyniaj  si  one 
do kultywowania tradycji i szerzenia wiedzy o przesz o ci
w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Dodatkowo zach caj
do uczestnictwa w imprezach plenerowych nie tylko jako 
widz, ale tak e jako uczestnik. Mo e w niedalekiej przy-
sz o ci czytelnicy Kociewskiego Magazynu Regionalnego 
postanowi  wybra  si  w po owie lipca na inscenizacj  bi-
twy pod Grunwaldem. Tym, którzy nie maj  ochoty na dale-
kie podró e, polecam obejrzenie w sierpniu dwudniowej Bi-
twy Dwóch Wazów pod Gniewem – nota bene najwi kszej
XVII-wiecznej inscenizacji w Polsce.Cz  cz onków Bractwa Kerin

BRACTWO KERIN
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MICHA  BOROCH

Z Kociewia na trony Europy

Po podboju Po-
morza Wschod-
niego przez Bo-

les awa Krzywoustego 
(1116 roku) kraina ta 
zosta a bezpo rednio
podporz dkowana ksi -
ciu polskiemu. Najra-
dykalniej post piono
z tzw. ksi stwem na-
kielskim pozostaj cym
pod w adz wi tope -
ka I: cz  zachodnia, 

tj. Krajna z Nak em i Czarnkowem, zosta a przy czona
do Wielkopolski, a cz  wschodnia, obj ta kasztelani  wy-
szogrodzk , zosta a wcielona do Kujaw.

Bardziej z o ona by a sytuacja prawno-ekonomiczna 
ziem na pó nocy rzeki Kamionki a  po wybrze e. U schy ku
XII wieku istnia y tutaj trzy ksi stewka: wieckie, gda skie
i s upsko-s awie skie. W adca ksi stwa wieckiego, Grzy-
mis aw (II) (na rycinie powy ej jego piecz  z 1198 roku), 
stwierdzi  w swoim dokumencie z roku 1198, e by  jednym 
z ówczesnych „w adców” (princepsów) pomorskich. Taki 
tytu  przydaje te  sobie „w adca” gda ski, Sambor I, w do-
kumencie z 1178 (1188).

„Ksi stwo wieckie od wschodu by o odgraniczone od 
Prus i od ziemi che mi skiej biegiem Wis y, od po udnia
granicami kasztelanii wyszogrodzkiej i rzek: Kamionki 
i Dobrzynki a  do rzeki Gwdy; nast pnie granica zawraca-
a si  ku pó nocy w gór  Gwdy i Czarnej, gdzie schodzi a

si  z granic  ksi stwa s awie skiego i dalej na wschodzie 
z granic  ksi stwa gda skiego” (wg Gerarda Labudy: Histo-
ria Pomorza, tom I).

O Grzymis awie (II) wiemy bardzo ma o, cho  by
ksi ciem „z dziada pradziada”. Jego dziadem by wi to-
pe k I, a pradziadem wi tobór. To postacie historyczne. 
Obaj byli wzmiankowani w Kronice Polski Galla Anonima 
jako krewni ksi cia polskiego Boles awa Krzywoustego. 
O domniemanym pokrewie stwie dynastii ksi t Pomorza 
Wschodniego z królewsk  dynasti  piastowsk  pisali my ju
w KMR nr 1(48) z roku 2005 (Mi dzy ab  a Wis ).

Grzymis aw (II) mia  brata Marcina, ksi cia na Lubisze-
wie, który w dniu konsekracji ko cio a w wieciu (1198) 
zapewne ju  nie y , a wyznaczenie tej uroczysto ci na 
dzie w. Marcina (11 listopada) by o form  uczczenia jego 
pami ci.

W historii powszechnej czytamy przede wszystkim 
o m skich cz onkach dynastii. Tutaj zajmiemy si  przedstawi-
cielkami p ci pi knej. Grzymis aw nie mia  potomka m skie-
go, a jedyn  córk  Zwinis aw  ( winis aw ) wyda  za M ci-
woja I (Mestwina I), ksi cia na Bia ogardzie, m odszego brata 
w adcy Gda ska ks. Sambora I. Po mierci Sambora I i Grzy-
mis awa II oraz Sobies awa II (Subis awa) – syna Sambora 
I, M ciwoj I przej  we w adanie ca e Pomorze Wschodnie 
i osiad  w sto ecznym Gda sku.

Zwinis awa i M ciwoj mieli czterech synów i pi  lub 
sze  córek. Po zgonie M ciwoja I najstarszy syn wi to-
pe k II otrzyma  dzielnic  z naczelnym grodem, Gda skiem,
Warcis aw I obj  dzielnic wieck , a m odsi, po osi gni ciu
wieku uprawniaj cego do dzia a  samodzielnych, otrzymali: 
Sambor II Lubiszewo wraz z dzielnic , a Racibor Bia ogard
z okr giem.

Dzieje córek s  rozmaite. Najstarsza, Miros awa, wysz a
za ksi cia Pomorza Zachodniego Bogus awa II, Jadwig  po-
lubi  W adys aw Odonic, ksi  Wielkopolski. Witos awa

wst pi a do zakonu norbertanek w ukowie i zosta a prze-
o on  (magistr ). Wielokrotnie pe ni a ona pos ugi dyplo-

matyczne na rzecz swego brata wi tope ka II. Dwie dalsze 
córki, nieznane z imienia, równie  wst pi y do tego zakonu. 
Edward Rymar, powo uj c si  na badania Thomasa Kantzo-
wa, wymienia jeszcze jedn  córk , Salome , która zosta a
wydana za ksi cia Rugii Wis awa I. Niewykluczone, e Sa-
lomea, która zmar a do  wcze nie, by a matk  najstarszego 
z pi ciu synów Wis awa I – Jaros awa.

MIROS AWA – matka ksi t
Pomorza Zachodniego

Miros awa – najstarsza córka M ciwoja I i Zwi-
nis awy, wnuczka Grzymis awa ksi cia wiec-
kiego, zosta a wydana w 1210 roku za Bogu-

s awa II ksi cia uznamsko-szczeci skiego. Barnim I by
owocem tego ma e stwa (ur. ok. 1218). Poniewa  jego 
ojciec, Bogus aw II, zmar  w 1220 roku regencj  obj a Mi-
ros awa. Lata jej zast pczej w adzy sprawowanej wspólnie 
z te ciow , ksi n  Anastazj , córk  Mieszka Starego, przy-
pada y na trudny okres zmaga  o wzgl dn  niezale no
ksi stwa od Danii i Brandenburgii, ubiegaj cych si  o w a-
dz  nad Pomorzem Zachodnim.

Pomorze Zachodnie by o podzielone na dwa ksi stwa.
Ksi ciem na Szczecinie by  Barnim I, a na Dyminie jego 
kuzyn Warcis aw III (syn Kazimierza II). Po bezpotomnej 
mierci kuzyna w 1264 roku Barnim staje si  w adc  ca ego

Pomorza Zachodniego.
Po mierci Barnima I (1278) w adz  w ksi stwie przejmu-

je najstarszy syn Bogus aw IV, którego matk  by a s owia ska
ksi niczka meklemburska Ma gorzata. Po doj ciu do pe no-
letno ci m odszych braci (1295 roku) Barnima II i Ottona I, 
synów trzeciej ony Barnima i ksi niczki brandenburskiej 
Matyldy, nast puje podzia  Pomorza Zach. na dwie dzielnice 
ksi ce. Granica mi dzy nimi bieg a równole nikowo two-
rz c nadmorskie ksi stwo wo ogoskie i ródl dowe ksi stwo
szczeci skie. Pierwsze z nich obejmowa o teren zaodrza ski,
mi dzy Ba tykiem a rzek  Pian  z Gryfi  i Wo ogoszcz ,
z wyspami Uznam i Wolin, pó nocna cz  terenów przed-
odrza skich z Kamieniem, Trzebiatowem i Stargardem oraz 
oddzielona posiad o ciami biskupstwa kamie skiego, ziemia 
bia ogardzka. Ottonowi I, najm odszemu z braci, przypad a
dzielnica po udniowa, która obejmowa a obok Szczecina, 
Dymin, Anklam, Wkryuj cie, Pyrzyce i Banie. Barnim II 
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zmar  tu  przed dokonaniem ostatecznego podzia u. Podzia
ten przetrwa  w zasadzie do po owy XVI wieku.

W adztwo terytorialne biskupów kamie skich obejmo-
wa o ziemi  ko obrzesk , koszali sk  i od roku 1339 rów-
nie  boboli sk .

Dzielnica szczeci ska w okresie panowania Ottona I 
(1295-1344) i Barnima III Wielkiego (1344-1368) nie ule-
g a dalszemu rozbiciu. Dzielnica wo ogoska za panowania 
Bogus awa IV (1295-1308) i Warcis awa IV (1308-1326) 
równie  zachowa a jedno . Trwa a ona i przez d ugi czas 
po mierci tego ostatniego, kiedy najstarszy i najenergicz-
niejszy z jego synów, Bogus aw V, sprawowa  w adz  w ca-
ym ksi stwie równie  w imieniu braci: Barnima IV i Warci-

s awa V – jedynego w historii ksi cia Szczecinka. Sytuacja 
zmieni a si , kiedy to mi dzy bra mi dosz o do niesnasek 
i mierci Barnima IV w 1365 roku. W roku 1368 dokonano 
nowego podzia u. Do tego czasu ksi stwo wo ogoskie znacz-
nie powi kszy o swój obszar: w 1310 roku w czono ziemi
szczecineck , w 1317 roku pozyskano od Brandenburgii zie-
mi  s upsk , s awie sk  i dar owsk , a w 1325 Rugi  w wy-
niku zrealizowania uk adu sukcesyjnego zawartego mi dzy
ostatnim ksi ciem Rugii Wis awem III, a jego siostrze cem
Warcis awem IV. W 1368 roku i w latach pó niejszych nowe 
dzielnice ksi ce powsta y w S upsku, Szczecinku, Stargar-
dzie Szczeci skim, w Bardo i na Rugii.

Linia wo ogosko-s upska by a w swym nastawieniu 
politycznym raczej propolska, o czym wiadczy stosunek 
ksi cia s upsko-stargardzkiego Bogus awa VIII do wojny 
polsko-krzy ackiej. W tym czasie, gdy Jagie o oblega  Mal-
bork, Bogus aw zaatakowa  Pomorze Gda skie (nale ce
wówczas do Zakonu) i zdoby  ca y szereg zamków. W na-
grod  otrzyma  od Jagie y w lenno L bork i Bytów z przyle-
g o ciami. W bitwie pod Grunwaldem po stronie krzy ackiej
z ksi t pomorskich wzi  udzia  tylko syn wi tobora I, 
ksi cia szczeci skiego, Kazimierz V z sze ciuset kopiami 
rycerstwa.To w a nie Kazimierz V szczeci ski wraz z Ulry-
kiem von Jungingen wys a  Jagielle i Witoldowi rankiem 15 
lipca 1410 roku owe dwa nagie miecze grunwaldzkie jako 
wyzwanie Polaków do boju.

Ksi ta pomorscy eni  si  g ównie z ksi niczkami
krajów niemieckich (17-krotnie), z Meklemburgii, zniem-
czonego ksi stwa s owia skiego Obodrytów (6), z Danii (5), 
z Wielkopolski (dwie córki Mieszka Starego), z Pomorza 
Gda skiego (Miros awa – bohaterka naszego opowiadania), 
z Mazowsza, z Anglii (Filipina, ona Eryka Pomorskiego), 
z G ogowa, Litwy oraz dwie królewny polskie: El bie-

ta, córka Kazimierza Wielkiego wydana za Bogus awa V 
i Anna, córka Kazimierza Jagiello czyka za Bogus awa X. 
Pomorskie ksi niczki wychodzi y za ksi t Meklemburgii 
(9), krajów niemieckich (5), dwie wysz y za królów Danii 
(Eufemia za Krzysztofa II, Zofia za Fryderyka I z dynastii 
Oldenburskiej), za cesarza rzymskiego Karola IV wysz a
El bieta c. Bogus awa V, Katarzyna, siostra Eryka Pomor-
skiego zosta a on  Jana, palatyna neuburskiego.

Gryfici dbali o rozwój kulturalny i naukowy podleg ej
krainy, czego dowodem jest cho by powo anie pierwszego 
na Pomorzu uniwersytetu. Sta o si  to w roku 1456 w Gry-
fii (obecnie Greifswald) na terenie ksi stwa wo ogoskiego za 
panowania ksi cia Warcis awa IX (1395-1457). Inicjatorem 
i pierwszym rektorem by  burmistrz miasta Henryk Rubenow.

Dynastia zachodnio-pomorska by a bardzo rozga ziona
i panowa a ponad 500 lat. Imiona w adców powtarza y si .
Najwi cej by o Bogus awów (14), Warcis awów i Barni-
mów (po 10), Kazimierzy (5), a imi  Otto nosi o trzech. Do 
najwybitniejszych nale a  ksi  Bogus aw X, który zjedno-
czy  ca e Pomorze Zachodnie i uniezale ni  si  od pa stw
o ciennych, g ównie od Brandenburgii, z któr  zawar  uk ad
w Pyrzycach w 1493 roku. Wychowywa  si  na dworze kra-
kowskim u D ugosza. Prowadzi  uk ady z królem Polski 
Aleksandrem Jagiello czykiem w celu po czenia Pomorza 
Zachodniego z Polsk , do czego jednak nie dosz o (przed-
wczesny zgon Aleksandra). Ostatnim ksi ciem pomorskim 
by  Bogus aw XIV (1580-1637), ksi  ca ego Pomorza 
Zachodniego. W wyniku wojny trzydziestoletniej ksi stwo
opanowali Szwedzi. Pomorze Zachodnie, ale bez ksi stwa
wo ogoskiego i Rugii, Polska odzyska a po II wojnie wia-
towej, na podstawie uk adu zawartego w Poczdamie (1945 
roku), potwierdzonego w uk adach z NRD (u. zgorzelecki 
1950 roku) i z RFN (1970 roku).

Jadwiga

M odsza córka M ciwoja I i Zwinis awy, Jadwiga, 
zosta a po lubiona w roku 1219 przez W adys a-
wa Odonica, ksi cia kaliskiego z rodu Piastów, 

prawnuka Boles awa Krzywoustego. Prawdopodobnie jed-
nocze nie odby  si lub brata Jadwigi wi tope ka II z Eu-
frozyn  – siostr  W adys awa. Swatem obu ma e stw by
zapewne ksi  krakowski (senior) Leszek Bia y, który two-
rzy  koalicje przeciw swemu konkurentowi W adys awowi
Laskonogiemu.

Jadwiga urodzi a dwóch dorodnych synów, którzy po 
mierci ojca podzielili mi dzy sob  sukcesj  w ten sposób, 
e Przemys  I otrzyma  ziemi  pozna sk  ze stolic  w Po-

znaniu, m odszy za , Boles aw – Gniezno, Kalisz, Wielu ,
Pyzdry, Giecz, Pobiedziska. Przemys  by onaty ze sw
kuzynk , El biet , córk  Henryka Pobo nego; Boles aw by
dotychczas kawalerem. Jak podaje D ugosz, za rad  ksi -
cia krakowskiego Boles awa Wstydliwego, Boles aw Kali-
ski wys a  na Wawel poselstwo z pro b  o r k  królewny 
w gierskiej Jolenty, siostry ksi nej Kingi. Wesele odby o
si  w 1256 roku. lub m odej parze dawa  biskup Prandota. 
„Gody weselne – pisze D ugosz – odbywa y si  w obecno ci
wielu znakomitych osób przez dni kilkana cie w Krakowie”, 
po czym ksi , Boles aw z ziemi krakowskiej przywiód
z królewskim przepychem do swojej ziemi Jolent , córk
w gierskiego Beli (Kronika Wielkopolska).

Rok pó niej zmar  Przemys  I zostawiaj c wdow  El -
biet  z czterema córkami i synem niemowl ciem, pod opie-
k  swego brata Boles awa Pobo nego, który przej  równie
piecz  nad ksi stwem pozna skim. Najstarsz  córk , Kon-

Miros awa, córka 
M ciwoja I na piecz ci
z okresu rz dów
opieku czych (1229). 
Ksi na przekazuje 
ber o i lili  stoj cemu
obok synowi 
Barnimowi I.
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stancj , wydano w 1260 roku za Konrada I margrabiego 
brandenburskiego, a pozosta e, Eufrozyn , Ann  i Eufemi
(Ofk ) oddano do klasztoru.

Jolenta w 1263 roku urodzi a El biet  (wydan  w roku 
1277 za Henryka V Grubego, ksi cia l skiego), w 1266 
– Jadwig , a nast pnie Ann .

Tymczasem jedyny syn Przemys a I, m ody Przemys ,
doszed  do 16 lat i domaga  si  oddania mu dzielnicy po ojcu. 
Udowodni  ju , e jest dzielnym rycerzem, bowiem przep -
dzi  z Drezdenka za og  brandenbursk . Boles aw postawi
jeden warunek, m ody ksi  musi si  o eni . W 1273 roku 
Przemys  uda  si  do Szczecina na dwór spokrewnionego 
z Piastami wielkopolskimi ksi cia Barnima I, gdzie przeby-
wa a jego wnuczka Ludgarda, córka Henryka Pielgrzyma, 
ksi cia Wyszomierza (obecnie Wismar). Ojciec 12-letniej 
Ludgardy przebywa  w niewoli u Saracenów 27 lat, a mat-
ka Anastazja odda a j  w opiek  dziadkowi. lub m odej
pary odby  si  niebawem w Szczecinie. W 1279 roku umie-
ra Boles aw Pobo ny. Przemys  II obejmuje dzielnic  po 
stryju oraz w opiek  wdow  i jej córki. Przemys  nie docze-
ka  si  nast pcy od Ludgardy, która, zapewne przy pomocy 
dworaków, zesz a z tego wiata. Druga ona, Ryksa, kró-
lewna szwedzka, urodzi a mu córk  Ryks , ale po dwóch 
latach umiera. Trzeci on , zosta a Ma gorzata, córka Al-
brechta III margrabiego brandenburskiego i Matyldy (córki 
Ma gorzaty Samborówny i Krzysztofa I, króla du skiego).
Tym ma e stwem Przemys  II chcia  zabezpieczy  si  od 
zachodu, a tymczasem skutek by  odwrotny.

W roku 1293 Jadwiga, druga córka Boles awa Pobo -
nego i Jolenty wysz a za ksi cia czycko-kujawsko-sie-
radzkiego W adys awa okietka. W owym czasie, gdy 
Przemys  II ma e stwo to uk ada , zapewne nikomu nie 
przysz o do g owy, e ten nieefektowny Piastowicz ozdobi 
skronie Jadwigi królewsk  koron .

Jad c do Milicza na spotkanie z legatem papieskim Fi-
lipem i Krzy akami, M ciwoj II, ksi  gda ski, zatrzyma
si  po drodze w K pnie i 15 lutego 1282 roku darowa  „za 
ycia” (inter vivas) ca e swe ksi stwo swemu krewniakowi 

ksi ciu wielkopolskiemu Przemys owi II. Oznacza o to, e
po mierci M ciwoja, który nie mia  potomka m skiego,
ca e jego ksi stwo – Pomorze Wschodnie – mia o przypa
Przemys owi II.

Do uregulowania pozosta y jeszcze sprawy zwi zane
z realizacj  nada  dokonanych przez stryjów M ciwoja:
Sambora II i Racibora. W Miliczu na l sku pod naci-
skiem legata papieskiego Filipa z Fermo w dniu 18 maja 
1282 roku dosz o do zawarcia polubownej ugody. Ozna-
cza a ona ca kowite zwyci stwo Zakonu. Jak podaje Ge-
rard Labuda, M ciwoj zosta  zmuszony do przekazania „na 
pe n  w asno , prawo i w adanie” ca  ziemi  gniewsk ,
w granicach, w jakich posiada  j  klasztor oliwski. Ponadto 
w odszkodowaniu za darowizny Racibora otrzymali oni 
wie  Mi dzy e  n. Wis , dalej na wielkich u awach
Mi oradz i Lichnowy oraz odga zienie wi lane Wielki 
i Ma y Kabel wraz z przylegaj cym pasmem mierzei d u-
go ci ponad dwóch mil; by  to mniej wi cej terytorialny 
odpowiednik kasztelanii bia ogardzkiej, dzielnicy, któr
zarz dza  Racibor.

Najnowsze badania bydgoskiego historyka prof. Mak-
symiliana Grzegorza (urodzonego w wieciu) wykaza y, 
e przedstawiony w Miliczu przez Krzy aków dokument 

darowizny ziemi gniewskiej, rzekomo wystawiony przez 
Sambora II, jest falsyfikatem, bowiem zosta  opatrzony pie-
cz ci  podrobion . W tej sytuacji b dziemy musieli napra-
wi  krzywdy wyrz dzone wydan  przez historyków niepo-

chlebn  opini  o ksi ciu Samborze II. Ja czyni  to z wielk
ochot .

25 grudnia 1294 umiera M ciwoj: Przemys  przejmuje 
w adanie nad Pomorzem Gda skim. Teraz mo e urzeczy-
wistni  wielki cel swojego ycia. 26 czerwca 1295 roku od-
by a si  w Gnie nie koronacja Przemys a II na króla Polski. 
Do aktu koronacji u yto korony Boles awa mia ego. Koro-
nowana zosta a równie ona Przemys a, Ma gorzata bran-
denburska. Aktu koronacji dokona  arcybiskup gnie nie ski
Jakub winka, wielki or downik zjednoczenia Polski, naj-
wi kszy autorytet moralny w ówczesnej Polsce.

Jak podaje Kronika Wielkopolska, patronami dnia koro-
nacji, 26 czerwca, s wi ci bracia m czennicy Jan i Pawe
(† 362). To samo ród o podaje, e go mi Piasta i Rzepi-
chy w czasie postrzy yn ich syna Siemowita, byli w a nie ci 
dwaj m owie. wi ci bracia m czennicy za ywali kiedy
tak wielkiej czci, e imiona ich znalaz y si  w Kanonie Mszy 

wi tej i by y przez wiele lat wymieniane przez wszystkich 
kap anów Ko cio a rzymskiego, dzisiaj Pierwsza Modlitwa 
Eucharystyczna (wed ug yciorysu wi tych).

W niespe na rok po koronacji Przemys  uda  si  na za-
pusty do Rogo na, gdzie wyprawia  turniej. Tam napadli na 
niego podczas snu Brandenburczycy. W morderstwie bra
udzia  rodzony siostrzeniec Przemys a, ksi  Jan branden-
burski. Sierot , ma  królewn  Ryks , Ma gorzata zabra a na 
dwór brandenburski. 

W Przemy le, ostatnim potomku wielkopolskich Pia-
stów, skupi a si  jak w soczewce ca a esencja cech dynastii 
Piastów: geniusz polityczny polegaj cy na umiej tno ci od-
ró niania rzeczy wa nych od drugorz dnych, konsekwencja 
i wytrwa o  w d eniu do obranego celu oraz okrucie -
stwo, równie bezwzgl dne, jak u Plantagenetów, czy Prze-
my lidów.

W 1300 roku arcybiskup Jakub winka ju  po raz drugi 
w Gnie nie wk ada  koron  na skronie polskiego monarchy. 
Tym razem nie by  to Piast. Koron  otrzyma  Wac aw II 
z rodu Przemy lidów. Wac aw szuka  wsparcia o polsk  pia-
stowsk  dynasti  i dlatego 20 maja 1303 roku wzi lub
z m odziutk  córk  Przemys a, Ryks , której dodano imi
El bieta. Ryksa zosta a koronowana na królow  Czech 
i Polski. Po mierci Wac awa II i krótkim panowaniu Wa-
c awa III królem Czech zosta  ksi  austriacki Rudolf III 
Habsburg, który po lubi  wdow  po Wac awie II Ryks  (po 
czesku Reiczk ), która po raz drugi zosta a królow . Ru-
dolf panowa  niespe na rok i królowa ponownie owdowia-
a. D ugosz, a za nim Jasienica, wydaj  j  jeszcze za króla 

Hiszpanii. Nasz dziejopis pope ni  pomy k , przypisuj c
Reiczce m a Ryksy, córki W adys awa i Agnieszki. W rze-
czywisto ci Reiczka by a wdow  do ostatnich swych dni. 

y a 47 lat.
Z bezkrólewia skorzysta  W adys aw okietek, który 

opanowa  niemal ca y kraj. Po uzyskaniu zgody papie a,
dnia 20 stycznia 1320 roku arcybiskup gnie nie ski Jani-
s aw na Wawelu nama ci  W adys awa okietka i Jadwig
i na o y  im korony na g owy. Korony by y nowe, gdy  daw-
na, któr  koronowali si  Boles aw mia y i Przemys  II, za-
bra  do Pragi Wac aw II.

Jadwiga i W adys aw mieli pi cioro dzieci. Stefan i W a-
dys aw umarli m odo. Kunegunda zosta a on  Bernarda 

widnickiego. El bieta w roku koronacji rodziców wysz a
za króla W gier Karola Roberta, a Kazimierz o eni  si
z córk  wielkiego kniazia Litwy Gedymina, Aldon . W 1333 
roku umiera okietek, a Kazimierz, ju  jako drugi (po Prze-
my le II) potomek Grzymis awa wiecko-lubiszewskiego
zostaje królem Polski.
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El bieta i Karol Robert, królewska para W gier, rezy-
dowa a w Wyszehradzie. El bieta posiada a du e zdolno ci
dyplomatyczne. Jej znaczenie, od pocz tku du e, w miar
up ywu czasu ci gle wzrasta o. Z o y y si  na to przychylne 
dla niej okoliczno ci: zapewnienie ci g o ci dynastii ande-
gawe skiej i widoki na tron w Polsce, lecz przede wszystkim 
jej niepospolita indywidualno . El bieta potrafi a bowiem 
nie tylko sprosta  zadaniom wynikaj cym z eksponowanej 
pozycji, jak  przyjmowa a, ale dokona  znacznie wi cej ni
mo na by o po niej oczekiwa . Wprowadzi a bowiem na 
tron polski w asnego syna (Ludwika W gierskiego), a pó -
niej wnuczk  z pomini ciem potomka Kazimierza Wielkiego 
i innych Piastów, co – wobec niech ci Polaków do rz dów
kobiecych – stanowi o w istocie majstersztyk w dyplomacji. 
El bieta urodzi a pi ciu synów, co rokowa o dynastii Ande-
gawe skiej d ugie na W grzech panowanie. Dwaj starsi sy-
nowie Karol i W adys aw zmarli wprawdzie w dzieci stwie,
jednak Ludwik, Andrzej i Stefan chowali si  zdrowo na jed-
nym z naj wietniejszych dworów w Europie. Dla Ludwika 
przewidziano koron  w giersk , Andrzej po ma e stwie
z Joann , dziedziczk  tronu neapolita skiego, zosta  skry-
tobójczo zamordowany przez dworaków. Stefan zapewne 
zmar  w m odo ci. Ludwik po lubi  El biet  Bo niaczk ,
s awn  z urody córk  bana Bo ni Stefana Kastromanicia 
i El biety ksi niczki kujawskiej z Gniewkowa. Ze zwi z-
ku tego urodzi y si  trzy córki: przewidziana pocz tkowo na 
tron Polski Katarzyna oraz Maria i Jadwiga. Po wczesnym 
zgonie Katarzyny na tron w gierski przewidziano Mari ,
a do Polski desygnowano Jadwig . W tej sytuacji Jadwiga 
zosta a zmuszona do uniewa nienia swego lubu zawarte-
go w wieku pi ciu lat z ksi ciem austriackim Wilhelmem 
oraz po lubienia 35-letniego Jagie y. Ludwik W gierski
i Jadwiga z domu Andegawenów to ostatni królowie Polski, 
potomkowie Jadwigi pomorskiej i jej dziadka Grzymis awa.
Maria zosta a królow  W gier, a jej ma onkiem Zygmunt 
Luksemburski, potomek ksi t pomorskich (s upskich)
i Kazimierza Wielkiego, przysz y cesarz rzymski.

Kazimierz III zwany Wielkim, zosta  koronowany wraz 
z Aldon , kniaziówn  litewsk , w 1333 roku. Z tego zwi z-
ku urodzi y si  dwie córki. Starsza El bieta wysz a w 1343 
roku za Bogus awa V ksi cia pomorskiego na S upsku, któ-
rego prababci  by a nasza ksi niczka Miros awa. Ma e -
stwo El biety z Bogus awem by o konsekwencj  politycznej 
orientacji Piastów zwróconych ku Pomorzu. Syn El biety
i Bogus awa, Ka ko, zmar  bezpotomnie, a córka El bieta
zosta a czwart on  cesarza Karola IV, a ich dzie mi byli 
Zygmunt Luksemburski (król W gier, Czech i Niemiec oraz 
cesarz rzymski) i Anna, ona Ryszarda II Plantageneta, króla 
Anglii w latach 1377-1399. Druga córka Kazimierza Wiel-
kiego, Kunegunda, zosta a wydana w wieku lat 10 za Ludwi-
ka VI Wittelsbacha, ksi cia bawarskiego i elektora branden-
burskiego. Zmar a maj c lat 22, osierocaj c pi cioro dzieci. 
Z czwartego ma e stwa z Jadwig aga sk , zosta y dwie 
córki, Anna i Jadwiga, które w chwili mierci ojca (1370) 
liczy y, starsza 4, m odsza 2 lata. Obie zosta y zabrane na 
dwór w gierski. Dziesi  lat pó niej odby y si  za lubiny
Anny z Wilhelmem, hrabi  Cilly. 14-letnia królewna polska 
nie umia a ju  po polsku mówi . Cz owiek, za którego wy-
dali j  Andegawenowie, pochodzi  z rodziny za ywaj cej
s awy okrutników. Nie wiadomo czy ma a Anna wiedzia a,
e hrabiowie Cilly mieli na swoim sumieniu onobójstwa.

Na szcz cie Anny ten los nie spotka . Z hrabi  Cilly mia a
jedn  córk , te  Ann , sama natomiast m a swego prze y a
i maj c lat 28 wyda a si  powtórnie za Ulryka, ksi cia Teck 
z Wirtembergii. Z tej rodziny pochodzi a królowa angielska, 

Queen Mary, urodzona ksi niczka Teck, babka królowej 
El biety II i prababka nast pcy tronu, ksi cia Walii Karola, 
w którego y ach p ynie krew nie tylko Kazimierza Wiel-
kiego, ale i ksi cia Grzymis awa wiecko-lubiszewskiego.
Najm odsza córka Kazimierza Wielkiego, Jadwiga, zosta a
wydana „za jakiego  wielmo  z po udniowej s owia szczy-
zny”. Kroniki nie odnotowa y ani imienia oblubie ca, ani 
nazwy kraju, z którego pochodzi . Jednak na dworze pol-
skim pami tano o córkach ostatniego Piasta. Gdy król Polski 
W adys aw Jagie o owdowia , Polacy przypomnieli sobie 
o wnuczce Kazimierza. lub Anny, hrabianki Cilly, z W a-
dys awem odby  si  niebawem w Krakowie. Na lubie by a
jej matka ksi na Anna Teck.

Ma gorzata – matka królów 
Danii, Norwegii i Szwecji

Prawnuczka Grzymis awa (II), wnuczka M ciwo-
ja I i Zwinis awy. Ma gorzata bywa cz sto mylona 
z m odsz  siostr  Zwinis aw . Jak podaje Edward 

Rymar, jej m em (tj. Zwinis awy) by  Dobies aw IV S do-
wic Odrow , kasztelan zawichojski, arnowski i wi licki.

lub tej pary odby  si  oko o 1258-1260 roku.
Sambor II i Matylda wydaj  sw  najstarsz  córk  Ma go-

rzat  za ksi cia du skiego Krzysztofa w 1248 roku. Krzysz-
tof by  wówczas ksi ciem dzielnicowym i w ada  dwiema 
wyspami Lolland i Falster. Senioralny nadzór nad m odszymi
bra mi sprawowa  Eryk IV Plovpenning (Denar od P uga,),
a po jego mierci (1250) królem zosta  kolejny brat Abel 
(ksi  Po udniowej Jutlandii), a gdy i ten zmar  (1252), 
królem obrano Krzysztofa (I) z pomini ciem synów Abla, co 
by o powodem pó niejszej wojny domowej w Danii.

Po nag ej mierci Krzysztofa 29 maja 1259 roku Ma -
gorzata obj a rz dy regencyjne, zmagaj c si  przez lata 
z mo now adcz  opozycj . Ma y Eryk mia  wówczas 
10 lat. Ma gorzata kierowa a przez wiele lat polityk  Da-
nii, a jednocze nie samodzielnie panowa a w Estonii, któr
otrzyma a w do ywocie. Od 1266 roku tytu owa a si  „Do-
mina Estoniae”.

Pami  o tej nami tnej owczyni przetrwa a w legendach 
du skich i pomorskich. Opowiadano o duchu „Czarnego Je d -
ca” siej cym groz , w okolicy jeziora eba, zw aszcza 13 lipca 
w dzie w. Ma gorzaty. W Szlezwiku i Holsztynie powtarzano 
podania o dzikiej owczyni p dz cej na koniu przez pola. Na 
Pomorzu Gda skim zwano j  te  „Dzik owczyni ”, w Szle-
zwiku „Czarn  Ma gorzat ” (Swarte Grete), w Danii „Ujarz-
miaj c  konie” lub „Co ko  wyskoczy” (Sprenghengst).

W 1260 ruszy a zbrojnie na zdobycie po udniowej Ju-
tlandii (dzielnicy nale cej do synów Abla) i tu ponios a zu-

G owa Ma gorzaty
„Co ko  wyskoczy”, 

królowej
du skiej, z rze by

w ko ciele
dobera skim
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pe n  kl sk , dostaj c si  wraz z synem, przysz ym królem 
Danii Erykiem V, do niewoli holszty skiej. Z opresji wy-
zwoli  j  przysz y zi  ks. Albrecht III brunszwicki.

Ma gorzata i Krzysztof I mieli córk  Matyld , która po-
lubi a (1270) wspomnianego ks. Albrechta. Z tego zwi zku

urodzi a si  Ma gorzata, która zosta a trzeci on  Przemy-
s a II i dost pi a w czerwcu 1295 roku w Gnie nie zaszczy-
tu koronacji na królow  Polski. Nie by o jej jednak pisane 
d ugie królowanie, gdy  zdradziecki spisek zabra  z grona 
yj cych jej m a.

Po Eryku V Klippingu (przezwisko syna Krzysztofa I), 
który zmar  w 1286 roku królestwem Danii w adali jego sy-
nowie: Eryk Menved (zm. 1319) i Krzysztof II (zm. 1332) 
oraz wnuk Waldemar IV Atterdag (Dojutrek) (zm. 1375). 
Waldemar IV nie mia  syna, a swe dzielne córki wyda  za 
m . Starsza, Ingeborga, wysz a za Henryka ksi cia Obo-
drytów (Meklemburgia), a z kolei ich córka, Maria, zosta a
wydana za Warcis awa VII ksi cia pomorskiego na S upsku.
Dzie mi Marii i Warcis awa byli Bogus aw (Eryk) i Kata-
rzyna (do nich wrócimy w dalszej cz ci opowiadania).

M odsza córka Waldemara IV, Ma gorzata, wydana za kró-
la Norwegii Hakona, mia a syna Olafa, który po mierci dziad-
ka (1375) obj  tron du ski, a po mierci ojca (1380) równie
tron norweski. Rz dy w imieniu ma oletniego syna sprawowa-
a Ma gorzata. Po mierci Olafa II (V) w 1387, jego matka ju

jako Ma gorzata I królowa Danii i Norwegii (a od 1389 roku 
równie  Szwecji) szuka a usilnie nast pcy tronu. Wybór pad
na 5-letniego Bogus awa, syna Warcis awa VII, a jednocze-
nie wnuka swej siostry Ingeborgi. Ch opca adoptowa a jako 

Eryka i wychowa a na dworze du skim w Roskilde.
W 1397 roku Dania, Norwegia i Szwecja zawar y w Kal-

marze uni , na mocy której odt d te królestwa b d  mia y
wspólnego w adc  obieralnego. Pierwszym zosta  15-letni 
wówczas Eryk. Rz dy sprawowa  wspólnie z Ma gorza-
t  I, a po jej mierci (1412) Eryk VII Pomorski sprawowa
rz dy ju  samodzielnie. Eryk by  postaci  bardzo znan
w wiecie politycznym ówczesnej Europy i cz sto odwie-
dza  w adców o ciennych pa stw. By  równie  na lubie
W adys awa Jagie y z Sonk  Holsza sk  na Wawelu. Po-
dobno na jego cze  jedn  z baszt nazwano du sk . Spotyka
si  cz sto z cesarzem Zygmuntem Luksemburskim, z którym 
by  spokrewniony – obaj byli wnukami Bogus awa V, ksi -
cia pomorskiego. W Danii i Szwecji panowa  do 1439 roku, 
a w Norwegii do 1442 roku. Wróci  do swego dzielnicowe-
go ksi stwa s upskiego i osiad  blisko ukochanego morza, 
w Dar owie, gdzie umar  (1459) i zosta  pochowany. Sarko-
fag króla znajduje sie w ko ciele Mariackim.

Po Eryku tron skandynawski obj  jego siostrzeniec 
Krzysztof, syn Katarzyny i Jana, palatyna neuburskiego. 
Krzysztof III Bawarski panowa  do roku 1448, ale na nim nie 
ko czy si  panowanie potomków Ma gorzaty Samborówny 
w Skandynawii. W 1448 roku w adz  w Danii przejmuje 
dynastia oldenburska, a Chrystian I, hrabia Oldenburga jest 
w szóstym stopniu potomkiem po k dzieli Eryka V, czy-
li pierworodnego syna Ma gorzaty i Krzysztofa I. Dyna-
stia oldenburska ko czy swe panowanie na tronie du -
skim na Fryderyku VII (1848-1863). Na opuszczony 
tron powo any zostaje Chrystian IX, ksi  Gl cksburga, 
w dziewi tym stopniu potomek Chrystiana III (1534-1559) 
z dynastii oldenburskiej. Chrystian IX (1818-1906) panowa
w Danii od 1863 roku. W 1842 po lubi  Luiz  (Ludwik )
z Hesji-Kassel, ksi niczk  hesk , siostrzenic  króla du -
skiego Chrystiana VIII Oldenburga, z któr  mia  sze cioro
dzieci:

– Fryderyk (VIII) zosta  królem Danii;
– Aleksandra po lubi a króla Wielkiej Brytanii Edwar-

da VII, syna s awnej Wiktorii. Obecnie panuj ca El bieta II 
jest prawnuczk  Aleksandry;

– Wilhelm zosta  królem Grecji i panowa  pod imieniem 
Jerzego I w latach 1863-1913. Ta dynastia panowa a w Gre-
cji do 1973 roku, tj. do proklamacji republiki;

– Dagmara, jako Maria Fiodorowna, zosta a cesarzow
Rosji, on  Aleksandra III;

– ponadto Thyra (1853-1933) i Waldemar (1858-1939).
Chrystian IX by  postaci , niezwykle popularn . Jego po-

tomkowie panowali (lub jeszcze panuj ) na wielu europejskich 
tronach królewskich, ksi cych a nawet cesarskich i dlatego 
nazwanie go przez telewizyjne Discovery Channel „te ciem
Europy”, a przez internetow  encyklopedi  historyczn  – „oj-
cem Europy”, jest ca kowicie uzasadnione.

Tragicznie ko czy swój byt dynastia, do której wesz a
Dagmara. Jej te , cesarz Rosji Aleksander II, ginie w za-
machu dokonanym (1881) przez Ignacego Hryniewieckiego, 
a na jej m a przygotowywali zamach dwaj inni Polacy, bra-
cia Bronis aw i Józef Pi sudscy. Zamachowców uj a tym 
razem bardzo czujna carska ochrana. Potomkiem Dagmary 
(Marii Fiodorowny) i Aleksandra III by  ostatni w adca Rosji 
Miko aj II, zamordowany w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku 
w Jekaterinburgu. Wraz z nim mier  w masakrze ponie li:
ona Aleksandra Fiodorowna, córki Olga, Maria, Tatiana 

i Anastazja, nast pca tronu 14-letni cesarzewicz Aleksy oraz 
domownicy: lekarz dr Botkin, pokojówka Niuta Demidowa, 
lokaj Trupp i kucharz Charitonow.

Potomkowie Ma gorzaty Samborówny w dalszym ci gu
dzier  tron du ski. Panuj ca monarchini, Ma gorzata II, ma 
swych nast pców – synów Fryderyka (ur. 1968) i Joachima 
(ur. 1969). Królowa wraz z m em odwiedzi a przed laty 
nasz kraj.

Pod koniec ycia Ma gorzata Samborówna przebywa a
w ksi stwie Obodrytów (w Meklemburgii) ojczy nie swej 
matki Matyldy, gdzie w 1282 roku zmar a. „Pochowano j
w ko ciele klasztornym cystersów w Doberanie, gdzie na p y-
cie nagrobnej zachowa a si  kopia z VIII wieku jej drewnia-
nej figury przeniesiona z klasztoru w Rostoku”. (E. Rymar: 
Rodowód..., t. I, s. 308).
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Na pocz tku XX wieku, w po-
o onym niedaleko Tczewa 

Ba dowie dokonano interesu-
j cego odkrycia. Na terenie miejscowej 
wirowni robotnicy, którzy wydobywali 

piasek, znale li dwie siekierki le ce na 
g boko ci oko o 2 metrów (Ryc. 1a, b).

Siekierki ( ci lej mówi c ostrza 
siekier) by y wykonane z br zu
i pokryte patyn : z jednej strony bru-
natn , a z drugiej zielon . Co cieka-
we, na pewnym odcinku, si gaj cym
w przypadku obu przedmiotów na d u-
go  oko o 8 cm od obucha w kierun-
ku ostrza, patyna posiada a wyra nie
„szklist ” faktur  powierzchni. Zin-
terpretowano wówczas ten fakt jako 
lad po drewnianej oprawie, co jest 

rzeczywi cie bardzo prawdopodobne.
Zabytki z Ba dowa trafi y do Gda -

ska, do znajduj cego si  tam Muzeum 
Archeologicznego. Niestety, w 1945 
roku, tak jak wiele innych eksponatów 
gda skiej placówki, zagin y b d  ule-
g y zniszczeniu. Zachowa y si  jednak 
w publikacjach fotografie oraz krótkie 
opisy, dzi ki czemu mo na podj  pró-
b  analizy siekierek. 

Pierwsza z nich (Ryc. 1a) to egzem-
plarz d ugo ci 16,5 cm przy 4,1 cm sze-

pradzieje kociewia

ANDRZEJ W DZIK

17. Siekierki z Ba dowa

By  ch odny, jesienny poranek. Starszy m czyzna okryty d ugim, we nianym p aszczem usi owa  wej  na 
wierzcho ek piaszczystego pagórka. Powoli, z trudem przedziera  si  przez dorodne krzewy tarniny, których kolcza-
ste ga zie szarpa y jego odzie , skutecznie utrudniaj c w drówk . By  ju  prawie u celu, gdy odsuwaj c naje on
kolcami ga , zsun  si  nagle po stromym zboczu, kalecz c przy tym sobie bole nie d o . Dosta  si  wreszcie na 
wierzcho ek rzadko poro ni ty k pkami trawy i rumianku. Zrzuci  z ramion p aszcz i usiad  na nim wyra nie
zm czony w drówk . Po chwili z pod u nego, skórzanego worka wyj  dwie siekierki, których z ociste ostrza umo-
cowane by y w solidnych d bowych styliskach. Wyj  te  motyk  z poro a jelenia, któr  zacz  intensywnie kopa
w mi kkim pod o u, co jaki  czas wybieraj c r koma du e ilo ci sypkiego piasku. Wreszcie gotowy, poka nych
rozmiarów dó , wy cieli  starannie skórami, sk adaj c w nim przyniesione cenne narz dzia. Przysypa  siekierki 
wybranym piaskiem, starannie maskuj c wie y wykop.

Czasy s  niespokojne, wi c lepiej nie trzyma  zbyt wielu takich przedmiotów w osadzie. Przecie  w razie po-
trzeby bez problemu odnajdzie swoj  w asno . M czyzna, przypomnia  sobie opowie ci o obcych, którzy podobno 
przemierzaj  ogromne obszary na po udniu, grabi c i pal c napotkane na drodze swojego marszu osiedla. Tu na 
pó noc, dochodzi y te  wie ci, e jakoby co  z ego dzia o si  w dalekich krainach, gdzie podobno niezwykle silni bo-
gowie podziemi walczyli ze s onecznym bóstwem. W krainach nad wielk  rzek , sk d przybyli naje d cy zatrz s a
si  ziemia, spad  czarny deszcz, usycha y ro liny a ludzie w panice uciekali ze swoich osad. 

M czyzna, schodz c stromym zboczem, jeszcze raz spojrza  na wierzcho ek pagórka, rozmy laj c z obaw
o konsekwencjach wojny pot nych bogów. Na pewno wszystko si  zmieni, b dzie ju  zupe nie inaczej...

roko ci i 0,85 cm grubo ci. Wyd u ony
kszta t oraz redniej wielko ci pó koli-
ste ostrze, sprawiaj , i  ca y przedmiot 
postrzegany jest jako smuk y. Siekier-
ka posiada charakterystyczne podnie-
sione brzegi, które z obu stron two-
rz  co  na kszta t p ytkich rynienek. 
W omawianym zabytku uwag  przy-
kuwa nietypowy obuch – niewielki 
i p aski, zaopatrzony w pó koliste
wyci cie. Ten interesuj cy szczegó
wskazuje niezbicie, i  forma siekier-
ki ma swoj  genez  w rodkowych
i pó nocnych W oszech, sk d tego typu 
przedmioty rozpowszechni y si  z cza-
sem na tereny dzisiejszych: Niemiec, 
rodkowej i po udniowej Francji, 

Szwajcarii, a tak e – cho  zdecydowa-
nie rzadziej: Danii, Szwecji i Polski. 
Warto w tym miejscu doda , e analo-
giczne „italskie” siekierki znaleziono 
mi dzy innymi w Brusach (pow. Choj-
nice) i Pliszczu (pow. G upczyce).

Mimo tak charakterystycznej 
formy, trudno jednak bezwzgl dnie
ustali , czy siekierka z Ba dowa fak-
tycznie zosta a wykonana na Pó wy-
spie Apeni skim. Istnieje równie
prawdopodobie stwo, i  jest wytwo-
rem jakiego  zdolnego miejscowego 

br zownika. W dobie epoki br zu cz -
sto na ladowano bowiem, mniej lub 
bardziej udanie szereg przedmiotów 
popularnych i ch tnie przyjmowanych 
w ramach wymiany na okre lonych te-
rytoriach.

Druga z odnalezionych siekierek 
(Ryc. 1b) o d ugo ci 12,7 cm, szero-
ko ci 4,1 cm i grubo ci 1 cm posiada 
cz  „tn c ” w postaci starannie wy-
pracowanego pó kolistego ostrza oraz 
podniesione brzegi, lekko wkl s e,
które si gaj  do oko o ¾ d ugo ci, li-
cz c od strony p asko ci tego obucha. 
Wiele na to wskazuje, e omawiana 
siekierka prezentuje typ zbli ony do 
tzw. form po udniowych, które s
cz sto spotykane w materiale arche-
ologicznym czonym w du ej mierze 
z kultur  unietyck  (znane s  z obsza-
rów Wielkopolski, l ska, Czech, S o-
wacji i cz ci Niemiec).

Znalezione w Ba dowie zabytki 
pierwotnie by y osadzone w drewnia-
nych styliskach (d bowych, cisowych 
lub jesionowych), zaopatrzonych 
w charakterystyczne rozwidlone na 
ko cu trzpienie, w których osadzano 
br zowe ostrza. Zasygnalizowane ju
wcze niej charakterystyczne podnie-
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sione brzegi nie by y dzie em przypad-
ku lub efektem ubocznym niedoskona-
ego procesu odlewnictwa. Ten istotny 

element pozwala  na lepsze osadzenie 
siekierki w stylisku, które dodatkowo 
obwi zywano surowym rzemieniem. 
Ca o  stanowi a zatem spójne i moc-
ne narz dzie, s u ce do prac przy kar-
czunku lub znakomicie sprawdzaj ce
si  jako bro .

Ciekawe, i  to w a nie w ci gu
trwania epoki br zu, kiedy ludzie za-
znajomili si  z wytopem z ocistego
metalu, nast pi a niebywale szybka 
„ewolucja” formy siekiery (Ryc. 2),
pocz wszy od p askich egzemplarzy 
– udz co podobnych do kamiennych 
wyrobów neolitu, poprzez formy 
z podniesionymi brzegami, a sko -
czywszy na siekierkach z pe n  tulej ,
które wydaj  si  najbardziej skutecz-

nymi i zaawansowanymi technolo-
gicznie ówczesnymi formami. 

Podejmuj c prób  datowania zna-
leziska, nale y mie  na uwadze fakt, i
w tym wypadku mo na oprze  si  jedy-
nie na analogiach z obszaru dzisiejszej 
Polski. Nastr cza to pewne trudno ci
przy okre leniu precyzyjnych ram cza-
sowych, w jakich nale a oby umie ci
siekierki z Ba dowa. Ogólnie mo na
ostro nie przyj , e siekierki pocho-
dz  z wczesnej epoki br zu (1800-1400
r. p.n.e.). Jest to jednak dosy  uprosz-
czone – pogl dowe stwierdzenie opar-
te na systemie chronologii epoki br zu
dla ziem polskich, opracowanym przez 
J. Kostrzewskiego. 

W realiach Pomorza taki podzia
mo e by  po prostu zbyt arbitralny. 
Specyfika tego regionu jako teryto-
rium osadniczego w epoce br zu,

mog a wp ywa  na pewnego rodzaju 
„rozmycie” granic pomi dzy poszcze-
gólnymi okresami epoki br zu. Dlate-
go te  bior c pod uwag  pomorskie re-
alia w nowszej literaturze tematu skarb 
z Ba dowa datuje si  na lata 1400-
1300 r. p.n.e., czyli na prze om I i II 
okresu epoki br zu.

Nie do ko ca wydaje si  by  jasny 
ówczesny „krajobraz kulturowy” Po-
morza. By  mo e trwa y jeszcze wtedy 
jakie  „tradycje sznurowe” – echa daw-
nej wietno ci przedstawicieli kultury 
ceramiki sznurowej. Na pewno silne 
by y wp ywy, prze ywaj cego rozkwit 
o rodka unietyckiego, którego centrum 
w przypadku ziem polskich stanowi y:

l sk i po udniowa cz  Wielkopol-
ski. Plemiona unietyckie prowadzi y
o ywion  wymian  handlow  z Po-
morzem, na terenie którego przenika y

Ryc. 1 a, b
Br zowe siekierki 

(Ba dowo pow. Tczew)
(skala 1:1)

Ryc. 2
Typy siekier – epoka br zu

a

b

SPOD OPATY ARCHEOLOGA
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wp ywy dwóch kultur: grobsko- miar-
dowskiej – wykszta conej oko o 1700 
r. p.n.e. oraz iwie skiej, której przed-
stawiciele egzystowali na obszarach: 
pó nocnej Wielkopolski, Kujaw i po-
udniowej cz ci Pomorza – si gaj c

a  po Tczew. W kontek cie znaleziska 
z Ba dowa, interesuj co rysuje si  fakt, 
i  wiele skarbów kultury iwie skiej za-
wiera tylko 2-3 przedmioty, w ród któ-
rych wyst puj  m.in. siekierki z p asko
ci tym obuchem. 

Pod koniec I i na pocz tku II okresu 
epoki br zu zachodz  w Europie du e
zmiany na p aszczy nie osadnictwa 
i kultury. Nie wiadomo, czym dok ad-
nie by y spowodowane. Wysuwane s
hipotezy: katastrofy ekologicznej lub 
w drówki idei religijnych. Ówczesny 
obraz kulturowy staje si  jeszcze mniej 
jasny, a zachodz ce zmiany okaza y
si  na tyle donios e, i  obserwuje si
upadek pr nie dzia aj cych o rodków
unietyckich. Jest wielce prawdopodob-
ne, e dochodzi wówczas do wielkich 
migracji plemion kultury mogi owej,
które wychodz c ze swoich siedzib nad 
górnym i rodkowym Dunajem rozla y
si  w niszcz cej ekspansji na znacz-
nych obszarach rodkowej Europy. 
Czy mog o to by  powodem ukrycia 
skarbu w Ba dowie? Niewykluczone, 
chocia  przy obecnym stanie wiedzy 
na temat omawianego znaleziska nie 
mo na tego udowodni . Przyczyna 
mog a by  przecie  bardziej prozaicz-
na. Br z by  w owych czasach bardzo 
cennym metalem, a siekierki, bior c
pod uwag  ich pewn  standaryzacj
wagi i wymiarów, mog y pe ni  funk-
cj  rodzaju „pieni dza kruszcowego”. 
Mo na je by o sprzeda , wymieni  na 
po dane towary, ale te  zdeponowa
w bezpieczny, znanym tylko w a cicie-
lowi, miejscu.
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Sprostowanie
W poprzednim numerze KMR wkrad  si

b d w postaci wyskalowania rys. tura na str. 37. 
Jest to rysunek pogl dowy.

MA GORZATA PAUCH

Kociywskie prze yrstwa
cz  druga

Gwaro kociewska ma y ojczyzny,
(...) Chto czuje cie ucham,
Ten odgadnie ducham,
Jak tobó rozbrzmniywa kó dyn kociywski dóm.

Hubert Pob ocki

Piewca mowy kociewskiej Bernard Sychta w swym dziele S ownictwo ko-
ciewskie na tle kultury ludowej przytoczy  wiele nazw i sformu owa ,
które dzi  mog  czytelników bawi , ale i uczy . M dro  ludowa, bowiem, 

w swej prostocie zawiera niejednokrotnie wiedz , wynikaj c  z wielopokolenio-
wych obserwacji i do wiadcze . Gwara ziemi kociewskiej w swym bogactwie 
posiada oryginalne, cz sto barwne okre lenia dotycz ce dzieci i m odzie y. 

Wdzi czny temat artów, dowcipów, uwag lub nawet drwin, po dzi  dzie
stanowi  najm odsze istoty. Dmuchotulkiem i dzadzkiem nazywano brzd ca,
o ile ten, by  s odki i mi y. O niemowl ciu mówiono pieszczotliwie pupka.
Dziecko uparte, niegrzeczne zwano nicpot i krzyczano za nim: Poczekaj, nic-
poto! Urwisy w gwarze kociewskiej to inaczej ba asy, brojki, brojniki, brojnicy.
W okolicach Drzycimia i wiecia na dzieci broj ce wo ano: Jidz, ti wig asie!
Psotników takich straszono pujacami, czyli du ymi kotami. Z kolei ruchliwe 
dziecko zwano wierckiem, któremu mówiono cz sto: Nie kran  sa wiercku. Wie-
le okre le  dotyczy ma ych p aczków, zwanych bleczkami, beczkami, riczkami, 
rika kami, czy skrzeczkami. Epitety te mia y negatywny wyd wi k, który odczy-
ta  mo na z wyra e : U  ti znowu beczysz, riczku?, czy Nie uspokoisz ti sa dzis 
bleczku? Nie oszcz dzono te  wygl du dzieci – i tak celbert i pulcin to t u cio-
szek i grubasek. Gdy dziecko ba agani o podczas posi ku nazywano je brejdonem
i mawiano: Wejno, brejdonie, jak ti sa usmarowa  jak taki wi cón. Po dzi  dzie
jest aktualne okre lenie dziecka nie lubnego, zwanego b kartem.

Kobzdy, czyli dziewcz ta, to w dialekcie kociewskim równie kozy, dzochy, 
dzio chy. Podlotki zwano perlitami, prichnami, perpesami, sraldami, czy u-
ónkami. Sychta przytacza przyk ady u ycia tego  nazewnictwa: Chiba do take 

sraldy ne pudzesz?, Te perliti nic ne robio, jano po drodze chodzo. Zdarza y si
tak e typowe przezwiska dziewcz t, takie jak sudera, wyra aj ce ogólnie niech
do m odej przedstawicielki p ci pi knej. Gdy ta z kolei by a osob  szczup , czy 
wr cz chud  mawiano: Dziwia sa, e sa móg w tej wier pie zakocha . Je li by a
natomiast wysoka, mawiano e jest wiecha. M dro  ludowa wywnioskowa a, i
wiek m odzie czy rz dzi si  swoimi prawami, tak wi c perpesy, czyli podlotki pa-
trz  za ch opakami. Jak ju  przypadn  im do gustu, wtedy taka koza, czy dzio cha
staje si  ukochan abuchn .

Równie rubaszny i tre ciwy jest zbiór okre le  na przedstawicieli p ci prze-
ciwnej. M odzie cy nazywani byli bubkami, biczonami lub bófkami. O takich 
wyrostkach mówiono: To je walni bófka, tan u  w konie je dzi jak stari. S ow-
nik Sychty prezentuje bogat  litani  epitetów na m okosów i wyrostków: knapki,
knapeczki, knapulki, buzeje, ka andy czy nawet warchlaki. S  to jednak agodne
nazwy, je li jednak chciano podkre li  swoist  w tym wieku niedojrza o , czy 
lekkomy lno  nie wahano si  powiedzie : Dziwa sa, e ti z takim gównaram ga-
da  lub te : Za wiele sobie, purtku, pozwalasz. Zdarzali si , jak i dzi  m odzie cy
niedojrzali, którzy z miejsca otrzymywali przezwisko smarkatich. A kiedy taki 
mocno pogrywa  na nerwach stawa  sie szurem; Lepsie, ebi  be , szurze, doma 
siedzia . Trzpiot to inaczej sowizdrza , a tarach – roztrzepaniec. Dosta o si  tak-
e chudym i wysokim, czyli mirchlonom, d ugolcom. Osoby te zazwyczaj by y

wyro ni te ponad wiek, dlatego mo na by o us ysze : Co ta Cula za d ugolca
wziana, ona mu ledwie do pasa si ga.

Trudno nie przyzna , e owe kociewskie przezwiska bywaj  osobliwe i wy-
raziste. Powy szy zbiór prosz  potraktowa  jednak, jako przedsmak obfito ci tej 
pi knej gwary.

Cz  I – KMR nr 1(52) 2006, str. 17 pod nazwiskiem Ma gorzata G siorowska

SPOD OPATY ARCHEOLOGA
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Na pocz tku lat 70. ubieg ego wieku w Szkole Pod-
stawowej w Piasecznie zaczyna dzia alno  dzieci -
co-m odzie owy Zespó  Pie ni i Ta ca „Kociewie”, 

pod kierunkiem nauczycielki muzyki, Marii Halmann, któ-
r  aktywnie wspiera y kole anki: Lusia Kami ska i Danka 
Kristowska. Do zespo u zg osi o si  ponad 30 uczniów klas 
III-VIII. Si gni to do starych pie ni, gadek i ta ców, tu 
w Piasecznie, dawno temu znanych1.

Stron  muzyczn  zaj a si  Maria Halmann wraz z m -
em Bogdanem. Stroje uszyli rodzice z materia u zakupio-

nego przez Urz d Gminy w Gniewie.
Premiera zespo u odby a si  w sobot  23 listopada 1973 

roku podczas akademii po wi conej dzia alno ci Kraziewi-
cza na tle Komisji Edukacji Narodowej. Udzia  wzi li m.in. 
doc. dr hab. Wac aw Odyniec z Uniwersytetu Gda skiego
i dr Zygmunt Lietz z O rodka Naukowego w Olsztynie, 
którzy wyg osili referaty naukowe. Uczestniczy  równie
kociewski poeta, Jan Wespa z Morzeszczyna2. W kronice 
Szko y Podstawowej w Piasecznie zanotowano: W cz ci
artystycznej m odzie  w gadkach, pie niach i ta cach poka-
za a pi kno folkloru kociewskiego, a zespó  recytatorski pod 
kierunkiem polonistki Danieli Kirstowskiej wystawi  sztuk
„Janko Muzykant”. Licznie zebrani nagrodzili m odych ar-
tystów brawami....

Nast pnie zespó  „Kociewie” wzi  udzia  w Powiato-
wym wi cie Pie ni i Ta ca, które odby o si  w niedziel
26 maja 1974 roku w muszli koncertowej w tczewskim parku. 
Piasecka m odzie  w nowych, kociewskich strojach przedsta-
wi a zebranej publiczno ci najciekawsze fragmenty „Wesela 
kociewskiego” ks. dr Bernarda Sychty. Jury przyzna o zespo-
owi z Piaseczna wyró nienie. Byli my jedy-

nymi, którzy na przegl dzie pokazali pi kno
kociewskiego folkloru3.

W sobot  i niedziel  8-9 czerwca 1974 
roku odby y si  pierwsze Dni Piaseczna po-

czone z sesj  popularnonaukow  na temat 
zwi zków króla Jana Sobieskiego z Piasecz-
nem (doc. W. Odyniec) i 390. rocznic  istnie-
nia szko y w Piasecznie (J. Ejankowski). Po 
naukowych referatach – wspania a akinada
historyczna od Piasta po wspó czesno  i uda-
ny wyst p „Kociewia” na scenie na boisku 
szkolnym.

Nast pny wyst p „Kociewia” to jego 
udzia  w naukowej sesji historycznej, po wi -
conej dzia alno ci Juliusza Kraziewicza dla 
dobra polskiej wsi w trudnym okresie pru-
skiego zaboru. To historyczne spotkanie o za-
si gu krajowym odby o si  26 listopada 1976 
roku w sali FAMA w Gniewie. Uczestnikami 

JAN EJANKOWSKI

Przed 25-leciem „Piaseckich Kociewiaków”
II. Od szkolnego zespo u folklorystycznego „Kociewie” do „Piaseckich Kociewiaków”

byli cz onkowie Komisji Historycznej Krajowego Zwi zku
Kó ek Rolniczych w Warszawie i zaproszeni go cie.

Po referatach zespó  „Kociewie” wystawi  inscenizacj
historyczn  na temat twórczej dzia alno ci Kraziewicza nie 
tylko w Piasecznie. Widowisko przeplatane kociewskimi 
gadkami, przy piewkami i ta cami bardzo przypad o do gu-
stu go ciom nie tylko z Warszawy4. W ten sposób piasecki 
folklor sta  si  zapewne bliski go ciom z ca ej Polski5.

Po odej ciu nauczycielki Marii Halmann do Czarnej Wody 
opiek  nad zespo em „Kociewie” przej a nauczycielka mu-
zyki Teresa Klimecka. Zespó  doskonali  w asny program 
artystyczny, przygotowuj c si  do nast pnej, wa nej uroczy-
sto ci. W dniach 26 i 27 kwietnia 1980 roku w O rodku Tra-
dycji Kó ek Rolniczych w Piasecznie (dom kultury) odby a
si  wielka sesja popularnonaukowa na temat roli regionalizmu 
w kszta towaniu postaw patriotycznych m odzie y. Uczestni-
czyli w niej nauczyciele historii i wychowania obywatelskiego 
z trzech województw: s upskiego, bydgoskiego i gda skiego.
Dlaczego wybrano Piaseczno? Bo tu od pocz tku 1961 roku 
w miejscowej szkole zacz to wprowadza  wychowanie re-
gionalne, dzi ki któremu powsta o miejscowe muzeum, ko-
ciewski zespó  folklorystyczny, powsta y przepi kne Ksi gi
Pami ci Piaseczna i Jelenia, organizowano sesje popularno-
naukowe oraz przywracano w szkole kociewsk  gwar 6.

Po wyst pieniach naczelnika Miasta i Gminy Gniew, 
Henryka Górskiego, prof. dr hab. Wac awa Ody ca, gmin-
nego dyrektora szkó  – Jana Ejankowskiego odby  si  wy-
st p „Kociewia”, który przedstawi  w specjalnej inscenizacji 
nasze cz sto zabawne gadki, cudne kociewskie pie ni i ta ce
tu w Piasecznie i okolicy od dziesi tków lat na weseliskach 

Zespó piewa i ta czy „Z tej harmonki”
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i rumlach (pota cówkach) ta cowane. Podkre lono, e to s
wa ne elementy wdra anego od lat 60. wychowania regio-
nalnego w szkole w Piasecznie7. Wyst p bardzo przypad
do gustu zacnym go ciom, dla których Kociewie jest ma o
znane. A to cieszy i mobilizuje do lepszej pracy z my l
o przysz ych pokoleniach.

Piasecki zespó  wyst pi  równie  na posiedzeniu szefo-
stwa Kó  Gospody  Wiejskich w Gda sku.

Po raz ostatni „Kociewie” wyst pi o w sobot  27 pa -
dziernika 1982 roku na ogólnopolskich obchodach 120-lecia 
dzia alno ci Kó ka Rolniczego w Piasecznie. Uroczysto
odby a si  w O rodku Tradycji Kó ek Rolniczych w Piasecz-
nie. Cz onkowie zespo u cytowali fragmenty przemówie
Juliusza Kraziewicza, Melchiora Tollika, recytowali wiersz 
miejscowego poety Jana Stefa skiego, przeplataj c kociew-
skimi gadkami, piewami i ta cami. Bo to w a nie prezes 
Kraziewicz zaleca  braciom – rolnikom, by ka de wa ne ze-
branie kó ka w Piasecznie i okolicy ko czy o si  ch opskim
teatrem, ludowym piewem i naszymi ta cami. I po 120. la-
tach w Piasecznie do tej przepi knej tradycji wrócono8.

W ci gu dziesi ciu lat dzia alno ci „Kociewia” m odzie
nauczy a si  pos ugiwa  gwar  praojców, pozna a sporo sta-
rych pie ni, które przed laty ch tnie piewano na weselach, 
zabawach, wieczorami w domach oraz nauczy a si  ta czy
nasze walczyki, polki, „chodzóne”9.

Rozpocz te w Piasecznie przez miejscow  szko  dzie o,
po dwuletniej przerwie, wznowiono. Zespó  powsta  pó -
n  jesieni  1984 roku. Dzia a  przy O rodku Tradycji Kó ek
Rolniczych w Piasecznie10. Jego twórcami byli: Hildegarda 
Makowska – przewodnicz ca Ko a Gospody  Wiejskich, Te-
resa Klimecka – nauczycielka muzyki w miejscowej szkole, 

ks. Zdzis aw Osi ski – ówczesny miejscowy wikariusz i Jan 
Ejankowski, jako g ówny pomys odawca zespo u11.

Pocz tki by y trudne, poniewa  m odzie  nie bardzo by a
przekonana do celowo ci pracy w zespole. W ko cu jednak 
zebra o si  ponad 30 osób. Byli to uczniowie klas V-VIII 
miejscowej szko y i s siednich szkó  ponadpodstawowych.

Wsparcia finansowego udzielili: Zarz d Spó dzielni
Kó ek Rolniczych w Nicponi, Wojewódzki Zwi zek Rolni-
ków, Kó ek i Organizacji Rolniczych w Gda sku i Krajowy 
Zwi zek Rolników Kó ek i Organizacji Rolniczych w War-
szawie. To oni sfinansowali zakup materia ów na stroje ko-
ciewskie, obuwie i wynagrodzenie dla choreografa i instruk-
tora muzyki wraz z zakwaterowaniem w zaje dzie „Gniewko” 
w Rakowcu12.

Szyciem strojów kociewskich zaj y si  cz onkinie Ko a
Gospody  Wiejskich, w wi kszo ci matki córek i synów 
nale cych do zespo u. Za stron  muzyczn  odpowiada a
nauczycielka muzyki – Teresa Klimecka, za nauk  gwary 
kociewskiej – ks. Zdzis aw Osi ski rodem ze Zblewa (Ko-
ciewie) i Jan Ejankowski.

Od pocz tku dusz  zespo u by  Teofil Watkowski 
z Piaseckich Pól (przysió ek Piaseczna) – wspania y mistrz 
gry na harmonii guzikowej, którego wszyscy w Piasecz-
nie i okolicy wujkiem zwali, bo tak go z serca kochali. By
przede wszystkim lubianym, autentycznym, pe nym wigo-
ru i humoru Kociewiakiem. To on swoj  postaw  zach ca
m odzie  do wysi ku.

M odzi, chocia  urodzili si  w wi kszo ci na Kociewiu, 
nie umieli mówi  pi kn  gwar  swych dziadków, a tak e
i rodziców. Wujek Filek Watkowski sta  si  ich autentycz-
nym nauczycielem i niezawodnym przyjacielem13. W domu, 

w rozmowie z s siadami, sam si  ni
pos ugiwa .

Zespó  „Piaseckie Kociewiaki” – tak
nazw  m odzie  sama wybra a – podj
tradycj  zapocz tkowan  przez zespó
„Kociewie” na Piaseckim Polu, o któ-
rym w pierwszym rozdziale wspomnia-
no. Prac  rozpocz to od prób wybranych 
fragmentów „Wesela kociewskiego” 
ks. Sychty z Pelplina. Sta o si  to pod ko-
niec listopada 1984 roku. Wspólnie wy-
brano nast puj ce sceny: po egnanie sta-
rego roku, bardzo zabawn  scen  rajenia 
z dwiema pie niami: Szumi woda, szumi
i Zielóna ónczka, spotkanie m odych
skorych do aniaczki, b ogos awie stwo
rodziców i wyjazd do ko cio a.

Korkarz

Fragment „Wesela kociewskiego”

PRZED JUBILEUSZEM
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W lutym 1985 roku do wspó pracy pozyskano 
Witolda Nalep  – znanego, gda skiego choreografa, 
który zaj  si  cz ci  weseln  „Wesela kociewskie-
go” ks. Sychty. Konkretnie opracowa  i wiczy  po-
dane przez autora kociewskie ta ce, jak dwa walczy-
ki: od sónczka, do sónczka, Le ne nastroje, Cip, cip, 
cip cipu ki, Z ty harmónki na te skrzypki, eby  ty, 
chmielu po tykach nie laz, czy kociewski polonez...

Próby zespo u odbywa y si  zgodnie z opracowa-
nym planem pracy. W rody wieczorem przypisane 
cz onkom role i wybrane kociewskie pie ni. W sobo-
ty próby mia y miejsce w godzinach od 1500 do 2100,
natomiast w niedziele od 900 do 1130 po porannym na-
bo e stwie. W tym czasie Witold Nalepa uczy  m o-
dzie  o miu kociewskich ta ców, których m odzi nie 
znali. Cz onkowie zespo u zabrali si  do pracy z wiel-
kim zapa em i po wi ceniem. Cz sto pot strumieniem 
ciek . Podziwiali my ich. Jednak nie wszyscy zdo ali
podo a  wymaganiom swojego opiekuna. W zespo-
le zostali najlepsi, najwytrwalsi uczniowie14. Dzi
z wielkim szacunkiem jako kierownik zespo u chyl  przed 
nimi czo o.

Do repertuaru w czono tak e star  pie , piewan  na 
melodi : Nadzieja zawsze  mi mi a. Tekst napisa  kierownik 
zespo u – Jan Ejankowski. Oto brzmienie pierwszej zwrotki:

Piaseczno moje mni e,
Wioska znóna w historji.
Tutaj zdarzali sia chwile,
Tutaj Sobieski nóm rzóndzi 15.

Pie  ta sta a si  poniek d hymnem Piaseczna. 

1. Premiera zespo u „Piaseckie Kociewiaki”
W sobot  18 maja 1985 roku odby a si  w Piasecznie 

wielka manifestacja patriotyczna, po wi cona 40-leciu za-
ko czenia drugiej wojny wiatowej16. Po przemówieniach 
prezesa SKR w Nicponi – Tadeusza Jankowskiego i ku-
stosza O rodka Tradycji Kó ek Rolniczych w Piasecznie 
Jana Ejankowskiego, po od piewaniu przez m odzie Roty,
delegacja Piaseczna w sk adzie: Franciszka Brzóska, Sta-
nis aw Kisicki i Zbigniew Libiszewski ods oni a na fronto-
nie budynku OTKR tablic  pami tkow  ku czci poleg ych
o nierzy polskich w latach 1939-1945, wywodz cych si

z Piaseczna. Cz onkami delegacji by y osoby, które w czasie 
wojny straci y najbli szych.

Po uroczystym apelu poleg ych, na specjalnym podium 
wykonanym przez pracowników SKR w Nicponi, odby a si
premiera Ludowego Zespo u Folklorystycznego „Piaseckie 
Kociewiaki”17. Pogoda bezchmurna, ciep a, jakby na zamó-
wienie. Plac przed OTKR wype niony go mi z zagranicy, 
Warszawy, Gda ska, Tczewa, Gniewu, Piaseczna i okolicy. 
Ka dy zapewne ciekaw, co ci m odzi, nale cy do zespo u
poka ... Na rozpocz cie wspania a kociewska pie : Lej-
cieli urawie, lejcieli abandzie, zapowjedzi wyszli, wesela 
nie bandzie. Za piewa y dziewuchy siedzónce przy stole, 
po kociewsku obute. A kedy zjawili sia ch opczaki razam 
wew walczyka sia deli psiywajónc: od sónczka, do sóncz-
ka, chojanka ro nie. Znienacka rajek zes gdowcem na scena 
w azi ji gadka zaczyna, rozbawjajónc do rozpuku go ci.

Po zabawnym rajeniu (swataniu), b ogos awie stwo
rodziców i wyjazd do ko cio a. Powrót, witanie chlebem 
i sol . Wodzirej gadki zaczyna ji do tónców wszytkich 
wciónga. Mkn  po sali pary piewaj c: Le ne nastroje,

Przypisy:
1  Kronika Szko y Podstawowej w Piasecznie, t. II.
2  Landowski R., 35 lat dla Tczewa i regionu, Tczew 2004, s. 84.
3  Kronika Szko y Podstawowej w Piasecznie, t. II.
4   Tam e.
5   Scenariusz napisa  i z m odzie  przygotowa  kierownik piaseckiej 

szko y Jan Ejankowski.
6   Kronika O rodka Tradycji Kó ek Rolniczych w Piasecznie.
7  Tam e.
8  Ejankowski J., Zespó  „Kociewie” w Piasecznie, „Nowiny Gniew-

skie”, nr 111, s. 26.
9   Relacja Marii Halmann (w zbiorach autora).
10   Jab o ska D., Dzia alno  Ludowego Zespo u Folklorystycznego 

„Piaseckie Kociewiaki” w Piasecznie w latach 1984-1987 (praca 
licencjacka), Bydgoszcz 1997, s. 12-13.

11   „Pielgrzym”, nr 10 (220) 1991, s. 7.
12   Ejankowski J., Przywróci  pami ci, „Kociewski Magazyn Regio-

nalny”, nr 4, 1987, s. 6.
13   Szczygie  Zdz., Charakterystyka folklorystycznego zespo u kociew-

skiego z Piaseczna „Piaseckie Kociewiaki”. Praca podyplomowa. 
UMK Toru  2002, s. 26.

14   Bie kowski J., Miejsce folkloru kociewskiego w ca okszta cie dzia-
alno ci zespo u „Piaseckie Kociewiaki” w latach 1984-1989, pra-

ca magisterska, Bydgoszcz 2004, s. 84-87.
15   Ejankowski J., Przywróci  pami ci, „Kociewski Magazyn Regio-

nalny”, nr 4, 1987, s. 6.
16   M.T., Patriotyczna manifestacja mieszka ców Piaseczna, „Dzien-

nik Ba tycki” 21.05.1985, nr 111, s. 3.
17   Generalna próba zespo u trwa a od godz. 1900 do 2355 – pi tek 17 

maja 1985 roku i przynios a konkretny skutek w postaci udanej pre-
miery.

18   Kronika Domu Kultury i Muzeum w Piasecznie, s. 12.
19   M.T., Piaseczno moje mi e, wioska znana z historii..., „Dziennik 

Ba tycki” nr 222, z dnia 17.10.1985, s. 3.

Mnijszkóm kele lasu i inne rómbane po chru cie. Po drodze 
wykupsiny ji odczepiny, a na kóniec kociewski chodzóny18.
Kiedy wesele dobieg o ko ca, zerwa a si  burza oklasków 
i niemilkn ce brawa... za udany premierowy wyst p. W taki 
oto sposób piasecki zespó  rozpocz  wspania  przygod
z kociewskim folklorem, co s usznie zauwa yli dziennikarze 
nast puj cych gazet: „Dziennika Ba tyckiego”, „G osu Wy-
brze a” i „Naszej Wsi”.

Maria Tokarska m.in. napisa a: ... piewaj  Piaseckie Ko-
ciewiaki, s awi c w piosence (o Piasecznie – przyp. autora) bo-
gate tradycje swoich miejscowo ci (...). M ody, istniej cy do-
piero niespe na rok, zespó  regionalny, dzia aj cy w Piasecznie 
ko o Gniewu, nawi zuje do skarbca tych tradycji (...). Trzydzie-
stotrzyosobowy zespó  w cza je teraz do swojego repertuaru 
staraj c si  krzewi  i upowszechnia  regionalne tradycje19.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

U miechni ci arty ci - amatorzy po udanym premierowym 
wyst pie w Piasecznie (18.05.1985)

PRZED JUBILEUSZEM
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PATRYCJA HAMERSKA

Dziadek Benek
cz  ostatnia

Bernard Janowicz wyda  równie  cykl „Kipków 
Opa ków”. Kipki opa ki, to gwarowe okre lenie na 
dowcipy. Weso e opowiastki, zwane powszechnie 

„dowcipami”, od zawsze funkcjonowa y w naszej kulturze, 
pe ni y funkcj  rozrywkow . Obecnie niewielu ludzi potrafi 
w sposób zabawny opowiedzie  dowcip, a co dopiero stwo-
rzy  krótk , zabawn  historyjk .

Bernard Janowicz zacz  pisa  swoje kipki opa ki b -
d c ju  na emeryturze. Publikowa  je za namow  redaktora 
Tadeusza Majewskiego w „Gazecie Kociewskiej”, w której 
to pojawia o si  cotygodniowo par  najnowszych pere ek
naszego bajkopisarza. Nie jeste my w stanie powiedzie  ile 
kipków opa ków dok adnie napisa . Niestety, nie znalaz am
w adnym z archiwów wszystkich numerów „Gazety Ko-
ciewskiej”.

Tematyka kipków opa ków jest bardzo ró na. Mo na
jednak je pogrupowa  w logiczny sposób i podzieli  na kil-
ka grup tematycznych. Zatem w ród kociewskich dowcipów 
mo emy wyró ni  te o przywarach kobiecych, jak np.:

– Kochany, ja jida na psiyn  minut do sónsiadki.
 Prosza, przemniszyj co pu godziny tyn kurzy rosó 1.

albo:
Jeden ch op le y na ó ku mnyrci i mówji do swoji ko-

bjity: – Tera mog  ci powjedzi . Ja ciebje zdradzi óm zez tó 
Magdusió.

– Jó, a ty my lisz, e ja ciebie bez powodu otru óm?2.
Jednym z ulubionych tematów poruszanych w dowcipach 

B. Janowicza by y tak e ró ne przypadki szkolne, i tak:
Nauczyciel: – Powjidz, czamu ja prawje ciebje nazwa-

óm «ma y, gupsi bje»?
– Nó tamu, e ja jeszczy nie jezdóm taki du y jak pan!3.

albo:
Mundek k adzie tacie na stó  arkusz pap yru. Na nim je sto 

razy napisane zdanie: «Ja jezdóm pyskaty, zgni y i gupsi».
– Co ja móm z tym ? – pyta tata.
– Nauczyciel powjedzia , e ty masz to podpisa !4.

Albo:
Tata do synka:
– Tomek, chod no tu prosza. Ja rozmawja óm zes twojó 

nauczycielkó.
Tomek machny  ranko i mówji:
– Ja ju  nie chca s ucha , co ta gadeli. Pomy l o mamie, 

ty sóm wjisz, jak te kobjyty wszystko przeinaczajó!5.
W „Gazecie Kociewskiej” pojawia y si  równie  cz sto

dowcipy o lekarzach i ich pacjentach:
(...)

Lykarz przyszed do szko y, podszukuje Lusi  i pyta:
– Masz ty jakie  bole ci z nosym lub uszami?
– Jó – piszczy Lusia.
– Óni mnie durcham zawadzajó, jak ja mój pulower ze-

buwóm i bólo. 
Lykarz szkolny podszukuje 10-letniego Janusza i mówji:
– Ty by  mnia  ji  zez kurami do ó ka!

– Nie my li pan, e tyn kurón tam wew kurniku byndzie 
zazdrosny? – odpowiada Januszek6.

W ród Kipków Opa ków znajdziemy tak e dowcipy 
zwi zane z „miastowymi”. 

W lecie na wsi je wiela roboty. Dlatego jedyn chbur 
wzión sobie do pomocy jednygo ch opaka z mniasta w cza-
sie urlopu szkolnygo. Z poczóntku by  ón zez tego ch opaka
zadowolony. A  jednego dnia ów wjidzi jak tyn mieszczuch 
jedyny krowie daje wji e mlyko psi .

– Czy ciebie ju  dycht zdrowy rozum opu ci ! – krzyczy 
chbur.

– Co pan si  tak dynerwuje – mówji m ody mieszczuch. 
To mlyko by o dzisiaj take chude, to ja chcia óm to jeszczy 
raz przepu ci !7.

(...)
W ród weso ych opowiastek naszego bajkopisarza znaj-

dziemy tak e sporo spro nych i pikantnych dowcipów:
Ón namawia, óna odmawja
– Ja psia zez ch opym jano tedy, jak ja ónata banda!

– To zawo aj mnie po twojim weselu! – mówji ón8.
Albo:

Ma a Mania (ma cztery lata) i pi cioletni Pawe ek p y-
rajó si  w ogródku:

– Moja mamusia je lepsza ni  twoja! – mówji Mania.
– Jó, to mój tata ty  mówji9.
To tylko nieliczne dowcipy z wielkiego zbioru „Kipków 

Opa ków” Janowicza. Uwa am jednak, i  wystarcz  one by 
zaprezentowa  pokrótce zdolno ci satyryczne Bernarda Ja-
nowicza, a tak e jego niezwyk e poczucie humoru i sprawne 
w adanie gwar  kociewsk .

Gwara ta poza „pomys em” na opowiastk , wzmacnia 
efekt komiczny ca o ci i dodaje kipkom opa kom niepowta-
rzalnego uroku.

Kipki Opa ki drukowane by y regularnie co tydzie ,
a Panu Bernardowi pomys ów na coraz to nowe dowcipy 
nie brakowa o. Kiedy zapyta am on  Pani  Helen  o to, co 
my li o kipkach, a tak e o jej wspomnienia zwi zane z ko-
ciewskimi dowcipami odpowiedzia a:

– Ja tam nigdy nie wiedzia óm, kiedy on mówi  prawda, 
a kiedy artowa , taki ju  by . mia am si  z tych Kipków, 
bo one dycht fajne by y, chocia  takie niepowa ne...

* * *
Pisa am ju  o Bajkach i o Kipkach Opa kach. S  to bez 

w tpienia najbardziej znane i lubiane dzie a naszego bajkopi-
sarza. Nie wspomnia am jednak o kilku opowiadaniach, któ-
re napisa , poniewa  jest to troch  zaniedbana i zapomniana 
cz  twórczo ci naszego bajkopisarza, do tej pory nie po-
wsta  ani jeden tekst, który chocia  w minimalnym stopniu 
by je zanalizowa . Brak zainteresowania nie oznacza jednak, 
e opowiadania te stanowi  mniejsz  warto  literack ...

Uda o mi si  zebra  i odnale  tylko pi  opowiada  Ber-
narda Janowicza: „Wszystko bez ta koza”, „Móm tylyfón, 
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móm”, „Na winirynku”, „Z ota tabakyra”, „Wejta, ludzie 
i tak gada  bandó”. By y one rzadko publikowane, ze wzgl -
du na j zyk, którym pos ugiwa  si  w nich Janowicz. Na ich 
publikacj  z ch ci  zgodzi y si  tylko „Zapiski Kociewskie”, 
których to redaktorem naczelnym by  Ryszard Szwoch.

Innym czasopismom, jak ju  wcze niej wspomnia am
nie odpowiada a tre  janowiczowskich opowiada . Zarzu-
cano im wulgarno , obsceniczno , zbyt ostre sformu owa-
nia. Zarzuty te kierowa y w stron  Janowicza osoby, które 
mo na by uzna  za badaczy i propagatorów kultury ludowej. 
Wydaje mi si  jednak, e zapomniano o tym, e przecie
kultura ludowa (lepszym sformu owaniem w tym przypadku 
by oby „kultura ludu”) taka w a nie by a. Cz sto próbowa-
no j  zmienia , bardziej „ucywilizowa ”, przez co zatraca a
swój pierwotny, tym samym prawdziwy charakter. Tym bar-
dziej smutne okaza o si , gdy najbardziej znane z czasopism, 
po wi conych pomorskiemu regionalizmowi „Pomerania” 
odmówi o ich publikacji. Bernard Janowicz zostawi  w swo-
ich notatkach jedn  z odpowiedzi „Pomeranii” (negatywn
oczywi cie), na wyra on  przez naszego bajkopisarza ch
publikacji jednego z opowiada  „Wszystko bez ta koza”14.

Powód odmowy publikowania gadki wyda  mi si  co 
najmniej niezrozumia y, dlatego te  postanowi am j  prze-
czyta  i dok adniej przeanalizowa .

Opowiadanie, to traktuje o ma e stwie, które hodowa o
w swoim gospodarstwie koz , ze wzgl du na mleko, któ-
re dawa a. Niestety Franc, m  Wjikci lubi  zdecydowanie 
bardziej od koziego mleka alkohol, co by o powodem wielu 
ma e skich sprzeczek.

Bernard Janowicz na pocz tku opisuje rodzin , wspomi-
na o pija stwie Franca, a potem skupia si  ju  tylko na ko-
zie. Zwraca tak e uwag , e kozie mleko jest bardzo zdrowe 
i dobre dla organizmu, pisze:

Ale Wjikci to najwiancy o to kozie mlyko sz o, bo óna 
chcia a zdrowa by , i d ugo kozie mlyko psi . Nó jó, Franc 
ty  lubi  psi , ale niy kozie mlyko11.

Ów fragment bez w tpienia pe ni zatem funkcj  eduka-
cyjn .

Pewnego dnia koza jednak przesta a dawa  mleko, po-
niewa  nadszed  dla niej czas rui. Wówczas to Wjikcia po-
stanowi a pos a  Franca do miasta, eby znalaz  dla kozy 
odpowiedniego partnera:

Moja mecka, chce do kozio ka, na niy? Jó, zara jutro 
Franca wyprawia zez mojó mecko do kozio ka, oba psiank-
nie pudzieta, na niy?12.

Pomy la am, e mo e to ten fragment wywo a  zgorsze-
nie w 1986 roku w redakcji „Pomeranii”. Dosz am jednak do 
wniosku, e nie narusza on chyba niczyjego dobrego smaku, 
poniewa adnych „ostrzejszych sformu owa ” tam nie u yto.

Wjikcia da a Francowi „z otygo”, przeznaczonego na 
znalezienie odpowiedniego koz a. Niestety, Franc pieni dze
wyda  na alkohol, a koza nie zosta a dopuszczona do koz a.

Trzy dni pó niej koza zdech a, a Wjikcia domy li a si
dlaczego. Obrazi a si  na Franca i wyrzucia a go z ma e -
skiego ó ka. Min y jednak trzy noce i Franc do ó ka nie 
wraca . St skniona m a Wjikcia w ko cu powiedzia a:

Franc! Zlyziesz ty wnet na dó , abo czy ty chcesz eby zy 
mno tak przysz o jak zez tó kozó?!

Franc zszed  na dó  i po o y  si  obok Wjikci:
Franc podskoczy , bo eszcze spa , gwizdny  sobje i zlaz 

trzepami na dó . Wzio  Wjikcia mocno pod pacha, a  si
gloka na lampsie zakolyba a i cylander zazwóni . Obadwa 
zdmuchnyli lampa, i eby sia nie st uk a, razym trzymeli: 
– Wjikcia za gloka, a Franc za cylander, i o ciamku, jak wew 
psiku szli do wyra13.

Ten fragment rzeczywi cie zawiera „ostrzejsze sformu o-
wania”, ale czy do tego stopnia, aby mia y one przeszkodzi

w publikowaniu tekstu? Czy w a nie nie taka jest kultura 
ludu? Czy ch opi w swoim zachowaniu nie byli bezpo red-
ni, czasami obsceniczni, a nawet wulgarni? Dlaczego zatem 
próbuje si  ich „na si ” ucywilizowa ? Najwy szy czas 
chyba zdecydowa , co tak naprawd  propagujemy: kultur
ludow , t  autentyczn  i prawdziw , czy kultur  wiejsk ...
Ten problem pozostawiam do rozwa enia...

(...)
W 1996 roku, Bernard Janowicz opublikowa  z „Zapi-

skach Kociewskich” kolejne ze swoich opowiada : „Z ota
tabakyra”14.  Jest to opowiadanie o wiernym s udze, któremu 
Pani obieca a z ot  tabakier  (nie podoba a jej si  bowiem jego 
stara, zniszczona, brzozowa tabakiera). Zapomnia a jednak 
o swojej obietnicy i „s u ka” jej o niej przypomnia , zarzuca-
j c tym samym, e k ama a obiecuj c z ot  tabakier . Wów-
czas to Pani ofiarowa a mu srebrn  tabakier . S uga by  jednak 
niezadowolony, poniewa  chcia  otrzyma  z ot  tabakier .

A tak historia z otej tabakiery potoczy a si  dalej:
(...) Oddaj mnie ta srybrna, a chalam ci z ota.
– Niy Pani. Co si  raz daje, to si  nie odbiyra. Ta srybrna 

ba dzie na codzia , a ta z ota na niydziela.
Pani si  rozy mnia a – Wjidza, e ty lubjisz prawda. Po-

lejcia a i chala a mu z ota tabakyra. No i mówta teraz – je 
prawda czy niy?15.

Kolejna zabawna pointa, to bardzo charakterystyczna 
cecha gadek i opowiada  Janowicza.

Ostatnim, znanym mi opowiadaniem Janowicza jest 
„Wejta, ludzie i tak gada  bandó!...”16.

Ca e to opowiadanie najlepiej streszcza jego zako czenie:
Nichdy nie by o dobrze. Jak stary jecha  na o le, to mnia

m ody jecha . Jak tan m ody jecha , to mnia  tan stary je-
cha . Jak oba na o le jecheli, to osio  mnia  za cia ko, e go 
zamanczyli. Jak oba szli psiechty za os am, to nazyweli jich 
dziwakami. Tak by o, je i ba dzie. Bo cz owiek, cho by jak 
najlepsi robji , to ludzie i tak gada  bandó17.

Wszystkie te opowiadania pe ni  funkcj  moralizatorsk ,
a tak e rozrywkow . (...). To, co najbardziej charakterystyczne 
dla tych opowiada , to niezwyk e poczucie humoru, ich mo-
ralizatorski charakter i krótkie, zwi z e, przezabawne pointy, 
które stanowi  krótkie podsumowanie ka dego z opowiada .
Efekt komizmu i autentyczno ci zostaje uzyskany nie tylko 
dzi ki poczuciu humoru autora, ale tak e dzi ki gwarze ko-
ciewskiej. Gwara kociewska dodaje im równie  autentyzmu.

Warto w wi kszym stopniu zainteresowa  si  opowiada-
niami i gadkami Janowicza. Warto te  pochyli  si  w ogóle 
nad problemem literatury ludowej (o ile jeszcze o takowej 
mo emy mówi ) i zastanowi  nad jej przysz o ci .

Bernard Janowicz by  ostatnim, autentycznym twórc
ludowym.

Przypisy:
1   Wszystkie kipki opa ki pochodz  z nieopisanych wycinków „Gaze-

ty Kociewskiej”.
2   Tam e.
3   Tam e.
4  Tam e.
5   Tam e.
6   Tam e.
7   Tam e.
8   Tam e.
9   Tam e.

10 B. Janowicz, Wszystko bez ta koza, „Zapiski Kociewskie”. 1996 
nr 4-5 s.4.

11   Tam e.
12   Tam e.
13   Tam e.
14  Bernard Janowicz, Z ota tabakyra, „Zapiski Kociewskie”. 1996 

nr 1 s. 1
15   Tam e.
16   Bernard Janowicz, Wejta, ludzie i tak gada  bandó!... „Zapiski Ko-

ciewskie”. 1995 nr 3 s. 1
17   Tam e.
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SPOD OPATY ARCHEOLOGA

Akcja pierwszej powie ci „Ziemia czeka na d o ”
dzieje si  w latach sze dziesi tych w okolicach 
Suwa k. Ekipa geologów szuka tam ropy, za

w pobli u archeolodzy prowadz  wykopaliska. Stefan, który 
przeniós  si  nie przypadkiem w te okolice, pracuje na wie-
y wiertniczej, za  Aldona, z któr  wkrótce si  spotka, jest 

zdoln  i adn  doktorantk  archeologii. Ale to nie wszystko, 
bo poznajemy tu jeszcze okolicznego gospodarza, którego 
córka studiuje stomatologi  w Bia ymstoku i zje d a na wa-
kacje zawsze na w. Jana. Zreszt  tak si  w a nie sk ada, e
to u jej rodziców ma swoj  kwater  Stefan. I jakby jeszcze 
by o tego ma o, dowiadujemy si , e przybysz z Polski pil-
nie studiuje wspomnienia swego wuja, z którymi zapozna 
si  potem bez jego wiedzy Ola.

W tków jest tutaj du o i to ró nych, ale pisarz z wielk
wpraw  wyplata z nich powie ciow  akcj , daj c sprawom 
mi osnym znaczne prawa. Otó  Stefan najpierw prze yje ero-
tyczn  przygod  z Aldon . B dzie co prawda mia a na niego 
ch  Iza, nazbyt m oda ona doktora Kotarskiego, ale jej pro-
pozycje przejd  mu mimo uszu. Zakocha si  natomiast w Oli, 
córce Supryka – gospodarza. I wtenczas t  mi o ci  powie
si  zako czy.

Poniewa  wszystko si  tu od Stefana zaczyna, wi c
okazuje si , e przyjecha  w te strony, aby rozwik a  spra-
w  stryja Leona, uznanego przez okupacyjne podziemie 
w suwalskim regionie za zdrajc . Oczywi cie pomaga mu 
w tym Ola, która podpowiada, aby uda  si  do Suwa k i tam 
w ZBOWiDzie wszystkiego si  dowiedzie . Zosta  co praw-
da zrehabilitowany, ale kiedy  nies usznie kto  go oskar y
i nie dosta  renty. Rozwi zanie zostanie jednak na naszych 
oczach utajnione i tak naprawd  niczego pewnego si  nie 
dowiemy. Ale poniewa  w a nie st d wysup uje autor tytu
tej powie ci, bo wiele trzeba tej ziemi i jej ludziom przeba-
czy  i ta „ziemia czeka na d o ”, wi c mo na si  tylko do-
my la , e w kr gu ojca Oli i jego przyjació  z wojny kryje 
si  rozwi zanie zagadki.

Powie  jest ciekawa i nie ma nu cych d u yzn. Czyni
to przeplataj ce si  ze sob  w tki, a tak e akcja bliska krymi-
na u. Bo chocia  wszystko rozpoczyna si  od pracy geologów, 
poszukuj cych na Suwalszczy nie ropy, co kojarzy si  natych-
miast z dawnym produkcyjniakiem, jest to tylko z udzenie. Ju
wkrótce bohater spotyka dziewczyn  i to obudzi u odbiorcy 
ciekawo . A potem w ramach retrospekcji przypomniana zo-
stanie ta, która go bole nie zrani a, oszukuj c perfidnie w mi-
o ci. St d jego ostro no  w zawieraniu znajomo ci i pewien 

dystans wobec Aldony. Ich spotkanie nie b dzie jednak trwa o
zbyt d ugo i natychmiast pojawi si  sprawa stryja Leona, który 

zast pi  mu po wojnie ojca i od którego otrzyma  przed mier-
ci  plik notatek, gdzie s  spisane wspomnienia z wojny.

Poznamy z nich jednak tylko pierwsz  stron , bo tutaj 
szybko wraca si  do kolejnych w tków, w tym przypadku do 
wie ej znajomo ci Stefana i Aldony. Potem przyjdzie czas 

na zapoznanie si  z gospodarzami, u których nasz bohater 
mieszka. Najpierw z gospodyni , potem z jej synem Miko-
ajem, zaocznie z córk  Ol  i wreszcie z ojcem. Poniewa

w ka dym z nowych w tków kryje si  zawsze jaka  tajem-
nicza, budz ca zainteresowanie odbiorcy, informacja, wi c
i teraz stary Supryk na pytanie Stefana o dawne okupacyj-
ne czasy powie co  o przybyszu z zewn trz, który zdradzi
i wtenczas gestapo rozbi o okoliczny ruch oporu. B dzie to 
oczywi cie korespondowa o z tre ci  wspomnie , z których 
dowiemy si  wi cej o przywódcy tej grupy, niejakim „Ziom-
ku”. Potem Supryk jeszcze powie, kto by  zdrajc , ale nie b -
dzie to nazwisko wuja stryja Leona.

Poniewa  ta sprawa zosta a ju  jakby rozwi zana, wi c
czas powróci  z okupacyjnej przesz o ci do tera niejszo-
ci, w której poznamy dalsze etapy znajomo ci Stefana 

z Aldon . Ciekawo  odbiorcy zostanie oczywi cie a  nadto 
zaspokojona. Nie tylko dlatego, e dowiemy si  teraz wiele 
o niej i jej kole ance, ale tak e o doktorze Kotarskim i jego 
onie, Izie, których mi osne zapa y b d  zapowiada y to, co 

prze yj  wkrótce w sza asie nad jeziorem. A w mi dzyczasie
b dzie cokolwiek o pracy Stefana na wiertni i zajrzymy do 
pami tnika, sk d dowiemy si  o mi o ci Leona, Ole ce, która 
swoim imieniem przypomina córk  gospodarzy naszego bo-
hatera. Powróci te  sprawa stryja Leona, gdy Supryk zwie-
rzy si  koledze, e zdrajca unikn  kary i widziano go potem 
w Warszawie. Oczywi cie z pami tnika wiemy, e to niepraw-
da, bo przecie  Leon nie zna  aresztowanego przez gestapo 
Ziomka, natomiast zdradzi  go zast pca zw cy si  Majchrzak, 
o którym te  b dzie w pami tniku i o którym wspomni Su-
pryk. Zderzenie jednak tych prawd ka e my le  o prawdzie 
ostatecznej, i to jest godne uwagi. Ponadto jawi si  tu równie
kwestia tutejszych i obcych. Jak bowiem to zazwyczaj bywa, 
gorsi s  zawsze wedle tutejszych ci ostatni i dlatego na stry-
ja Leona pad o podejrzenie. Czas jednak wiele ju  zmieni ,
a przyk adem mo e by  chocia by niemiecki profesor w obo-
zie archeologów i jego daj ca wiele do my lenia znajomo
z Aldon . Wszystko bowiem zmierza tu do finalnej maksymy 
nakazuj cej tytu em powie ci przebaczanie okupacyjnych tra-
gedii, a wpisanej przez Stefana do pami tnika jako riposta na 
s owa stryja o jego ucieczce z tych stron:

„Drogi stryju! Ja zostaj . Teraz nie trzeba przed nikim 
ucieka . Ta ziemia czeka na podanie serdecznej d oni”.

TADEUSZ LINKNER

Prozatorska twórczo
Romana Landowskiego

(cz  druga)
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lewicy. Landowski zaj  si  wydarzeniami lat 1904-1905, po-
przedzaj cymi u nas rewolucj  1905 roku, o której dotychczas 
milczano, a której to czas i ludzi opowiadali niegdy  Boles aw
Prus w „Dzieciach” i w swoich utworach Andrzej Strug6. By y
to nie tylko wydarzenia ma o znane, ale jeszcze niezbyt ch t-
nie widziane przez ówczesn  w adz . Landowski oczywi cie
podj  si  tego trudu, bo ju  w pierwszej powie ci da  si  po-
zna , e jest pisarzem od nie atwych i dra liwych tematów. 
Lecz wtenczas by o jeszcze tego niewiele, bo tylko krytyczne 
uwagi wobec ZBOWiD-u i mo e widzenie Mazur jako regio-
nu, który chocia by dlatego powinien zas ugiwa  na uwag ,
e nie tylko za okupacji mieszkali tam Niemcy.

Tematyka „Wyroku u Wszystkich wi tych” b dzie
oczywi cie inna od powie ci powojennych i tych z lat osiem-
dziesi tych. Nie tylko dlatego, e literatury pi knej nie inte-
resowa  wtenczas PPS, ale e nikomu nie przysz o do g o-
wy czyni  z partyjnej sprawy krymina u, a potem jeszcze 
wpisywa  we  mi o . Rozpoczyna si  tu wszystko jakby 
w „Beniowskim” S owackiego i zarazem w opowie ci sta-
rego s ugi z „Kordiana”, bo z romantycznej w drówki te
mamy tu troch . Lecz w tej tradycyjnej konwencji, w której 
nawet utrzymani s  g ówni bohaterowie, jest zarazem wie-
le inno ci i oryginalnych pomys ów. Najpierw z zes ania na 
Sachalinie ucieka polski rewolucjonista. Trafia do Triestu, 
potem do Wiednia i wreszcie do Krakowa. Jest wycie czony
i ci ko chory, ale za wszelk  cen  chce dotrze  do Warsza-
wy. Znajdzie si  tam w pierwszych dniach marca. Szuka go 
carska ochrana, lecz znajduje pomoc u towarzyszy z PPS-u 
i zaopiekuje si  nim wprowadzona w tajnie konspiracji dziew-
czyna, pe ni ca rol  siostry Czerwonego Krzy a. Najpierw 
dzieli ich milczenie, lecz z ka dym dniem wiedz  o sobie co-
raz wi cej. Skazani na siebie w zamkni tej przestrzeni czte-
rech cian powierzaj  sobie w asne tajemnice. Ona staje si
mu coraz bardziej oddana, on coraz cz ciej widzi w jej twa-
rzy, sylwetce i zachowaniu utracon  niegdy  Maryni .

Najpierw niewiele nam mówi  jego s owa, e zdecydowa
si  tu „wróci  i zd y  umrze ”, ale gdy zwierzy si  Joannie, 
e szuka agenta ochrany, niejakiego Z otnika vel Goldsztajna, 

wtenczas je zrozumiemy. Na Goldsztajna wydano wyrok i on 
mia  go w a nie wykona , ale zdrajca uszed mierci. Rozpozna 
go jednak, gdy Joanna opowie o niejakim Goldsztajnie, dzia-
aj cym aktywnie w warszawskiej sekcji PPS-u. B d  si  zga-

dza y pewne znacz ce szczegó y. Wszak to jemu zawdzi cza
rosyjski agent blizn  na twarzy, a koledze, z którym dokona
na zdrajc  zamachu, e kuleje. Chocia  dziewczyna nie b dzie
do tej opowie ci specjalnie przekonana, to zdecyduje si  prze-
prowadzi ledztwo na w asn  r k . Niewiele to jednak da, bo 
Goldsztajn zniknie jej za drzwiami burdelu. Gdyby mog a tam 
wej , to by aby wiadkiem jego spotkania z Gawry owem,
szefem informacji carskiej ochrany. Jest to bowiem pierwszy 
powód, dla którego Goldsztajn odwiedzi  ten przybytek. Z car-
skim podpu kownikiem spotka  si  tam, by przekazywa  mu 
informacje, a teraz wie ci o planowanej demonstracji i ukry-
waj cym si  w mie cie Sybiraku, który przed laty zamierza
go zabi . Natomiast bardziej przyziemn  przyczyn  odwiedzin 
lunaparu oka e si  oczywi cie Helcia. Lecz o tym mog  wie-
dzie  tylko odbiorcy, za  Joanna musi dalej obserwowa  swoj
ofiar . I wtedy pomaga jej przypadek. Goldsztajn przychodzi 
którego  dnia do fotografa, gdzie dziewczyna pracuje, i tak 
uda si  jej zdoby  jego zdj cie. Kiedy poka e je Sybirakowi, 
ten rozpozna na nim agenta, a wtedy i ona uwierzy. Goldsztajn 

Dzisiaj, co mo emy jedynie zawdzi cza  zawsze spra-
wiedliwemu czasowi, inaczej ju  na wiele spraw patrzymy 
i inne mamy o nich zdanie, wi c dobrze jest si  wym drza .
Lecz có  poradzi , je eli krytyczna analiza literackiego tekstu 
nieub aganie nakazuje to czyni . Zreszt , je eli si  chce, zawsze 
w ka dym utworze co  nieudanego i udanego mo na znale .
Jako e pierwsza to powie  Landowskiego, wi c nie wszystko 
mo e by  w niej udane. Nazbyt widoczne jest przeci enie jej 
tre ci prac  wedle socjalistycznych regu , elektryfikacj , po-
szukiwaniem okupacyjnych konfidentów, ZBOWiD-em czy 
sk adaniem kwiatów na grobie pomordowanych, chocia  wtedy 
rzeczywi cie tak by o. Ponadto za wiele tu wszystkiego naraz. 
Zauwa y  to ju  Henryk Panas, kiedy mówi , e za du o tego, 
„jak na jedn  ksi k . Ka dy z wymienionych problemów star-
czy by na oddzieln  powie ”4. e natomiast zdecydowa em
si  o tej powie ci mówi  i po wi ci em jej tyle czasu, to przede 
wszystkim dlatego, e jest w niej wi cej spraw godnych uwagi, 
ni  zas uguj cych na negatywn  krytyk . Najlepszym za  tego 
sprawdzianem jest, e mo na j  czyta  i budzi zainteresowanie 
podczas lektury. Chocia  mi o  nie jest tu wcale najwa niej-
sza, to zadziwia mia e jak na tamte czasy jej opowiadanie, 
oczywi cie tej mi o ci spe nionej, która zdarzy a si  Stefanowi 
z Aldon , bo romantyczne b dzie jedynie otoczenie, gdzie si
to odby o. Je eli ju  o mi o ci mowa, to interesuj ce w lektu-
rze okazuj  si  nawet jej odg osy, s yszane przez cienk cian
baraku i komentowane przez studentki. Autentyczne jest tak e
ma e stwo Izy z nazbyt wiekowym doktorem Kotarskim, je-
eli to jego studentka. Uczucie Stefana do Oli te  przekonuje, 

bo jako niezbyt mia y w tych sprawach, a ponadto zawiedzio-
ny a  dwukrotnie w mi o ci, wbrew pozorom nie oczekuje od 
kobiety inicjatywy. Oli natomiast wstydliwo  uczucia go po-
ruszy i z ni  ostatecznie zostanie. I tak powie  ta si  ko czy, 
powie  wspó czesna, chocia  si gaj ca pami ci  g ównego
bohatera i s owami pami tnika w czasy ostatniej wojny. Po-
dobnie b dzie u Landowskiego w „Powrocie do miejsc pami -
tanych”, ale o tym w nast pnej cz ci.

* * *

Wedle ustalonej na wst pie kolejno ci nale y si
teraz zaj  „Wyrokiem u Wszystkich wi tych”,
powie ci  uznan  w 1984 roku za najlepsz

w literackim konkursie Krajowej Agencji Wydawniczej, która 
ukaza a si  podobnie szybko jak pierwsza, bo te  po dwóch 
latach. Kazimierz Ko niewski, zdaj c w imieniu jury spraw
z przebiegu tego konkursu, którego rozstrzygni cie nast pi o
17 kwietnia tego roku, tak pisa  w „Tu i Teraz” o tym utworze: 
„Pierwsza – przez nikogo z jurorów niekwestionowana, za-
skakuj co dojrza a artystycznie, nowoczesna w spojrzeniu na 
histori , fabularnie ciekawa – nagroda, któr  za swoj  powie
Wyrok u Wszystkich wi tych zdoby  pan Roman Landowski 
z Tczewa by a nasz  wielk  satysfakcj ”5.

Poniewa  by a to tym razem powie  historyczna, wi c
tym bardziej powinna zas ugiwa  na uwag . Nierzadko 
si  bowiem zdarza, e pisarz decyduje si  na przekracza-
nie granic czasu, zajmuj c si  jednocze nie tera niejszo ci
i przesz o ci . Na opowiadanie historii trzeba dysponowa
odpowiednim baga em wiedzy, a bez po wi cenia temu od-
powiedniej ilo ci czasu nie da si  tego porz dnie i uczciwie 
zrobi . Landowskiemu si  to nie tylko uda o, ale zyska  jesz-
cze ogólnopolskie uznanie. Zwróci  na siebie uwag  podczas 
tak trudnego tematu konkursu ustawionego na dzieje polskiej 
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dzo odleg ej i wr cz obcej dzisiaj prawdy warta jest powie
Landowskiego lektury. Bo chocia  mamy tak inne czasy, nie 
razi w niej ani troch  partyjna tre . Jest miar  warto ci tej 
ksi ki i talentu autora, e nie poradzi  sobie z ni  czas. Mo e
tajemnica jest w tym, e gdyby zabrak o w tej powie ci mi-
osnego w tku, tak subtelnego w swej uczuciowej tre ci, e

z lirycznym mo na go tylko równa , a jednocze nie tak naj-
zwyczajniej i bez patosu opowiedzianego, to wiele ten utwór 
by straci  i szybciej by si  zestarza . Nieoboj tny zapewne jego 
aktualno ci jest równie  bliski krymina owi detektywistyczny 
i akcyjny w tek. Tak e szczypta erotyzmu i aury publicznego 
domu te  si  tu przydaje, bo wtenczas akcja, chocia  tak bar-
dzo partyjnej ideologii podporz dkowana, zyskuje naturalny 
wymiar modernistycznego ko ca wieku XIX.

G ówni bohaterowie s  ustawieni tutaj w tradycyjnym 
trójk cie: on, ona i ten trzeci, ale poniewa  jest to powie  hi-
storyczna, nie o mi osny trójk t tu chodzi, ale o ideowy. Ten 
trzeci jest zdrajc , odpowiedzialnym za tragedi  i nieszcz cie
pierwotnie kochaj cych si  bohaterów: tego pierwszego i jego 
dziewczyny. Sytuacja si  tu jednak powtarza, a raczej jest zdu-
blowana, bo Joanna zast puje po latach Maryni . I je eli nawet 
ich obecne uczucie k óci jej posta , stale obecn  w pami ci Sy-
biraka, to s  to pomimo wszystko dwa poziomy, które miesza-
j  si  tylko w majakach chorego. Niemniej jest to oryginalne, 
kiedy w wiat realnej rzeczywisto ci wkraczaj  wizyjne obrazy 
z pod wiadomo ci. Mo na by tu jeszcze pomy le , jak maj  si
postacie Joanny i Maryni w mitycznej strukturze lustra, która 
ju  nieraz zastanawia a pisarzy, znajduj c najpierw swój wyraz 
w ba niach, maj cych z mitem najwi cej wspólnego. Warto tu 
jeszcze pami ta  o szczególnym pojedynku, który rozgrywa 
si  tu mi dzy katem i ofiar . Interesuj ce w tym wszystkim 
jest to, e tutaj, niczym w lustrze, kat jest jednocze nie ofiar
za  ofiara katem. Ale to jeszcze nie koniec, bo chocia  szanse 
Sybiraka s  znikome, wszak przykuty jest chorob  do ó ka, to 
w a nie jego okazuje si  przed grobem zwyci stwo. Jego si a
woli okazuje si  tak znaczna, e znajduje wykonawc  wyro-
ku i zarazem m ciciela w postaci jakby medium ukochanej, co 
na fascynacj  tamtego czasu spirytyzmem zarazem wskazuje. 
I wtenczas sprawia to takie wra enie, jakby by o to zarazem 
zemst  za tych, którzy zgin li na zes aniu. Je eli nawet pojedy-
nek trafi  tu z powie ci historycznej, i to mo e nawet z walter-
scotycznej, to wa niejsze jest to spostrze enie, e „odbywa si
w tle i równolegle do wielkiego pojedynku historii, wydarze
na skal  narodu i spo ecze stwa”9. Symbolem wszak uciemi -
onego narodu mo e tu by  g ówny bohater tej powie ci, nie 

przypadkiem tak um czony, jak niegdy  wielu Polaków zes a-
niem, za  rol  zaborcy gra Goldsztajn.

Akcja tej powie ci dzieje si  od marca roku 1904 do mar-
ca 1905. Ko czy si  co prawda przed Wielkanoc , ale trudno 
by oby kojarzy  g ównego bohatera z Chrystusem, chocia
wskazuje na to Judaszowa posta  Goldsztajna. Je eli nawet za 
ma o tu przes anek, pozwalaj cych my le  o tej powie ci jako 
chrze cija sko mitycznej, to tego rodzaju skojarzenia i zesta-
wienia tekstowi literackiemu nigdy nie szkodz , a jedynie go 
nobilituj . Powie  ta ma oczywi cie kompozycj  zamkni t ,
odpowiedni  do opowiadanych w niej wydarze . Gdy bowiem 
wyrok na zdrajcy zostanie wykonany, Sybirak mo e wreszcie 
spokojnie umrze . Za  czyni  t  powie  artystycznie cie-
kawsz  oniryczne i somnambuliczne wizje, które nasilaj c si
z chorob  zes a ca, pozwalaj  by  odbiorcy do nich tym bar-
dziej przekonanym. Wiele mamy tu równie  skojarze , kreuj -

tymczasem organizuje skuteczn  prowokacj  na Placu Grzy-
bowskim. Demonstracja zostaje rozbita, s  zabici i ranni. Wie-
lu natomiast ukryje si  w ko ciele Wszystkich wi tych i trafi 
tam równie  Joanna, której ostatecznie uda si  uratowa .

Ona jest oczywi cie postaci  fikcyjn , ale najwa niejsze
wydarzenia s  tu autentyczne. Jak zauwa y  Wojciech Siewier-
ski, PPS-owska zbrojna manifestacja na Placu Grzybowskim, 
która rzeczywi cie odby a si  13 listopada 1904 roku, zosta-
a tu wiernie odtworzona. Podobnie jak i to, e demonstranci 

schronili si  w ko ciele Wszystkich wi tych i potem wie-
lu z nich aresztowano. Autentyczne s  te  pewne incydenty, 
a z nich chocia by ten, jak to o nierze zamiast strzela  do 
t umu oddali salw  w powietrze, czy to zdarzenie z doro k ,
której podczas strajku nie pozwolono jecha  dalej i kazano 
wysi  pasa erom. Tyle faktografii pozwoli o recenzentowi 
przed laty skonstatowa , „ e pod wzgl dem historycznym po-
wie  Landowskiego, b d ca przecie  beletrystyk , pozosta-
wia mniej niedomówie , ni  niektóre napisane w latach sie-
demdziesi tych opracowania o ambicjach naukowych, gdzie 
s owo PPS omijano tak cz sto, jak tylko to by o mo liwe”7.
Takie za  zespolenie historii z fikcj  ma jeszcze ten aspekt, e
tytu owy ko ció  Wszystkich wi tych zyskuje w tej powie ci
rang  symbolu, i to nie tylko symbolu rewolucji i patriotyczne-
go sprzeciwu wobec rosyjskiego zaborcy, „lecz tak e jest miej-
scem wi cym ze sob  losy bohaterów, które zataczaj c ko o
Czasu przecinaj  si  ponownie na stopniach tej wi tyni, aby 
tu znale  ko cowe rozwi zanie”8. Podnosi to rang  powie ci,
bo przecie  s  to kluczowe fakty w jej akcji, a poniewa  autor 
harmonijnie czy je z fikcyjnymi, wi c tym bardziej jego pi-
sarskie umiej tno ci zas uguj  na uznanie. Dope niaj  za  tej 
pochwa y piewane podczas rekolekcji parafrazy suplikacji, 
zdaj ce si  si ga  nawet w pewnych wersach granicy blu nier-
stwa, ale oddaj ce z wielk  odwag  sytuacj  ciemi onych:

W o tarzu Maria, dzi  dumna królowa
otoczona wiat ami.
Ona, ongi prostacka jak my, bia og owa,
dzi  dla azarzów plemienia
nie ma sumienia...
O Mario! Matko panów, królów i cesarzów,
zmi uj si  nad nami!

Pami taj c jednak o dalszych perypetiach bohatera, osta-
tecznie trafia on do szpitala. S  to ju  jego ostatnie dni. My-
li jednak stale o wyroku na zdrajcy. Ostatecznie wykona go 

Joanna, wywo awszy agenta, przygotowuj cego kolejn  pro-
wokacj , z ko cio a Wszystkich wi tych. Zanim to jednak 
uczyni, ods oni z twarzy woalk . Zrobi to specjalnie, bo wie, 
e jest podobna do Maryni i chcia aby Goldsztajnowi przypo-

mnie  raz jeszcze jej twarz. Chce mie  t  satysfakcj , e zdraj-
ca b dzie do ostatniej chwili przekonany, i  zabija go ta sama 
osoba, któr  zadenuncjowa  przed dwudziestu laty i uzna  za 
zmar . Wpad a za  na ten pomys , kiedy Sybirak nieraz myli
j  ze swoj  ukochan , a w szpitalu, trac c co raz przytomno ,
niemal stale z ni  jakby z Maryni  rozmawia .

Oczywi cie, gdyby Joanna go nie kocha a i gdyby nie by a
w organizacji, nie zdecydowa aby si  na ten czyn. Tu jednak 
musia a by  wierna swoim s owom. Aby uspokoi  chorego, 
powiedzia a mu kiedy  w szpitalu, e wyrok zostanie wyko-
nany. Zabijaj c agenta ochrany, czego nie uda o si  Sybirako-
wi, dowiod a, e z o powinno by  ukarane. Mo e w obecnych 
czasach to zbyt idealistyczna i wr cz nierealna maksyma, ale 
niegdy  znaczy a ona najwi cej. I chocia by dla tej tak bar-
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ycie spo eczno ci lokalnej toczy si  wspó cze nie
w ramach jednostki terytorialnej jak  jest gmina. 
Miejsce urodzenia i rodzinna gmina to „ma a ojczy-

zna”. Przyznaj  si  do niej i t skni  za ni  ludzie, których 
los rzuci  daleko od stron rodzinnych, zarówno wyniesieni 
wysoko, jak i ci, którzy w trudzie buduj  codzienn  eg-
zystencj . Autorka jest z zawodu historykiem i archiwist
i pisz c niniejsze opracowanie, daje wyraz przywi zaniu do 
rodzinnych stron.

Opracowanie nosi tytu : „Kociewska gmina Sm towo
Graniczne. Dzieje do roku 2005”. Tytu  nie wymaga uzasad-
nienia. Gmina Sm towo Graniczne jest jedn  z gmin po o-
onych na terenie Kociewia. Kociewie to nazwa terytorial-

na, która pojawi a si  w 1807 roku na okre lenie dorzecza 
Wierzycy z g ównym miastem Starogardem. Podano tylko 
ko cow  cezur  chronologiczn  opracowania, pocz tko-
wa si ga bowiem pomroki dziejów. Przedstawiono w nim 
problematyk  historyczn , gospodarcz , spo eczn , sprawy 
szkolnictwa i Ko cio a, poprzedzone charakterystyk ro-
dowiska geograficznego i prehistorii terenów Gminy. Pro-
blemy historyczne wymaga y niekiedy, dla ich zrozumienia, 
na wietlenia ogólniejszego, co te  uczyniono.

Ca e opracowanie podzielono na 12 g ównych punktów. 
W punkcie 1. scharakteryzowano po o enie, obszar i granice 
Gminy, w punkcie 2. jej rodowisko geograficzne oraz prehi-
stori , w punktach 3.- 6. histori  do roku 1920, czyli do ko ca
I wojny wiatowej i odrodzenia si  pa stwa polskiego. Opis 
uzupe nia wykaz osób poleg ych podczas wojny. Punkt 7. 
przedstawia histori  poszczególnych wsi i osad przynale -
cych do Gminy od informacji najstarszych przekazów ró-
d owych do roku 1920. Kszta towanie si  problemów o wia-
ty do 1920 roku omówiono w punkcie 8. ycie spo eczno ci
Gminy w okresie II Rzeczypospolitej (1920-1939), w nie-
zwykle trudnych latach hitlerowskiej okupacji (1939-1945) 
oraz w okresie Polski Ludowej (1945-1989) opisano w punk-
tach 9.-11. Punkt 10. uzupe niono spisem pomordowanych 
przez okupanta mieszka ców Gminy i poleg ych podczas 
II wojny wiatowej. Z o one wspó czesne problemy, któ-
re rozgrywaj  si  na naszych oczach, czyli histori  Gminy 
w okresie III Rzeczypospolitej (1989-2005), przedstawiono 
w podpunkcie 11.10. Problematyka nie jest tu opracowana 
w sposób wyczerpuj cy. Zasygnalizowano jedynie niektóre 
sprawy. Brak bowiem materia ów archiwalnych i zdystanso-
wanej oceny tego okresu. Szkolnictwo w latach 1945-2005 
uj to w podpunkcie 11.11. cznie, bez podzia u na czasy PRL 
i III Rzeczypospolitej. Opis uzupe niaj  tabelaryczne charak-
terystyki poszczególnych szkó . Publikacj  zamyka historia 
Ko cio a na ziemi sm towskiej – punkt 12. Poszczególnym 
parafiom rzymskokatolickim w: Ko cielnej Jani, Lalkowach, 
Sm towie Granicznym i Kamionce oraz gminie protestanc-
kiej w Sm towie, która prowadzi a tu dzia alno  w latach 
1900-1945, po wi cono odr bne studia, poprzedzone ogól-
n , wprowadzaj c  w temat charakterystyk  Ko cio a.

ANIELA PRZYWUSKA

Przedmowa

cych naturalnie akcj  powie ci, a wreszcie retrospekcji, dzi ki
którym utwór ten zyskuje wielowymiarowo  – w czasie i prze-
strzeni. Wydarze  te  mamy tu wiele, ale ich rola nie sprowadza 
si  jedynie do wype niania yciorysu bohaterów. Chocia  tak 
cz sto w powie ciach bywa, to s usznie o niej powiedziano, e
„Odnie  mo na wra enie, i  dzieje si  akurat odwrotnie, i e
to w a nie same pogmatwane losy trojga g ównych bohaterów 
rzuconych w wielki wir historii s u  autorowi do egzempli-
fikacji charakterystycznych postaw, wydarze  i historycznych 
prawid owo ci, które rz dz  jednostkami, cho  te przecie  je 
tworz ”10. Natomiast nie mo na si  zgodzi  z przekonaniem, 
e opowiadana tu historia Sybiraka i potem jego mi o ci do 

Joanny, bogacona i niemal sycona tak cz sto motywem zemsty, 
zosta a opowiedziana podobnie tradycyjnie jak dziewi tnasto-
wieczna opowie . Je eli nie zauwa ono tu psychodramy bo-
hatera, z jej onirycznymi i wizyjnymi kwestiami, to trudno si
takiej ocenie dziwi . Zreszt , je eli powie  ta „niekoniecznie 
stanowi  musi lektur  porywaj c ”11, to czyta  j  warto (py-
tanie tylko, gdzie jeszcze mo na j  znale , je eli ukaza a si
przed dwudziestu laty i nie mia a drugiego wydania), bo jest 
oryginalna w pomy le i bogata faktograficznie, znaj c bowiem 
pozytywistyczn  drobiazgowo  Landowskiego, mo na to 
uzna  za jej mocn  stron .

Ci g dalszy w nast pnym numerze 
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LITERACKIE AMY

To ju  trzecia ksi ka Romana Landowskiego, któ-
ra ukazuje si  po jego odej ciu. Nie ma autora, to 
nieustaj ca szkoda, bo gdyby z nami by , powie-

dzia by przynajmniej kilka zda  skromnych a m drych
o potrzebie pisania dla dzieci i m odzie y. Nigdy nie prze-
minie potrzeba uczenia, przekazywania wzorców moralnych 
i umi owania ojczyzny serdecznej, ma ej, domowej i du ej,
wszystkich nas obejmuj cej. Powiedzia by te  autor o tru-
dzie i odpowiedzialno ci pisz cego. Trzeba napisa  ba
dobrze, a nawet lepiej, bo m ody czytelnik zapami ta, mo e
i na ca e ycie, niezr czno ci i b dy. Wielka jest zatem au-
tora odpowiedzialno . A jeszcze ma zabawi  i poczuciem 
pi kna zaszczepi .

Oblekanie na nowo w s owa – wybacz Przyjacielu 
– „s awnych czynów wojowników”, czasem tylko z iskry 
rozpalanie, nowego ogniska jest robot  trudn  i niepewn ,

Opracowanie oparto na literaturze przedmiotu i ród ach
historycznych. Wykorzystano opracowania syntetyczne 
i monograficzne, s owniki biograficzne, geograficzne, publi-
kacje róde . Zapoznano si  tak e z opracowaniami arche-
ologów dotycz cymi ziemi sm towskiej. Przeprowadzono 
szerok  kwerend  materia ów przechowywanych w archi-
wach: Archiwum Pa stwowym w Gda sku, Bydgoszczy, 
Malborku, Toruniu, Archiwum G ównym Akt Dawnych 

w Warszawie, Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, archi-
wach parafii w Ko cielnej Jani, Lalkowach, Sm towie Gra-
nicznym i Kamionce. Wykorzystano równie  zbiory Mu-
zeum Archeologicznego w Gda sku. Autorka nie omawia 
szczegó owo wykorzystanej literatury i opublikowanych ró-
de , nie za cza równie  ich wykazu. Zainteresowanych od-
sy a do swojej publikacji omawiaj cej stan bada , literatur
i ród a do bada  dziejów ziemi sm towskiej zamieszczonej 
w czasopi mie Rydwan 1/2006, str. 135-141. Wykorzystane 
publikacje i ród a cytowane s  szczegó owo w przypisach 
do opracowania. Za cza jednak wykaz zespo ów archiwal-
nych, z których czerpa a informacje, gdy  w opracowaniu 
cytowa a jedynie sygnatury numeryczne archiwaliów.

Autorka ustali a, i  wiele informacji funkcjonuj cych
w obiegu, dotycz cych prehistorii, wsi, szkó , ko cio ów
i parafii na terenie Gminy, zawiera nie cis o ci i prezentuje 
nieaktualny stan wiedzy. Przede wszystkim chodzi o pra-
c  znanego popularyzatora dziejów ziemi starogardzkiej 
J. Milewskiego, „Dzieje wsi powiatu starogardzkiego” 
(1968) i autorów, którzy z tej pracy czerpali. W okresie po 
wydaniu tej ksi ki opublikowano wiele nowych róde ,
które rozszerzaj  mo liwo ci badawcze, a historycy wydali 
wiele prac, które przynios y nowe ustalenia, nowe pogl dy
oparte na naukowych metodach badawczych, a nie na legen-
dach i domniemaniach, gdy brak by o róde . Post pi y te
badania archeologiczne, przynosz c zmian  wielu pogl dów
powszechnych do lat 70. ubieg ego wieku.

Na koniec pragn  podzi kowa  uczynnym Kolegom archi-
wistom z wymienionych archiwów, ks. prof. A. Nadolnemu, 
dyrektorowi Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, kierow-
niczkom Urz dów Stanu Cywilnego w Sm towie Granicznym, 
Gniewie i Nowem, ksi om proboszczom z Ko cielnej Jani, 
Lalków, Sm towa Granicznego i Kamionki za udost pnienie
materia ów, dyrektorom Publicznych Szkó  Powszechnych 
w Kamionce, Kopytkowie i Sm towie Granicznym, za udost p-
nienie kronik szkó , panu J.M. Zieli skiemu z Kulmagi, by emu
wójtowi Gminy, za przekazane informacje i fotografie.

ANDRZEJ GRZYB

Nowe ba nie Landowskiego

lecz gdy si  powiedzie, nagrod  bywa opowie ci pami tanie
i spó niona, lecz nawet po czasie mi a pochwa a dla auto-
ra. Niewdzi cznikiem niemi ym jest ten, który prac  auto-
ra pomniejsza, uwa aj c, e tylko zebra , od nowa zapisa ,
powtórzy , a mówi c tak nieprzychylnie ten zazdro nik nie 
zdaje sobie sprawy (albo umy lnie pomniejsza godn  sza-
cunku prac ), jak  jest owe na nowo opowiadanie dawnych 
dziejów. 

W tym zbiorze, prócz znanych ba ni z „ ab dziego lotu 
Damroki” i „Jasnej i Ders awa”, znajdujemy sze  nowych, 
wszystkie poza kociewskie op otki, lecz nie Pomorze, wy-
gl daj ce. Wiedzie autor swe ba niowe opowie ci zarazem 
z bliska i z daleka, odczarowuje wiat miniony tak, aby sta
si  nam bliski i u yteczny.  

Zgromadzone w rozdziale „O uczciwo ci i podst pnych
czynach” opowie ci to by  mo e echo wakacyjnego odpo-

Aniela Przywuska, Kociewska gmina. Sm towo Graniczne. Dzie-
je do roku 2005, Stowarzyszenie „Instytut Kociewski” Starogard Gd. 
2008, form. 17 x 24,5 cm, s. 462, il., op. twarda.
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KONTERFEKTY

Roman Landowski, Gryf i Ma gorzata. Ba nie i podania nie tylko 
z Kociewia, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 2009, form. 16,5 
x 23,5 cm, s. 108, il. 

czywania nad morzem. „Upiorny aglowiec” przedstawia-
ny by  przecie  mi dzy Dar owem, Jastrowiem a  po eb
w dawnych i wspó czesnych czasach na potrzeby promocji 
turystycznej o morskim, brzegowym zbójowaniu. U Roma-
na Landowskiego ta opowiastka zyska a now , pi kn  sza-
t . Warto zwróci  uwag  na zamykaj c  wybór now  ba
o „Sprytnych pomys ach mieszczki”, która dotyczy Grudzi -
dza, uwa anego kiedy  za zawi lany kraniec kociewskiego 
regionu.

W s owie „Od autora” znajdujemy uwag  rozró niaj -
c  ba  od legend i poda  z w a ciwym zastrze eniem, e
owszem ró ni  si , ale tworz  jeden fantastyczny, z ziaren-
kiem prawdy, wiat ba ni.

Dzi kuj c wydawcom za now  ksi k  Romana Lan-
dowskiego w 750-lecie miasta Tczewa, miejmy nadziej , e
za nied ugo uka e si  nast pna, zawieraj ca „co  nowego” 
z tego, co w jego spu ci nie jeszcze nieznane czytelnikom 
pozostaje.

Ju  sam tytu U Anki i Ma ka na Kociewiu jest zach -
t . O Kociewiu ci g e jeszcze nie za wiele... Ok adka
z makami i modrakami te  kusi. Autor, Józef M. Zió -

kowski na pocz tku przypomnia , e kociewskie s ówka, s
jak rodzynki w kuchu. Ju  dawniej (w Dzienniku Ba tyckim)
publikowa  krótkie teksty – opowiastki z u yciem gwaryzmów 
zamieszczonych w moim S owniczku gwary kociewskiej. Uwa-
am, e jest to dobra i strawna forma popularyzacji. W ród

krótkich, z uproszczon  fabu  (i widocznym dydaktycznym 
przes aniem) opowiada  znajdujemy dotycz ce spraw ycia
codziennego – przygotowania posi ków (Dukane kartofle),
porz dków w domu (Z balij  do sklepu), prac na dworzu.
Wi kszo  zawiera ró norodne motywy. Jak w yciu – to co 
zwyk e miesza si  z od wi tnym (Gbury w bryczce).

Cho  nie uskrómnia sie izby skrzydlakam, do ko cio a
nie je dzi bryczkó, nie szneptuch a chusteczki higieniczne 
u ywane s , gdy sapa, to warto przypomnie  m odszym
– jak dawniej yli i mówili Kociewiacy.

S ówka z gwar kociewskich rzucaj  si  od razu w oczy, 
s  wyt uszczone i zapisane innym kolorem. Znaczenie tych 
wyrazów podawane jest w nawiasie. Podczas g o nego „czy-
tania  dzieciom” mo na znacze  nie podawa , bawi c si
w zgadywank . Cz  u ytych form to kociewskie archa-
izmy, np. bumsa (karczma), sznurówka (stanik), kornus
(wódka). Bardziej ywotne to np. plata (p yta kuchenna), 
knap (ch opak),  czy te  maj ce si  dobrze jak jo (tak).

Lepiej b dzie, je li dopiero drugie czytanie po czy si
ze zgadywaniem. Wielokrotnie przekona em si  podczas 
spotka  w szko ach, e uczniowie lubi  konkursy.

Nak ad ksi eczki nie jest zapewne tak du y, by mog a
trafi  pod wszystkie kociewskie strzechy, ale do szkolnych 
bibliotek powinna dotrze . B dzie pomocnicza w edukacji 

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

Warto zdoby  t  ksi eczk
regionalnej m odszych uczniów. Dla zach ty warto poda
par  tytu ów opowiada : Blerwy w buchcie, W kropówkach 
po chojank , O baczeniu w wigilijny wieczór, Styczniowe py-
race, Noworoczne faksy i 13 innych. Do ka dej opowiastki 
za czona jest kolorowa adna ilustracja Krystyny Dems.

Wdzi czna jestem J. Zió kowskiemu za popularyzacj
gwary w a nie w takiej formie.

Józef M. Zió kowski, U Ma ka i Andzi na Kociewiu, Wydawnictwo 
„Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2008, form. 16,5 x 23,5 cm, s. 56, il. 
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Panie Marsza ku!
Wysoki Sejmie!

W samo po udnie, dnia 18 lutego 
2009 roku, w Senacie RP zaprezento-
wano wystaw  w cyklu „Autorytety: 
Lech B dkowski”. Na 25. tablicach 
zaprezentowano drog yciow  Lecha 
B dkowskiego, od najm odszych lat 
(Toru ), poprzez bogate i ró norodne
ycie doros e, a  do mierci. Organi-

zatorem wystawy by o Europejskie 
Centrum Solidarno ci, a partnerami 
Instytut Kaszubski w Gda sku oraz 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 
Wystaw  przygotowano na pro b
Parlamentarnego Zespo u Kaszub-
skiego. Wystaw  przygotowano w 25. 
rocznic mierci Lecha B dkowskie-
go (24.02.1984 r.). Jak na profesjo-
naln  wystaw  przysta o towarzyszy
jej okoliczno ciowy katalog wydany 
przez Europejskie Centrum Solidar-
no ci pt. „Autorytety: Lech B dkow-
ski”. Wprowadzenie do katalogu oso-
bi cie napisa  premier Donald Tusk, 
a rozwini cie Pawe  Zbierski. Nadto 
Biuro Informacji Kancelarii Senatu 
udost pni o opracowanie tematyczne 
pt. „Lech B dkowski (1920-1984)”, 
zawieraj ce popularny zarys biografii. 
Jego autorem jest Robert Stawicki. Na 
s siednich stolikach, tu  przy wysta-
wie, mo na by o pobra  miesi cznik
„Pomerania” i gazet  „Dziennik Ba -
tycki”, z informacjami o yciu i zna-
czeniu Lecha B dkowskiego.

Kim by  bohater tej niepospolitej 
wystawy? Najkrócej mówi c Lech 
B dkowski by  oficerem Polskich Si
Zbrojnych na Zachodzie, Kawalerem 
orderu wojennego Virtuti Militari,  
wybitnym Pomorzaninem, cenionym 
pisarzem i publicyst , wspó twórc
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
sygnatariuszem Porozumie  Sierpnio-
wych, pierwszym Rzecznikiem Praso-
wym NSZZ „Solidarno ”, krzewicie-
lem spo ecze stwa obywatelskiego i 
prekursorem samorz dno ci. Przemo -
n  wi kszo  swojego dojrza ego ycia
sp dzi  on w Gda sku. Pogrzeb Lecha 
B dkowskiego sta  si  wielk  mani-
festacj  niezale nego spo ecze stwa

skupionego w NSZZ „Solidarno ” i 
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. 
Wart  przy trumnie Lecha B dkow-
skiego pe nili m. in. Lech Wa sa, Bro-
nis aw Geremek i Zbigniew Herbert. 

Uroczystego otwarcia wystawy 
o Lechu B dkowskim dokonali Mar-
sza ek Senatu Bogdan Borusewicz, 
Premier RP Donald Tusk i Przewod-
nicz cy Kaszubskiego Zespo u Parla-
mentarnego Kazimierz Kleina. Na t
wielk  uroczysto  przyby a rodzina 
Lecha B dkowskiego, to jest córka 
S awina Kosmulska z m em oraz 
wnuczka Mi os awa Kosmulska. W 
uroczysto ci wzi o udzia  równie
wielu pos ów i senatorów. Warto za-
uwa y , e na czas otwarcia wystawy 
o Lechu B dkowskim, zarz dzono
przerw  w obradach Senatu. Go mi
szczególnymi tej niezwyk ej wystawy 
byli tak e Prezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego Artur Jab o ski oraz 
dziesi tki animatorów ruchu kaszub-
sko-pomorskiego z Pomorza. 

Wystawa „Autorytety: Lech B d-
kowski” by a klasyczn  wystaw  „z 
kluczem”. Tego dnia wydawa o si , e
wszystkie oczy by y zwrócone – po-
przez pi kn  i szlachetn  sylwetk  Le-
cha B dkowskiego – na Pomorze! Nie 
przypadkiem na wystawie panowa
du y cisk i towarzyszy o jej ogromne 
zainteresowanie. Dawno nie widziano 
tutaj tylu przedstawicieli mediów.

       Wysoki Sejmie!

Warto te  zwróci  uwag  na wag
s ów wypowiedzianych przez persony 
otwieraj ce wystaw . Marsza ek Bog-
dan Borusewicz przywo a  wspó prac
z Lechem B dkowskim w latach 70. 
podczas tworzenia opozycji demokra-
tycznej i w czasie budowania ruchu 
„Solidarno ”. Marsza ek Senatu pod-
kre li  zaanga owanie czcigodnego 
Lecha B dkowskiego na rzecz Polski 
suwerennej i demokratycznej. Podzie-
li  si  te  osobistymi wspomnieniami. 
W okresie stanu wojennego, podczas 
ci kiej choroby Lecha B dkowskie-

go, odwiedza a go jego ona Alina 
Pienkowska, legenda „Solidarno ci”
i s u by zdrowia. Marsza ek Senatu 
zachowa  Lecha B dkowskiego we 
wdzi cznej pami ci jako powszechnie 
szanowanego intelektualist  i wycho-
wawc  niezale nej m odzie y pomor-
skiej, szczególnie z kr gów Ruchu 
M odej Polski.

Prezes Rady Ministrów by  g ów-
nym go ciem honorowym wystawy 
„Autorytety: Lech B dkowski”. W 
do  powszechnej opinii na Pomorzu 
Donald Tusk uchodzi za wychowanka 
Lecha B dkowskiego. W swoim s o-
wie premier Donald Tusk powiedzia ;
„Mia em szcz cie spotka  cz owieka,
który kiedy by a g ucha cisza, kiedy 
strach p ta  ludziom umys y i serca, 
potrafi  zabra  wyra ny, kryszta owo
brzmi cy g os w obronie niezale nego
my lenia i marze  o Polsce niepodle-
g ej”. Premier nie kry  wzruszenia i 
osobistych, bliskich zwi zków z Le-
chem B dkowskim. Podkre li , e
„warto si  by o urodzi , aby spotka  na 
swojej drodze takich ludzi”. B dkow-
skiemu zawdzi czam, nie kry  Donald 
Tusk, przebudzenia i u wiadomienie
mojej to samo ci regionalnej („jeste
Kaszeb ”). W przekonaniu premiera 
rz du RP, tacy ludzie jak Lech B d-
kowski, mog  wytycza  kierunki na-
szych dzia a  na przysz o . W tym 
kontek cie szczególnie bliska jest idea 
tworzenia silnych regionów. W opinii 
premiera Donalda Tuska Lech B d-
kowski mo e by  takim „patronem na 
nasze trudne czasy”!

Kazimierz Kleina, przewodnicz cy
Kaszubskiego Zespo u Parlamentar-
nego, z poczuciem dumy uwa a si  za 
wychowanka Lecha B dkowskiego.
Przywo a  tak e kilka wspomnie  oso-
bistych, w tym to, znamienne z ostat-
niego roku ycia Lech B dkowskiego,
kiedy to powiedzia  on, e „Donald w 
wolnej Polsce b dzie premierem”.

Panie Marsza ku!

Po  zwiedzeniu wystawy „Autory-
tety: Lech B dkowski” jej uczestnicy 

Pose  Jan Kulas z Klubu Parlamentarnego PO z o y   20 lutego br. o wiadczenie poselskie w zwi z-
ku z prezentowan  wystaw  w Senacie RP w cyklu „Autorytety: Lech B dkowski”
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udali si  na dyskusj  panelow . Przed 
jej uczestnikami postawiono trudne 
i wysokie wyzwanie, a mianowicie: 
„Aktualno  my li politycznej Le-
cha B dkowskiego. Zadania na XXI 
wiek”. Moderatorem dyskusji by
dziennikarz i biograf Lecha B dkow-
skiego, Pawe  Zbierski. Wprowadze-
niem do dyskusji panelowej by y re-
feraty cz onków Klubu Studenckiego 
„Pomorania” z Torunia:

Magdalena Rejnsz, „Lech B d-
kowski – ycie i twórczo ”

S awina Klawiter, „Lech B dkow-
ski – mistrz i wychowawca”

Maciej Narloch, „Wp yw Lecha 
B dkowskiego na kszta towanie to sa-
mo ci regionalnej”

W dyskusji panelowej wypowie-
dzieli si  parlamentarzy ci Kazimierz 
Kleina, Jan Kulas, Jaros aw Sellin i 
Jan Wyrowi ski. W otwartej dyskusji 
g os zabrali równie  Iwona Jo , Ma-
rek Adamkowicz, S awina Kosmul-
ska, Artur Jab o ski oraz z m odzie y
Mi os awa Kosmulska i Maciej Na-
rloch. Dyskusja by a nacechowana 
twórczym, dociekliwym i przyjaznym 
klimatem. Towarzyszy o jej przekona-
niem, e tak wiele jeszcze koncepcji 
Lecha B dkowskiego czeka na realiza-
cj ! Nade wszystko wyeksponowano 
uniwersalny charakter („pomorsko ”)
ruchu kaszubsko-pomorskiego, a jako 
priorytetowe zadanie na przysz o
wskazano na wizj  du ych i silnych 
regionów.  

Wysoki Sejmie! 

Wystawa „Autorytety: Lech B d-
kowski” oraz ciekawa i twórcza dys-
kusja panelowa sta y si  wielkim 
ho dem dla wybitnego Pomorzanina, 
Polaka o proeuropejskim nastawieniu, 
dla pisarza i odwa nego cz owieka
(pragmatyka o romantycznej duszy), 
cz owieka czynu i niezachwianej wiary 
– w intelektualn ywotno  m odego
pokolenia i w ...urzeczywistnienie ma-
rze  o wolnej Polsce. To by o swoiste 
wi to na cze  Lecha B dkowskiego!

Ta wystawa i dyskusja wzbudzi y du e
zainteresowanie w ród m odzie y. Po-
twierdzi  si  te  prosty i wymowny 
fakt, jak bardzo wspó czesna m odzie
potrzebuje wsparcia ze strony autory-
tetów!

Bardzo dzi kuj  za uwag !

Kilka s ów o O Europejskim Centrum Solidarno ci,
wydawcy prezentowantowanego katalogu

Europejskie Centrum Solidarn ci
jest instytucj  kultury cz c  funk-
cje naukowe, kulturalne i edukacyjne 
z nowoczesn  placówk  muzealn  oraz 
archiwum, dokumentuj cym dzia ania
ruchów demokratycznych i wolno-
ciowych w najnowszej historii Polski 

i Europy.
Akt erekcyjny Europejskiego 

Centrum Solidarno ci zosta  podpi-
sany przez szefów pa stw, rz dów i 
przywódców Unii Europejskiej, gosz-
cz cych w Gda sku w 25. rocznic
Sierpnia ‘80.

G ównymi celami Europejskiego 
Centrum Solidarno ci jest zachowa-
nie pami ci o moralnym przes aniu
Solidarno ci i twórcze przekazanie jej 
dziedzictwa przysz ym pokoleniom, 
wskazuj c jego aktualno  i uniwer-
salizm.

Pierwszemu z tych celów, retro-
spektywnemu, s u y  b dzie nowocze-
sne interaktywne  muzeum  pokazuj ce,
jak  wydarzenia, które zapocz tkowa
strajk w Stoczni Gda skiej, uruchomi y
demonta  systemu komunistycznego w 
Europie rodkowej i Wschodniej. S u-
y  mu maj  równie  multimedialne 

archiwum i biblioteka, zabezpieczaj ce
dziedzictwo Solidarno ci, dzi  rozpro-
szone, a niekiedy zaniedbane. Poprzez 
wystawy – tak e ruchome – ECS chce 
wzmacnia wiadomo  historyczn ,
która wydaje si  w Europie s abn ,
a która niezb dna jest w budowaniu 
europejskiej to samo ci.

Drugi cel, prospektywny, to prze-
niesienie dziedzictwa Solidarno ci
w przysz o . Temu edukacyjnemu 
celowi s u  warsztaty dla m odych
ludzi z Europy i seminaria dla m o-
dzie y polskiej, cykle wyk adów
i dyskusji, przygotowuje te  ofert
szkoleniow  dla nauczycieli i liderów 
samorz dowych.

Jako instytucja kultury Europejskie 
Centrum Solidarno ci kreuje wydarze-
nia kulturalne i inspiruje twórczo  ar-
tystyczn .

Europejskie Centrum Solidarno ci
to tak e o rodek naukowo-badawczy, 
zajmuj cy si  zagadnieniami wolno ci
oraz centrum wspó pracy i integracji, 
dziel cy si  dorobkiem pokojowej 
walki Solidarno ci o sprawiedliwo ,
demokracj  i prawa cz owieka z tymi, 
którzy s  ich pozbawieni.

Autorytety: Lech B dkowski, Europejskie Centrum Solidarno ci
Gda sk 2009, form. 24 x 18 cm, s. 40, il.
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W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

• Twórczo  prozatorska Romana Landowskiego (cz. III)
Tadeusza Linknera

• M towy Wielkie Tadeusza Magdziarza

• Fistulatores et Cantores Novienses Zenona Gurbady

• Piaseckie Kociewiaki (cz. III)    Jana Ejankowskiego 

• wiat który nie mo e zagin    Andrzeja Wêdzika
Z cyklu Pradzieje Kociewia

Fot. Micha  Andrearczyk

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


