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Od redaktora

Aktualny numer naszego pisma w du ej
cz ci omawia przebieg IV Kongresu Kociew-
skiego. A jakie by y jego echa mo ecie Pa stwo
przeczyta  na str. 22-26.

Gród Sambora w dniu 8 maja 2010 roku 
zainaugurowa  dzie  kociewski, podczas któ-
rego dyskutowano na temat dziedzictwa histo-
rycznego Kociewia – jako warto ci naszej ma-
ej Ojczyzny. 

Najwa niejszym punktem Kongresu by y
cztery debaty, trwaj ce po pó torej godziny ka -
da. Niestety, zbyt krótko, by przedyskutowa
ca o ciowo problematyk  poruszan  podczas 
nich. Niektóre dyskusje wymaga y wr cz kil-
kudniowych konferencji, aby dog bnie omó-
wi   temat i opracowa  za o enia. Ciekawe, ile 
z nich zostanie zrealizowanych? 

Mieszane uczucia budzi te  fakt niskiej 
frekwencji zainteresowanych sprawami Ko-
ciewia, a szczególnie nauczycieli o ciennych
powiatów. Edukacja regionalna jest dzisiaj 
taka, jacy s  nauczyciele. To oni s  kluczem 
do rozwoju wychowania regionalnego i trzeba 
im w tym pomóc poprzez stworzenie odpowied-
niego programu nauczania.

Ogólnie przebieg dnia tczewskiego mo -
na oceni  nagatywnie. Mo e przyczyn
by  zbyt krótki czas na jego przygotowanie, 
a mo e sprawy naszego regionu ma o intere-
suj  Kociewiaków. Chocia  zaprzeceniem tego 
stwierdzenia wydaje si  by  artyku  Andrzeja 
Grzyba (str. 32) napisany w zwi zku z Ko-
ciewskim Rokiem Kongresowym pt. „Jak si
ma Kociewie”, omawiaj cy dzia alno  orga-
nizacji, instytucji kultury, szkó  itp. na rzecz 
upowszechaniania kultury i warto ci regio-
nalizmu Kociewia. Z materia u tego wynika, 
e Kociewie przesz o rozbudzenie, e wiedza 

o Kociewiu i aktywno  Kociewiaków s  zna-
ne na Pomorzu, w Polsce i nie tylko.

Galeria DEBIUT
dzia aj ca w ramach                 

Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej
   Wy szej Szko y Gospodarki w Bydgoszczy 

z a p r a s z a 

do wzi cia udzia u
w konkursie plastycznym 

Serce spod strzechy

Ide  konkursu jest zwrócenie si  w kierunku Ma ych
Ojczyzn. Jego przes anie ma korespondowa  z wymoga-
mi Unii Europejskiej k ad cej nacisk na rozwój lokalnych 

spo eczno ci i ich kultur. Celem konkursu jest propagowanie 
tradycji gin cych zawodów i rzemios a ludowego oraz przy-
bli enie ich kunsztu i pi kna szerszej grupie odbiorców. 

Konkurs ma nie tylko pokazywa  pi kno prac i mistrzo-
stwo ich autorów, ma te  zwróci  uwag  odbiorców na kon-
dycj  sztuki ludowej w ró nych regionach województwa. 
Og aszaj c konkurs mamy nadziej  sk oni  m odzie  do 
kultywowania tradycji ludowej i regionalnej.

W konkursie mog  bra  udzia  uczniowie szkó  ponad-
gimnazjalnych pod opiek  nauczycieli, uczestnicy zaj
w o rodkach i domach kultury oraz prywatnych atelier, pod 
opiek  instruktorów.

Tematem konkursu s  prace plastyczne wykonane do-
woln  technik , nawi zuj ce do tradycji i kultury regionu, 
z którego pochodz .

Prace mog  by  wykonywane 
w dowolnej technice plastycznej: 

  rysunkowej (np.: o ówek, piórko, tusz, w giel, pastel); 
  graficznej (monotypia, drzeworyt, miedzioryt, akwatin-

ta, akwaforta, serigrafia);
  malarskiej (np.: tempera, akwarela, akryl, olej, malar-

stwo na szkle);
  rze biarskiej

 oraz innej pokazuj cej warsztat sztuki ludowej.

Uczestnik mo e dostarczy  dowoln  ilo  prac.
Termin nadsy ania prac up ywa  30.09. 2010 r.

Prace powinny by  czytelnie opisane (na odwrocie): 
imi  i nazwisko autora, wiek (klasa), imi  i nazwisko na-
uczyciela, pod kierunkiem, którego praca zosta a wykonana, 
nazwa i adres szko y.

Prace nale y przes a  na adres:
Wy sza Szko a Gospodarki w Bydgoszczy 

– Galeria Debiut, ul. Garbary 2, 
85-229 Bydgoszcz 

z dopiskiem – konkurs plastyczny 
„Serce spod strzechy”.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Tradycja i folklor 
w dobie wspó czesno ci” i jest cz ci  Kociewskiego Roku Kongre-
sowego 2010.
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

KRZYSZTOF F. KOWALKOWSKI

Z dziejów Obozina
c z    II

Pod pruskim panowaniem

W1772 roku I rozbiór Polski na prawie 150 lat od-
da  Pomorze pod panowanie Prus. Aby pozna
szczegó owo wszystko to, co sta o si  przed-

miotem zaboru Fryderyk II zarz dzi  sporz dzenie w latach 
1772-1773 Katastru kontrybucji Prus Królewskich. Kataster 
ten dzi  pozwala nam pozna  nazwiska wszystkich ówcze-
snych mieszka ców maj tku Obozin, ich dobytek, wielko
ziemi itp. W Obozinie (Locken) i w nale cych do maj tku
pustkowiach Jastrz bie, Janin (Janino) i Ka mierowo (Ka-
simirsdorf) mieszka o wtedy 128 osób. Sporz dzony wów-
czas kataster zosta  przepisany z r kopisu na maszynie oko o
1900 roku i z niego pochodz  poni sze informacje. Niestety, 
podczas przepisywania nazwiska mieszka ców uleg y znie-
kszta ceniu, b d  zapisane zosta y z uwzgl dnieniem nie-
mieckiej pisowni. W nawiasach podano pe ne imi  i czasami 
prawdopodobn  polsk  pisowni  nazwiska50.

W a cicielk  maj tku rycerskiego by a wdowa Sar-
tawska. Trudno powiedzie  czy nie mia a dzieci, czy te
ju  si  wyprowadzi y z maj tku, bo kataster nie wymienia 
cz onków rodziny, a jedynie mieszkaj cych w zabudowa-
niach dworskich 7 m odych parobków i 4 m ode dziew-
czyny, zapewne stanowi cych bezpo redni  s u b . Maj -
tek zajmowa  obszar 16 w ók (tj. ok. 266,6 ha). By a tu 
karczma, m yn i ku nia, zapewne nale ce tak e do niej. 
Sartawska by a w a cicielk  12 koni, 17 wo ów, 10 krów, 
9 ja ówek, 190 owiec i 3 wi . Tu trzeba wyja ni , e tak 
wilka ilo  wo ów wynika a z faktu, e to one by y wów-
czas si  poci gow  w czasie orki, a cz sto ci gn y tak e
wozy z towarami. Ko  s u y  g ównie do zaprz gu pa -
skich powozów i jazdy w siodle, cho  tak e zacz to ich 
u ywa  ju  do orki.

W Obozinie by a ju  w 1772 roku prawdopodobnie szko a,
gdy  we wsi mieszka  nauczyciel (Schulmeister) Math. Bord-
schinski (Mateusz b d  Maciej Bordzinski?). A zasad  by o
w tych czasach, e nauczyciel mieszka  w budynku szko y
albo tu  ko o niej. Nauczyciel mieszka  z on  i 2 córkami51.

Jak czytamy w Katastrze kontrybucji Prus Królewskich 
w maj tku rycerskim Obozin mieszkali (Einwohner):
1. Mich. (Micha ) Liba mieszkaj cy z on  i 1 córk . U yt-

kowa  on dla swoich potrzeb 9 mórg ziemi, mia  1 konia 
i 1 wini . Przed jego nazwiskiem zapisano Müller, co 
oznacza, e by  on m ynarzem.

2. Mich. (Micha ) Dering mieszkaj cy z on , synem 
i 1 córk . U ytkowa  on dla swoich potrzeb 6 mórg zie-
mi, mia  2 konie, 1 krow  i 1 wini . Przed jego nazwi-
skiem zapisano Krüg, co oznacza, e by  on karczma-
rzem (Krüger).

3. Wdowa (Witw.) po szewcu Patzinska (Paczy ska?)
z synem, córk  i parobkiem. U ytkowa a 6 mórg ziemi, 
mia a 2 konie, 1 krow  i 2 winie.

4. Johan Eseler mieszkaj cy z on , synem i 2 córkami.

5. Christ. Kartzinski (Krzysztof Karczy ski) mieszkaj cy
z on , synem i 2 córkami.

6. Albr. Mikofski (Albrecht-Wojciech Mikowski) z on .
7. Michael Krusa (Micha  Kruza) z on , synem i 3 córka-

mi. Mia  on 1 krow  i 2 winie.
8. Sim. (Szymon) Woiwotka z on , synem i córk . Mia  on 

3 krowy i 1 wini .
9. Gottfr. (Gottfyd) Hennig z on  córk . Przy jego nazwi-

sku zapisano Schmidt, co oznacza, e by  kowalem.
10. Casm. Lublewski (Kazimierz) z on  synem i córk .

Mia  1 krow .
11. Albrecht Demski z on  i 2 synami.
12. Anton Zielinski (Antoni Zieli ski) z on  i synem.
13. Joseph (Józef) Beka z on  i synem. Mia  on 1 wini .
14. Franz (Franciszek) Manikowski z on  i synem.
15. Lemka – krawiec (Schneider) z on .

Administratorem pustkowia Jastrz bie by  Jac. (Jakub?) 
Krusina mieszkaj cy z on . By  on w a cicielem 4 koni, 
4 wo ów, 2 krów, 3 ja ówek, 40 owiec i 2 wi . Do pomocy 
w gospodarstwie mia  m odego parobka i dziewk .

W Jastrz biu mieszkali ponadto:
1. Jacob Msta (nazwisko poprawiane r cznie i nieczytelne) 

z on  i synem.
2. Johan Zwirinski z on , synem i córk . Mia  1 wini .
3. Andr. (Andrzej) Glinka z on  i córk . Mia  1 wini .
4. I. (Ignacy?) Walbark z on  i córk . Mia  1 wini .

Administratorem pustkowia Janin (Janino) by  Mar. 
Szcz s. (Marcin Szcz sny?) mieszkaj cy z on  i córk . By
on w a cicielem 4 koni, 4 wo ów, 3 krów i 3 wi . Do pomo-
cy w gospodarstwie mia  m odego parobka i dziewk .

W Jastrz biu mieszkali ponadto:
1. Sim. Kruschewski (Szymon Kruszewski) z on  i córk .

Mieli 1 wini .
2. Laurentz (Wawrzyniec) Piotrowski z on  i córk . Mieli 

1 wini .
3. Lucas ( ukasz) Macka lub Mucha (tak poprawiono 

nazwisko). Mieszka  z on , synem i 3 córkami. Mieli 
1 wini .

4. Casm. Krusa (Kazimierz Kruza) Mieszka  z on , synem 
i córk . Mieli 2 winie.

5. Martin (Marcin) Barach – niestety, nazwisko poprawiane 
i niepewne jest jego brzmienie. Mieszka  z on  i córk .
Mieli 1 wini .

6. Mart. Camolewski (Marcin Kamolewski). Mieszka
z on  i córk . Mieli 1 wini .
Administratorem pustkowia Ka mierowo (Kasimirs-

dorf) by  Christ. (Christoper – Krzysztof) Meyer. Mieszka
z on  i synem. By  on w a cicielem 3 koni, 2 wo ów, 2 
krów, 2 ja ówek i 2 wi . Do pomocy w gospodarstwie mia
m odego parobka i dziewk .

W Jastrz biu mieszkali ponadto:
1. Mart. (Marcin) Hennick z on  i córk . Mia  1 wini .
2. Martin (Marcin) Wesolk z on . Mia  1 wini .
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Z PRZESZ O CI REGIONU

3. Gottfr. Camuscheck (Gotfryd Kamuszek) z on  i córk .
Mia  1 wini 52.
Jak wida  z powy szego opisu tylko 3 mieszka ców

u ytkowa o niewielki kawa ek ziemi, pozostali nie posia-
dali ziemi. W przewa aj cej mierze jedyny ywy inwentarz 
stanowi a winka. Zapewne chowali jaki  drób, ale kataster 
takiej informacji nie zawiera . Wi cej inwentarza posiadali 
m ynarz, karczmarz i wdowa po szewcu. Na uwag  zas ugu-
je informacja o dzieciach. Po ród 45 dzieci 16 z nich to byli 
ch opcy, a a  29 dziewczynek.

Trudno powiedzie , w którym roku w a cicielami Obozina 
zostali Narzymscy, ale musia o to nast pi  po 1780 roku. Ko-
z owski pisze, e Narzymscy byli ju  wcze niej w 1733 roku 
w a cicielami folwarku w Janinie i Ka mierowie53. By  mo e
Narzymscy administrowali b d  dzier awili cz  maj tku
Obozin zanim stali si  jego w a cicielami. Narzymskich jako 
w a cicieli Obozina w 1771 i w 1802 roku wymienia Krzepela54.
W tym miejscu nale y poda  wi cej informacji o Narzymskich, 
co pozwoli wyja ni  ich zwi zek z Obozinem. Ród wywodzi
si  z Narzymia w powiecie dzia dowskim, gdzie odnotowani 
s  w XVI wieku Jakub Narzymski o eni  si  oko o 1715 roku 
z Ann  Czapsk  z pomorskiego rodu Czapskich. W 1737 roku 
zosta  wojewod  pomorskim sprawuj c swój urz d, po czony
ze stanowiskiem starosty grodowego skarszewskiego, do 14 
czerwca 1758 roku. Najstarszy syn Jakuba i Anny – Stanis aw
– dzier awi  Szczodrowo. O eni  si  z Ró  Szubersdorf-Sar-
towsk  (Sartawsk ), która wnios a mu w posagu wie wincz
ko o Gda ska. Stanis aw otrzyma  kompleks dóbr w Obozinie 
w spadku po swym ojcu Jakubie55.

W 1780 roku, jak pisze wizytator Lucas Krzykowski, 
w Obozinie mieszka o 171 katolików i 59 akatolików, za-
pewne ewangelików. W a cicielk  by a Sartawska56. Cyto-
wana tu wizytacja przynosi wiele informacji na temat budo-
wy ko cio a w 1780 roku, dlatego warto przytoczy  w ca o ci
i w oryginale opis ko cio a sporz dzony przez wizytatora: 
Ko ció  Obozi ski z pruskiego muru wystawiony dachówk
pokryty w dobrey konserwacji zostaj cy, z którym dzwonnica 
drewniana z czona, gontami okryta, mai ca w sobie dzwo-
nów 3. W tym ko ciele dwoie drzwi na zawiasach z zamkami 
elaznymi. Posadzka ceg  wy o ona. Sufit tarcicami malo-

wanemi. ciany malowane ró nym kolorem. Chór na którym 
organki ma e. Ambona malowana. awków dla wygody ludzi 
Wro. 10. O tarzów 3. Wielki dedykowany Nays. Pannie, 2gi 
S. Micha owi, 3ci S. Janowi Ewangeli cie. Cmentarz w ko o
tego ko cio a tarcicami dobrze ogrodzony57.

W 1820 roku w Obozinie, Jastrz biu i i Janinie by o 30 
domów (zapewne tzw. czworaków). W maj tku mieszka o
324 katolików i 10 ewangelików58.

Nie ustalona zosta a data wydzier awienia przez Narzym-
skich Obozina Józefowi yskowskiemu. Wiadomo, e by  on 
dzier awc  na pewno ju  w 1849 roku i dzier awi  maj tek
przez 30 lat. W pierwszych latach p aci  on za dzier aw  4 ty-
si ce talarów, lecz ju  w 1849 roku grad zniszczy  mu zbo e,
a w 1850 zosta  skazany na 6 m-cy wi zienia za obraz  maje-
statu króla pruskiego. W czasie jego nieobecno ci maj tkiem
zarz dza  m odszy brat Józefa – Ignacy yskowski59. Ignacy 
by  ziemianinem, wzorowym gospodarzem, parlamentarzy-
st , dzia aczem spo ecznym i jak napisa  Józef Borzyszkow-
ski, pisarzem – duchowym wodzem Pomorzan w XIX w. By
on autorem m.in. podr cznika pt. Gospodarz Prus Zachod-
nich czyli poradnik gospodarski dla pomniejszych w a cicie-
li rolniczych oraz wielu innych dotycz cych rolnictwa. By
wspó twórc  pisma Nadwi lanin z dodatkiem Gospodarz. By
te  autorem poezji, a tak e przygotowa Elementarz polski60.

W 1863 roku w dobrach rycerskich Obozin mieszka o
175 osób i by a w nich szko a61. Wi cej informacji przynosi 
schematyzm diecezji che mi skiej z 1867 roku. Do katolickie-
go ko cio a filialnego w Obozinie (Locken) nale a y Obozin 
z 162 katolikami, Jastrz bie (Jastrzembie) z 47 katolikami i Ja-
nin (Janin) z 108 katolikami. Schematyzm nie wymienia Ka -
mierowa (Kazmirau), gdy  mieszkali w nim tylko ewangeli-
cy62. Ewangelicy ci swoj  parafi  mieli w Skarszewach, gdzie 
ko ció  ewangelicki istnia  od 1551 roku63. Schematyzm poda-
je, e do katolickiej szko y w Obozinie ucz szcza o 48 dzieci 
z Jastrz bia, Janina, Ka mierowa oraz z Karolewa (Carslhof)64.
Karolewo stanowi o prawdopodobnie jedn  cz  administra-
cyjn  z maj tkiem Obozin, gdy  nie jest odr bnie wymieniane 
w ród wsi nale cych do parafii. Patronem parafii by  w a ci-
ciel maj tku w Obozinie Stefan Narzymski65.

Wspomniany wcze niej Józef yskowski w Gazecie 
Toru skiej w 1867 roku zamie ci  takie oto sprostowanie: 
O wiadczam niniejszym, e podpis mój pod odezw  komi-
tetu wyborczego powiatu starogardzko-ko cierzy skiego
zalecaj cy niemieckiego kandydata X. kanonika Herzoga 
z Pelplina, dosta  si  tylko li tylko przez niebaczno  moj
i dla tego takowy wyra nie cofam. Obozin dnia 11 lutego. 
Józef yskowski66.

M. yskowska, zapewne córka zarz dcy, by a nauczy-
cielk  w maj tku Obozin. W 1875 roku zamie ci a ona 
w Gazecie Toru skiej og oszenie: Nauczycielka, Polka zdol-
na udziela  pocz tki w j zyku polskim, niemieckim, francu-
skim i muzyce, od czterech lat praktykuj ca w jednym domu, 
poszukuje innego miejsca od w. Jana roku bie . askawe
oferty uprasza si  przesy a  pod adres : M. yskowska,
obecnie w Obozinie (Locken) pr. Schöneck) West Pr.67.

Na pocz tku XIX wieku bracia Narzymscy rozebrali 
stary ko ció  i wybudowali nowy, mniejszy. Jeszcze do lat 
osiemdziesi tych XX wieku mo na by o dostrzec zarys fun-
damentów poprzedniego ko cio a68. W dniu 7 sierpnia 1866 
roku wydano w Rzymie decyzj  o ustaleniu uroczysto ci od-
pustowych w. Micha a w dniu 29 wrze nia69. W 1868 roku 
w Obozinie mieszka o 382 osób, z czego 374 katolików 
i 8 ewangelików. By o tu 35 domów70.

W 1874 roku by y prawdopodobnie jakie  problemy 
zwi zane z w asno ci  lub eksploatacj  dóbr nale cych do 
Ogi skich, skoro w a nie w tym roku zamieszczono w pra-
sie og oszenie nast puj cej tre ci: Z polecenia J. O. ksi nej
Ogi skiej z Narzymskich w Jab owie, wzywam niniejszym 
wszystkich tych, którzy roszcz  pretensje do obecnej admi-
nistracji dóbr Jab onowo, Bia ob oty, Czekanowo i Obozin, 
a eby si  z takowemi do pierwszego sierpnia r.b. pod unik-
nieniem korowodów do ni ej podpisanego rzecznika zg osili.
Brodnica, dnia 6 czerwca 1874 roku. GOERIGK, rzecznik71.

Do dóbr Obozina w 1880 roku nale a y tak e folwarki: 
Janin, Jastrz bie i Ka mierowo (Ka mirowo). Ca y klucz 
obejmowa  1532,45 ha, z czego 794,2 ha roli, 87 ha k, 54 ha 
pastwisk, 420,5 ha lasu, 17,25 ha nieu ytków, 159,5 ha wody. 
Czysty dochód z gruntu wynosi  9423 marki. Klucz obozi ski
nale a  wówczas do ksi nej Ogi skiej, za  dzier awc  klucza 
by  Steffens. W maj tku czynna by a ju  cegielnia72. Ksi na
Ogi ska posiada a tak e w tym czasie maj tek w Jab onowie
i czna powierzchnia obu maj tków wynosi a 2955,51 ha73.
W okresie tym powsta y le niczówki w Obozinie (Karole-
wie) i Jastrz biu.

Jak czytamy w s owniku geograficznym z 1888 roku klucz 
obozi ski, w sk ad którego wchodzi y folwarki Janin, Jastrz -
bie i Ka mirowo, obejmowa  1532,45 ha, z czego 794,2 ha 
roli, 87 ha k, 54 ha pastwisk, 420,5 ha lasu, 17,25 ha nieu yt-
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ków oraz 159,5 ha wody. Czysty dochód z gruntu wynosi
9423 marki74.

W 1904 roku we wsi mieszka o 133 katolików i nie usta-
lona ilo  ewangelików. Do szko y w Obozinie ucz szcza o
55 katolickich dzieci75. Wi cej informacji o maj tku w Obo-
zinie przynosi Gemeindelexkon, podaj cy dane wg stanu na 
1 grudnia 1905 roku Gutsbezirke Locken z 4 zabudowania-
mi dworskimi zajmowa  obszar 1519,2 ha. W ca ym maj tku
obejmuj cym Janin, Jastrz bie, Ka mierowo by o 47 domów 
mieszkalnych i jedna inna zamieszka a budowla, w których 
mieszka y 62 rodziny licz ce dwie i wi cej osób. Razem ma-
j tek mia  356 mieszka ców, w tym 175 m czyzn. Mieszka-
o tu 52 ewangelików mówi cych j zykiem niemieckim i 299 

katolików, z czego 264 mówi cych po polsku, 14 po niemiec-
ku i 21 w innym j zyku. Ponadto mieszka o tu 5 osób innego 
wyznania chrze cija skiego. Spo ród wszystkich wymie-
nianych mieszka ców w Janinie mieszka o 24 ewangelików 
i 153 katolików, w Jastrz biu 2 ewangelików i 12 katolików 
oraz w Ka mierowie 2 ewangelików i 17 katolików76.

W 1909 roku Locken Adl. Rittergut, czyli dobra rycerskie 
Obozin (Locken) zajmowa y obszar 1515,15 ha, z czego 760,98 
ziemi rolnej, 89,67 ha k, 55,20 ha pastwisk, 428,38 ha lasów, 

Jedna z kilku zachowanych w Obozinie poniatówek Dawny dom mieszkalny pracowników folwarku

Przypisy:
50 Kataster kontrybucji Prus Królewskich, Abt. 180,11053.
51   Tam e.
52   Tam e.
53  E. F. Koz owski, Marianna Balbina Doegrata z Narzymskich 

Ksi na Ogi ska, Sopot 2008, s. 26.
54  J. Krzepela, Rody ziem Pruskich, Kraków 1927, s. 65.
55  E. F. Koz owski, Marianna Balbina…, dz. cyt., s. 11-13.
56 Visitatio Generalis Decanatus Starogardiensis in Diecesi Pomernia 

1780, r kopis, Pelplin 1780.
57   Tam e.
58  W. Szulist, Materia y do dziejów parafii dekanatu skarszewskie-

go, w: Ko cierskie Zeszyty Muzealne 2/2008, Ko cierzyna 2008, 
s. 67.

59 Listy Ignacego yskowskiego do Wojciecha Lipskiego, w: Zapiski 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu nr 3-4, III-IV kw. 1938, s. 83-
84.

60 S ownik biograficzny Pomorza Nadwi la skiego, pod red. Z. No-
waka, suplement I, Gda sk 1998, s. 191-193.

61   W. Szulist, Materia y…, dz. cyt., s. 67.
62 Schematismus des Bisthums Culm, Pelplin 1867, s. 92-93.
63 Verzeichnis der Pfarrstellllen, Gemeinden und der Geistlichkeit 

im Bereiche der Unierten Ewangelischen Kirche in Polen, Pozna
1939, s. 31.

64 Schematismus des Bisthums Culm, Pelplin 1867, s. 93.

17,32 ha terenu zaj tego pod drogi, zabudowania i nieu yt-
ki, 163,70 ha wody. Wymieniaj c w a ciciela zapisano 
Fürstin v. Oginska auf Jablonowo, czyli ksi na Ogi ska
z Jab owa. Na terenie maj tku dzia a a cegielnia. Maj -
tek specjalizowa  si  w hodowli krów rasy holenderskiej 
i owiec77. Ksi na Ogi ska zmar a 19 kwietnia 1914 roku 
w Jab onowie i tam zosta a pochowana78.

W maj tku mieszka  w 1912 roku Alkiewicz, wymienia-
ny w tym e roku jako cz onek zwyczajny Towarzystwa Na-
ukowego w Toruniu79. Nie wykluczone, e by  on zarz dc
maj tku – albo nawet jego dzier awc . W 1923 roku, o czym 
mowa w dalszej cz ci ksi ki, osoba o nazwisku Alkiewicz 
jest wymieniana jako dzier awca.

Ksi na Ogi ska nie maj c potomków wszystkie 
swoje dobra rozdysponowa a pomi dzy kuzynów. Obo-
zin po mierci ksi nej w 1914 roku dosta  radca dr Ma-
rian Karwat, który zgodnie z poleceniem ksi nej mia
przekaza  go synom80. Tak te  si  sta o i kolejnym w a-
cicielem maj tku by  Stefan Karwat, syn Mariana i Anny 

z Piwnickich81.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

65   Tam e, s. 92.
66   Gazeta Toru ska nr 36, Toru  13 luty 1867, s. 4.
67   Gazeta Toru ska nr 69, Toru  25.03.1875, s. 4.
68   E. F. Koz owski, Marianna Balbina…, dz. cyt., s. s. 26.
69 Diecezja che mi ska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, 

s. 617.
70 S ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s o-

wia skich, tom VII, Warszawa 1888, s. 343.
71   Gazeta Toru ska, nr 132, Toru  13 czerwca 1874, s. 4.
72 Handbuch des Grundbesitzes Deutschen Reiche, I Das Königreich 

Preussen, Berlin 1880.
73 Wi ksza posiad o  ziemska w Prusach zachodnich, w: Gazeta To-

ru ska nr 10, 5 maja 1881, s. 3.
74 S ownik geograficzny… dz. cyt., s. 343.
75 Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in Pelplin 

1904, Pelplin 1904, 150-151.
76 Gemeindelexikon für das Königreich Preu en, heft II, Prowinz 

Westpreu en, Berlin 1908, s. 8-9.
77 Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Prowintz West-

preußen, Berlin 1909, s. 4-5.
78   E. F. Koz owski, Marianna Balbina…, dz. cyt., s. 76.
79   Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. XIX, Toru

1912, s. 279.
80   E. F. Koz owski, Marianna Balbina…, dz. cyt., s. 76.
81 S ownik biograficzny Pomorza Nadwi la skiego, pod red. Z. No-

waka, tom 2, Gda sk 1994, s. 361.



6 KMR

Z PRZESZ O CI REGIONU

JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy wcieleni 
do Wehrmachtu za Polsk  walczyli

c z   II

Józef Chrzanowski rodem z Piaseczna

Urodzi  si  12 pa -
dziernika 1919 
roku w Piasecz-

nie. Ojciec jego by
znanym murarzem. Na-
st pnie wraz z rodzin
zamieszka  w Tczewie 
przy ulicy Sobieskiego 
nr 37/3. Józef mia  jed-
nego brata, Jana, który 
siedem lat temu zmar
w Tczewie. 

Do momentu wciele-
nia do Wehrmachtu Józef 

Chrzanowski pracowa  w Tczewie jako palacz na parowo-
zie. Po dezercji z niemieckiego wojska wst pi  do I Dywi-
zji Pancernej gen. Stanis awa Maczka. S u y  jako sani-
tariusz w Batalionie Strzelców Flandryjskich. Bra  udzia
w wyzwoleniu Bredy 
i innych miejscowo ci na 
terenie Holandii i Nie-
miec (rejon pó nocno-za-
chodni). Po zako czeniu
wojny, wspólnie z miesz-
ka cem Piaseczna, Albi-
nem Lorbieckim, s u y
nadal w polskim wojsku 
okupacyjnym w rejonie 
B rger, Aschendorf i to 
a  do 1947 roku. Poj
za on  Niemk , jednak 
nigdy nie przyj  obywa-
telstwa niemieckiego.

W latach 80. ubie-
g ego wieku cz sto
odwiedza  Piaseczno. 
18 maja 1985 roku, ko-
rzystaj c z naszego za-
proszenia, przyby  na 
40-lecie zako czenia
wojny, kiedy to na fron-
tonie budynku O rodka
Kó ek Rolniczych (mu-
zeum) w Piasecznie zo-

sta a uroczy cie ods oni ta tablica pami tkowa ku czci 
poleg ych polskich o nierzy w latach 1939-1945, rodem 
z Piaseczna. Przekaza  wówczas piaseckiemu muzeum 
osobiste jego odznaczenia bojowe i inne militaria.

Wtedy to redaktorowi W. Szramce z „Naszej Wsi” 
powiedzia  mi dzy innymi: Jeszcze trwa a wojna, kie-
dy pochowa em kolegów: Alfonsa eglarskiego i Sta-
nis awa Jaworskiego. Do dzi  opiekuj  si  ich grobami 
i grobami innych o nierzy – Polaków (...). Potem przy-
wioz em rodzicom poleg ych ziemi  z miejsca, gdzie zgi-
n li i z miejsca spoczynku (...). Ch tnie goszcz  u siebie 
krajanów, nie tylko z Piaseczna. Przyje d aj  do mnie 
filmowcy.

Dom Józefa w Aschendorf  by  zawsze otwarty dla ro-
daków. Kiedy przed laty „Czo ówka” kr ci a film o pol-
skich pancerniakach, nie tylko udost pni  go ciom miesz-
kanie, ale je dzi  z nimi po polskich cmentarzach i by
autentycznym przewodnikiem po polach bitew.

Ja równie  go ci em u Albina Lorbieckiego w B rger 
i Józefa Chrzanowskiego w Aschendorf. Dane mi by o z o-

40. rocznica wyzwolenia Bredy przez wojsko polskie. 
Byli pancerniacy na polskim cmentarzu w Bredzie, 

a w ród nich nasz ziomek – Józef Chrzanowski
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy
na przestrzeni 

wieków
c z    II

Powstanie parafii

Powrót do dawnych wierze  poga skich i d ugotrwa-
y okres politycznej niezale no ci od w adców pia-

stowskich w wieku XI iXII nie sprzyja  utrwaleniu 
chrze cija stwa na terenie Pomorza. Dopiero ustanowienie 
diecezji w oc awskiej i nowych parafii wraz z duszpasterza-
mi t  sytuacj  diametralnie zmieni o.

W 1198 roku za o ono w Lubiszewie i w Gorz dzieju
najstarsze na ziemi tczewskiej jednostki duszpasterskie. 
Aby usprawni  dzia alno  i dotrze  do wszystkich wier-
nych, stopniowo zmniejszano okr gi pierwotnych parafii 
i tworzono nowe. Z obszaru ostatniej z wymienionych miej-
scowo ci w XIII wieku wyodr bniono parafi  subkowsk .
Kiedy dok adnie powsta a? Trudno w tej chwili to ustali .
Mo na jedynie przytoczy  argumenty zastosowane przez 
historyków. Ksi dz Stanis aw Kujot wyda  nast puj c  opi-
ni  w tej kwestii: ...pomy le  nie mo na, by j  stolica w o-
c awska dopiero po roku 1282 za o y a. Jest ona starsza, 
za o ycielem jej by  jeden z panuj cych i to w czasie, kiedy 
rzeczone maj tki jeszcze do niego nale a y, zatem najpó niej
przed rokiem 1224, w którym Radostowo ju  od cystersów 
przesz o, gdy  ksi  nie by by ludzi klasztornych do nowej 
parafii swojej w cza . Zatem ks. Kujot okre la powstanie 
parafii przed rokiem 1224. Inn  opini  wyrazi  Wies aw D u-
gok cki w monografii „Historia Tczewa”. Stwierdzi  on, e
parafie: gorz dziejsk , mi ob dzk  i subkowsk  erygowano 
w drugiej po owie XIII wieku poprzez wy czenie z tczew-
skiej i lubiszewskiej, które powsta y wcze niej.

Z powstaniem parafii wi e si  jej obszar. Na podstawie 
trzynastowiecznych wykazów mo na w miar  dok adnie usta-
li  jej zarys terytorialny, który obejmowa  nast puj ce miejsco-
wo ci: Wielka i Ma a S o ca, Radostowo, Brzu ce, Wa mierz,
Narkowy i Czarlin. ród a archiwalne z tego okresu nic nie 
donosz  o przynale no ci parafialnej do Subków takich osad, 
jak: Gniszewo, Starz cin czy Wielg owy. Dopiero wiek XVI 
precyzuje pewne zagadnienia w tym zakresie i ci le okre la
granice pomi dzy poszczególnymi parafiami, zw aszcza e
w mi dzyczasie w wieku XIII i XIV powsta y jeszcze: tczew-
ska, rajkowska, szp gawska, garecka i walichnowska.

Wraz z utworzeniem parafii przyst piono do budowy 
wi tyni. Pierwsza wzmianka na jej temat pochodzi z 1228 

roku. By a to budowla drewniana. Podczas wizytacji prze-
prowadzonej w 1301 roku biskup Gerward odnotowa  ist-
nienie ko cio a murowanego z czerwonej ceg y pod wezwa-
niem wi tego Stanis awa.

y  kwiaty na grobach o nierzy z Piaseczna i pomodli  si
za spokój ich duszy. Osobi cie bardzo to prze y em i du o
z tej podró y wynios em.

W domu Józefa Chrzanowskiego na czo owej cia-
nie wisia a polska flaga i god o, portret Jana Paw a II, 
a na rega ach by o mnóstwo polskich ksi ek i militariów. 
Niemcy z dum  mówili: Pole Józef. Histori  Ojczyzny 
i literatur  ojczyst  Józef Chrzanowski zna  znakomicie, 
mo e lepiej od niektórych Polaków. By  z krwi i ko ci
patriot .

Cz sto bywa  wraz z kolegami na polskim cmentarzu 
w Bredzie, np. w dniu 29 pa dziernika 1984 roku w 40. 
rocznic  oswobodzenia Bredy przez I Polsk  Dywizj
Pancern . Uczestnicy otrzymali wówczas z r k burmistrza 
Bredy dyplomy Honorowych Obywateli Miasta Bredy, 
a dzieci holenderskie na pami tk  przypina y im znaczek 
polskiej Dywizji Pancernej, które same z brystolu zrobi y. 
Te cenne osobiste pami tki Józef Chrzanowski przekaza
piaseckiemu muzeum.

Od lat nasz ziomek marzy  o osobistym spotkaniu 
z Janem Paw em II. Nadarzy a si  ku temu okazja podczas 
wizyty Ojca wi tego w Niemczech. Dnia 16 listopada 
1980 roku po pó nocy rusza do Osnabrück. Staje przed 
g ównym wej ciem do katedry. Jako jeden z pierwszych 
jest przed g ównym gankiem. Po mszy w. dla chorych 
rusza papieski orszak. Józef Chrzanowski (cz owiek ma-
ego wzrostu), pod splecionymi r kami ochraniarzy daje 

susa i staje przed Ojcem wi tym. Odpina p aszcz, a tam 
na piersi Matka Boska Piasecka i polska chor giewka.
Papie  stan , spojrza  na Józefa i rzek : T  Matk  Bosk
koronowa em. Przytuli  naszego ziomka, na czole uczy-
ni  znak krzy a.

Wieczorem s siad (Niemiec) przynosi gazet  „Die 
Welt”, a tam wielki artyku : Polski Józef u Papie a. W ar-
tykule autor wspomnia  o Matce Boskiej Piaseckiej. 

Jego osobiste marzenia si  spe ni y.
W pe ni doceni y jego patriotyczn  postaw  na ob-

czy nie polskie w adze w Warszawie, gdy przyzna y mu 
z oty medal Opiekuna Miejsc Pami ci Narodowej, który 
w mojej obecno ci koledze Józefowi wr czy  wojewoda 
gda ski.

W wy ej cytowanym artykule Józef Chrzanowski 
w Piasecznie powiedzia : Lubi  do Piaseczna przyje d a ,
chocia  nikogo z rodziny tutaj nie mam, ale s  koledzy, 
a z nimi zawsze mam tematy do rozmowy. My l , e nied u-
go i ja tutaj powróc , bo w Piasecznie jest moje prawdziwe 
miejsce.

Wyruszy ..., lecz nie dotar . Tak bardzo pragn  spo-
cz  na piaseckim cmentarzu. Czasami powtarza : Tu 
si  urodzi em, tu zosta em ochrzczony, tu spoczn ...

Wierz , e jest w ród nas mieszka ców Piaseczna 
i Tczewa.

ród a:
Pami tkowe osobiste zdj cia z B rger i Aschendorf (lipiec – sier-

pie  1983).
J. Ejankowski, Przywróci  pami ci, „Kociewski Magazyn Regio-

nalny” nr 4 1987, s. 56-61.
J. Ejankowski, Cudowne spotkanie, „Nowiny Gniewskie” 

nr 6/2005, s. 20. 

WALCZYLI ZA POLSK
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Gdy powsta a parafia i ko ció  mianowano równie
duszpasterzy, którzy uzyskali odpowiednie uposa enie.
W przywileju lokacyjnym z 1301 roku umieszczono zapis 
o tym, e biskup Gerward przekaza  zarz dcy parafii cztery 
w óki ziemi. Ka dy u ytkownik gruntów w ramach dziesi -
ciny zwanej messekorum lub tatzen, a w okresie pó niej-
szym okre lanej jako meszne, mia  przekaza tamtejszemu
plebanowi z ka dej w óki pó  miary yta i pó  miary owsa 
w dzie w. Marcina prawem miar mszalnych ka dego roku
(...cui rektori coloni de quolibet menso dimidiam mensuram 
siliginis et dimidiam mensorum in die beati Martini iure 
mensurarum missalium annis singulis solvere tenebuntur...).

Na mocy ugody zawartej w przeddzie  Wniebowzi cia
Naj wi tszej Maryi Panny w 1301 roku pomi dzy biskupem 
Gerwardem i opatem pelpli skim Redygerem, ten pierwszy 
mia  otrzyma  wie  Brze no i Radostowo w zamian za po-
bieranie dziesi ciny ze wsi opactwa oliwskiego. Ponadto za 
tzw. „tac ” z Brze na mia  przekaza  proboszczom subkow-
skim rocznie 100 florenów gda skiej monety i jedn  beczk
piwa z zamku biskupiego. Niestety, ci ostatni mieli proble-
my z wyegzekwowaniem powy szej nale no ci i prowadzili 
bezskuteczne spory z biskupami. Natomiast zakres posiad o-
ci biskupich uleg  rozszerzeniu tylko w przypadku Brze na.

Radostowo nadal pozosta o w asno ci  cystersów oliwskich, 
a  do sekularyzacji zakonu. Porozumienie dostojników ko-
cielnych tylko cz ciowo wesz o w ycie, a sukces by  po-
owiczny dla biskupów w oc awskich.

Opiek  duszpastersk  parafi  obj to od momentu jej po-
wstania, ale dopiero w wieku XIV pojawiaj  si  pierwsze 
wzmianki na temat proboszczów subkowskich. W 1309 roku 
t  funkcj  pe ni  Jan. By  on zarazem dziekanem tczewskim. 
Na dokumencie dla klasztoru oliwskiego widnieje jego pod-
pis. Z innego zupe nie powodu ten sam kap an wyst pi  pod 
wymienion  wcze niej dat  roczn .

Jeszcze raz parafia subkowska zosta a wymieniona 
w wykazie dotycz cym p atno ci dziesi cin papieskich, czy-
li „ wi topietrza” z lat 1325-1327.

Rodowód parafii subkowskiej jest d ugi i si ga wieku 
XIII. Przytoczone fakty s  tego dowodem i wiadcz  o wie-
lowiekowej kontynuacji wdra ania wiary chrze cija skiej
w oparciu o przedstawione w tym miejscu ród a archiwalne.

Pod krzy ackimi rz dami

Ziemia gniewska by a pierwszym obszarem na lewym 
brzegu Wis y opanowanym przez zakon krzy acki.
Ten nabytek nie zaspokoi  ich aspiracji terytorial-

nych i w dalszym ci gu d yli do powi kszenia swego stanu 
posiadania o nowe s siednie prowincje.

Trudna sytuacja ówczesnego w adcy Pomorza ksi -
cia W adys awa okietka stworzy a korzystne pod o e do 
rozwini cia ekspansji pa stwa krzy ackiego. W roku 1308 
w obliczu ataku wojsk brandenburskich Polacy poprosili 
Krzy aków o udzielenie pomocy zbrojnej. Propozycja zo-
sta a ch tnie przez nich przyj ta i konsekwentnie dzia aj cy
rycerze spod znaku czarnego krzy a wyparli oddzia y bran-
denburskie, a pó niej realizowali ju  swoj  w asn  polityk
zmierzaj c  do opanowania ca ego Pomorza. W pierwszym 
etapie 13 XI 1308 roku zdobyli Gda sk i dokonali rzezi jego 
mieszka ców. Natychmiast ruszyli w gór  Wis y. Najbli -
szym grodem obsadzonym przez polsk  za og  by  Tczew, 
który bardzo szybko zaj to po krótkotrwa ym oporze. Fakt 
ten mia  miejsce prawdopodobnie 15 listopada.

W walkach o Tczew po stronie polskiej wzi  udzia  w a-
ciciel Swaro yna, rycerz Henryk Zwadejewicz i wtedy za-

pewne trafi  do niewoli krzy ackiej. Zaci gn  on po yczk
u zakonników oliwskich na hipotek  m yna na rzece Szp -
gawie. Kredyt wynosi  9 grzywien, a skala oprocentowania 
rocznego mia a warto  jednej grzywny. Powy sz  transakcj
finansow  zawar , aby nie straci  w asnej, jak te  i synowca 
wsi oraz dla wykupienia siebie z niewoli. Tre  powy szego
kontraktu zosta a zawarta w dokumencie wystawionym 6 III 
1309 roku w Radostowie przez opata pelpli skiego, komtura 
joannitów z Lubiszewa i Jana, plebana z Subków. Zatem pod 
t  sama dat  roczn  po raz drugi pojawia si  w dokumentach 
osoba proboszcza subkowskiego. Dla przypomnienia, wcze-
niej zosta  on wymieniony w poprzednim rozdziale przy 

okazji dokumentu wystawionego dla klasztoru oliwskiego.
Po zdobyciu Tczewa ekspansja Krzy aków trwa a

w dalszym ci gu i zako czy a si  opanowaniem ca ego Po-
morza Gda skiego w 1309 roku. W okresie pó niejszym
wprowadzili oni sprawnie dzia aj cy aparat administracyj-
ny, zarz dzaj cy odpowiednimi okr gami terytorialnymi. 
W latach dwudziestych XIV wieku ustanowiono stanowisko 
wójta tczewskiego, który mia  sw  siedzib  w Sobowidzu. 
Podlega y jemu okr gi: sobowidzki, kiszewski, ko cierski,
nowski i skarszewski. Wójtostwo tczewskie wchodzi o
w sk ad komturii malborskiej. Uk ad administracyjnego po-
dzia u przedstawiony w takiej formie istnia  niezmiennie a
do roku 1466. W obr bie wymienionych jednostek i okr gu
sobowidzkiego znajdowa y si  Subkowy. Od po udnia gra-
niczy y one z komturstwem gniewskim.

Pomorze od czono od Polski na okres 158 lat. Pomi-
mo rozdzielno ci politycznej i gospodarczej, zachowa a si
w dalszym ci gu zale no  ko cielna. W zwi zku ze zmian
granic pa stwowych archidiakonat pomorski jurysdykcyjnie 
nadal podlega  diecezji w oc awskiej. Poza tym ko ció  by
nie tylko najwi kszym, ale te  najbardziej zwi zanym z Pol-
sk  posiadaczem ziemskim w opanowanej przez zakon cz -
ci Pomorza. Duchowni brali udzia  w procesach pomi dzy

dwoma pa stwami, zajmuj c g ównie propolskie stanowi-
sko. Istotne zarzewie konfliktu le a o w pobieranym przez 
Ko ció wi topietrzu, dotyczy o to równie  dziesi cin.
Krzy acy dali zamiany dziesi ciny snopowej na bardziej 
korzystny dla siebie rycza t pieni ny. Ponadto utrudniali jej 
pobór oraz konfiskowali i pustoszyli biskupie maj tki na Po-
morzu. Prze om i za agodzenie sytuacji konfliktowej nast -
pi o w wyniku zawarcia uk adu w Toruniu 24 IX 1330 roku 
mi dzy biskupem Maciejem a wielkim mistrzem Wernerem 
von Orselna. Dotychczasow  dziesi cin  snopow  zamie-
niono we wsiach prawa niemieckiego na rycza t pieni ny
w wysoko ci trzech skojców od ana. Wsie na prawie pol-
skim pozosta y przy dawnej formie wiadcze . W zamian za 
to biskup uzyska  zwrot zagarni tych maj tków ziemskich 
i gwarancj  ich nietykalno ci ze strony krzy ackiej. Nie-
korzystny dla diecezji uk ad wszed  w ycie pomimo prób 
przesuni cia w czasie jego postanowie .

Baga  tragicznych do wiadcze  dotkn  diecezj  w o-
c awsk . Przedstawiony scenariusz wydarze  odzwiercie-
dla aktualn  rzeczywisto , gdzie Krzy acy okazali si
nieskorymi do kompromisu i negocjacji przeciwnikami. 
Dyplomacja, szanta , intryga oraz or  w d oniach braci 
zakonnych by y skuteczn  broni , któr  niszczyli swych 
adwersarzy. Owszem u ycie tych e rodków gwaranto-
wa o niezwyk  skuteczno , ale z etyk  nie mia y one nic 
wspólnego.
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Joannici z Lubiszewa

Whistorii Polski z  s aw  zyska  zakon Krzy a-
ków, joannici natomiast cieszyli si  wi ksz
popularno ci . Styczno  z nimi nie oznacza a

jednak bezkonfliktowych kontaktów, na które nara eni byli 
ich s siedzi. O tym przekonali si  na w asnej skórze w XIV 
wieku mieszka cy Subków. Dla zobrazowania post powa-
nia „subtelnych zakonników” przybli one zostan  fakty hi-
storyczne z przesz o ci.

Po zaj ciu Ziemi wi tej w adcy chrze cija scy utwo-
rzyli Królestwo Jerozolimskie. Terytorium owego pa stwa,
a przede wszystkim Grób Pa ski by  licznie nawiedzany 
przez pielgrzymów z Europy. Aby zapewni  im bezpiecze -
stwo w drodze i pomoc medyczn  budowano szpitale wraz 
z zapleczem oraz ko cio y. T  funkcj  pe ni  m.in. Zakon 
Braci Szpitalnych w. Jana Jerozolimskiego, czyli tzw. jo-
annici. Zakon powsta  w drugiej po owie XI wieku. W 1198 
roku nadano mu struktur  organizacji o charakterze szpital-
nym, maj c  na celu udzielenie pomocy chorym, ubogim 
i pielgrzymom. Pó niej wprowadzono klas  rycerzy, którzy 
sk adali luby zakonne. Ich zadaniem by a zbrojna walka 
z muzu manami w obronie chrze cija skich pielgrzymów. 
Królestwo Jerozolimskie stanowi o g ówny teren dzia a
szpitalników, a  do ich ca kowitego wyparcia przez muzu -
manów. W 1291 roku joannici udali si  na Cypr, a w 1310 
roku zdobyli wysp  Rodos. Dwa wieki pó niej zmuszeni zo-
stali przez Turków do opuszczenia jej terytorium i w 1530 
roku osiedlili si  na Malcie. W mi dzyczasie na przestrze-
ni wieków w wyniku darowizn otrzymali liczne nadania 
w obr bie poszczególnych pa stw europejskich, dzi ki cze-
mu wyodr bnione enklawy terytorialne utworzy y joannic-
kie jednostki administracyjne zwane baliwatami.

Na ziemi pomorskiej joannici po raz pierwszy pojawi-
li si  w Starogardzie i w Skarszewach. Te miejscowo ci
w 1198 roku ofiarowa  im ksi  Grzymis aw. Podobne nada-
nie odno nie Lubiszewa otrzymali od ksi cia Sambora II 
w 1253 roku. Ju  wcze niej na dworze wymienionego w ad-
cy pe nili rozmaite funkcje, a przed 1238 rokiem urz dzili
w Lubiszewie baliwat i zbudowali szpital, który sta  obok 
zamku Sambora.

Krótki rys historyczny zakonu joannitów przedstawio-
ny w tym miejscu w w skim tylko zakresie opisuje genez
powstania i egzystencji struktury organizacyjnej, która ode-
gra a znacz c  rol  w Europie. Jednak e w przypadku Polski 
sytuacja by a odmienna. Nieliczne posiad o ci rozrzucone 
w ró nych zak tkach kraju oraz ma a liczba joannitów sta-
nowi y pod o e takiego stanu rzeczy. W pewnych okresach 
czasowych s siedztwo z nimi bywa o dokuczliwe, o czym 
przekonali si  biskupi w oc awscy. Pierwsza skarga dotyczy-
a zaboru dziesi cin i innych rzeczy, które nale a y do die-

cezji. Papie  Miko aj IV w dokumencie z 22 IX 1289 roku 
poleci  biskupowi pozna skiemu Janowi oraz archidiakono-
wi i prepozytowi jego kapitu y katedralnej, aby rozpatrzyli 
wniosek i og osili wyrok w sprawie oskar enia z o onego
przez biskupa w oc awskiego Wis awa przeciwko komturo-
wi joannitów z Lubiszewa, Janowi. Nieco pó niej 26 VIII 
1290 roku zapad  w Gnie nie wyrok s dowy korzystny dla 
biskupa w oc awskiego, któremu przyznano dziesi ciny ze 
wsi joannickich oraz zwrot kosztów s dowych.

Ponowny zatarg mia  miejsce trzydzie ci lat pó niej,
bowiem joannici nie ui cili dziesi ciny za wsi: Lubiszewo, 
Rytoszyn, Czarnocin, Równino i Komorowo oraz wyrz -

dzili wiele innych szkód gospodarczych w posiad o ciach
biskupa Gerwarda. Aby roztrzygn  konflikt, papie  Jan 
XXII wyznaczy  s dziów w osobach: arcybiskupa gnie -
nie skiego Janis awa, biskupa pozna skiego Domarata 
i dziekana gnie nie skiego Miko aja. Poprzez rektorów ko-
cio ów: Alberta z Lignowów i Teodoryka z Garcza kazali 

w dokumencie wystawionym 27 V 1320 roku w Brze ciu
og osi  i skaza  joannitów na ekskomunik  za niepos usze -
stwo. Kolejny dokument z 16 VI 1320 roku zawiera wykaz 
tych samych osób, co poprzedni i jest w nim wezwanie 
o konieczno ci zastosowania si  do polece  papie a i napra-
wienia krzywd wyrz dzonych biskupowi Gerwardowi. S -
dziowie papiescy 26 II 1321 roku wezwali poprzez probosz-
czów parafii Gniew i Rajkowy komtura i braci z Lubiszewa 
do stawienia si  na przewód s dowy do Brze cia 2 kwietnia. 
W mi dzyczasie joannici nie zwrócili dziesi cin, ale wyrz -
dzili dodatkowe krzywdy materialne i personalne, niszcz c
wsie biskupie: Subkowy, Mi ob dz, Malenin, Mie cin, Giem-
lice i Godziszewo. Ponadto nie stawili si  na dwa terminy s -
dowe. Wobec powy szego faktu s dziowie wydali zaoczny 
wyrok 29 V 1321 roku i przyznali biskupowi Gerwardowi 
posiad o ci zakonne w Zbl gu i Niemojewie na Kujawach 
oraz w Zago ciu w diecezji krakowskiej jako cz ciow
rekompensat  za wszelkie szkody przez nich wyrz dzone.
Dzie  5 VIII 1321 roku wyznaczono jako termin przybycia 
komandora i braci joannitów z lubiszewskiego klasztoru do 
Poznania w celu wys uchania wyroku ju  uprzednio wyda-
nego. Ponadto po zniszczeniu przez joannitów wsi Subkowy 
i osiemnastu innych, biskup Gerward odwo a  si  do opinii 
publicznej w dokumencie wystawionym 3 VIII 1321 roku 
w Raci ku.

Pomimo korzystnego wyroku biskupi w oc awscy przy-
najmniej do roku 1324 nie otrzymali wspomnianych wcze-
niej posiad o ci na Kujawach i w ziemi krakowskiej. Wobec 

powy szego faktu s dziowie papiescy nakazali joannitom 
z Lubiszewa zwrot biskupowi Maciejowi z Go a czy nast -
puj cych wsi: Niemojewo w parafii Góra pod Inowroc a-
wiem i Zbl g w parafii Osi ciny. Na o yli ekskomunik  na 
winowajców, zw aszcza na mieszczanina inowroc awskie-
go Gerwina, którzy dewastowali te miejscowo ci, a przede 
wszystkim Niemojewo.

By y to ostatnie dokumenty procesów s dowych bi-
skupów w oc awskich z joannitami z Lubiszewa. Kilka lat 
pó niej w 1330 roku, kiedy zawarto ugod  pomi dzy bisku-
pem Maciejem z Go a czy a wielkim mistrzem krzy ackim
Wernerem von Orselnem, stwierdzono, e wszelkie preten-
sje zwa nionych stron zosta y uregulowane. Oznacza o to 
podporz dkowanie si  joannitów wyrokowi s dziowskiemu.
Potwierdzenie tego faktu znajduje si  w o wiadczeniu wyda-
nym w 1337 roku przez biskupa p ockiego Klemensa Pierz-
cha . Stwierdzi , e s ysza  on o tym od swego poprzednika 
Floriana i ogl da  dokument z 1330 roku wspó piecz towa-
ny przez biskupa che mi skiego Ottona.

W 1370 roku Krzy acy wykupili od joannitów Lubi-
szewo. W ponad stuletniej historii stosunki z nimi uk ada y
si  ró nie. Niejednokrotnie dochodzi o do sytuacji konflik-
towych, a wówczas stron  pokrzywdzon  byli biskupi w o-
c awscy, o czym ju  wcze niej wspominano. Ze wzgl du na 
bliskie s siedztwo joannitów dotkliwie odczu y to Subkowy, 
gdy  niszczono wszelkie dobra materialne. Obecnie trud-
no jest okre li  list  szkód, jakie w owym czasie ponie li
mieszka cy tej miejscowo ci.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Na po udnie od niewielkiego miasteczka Gniew, znaj-
duje si  oddalona o 5 km malowniczo po o ona wie
Tymawa. Ka dy zapewne, kto chocia  raz przez ni

przeje d a  (pod aj c chocia by z Gniewu do Opalenia) za-
uroczy  si  jej przepi knym „bajkowym” krajobrazem. Wiado-
me jest z lokalnej regionalnej historii i nie tylko, e w Tymawie 
przebywali na prze omie lat 20. i 30. XIII w. rycerze z hiszpa -
skiego Zakonu Calatrava – zwani w Polsce kalatrawensami. 

Mo na powiedzie , e historia ich krótkiego pobytu 
w Tymawie jest niezwyk a, osobliwa, w ko cu – zagadkowa. 
Niezwyk a, gdy  ju  na wst pie uderza historyka sk pa ilo
róde  na ich temat1, osobliwa, gdy  Tymawa stanowi a najda-

lej na pó noc Europy wysuni t  placówk  kalatrawensów, za-
gadkowa ze wzgl du na krótki czas pobytu rycerzy zakonnych 
w Tymawie. Problem pojawienia si  kalatrawensów w Tyma-
wie od stuleci nurtowa  historyków, poczynaj c od Romualda 
Frydrychowicza2, ko cz c na Gerardzie Labudzie3, Edwar-
dzie Rymarze4 czy Marii Starnawskiej5. Zawsze przewija o si
w ich pracach podstawowe pytanie – jak przedstawiciele tego
zakonu znale li si  na Pomorzu Gda skim w Tymawie, kto ich 
sprowadzi , jaki by  ich cel przebywania – w a nie tam. 

Zanim spróbujemy odpowiedzie  na zasygnalizowane 
powy ej pytania, rzu my nieco wiat a na rys historyczny 
tego  rycerskiego zakonu. Zakon Calatrava (jeden z pierw-
szych hiszpa skich zakonów rycerskich) powsta  w ogarni -
tej wojn  z Maurami (rekonkwist ) Kastylii. Za o ono go 
w 1158 r., z inicjatywy cysterskich mnichów z nawarskiego 
opactwa Santa Maria de Fitero w wysuni tej na po udnie od 
Toledo (ok. 90 km) twierdzy Calatrava la Vieja6 – maj cej
broni  dost pu do Toledo przed nag ymi atakami Maurów7.

Po mierci w 1164 r. g ównego inicjatora obrony twier-
dzy Calatrava, cystersa Rajmunda z Fitero, nast pi  roz am
w ród za ogi twierdzy. Cysterscy mnisi, nie uznaj c wybra-
nego przez obro ców nowego mistrza, niejakiego Don Garcí ,
odeszli z powrotem do swego klasztoru w Fitero. Pozostaj cy
w twierdzy obro cy: rycerze i ochotnicy wys ali natomiast 
list do cysterskiego opactwa w Cîteaux, z pro b  o przyj cia
za ogi z Calatravy w szeregi cysterskich mnichów jako kon-
fratrów. W odpowiedzi opat Cîteaux Gilbert 14.09.1164 r. 
wyrazi  zgod  na przyj cie obro ców z Calatravy w szeregi 
cysterskie jako braci pe noprawnych z pochwalnymi s owami:
i  rycerze z Calatravy s  nie o nierzami ludzi lecz o nierzami
Boga. Natomiast 26.09.1164 r. ówczesny papie  Aleksander III 
oficjalnie zatwierdzi  bractwo z twierdzy Calatrava jako nowy 
zakon rycerski, oparty na regule cysterskiej poszerzonej 
o obowi zek walki z niewiernymi8.

Powstanie Zakonu z Calatravy nie by o pojedynczym 
epizodem, wr cz przeciwnie zapocz tkowa o ono w pew-
nym sensie tworzenie innych podobnych tego typu zakonów 
na terytorium poszczególnych królestw Hiszpanii czy Portu-
galii. Wspomnie  wypada tu m.in. o Zakonie w. Juliana de 
Pereiro (za o onym w latach 60. XII w.), który od XIII w., 
po przeniesieniu swej siedziby do zamku Alcántara nad rze-
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k  Tajo, przybra  nazw  Zakonu z Alc ntary, czy o Zakonie 
w. Jakuba od Miecza (zakon Santiago) powsta ym w 1175 r. 

z inicjatywy papieskiej, ochraniaj cym pielgrzymów zmie-
rzaj cych do s ynnego sanktuarium Santiago de Campostel-
la w Galicji, czy te  o portugalskich braciach z Avis(!)9.

Powstanie Zakonu Calatrava na gruncie cysterskim spo-
wodowa o jednak pewne spory kompetencyjne w zakonie, 
gdy  bulla papie a Aleksandra III z 1164 r. zatwierdzaj ca
nowy zakon rycerski nie precyzowa a dok adnie zwi zków
kalatrawensów z cystersami. St d dochodzi o pomi dzy tymi 
zakonami do nieporozumie  i niejasno ci, g ównie na tle kom-
petencyjnym10. Dlatego te  w 1187 r. Zakon Calatrava zosta
za obopólnym porozumieniem administracyjnie i organiza-
cyjnie podporz dkowany cysterskiej kapitule generalnej we 
francuskim Morimond. Porozumienie to zatwierdzi  równie
ówczesny papie  Innocenty III w 1199 r. W ten sposób Cala-
trava la Vieja sta a si  fili  opactwa Morimond oraz zacz a
nale e  do tzw. morimondzkiej linii jej klasztorów (fakt ten 
b dzie mia  znaczenie dla omawianego tu tematu). 

Charakter wewn trzny zakonu, nie odbiega  od innych 
redniowiecznych zakonów rycerskich. Na czele sta  wielki 

mistrz (maestro) zasiadaj cy równie  w cysterskiej kapitule 
generalnej w Morimondzie, za nim znajdowa  si  wielki kom-
tur (comendador mayor), nast pnie kasztelan (clavero). Za-
kon w swej strukturze wewn trznej podzielony by  natomiast 
na dwie grupy: rycerzy (milites caballeros) bior cych udzia
w walce, ubranych w habit koloru bia ego z naszytym od oko-
o 1397 r. na ramieniu czerwonym krzy em liliowym (zob. 

ryc. 1) skróconym do po owy, by u atwi  jazd  konn  i wal-
k , do której wk adali czarn  zbroj . Drug  grup  stanowili 
natomiast bracia (freiles clerigos), którym przewodzi  cyster-
ski przeor z Morimond. Ubrani byli oni w cysterski habit ko-
loru bia ego, potem szarego, prowadzili ycie kontemplacyjne 
w Calatravie, modl c si  o pomy lno  braci rycerzy w walce11.

Wskutek tocz cej si rekonkwisty, Zakon Calatrava, wal-
cz c aktywnie u boku królów Kastylii, szczególnie Alfonsa 
VIII (1158-1214) i Ferdynanda III (1217-1252), stawa  si  kró-
lewskim ramieniem zbrojnym. Za pomoc w walce przeciwko 
Maurom zakon otrzyma  z aski królewskiej szereg zdobytych 
zamków i miast, g ównie na terytorium Kastylii, by sprawowa
w nich funkcj  gospodarcz  i obronn , np. Alarcos, Caracuel 
w 1187 r., Malagón 
w 1188 r., Almaquery 
w 1175 r. oraz twier-
dz  Maqueda w 1177 r. 
Ponadto kalatrawensi
otrzymali liczne dobra 
ziemskie i kopalnie, 
np. o owiu w Chillon 
k. Almadén. Oprócz tego 
przypada a im dziesi ta
cz upów wojennych 
zdobytych na Maurach ryc. 1
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oraz prawo zak adania na swym pozyskanym terytorium ko-
cio ów i kaplic12.

Wspomnie  trzeba równie , e zakon na skutek przedsi -
wzi  militarnych rozwija  na swym podleg ym terenie licz-
n  sie  komandorii spe niaj cych funkcj  fortów, w których 
przebywa o dwunastu rycerzy i kapelan. Pierwsz  tego typu 
komandori  utworzyli kalatrawensi w 1179 r. (w celach obron-
nych przed Maurami) w Alca iz na terytorium Aragonii13.

Wielkim regresem dla Zakonu Calatrava (jak i ca ej rekon-
kwisty) sta a si  dotkliwa kl ska poniesiona wespó  z osamot-
nionym królem Kastylii Alfonsem VIII14 z r k Maurów pod 
Alarcos w cz  swoich kastylijskich terenów (w tym swoj
twierdz  macierzyst  Calatrav  la Vieja), zagro ony jest rów-
nie  roz amem. Jednak e pozostaje nadal do  efektywn  si
zbrojn , o czym wiadczy  mo e bohaterska trzymiesi czna
obrona przed Maurami twierdzy Salvatierra w 1211 r.16.

Dzi ki krótkotrwa emu zjednoczeniu militarnemu po-
szczególnych hiszpa skich królestw, m.in. Leonu z Kasty-
li  oraz pomocy militarnej królestwa Nawarry, zakonów 
rycerskich Calatravy i Santiago, rycerstwa europejskiego 
i poparcia ówczesnego papie a Innocentego III dochodzi 
do decyduj cej ofensywy (krucjaty) przeciwko Maurom. 
16.07.1212 r. ma miejsce zwyci ska dla chrze cijan bitwa 
z Maurami pod Las Navas de Tolosa. Mimo zwyci stwa
chrze cija skiego rycerstwa Zakon Calatrava, walcz c wier-
nie u boku króla Kastylii Alfonsa VIII, ponosi w niej jednak 
wysokie straty17. Po tej bitwie nast puje restauracja zakonu, 
który w 1216 r. przenosi sw  siedziby z Calatravy la Vieja do 
oddalonej o ok. 25 km na po udnie miejscowo ci Calatrava 
la Nueva (k. twierdzy Salvatierra), buduj c w niej przepi k-
n , okaza  kaplic  z ó tego ciosanego kamienia18.

W nast pnych latach trwania pomy lnego przebiegu re-
konkwisty (1212-1250), Zakon Calatrava – królewskie ra-
mi  zbrojne, walcz c u boku króla Kastylii Ferdynanda III 
wyzwala z r k Maurów szereg miast na terytorium Andalu-
zji, m.in. Baez  w 1226 r., Kordob  w 1236 r., czy Sewill
w latach 1247-1248. Zaczynaj c jednocze nie wchodzi
w posiadanie (dzi ki aprobacie królewskiej) poka nych upo-
sa e  w tym rejonie np. zamków w Martos, Porcunie czy Vi-
boras, licznych wsi i folwarków, dóbr ziemskich, np. w Jaén 
i Carmonie oraz up solnych, bogac c si  jednocze nie19, stwa-
rzaj c, jak stwierdza historyk L. Vones w wid ach rzek Gwa-
dalkiwir i Genil (tj. Andaluzji) swoiste centrum w adzy20.

Jednak nie tylko udzia  w rekonkwi cie, de facto zmniej-
szaj cej od po owy XIII w. swój zasi g, by  kluczowym 
przedsi wzi ciem kalatrawensów. Zakon zajmowa  si  na 
wie o zdobytych i pozyskanych terenach równie  repo-

blacj , tj. kolonizowaniem wyludnionych wskutek walk 
z Maurami terenów, wprowadzaj c tam zintensyfikowane 
rolnictwo, nawadniaj c pola, hoduj c byd o, zak adaj c gaje 
oliwne, a przede wszystkim wielkie winnice, hoduj c ró e
i zio a przeznaczone g ównie na handel21.

Cho  w nast pnych stuleciach królowie Kastylii wyma-
gali co prawda udzia u kalatrawensów w walce przeciwko 
Maurom, to zakon nie odgrywa  ju  tak znacz cej roli w sen-
sie militarnym jak w XII czy XIII w22.

W wieku XIV i XV Zakon Calatrava sta  si  pot n  in-
stytucj  na terenie jednocz cej si  Hiszpanii. Historycy sza-
cuj  jego uposa enie na 2000 rycerstwa ponad 50 komandorii 
i 16 przeoratów z rocznym dochodem wynosz cym 50 tys. 
dukatów23. Z czasem ten bogaty zakon b dzie uzurpowa  so-
bie prawo nawet do hiszpa skiej korony, jednocze nie coraz 
ci lej cz c si  z ni . Doda  trzeba, e zakon ulega  równie

stopniowemu ze wiecczeniu. W 1486 r. Ferdynand V Arago -
ski i Izabela Katolicka za zgod  papie a Innocentego VIII na 

zawsze po czyli urz d wielkiego mistrza Calatravy z jedno-
cz c  si  koron  hiszpa sk , a poka ny maj tek zakonu zasi-
li  skarb pa stwa24. Natomiast po ostatecznym zako czeniu
rekonkwisty w 1492 r. zdobyciem ostatniej twierdzy Maurów 
Granady, zakon przeszed  pod protekcj  królewsk , staj c si
elit  królewskiego dworu oraz dum  macierzystej Kastylii. 
Wspó cze nie, wielkim mistrzem tego  zakonu jest od 1975 r. 
król Juan Carlos I, a Order Zakonu Calatrava jest hiszpa skim
odznaczeniem narodowym. 

W I po . XIII w. Zakon Calatrava podj  równie  pew-
ne próby przenikni cia poza tereny Pó wyspu Iberyjskiego 
w inne rejony Europy i Bliskiego Wschodu. Za pierwsz
z nich mo na uzna  mo liwo  przenikni cia kalatrawen-
sów na Baleary w 1229 r. Otrzymali oni wówczas od kró-
la Ferdynanda III prawo do prowadzenia tam gospodarki25.
Ponadto w latach 1234-1235 lansowany by  równie  pro-
jekt (niezrealizowany) przerzucenia zakonu do Patriarchatu 
Antiochii, w który ywo zaanga owany by  ówczesny pa-
pie  Grzegorz IX26. Faktycznie, kalatrawensi pojawiaj  si
poza Hiszpani  tylko w dwóch miejscach. Pierwsze z nich 
to terytorium redniowiecznej Akwitanii w miejscowo ci
Saint Lary (obecnie Saint-Lary to miejscowo  gminna 
w departamencie Gers na po udniu Francji), gdzie posiadaj
jedn  komandori 27. Drugie miejsce to Tymawa na Pomorzu 
Gda skim, gdzie pojawiaj  si  oko o 1227 r. Stwierdzi  jed-
nak trzeba, e inicjatywy kierowania zakonu poza Hiszpani
w inne (niestabilne) rejony okaza y si  nietrwa e. Ponadto 
kapitu a generalna w Morimondzie, której kalatrawensi byli 
podporz dkowani niech tnie patrzy a na tego typu przedsi -
wzi cia, ostatecznie zakazuj c w 1231 r. wysy ania kalatra-
wensów poza Hiszpani 28.

Powró my jednak do pomorskiego epizodu zakonników. 
Podstawa ród owa odnosz ca si  do pobytu kalatrawensów 
w Tymawie jest niezwykle sk pa. Przedstawiciele wspo-
mnianego zakonu pojawiaj  si  bowiem tylko w dwóch do-
kumentach oraz pewnej wzmiance.

Pierwszy ze wspomnianych dokumentów stanowi  da-
rowizn  uczynion  w Tymawie (siedzibie kalatrawensów) 
dnia 9.08.1224 r.29 (zapewne 1227 r. – przyp. aut.30), w któ-
rej to m ody wówczas ksi  lubiszewski Sambor II darowa
cysterskiemu opactwu z Oliwy jako zado uczynienie za 
niszczycielski napad Prusów z 1226 r.31 cz  swojego dzie-
dzictwa: wie  Radostowo i obszar 10 p ugów niemieckich 
w s siedniej wsi Rajkowy32.

Po rednikiem tej e darowizny by  tamtejszy mistrz ka-
latrawensów, Florencjusz. Za wiadczy  to swoj  hiszpa sk
piecz ci  przywieszon  do dokumentu (zob. ryc. 3). Ponadto 
w ród wiadków darowizny wyst puj  (oprócz trzech zakonni-
ków oliwskich – odbiorców darowizny, tj. opata Ethelera, prze-
ora Henryka i kantora Simbranda) tamtejsi bracia kalatrawensi: 
Konrad, Herbord i Magnus oraz dwóch pomorskich wielmo-
ów: cze nik Bart omiej i wojewoda wiecki Nas aw33.

Dokument opatrzony by  dwiema piecz ciami: sygne-
tem Sambora II przywieszonym do dokumentu za pomoc
pergaminowego paska (zob. ryc. 2 ) oraz wspomnian  pie-
cz ci  mistrza Florencjusza. Orygina  dokumentu znajdowa
si  od 1902 r. w gda skim archiwum – zagin  w wojennej 
zawierusze 1945 roku34.

Po raz drugi pojawiaj  si  kalatrawensi na terytorium 
Polski w styczniu 1230 r. w miejscowo ci Inowroc aw. S
tam oni wiadkami obok dwóch cysterskich opatów (Jana 
i Henryka) z wielkopolskich klasztorów ( ekna i L du)
w sprawie ugody pierwszego misyjnego biskupa Prus Chry-
stiana z zakonem krzy ackim w sprawie jego posiad o ci
w ziemi che mi skiej35. Poznajemy tam braci kalatrawensów 
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Przypisy:
*  Niniejszy artyku  powsta  na podstawie pracy magisterskiej na-

pisanej na Uniwersytecie Gda skim w 2009 r. (pt.: Kalatrawensi
w Hiszpanii i na Pomorzu Gda skim w XII i XIII wieku), pod kie-
runkiem prof. dr hab. Wies awa D ugok ckiego, któremu chcia -
bym w tym miejscu z o y  szczere podzi kowanie.

1  Pojawiaj  si  oni bowiem tylko w 2. dokumentach oraz pewnej 
wzmiance, którymi zajmiemy si  poni ej.

2 R. Frydrychowicz, Der Ritterorden von Calatrava in Tymau bei Mewe,
Altpreussische Monatsschrift, Bd. 27, Königsberg 1890, s. 315-320.

3  G. Labuda, Ze studiów nad najstarszymi dokumentami Pomorza 
Gda skiego, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 18, 
1953, s. 130 i n. 

4  E. Rymar, Ze studiów nad genealogi  ksi t Pomorza Gda skie-
go w pierwszej po owie XIII w. Daty zgonów, Zapiski Historyczne, 
t. 42, 1977, z. 1, s. 14-20.

5  M. Starnawska, Mi dzy Jerozolim  a ukowem. Zakony krzy owe
na ziemiach polskich w redniowieczu, Warszawa 2000, s. 112-117. 

6  Nazwa Calatrava pochodzi od arabskich s ów Qalat Rawaah, 
oznacza zamek wojny.

7  Zob. D. Seward, Mnisi wojny (krótka historia zakonów rycer-
skich), prze . M. Wyrwas-Wi niewska, Pozna  2005, s. 124; 
E. Potkowski, Rycerze w habitach, Warszawa 2004, s. 156-157. 

8 D. Sewrad, op. cit. s. 124; G. Woli ski, Kalatrawensi..., op. cit. 
s. 10, gdzie podana obszerna literatura. 

9  D. Sewrad, Mnisi wojny..., s. 126 –128; M. Dygo, Zakony rycer-
skie, [w:] Rozkwit redniowiecznej Europy, pod red. H. Samsono-
wicza, Warszawa 2001, s. 399-406.

10 J. Hauzi ski, O kalatrawensach nad Ba tykiem raz jeszcze, [w:] 
Memoriae amici et magistri. Studia historyczne po wi cone pami -
ci Prof. Wac awa Korty (1919-2001), Wroc aw 2001, op. cit. s. 81. 

11  B. Schwenk, Calatrava, Ritterorden v., [w:] Lexicon des Mittelalters, Bd. 2, 
Stuttgart – Weimar 1999, s. 1390; D. Seward, Mnisi wojny..., s. 124-125. 

12  B. Schwenk, op. cit. 1390; J. Hauzi ski, op. cit. s. 83; E. Potkowski, 
op.cit. s. 157-158.

13 D. Seward, op. cit. s. 124 i 126. Por. B. Schwenk, Calatrava...,
s. 1390 i n. 

14  Osamotnionym, gdy  oprócz pomocy 2. walecznych zakonów 
– Calatravy i Santiago, królowie Leonu i Nawarry nie udzielili mu 
wsparcia militarnego przeciwko Maurom. 

15  G. Woli ski, op. cit. s. 16, tam e dalsza literatura.
16  D. Seward, Mnisi wojny..., s. 129-130; J. Hauzi ski, O kalatrawen-

sach..., s. 82;G. Woli ski, Kalatrawensi..., s. 16 i n. 
17  D. Seward, Mnisi wojny..., s. 131-132; G. Woli ski, Kalatrawen-

si..., s. 19-20, przyp. 15, tam e literatura.
18 Zob. Ubaldo Nú ez, Vista general de la iglesia del castillo de Cala-

trava la Nueva, http:// www.castillosnet.org/programs/castiliosnet. 
19  L. Vones, Die Landnahme der Ritterorden von Santiago und Ca-

latrava in der Extremandura, Andalusien und Murcia im 13. Jahr-
hundert, [w:] Ordines militares Colloquia Torunensia Historica, 
(dalej cyt. OM) t. 8, 1995, s. 77.

o imieniu Gerhard i Konrad – tego samego, co powy ej. Co 
wa ne, oba wielkopolskie klasztory cysterskie ekno i L d
podporz dkowane by y kapitule generalnej w Morimond, 
tak samo jak Zakon Calatrava. Mamy wi c tutaj wspóln
zgodn  lini  obu zakonów, tzw. morimondzk 36.

Wydaje si  równie , e kluczowa jest tu posta  wspo-
mnianego bpa Chrystiana, którego ugod  z Krzy akami po-
wiadczyli kalatrawensi. Ów cysters wywodz cy si  z klasz-

toru w eknie, prowadzi  od 1209 r. misj  chrystianizacyjn

na terytorium poga skich Prus, maj c przy tym szerokie po-
parcie papieskie oraz wielkopolskich klasztorów cysterskich 
i tamtejszych ksi t. Oko o 1209/10 r. wybudowa  Chry-
stian swoj  siedzib  – gród w Santyrze (obecnie k. Bia ej
Góry) na prawym brzegu Wis y, by prowadzi  z niej dalsz
misj  chrystianizacyjn  w Prusach. Ponadto uczestniczy
w 1215 r. w Soborze Latera skim IV, po którym otrzyma
za sw  prac  misyjn  w ród poga skich Prus sakr  biskupi
na pierwszego biskupa Prus. W 1218 r. jako biskup uzyska
prawo erygowania ko cio ów i kaplic na swym misyjnym 
pruskim terenie oraz mo liwo  sprowadzania tam e ob-
cych misjonarzy i rycerstwa (krzy owców)37.

 Jednak po 1230 r. wzmianki o kalatrawensach tymawskich 
w ród ach ustaj , ich lad w Polsce (w Tymawie) si  urywa... 

W 1245 r. nie wymienieni z imienia, jacy  ksi ta pol-
scy (duces de Polonia) wysy aj  petycj  do cysterskiej ka-
pitu y generalnej w Morimond, której Zakon Calatrava by
podporz dkowany z pro b  o przys anie (ponowne) kalatra-
wensów do Polski38. Jednak wcze niejsze postanowienia tej-
e kapitu y z 1231 r. mówi ce o zakazie wysy ania kalatra-

wensów poza Pó wysep Iberyjski zniweczy y bezpowrotnie 
te plany39. Kim byli owi ksi ta (duces), którzy tak ogólnie 
si  w owej petycji przedstawili? Historycy zajmuj cy si  te-
matyk  kalatrawensów uto samiaj  ich raczej z ksi tami
wielkopolskimi40.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

20  L. Vones, op. cit. s. 70.
21  G. Woli ski, op. cit. s. 23-24. 
22  B. Schwenk, op. cit. s. 1390.
23  J. K oczowski, Wspólnoty chrze cija skie. Grupy ycia wspólnego 

w chrze cija stwie zachodnim od staro ytno ci do XV wieku, Kra-
ków 1964, op. cit. s. 261; D. Seward, op. cit. s. 166. 

24  E. Potkowski, op. cit. s. 159.
25 B. Schwenk, Calatrava..., s. 1390. 
26  F. Gutton, La chevaleire militaire en Espagne L‘ ordre de Cala-

trava, Paris 1955, s. 229; B. Schwenk, Calatrava..., s. 1390; E. Pot-
kowski, Rycerze w habitach, s. 157.

27  F. Gutton, La chevaleire..., s. 231.
28 Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis ab anno 1116 

ad annum 1786, t. 1, ed. J. M. Canivez, (dalej cyt. Canivez) Lou-
vain 1933, s. 124: „Calatravenses extra fines Hispaniae aliter quam 
personae Ordinis carnibus non utantur”.

29 Pommerellisches Urkundenbuch (dalej cyt. PU), hrsg. von M. Perl-
bach, Danzig 1882, nr 28.

30  Tre  tego  dokumentu (m.in.: tytulatura osób, przyczyna darowi-
zny itd.) nie pasuje do roku 1224. Dlatego te  historycy (w szcze-
gólno ci G. Labuda) zanalizowawszy uprzednio jego tre , doszli 
do wniosku, e do przekazania darowizny na rzecz cystersów (PU 
28) musia o doj  pó niej po roku 1226, natomiast ostateczne spi-
sanie i wystawienie dokumentu mia o miejsce w oliwskim skryp-
torium oko o 1233 r. Zob. G. Labuda, Ze studiów..., s. 134-135 
przyp. 75.

31 J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. Ze szczególnym 
uwzgl dnieniem roli Pomorza Gda skiego, Toru  1968, s. 161-165, 
przyp. 300 tam e ród a; G. Woli ski, Kalatrawensi..., s. 34-36.

32  PU 28: [...] que Radostovo dicitur, et in villa nostra Raicovo ad decem 
aratra theutunicalia [...]. Por. K. Bruski, Rajkowy cysterskie czy krzy-
ackie? Fragment z dziejów osadnictwa na Pomorzu Gda skim w XIII 

i XVI wieku, [w:] Pomorania Antiqua, t. 11, 1983, s. 76 i n. s. 89. 
33  PU nr 28; G. Labuda, op. cit. s. 133.
34 E. Keyser, Neue Forschungen über die Enstehung der Staad Dan-

zig, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, H. 75, 
1939, s. 58 i n.

35  Preussisches Urkundenbuch (dalej cyt. PrU), hrsg. von R. Philippi, 
C. P. Woelky, A. Seraphin, Bd. 1, Königsberg 1882, nr 74. 

36  Zob. na ten temat M. Starnawska, Mi dzy Jerozolim ..., s. 113, 
przyp. 46. 

37  R. Grodecki, Chrystian, [w:] Polski S ownik Biograficzny, t. 3, Kra-
ków 1937, op. cit. s. 456. 

38  Canivez, s. 296.
39  Powy ej s. 4, przyp. 28. 
40 Zob. w tej kwestii Z.H. Nowak, Der Anteil der Ritterorden an der 

preu ischen Mission (mit Ausnahme des Deutschen Ordens) [w:] 
OM, Bd. 1, 1983, s. 89-90 por. F. Gutton, La chevaleire..., s. 231: 
wg powy szych historyków adresatami owej petycji byli ksi ta
wielkopolscy: Przemys  i Boles aw, synowie ksi cia W adys awa
Odonica. (sic!).

ryc. 2 ryc. 3

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Pod koniec kwietnia br. Towarzystwo Mi o ników
Ziemi Tczewskiej obchodzi o jubileusz 40-lecia 
i z tej okazji krótko o dzia alno ci Towarzystwa na 

rzecz miasta i mieszka ców. Najbardziej reprezentatyw-
n  ilustracj  zaanga owania, cierpliwo ci i optymizmu jej 
cz onków w latach 70. i 80. b dzie przekaz procesu docho-
dzenia do posiadania w asnego wydawnictwa.

Cz onkowie-za o yciele Towarzystwa Mi o ników Zie-
mi Tczewskiej zapisali w przyj tym 24 marca 1970 roku sta-
tucie kierunkowe cele. Na pierwszym miejscu postanowiono 
upowszechnia  wiedz  o mie cie i regionie kociewskim. 

W trwaj cej 3 lata I kadencji Zarz d Towarzystwa po-
szukiwa  najlepszych form przekazywania informacji 
o przesz o ci i przysz o ci Ziemi Tczewskiej i ca ego regionu 
kociewskiego. Tak jak zawsze ciera y si  ró ne pogl dy, ale 
zwyci y y argumenty (pionierów KMR) Romana Landow-
skiego, Romualda Wentowskiego i Józefa Zió kowskiego,
e najlepsz  form  przekazu mo e by  w asna dzia alno

wydawnicza. Równolegle starano si  o powo anie komórki 
wydawniczej, jak  mia  by  Kociewski Kantor Edytorski, jak 
i pisma „Kociewski Magazyn Regionalny”. Wydawa oby
si , e na owe czasy b dzie to inicjatywa nie do zrealizo-
wania. Przypomn  jedynie, e rodki przekazu by y wtedy 
w gestii partii politycznych, a towarzystwa takie jak TMZT 
zacz y dopiero nie mia o powstawa . Pomys  znalaz
w ko cu uznanie Zarz du. Przed inicjatorami postawiono za-
danie znalezienia róde  finansowania i kadry redaguj cej.

„Pionierzy wydawcy” weszli na d ugoletni cie k
biurokratyczn , papierowa a  do obrzydzenia potyczka, 
a to o przydzia  limitu papieru w Wydziale Kultury Urz du
Wojewódzkiego, a to zezwolenie Wojewódzkiego Urz du
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na podj cie dzia alno-
ci wydawniczej (poparty przez Komitet Powiatowy PZPR 

oraz Naczelnika Miasta i Powiatu Tczew). Wniosek pozosta
bez odpowiedzi, jedynie Wydzia  Propagandy KW PZPR 
w Gda sku telefonicznie poinformowa  Towarzystwo: „ eby
da o sobie spokój z tymi staraniami”, bo nie ma na to zgody 
„w adz odgórnych”.

Przez 8 lat nie s ano pism, co wcale nie znaczy o, e zre-
zygnowano z w asnego wydawnictwa. Drukowano powiela-
czowo, wydawano broszurki okoliczno ciowe i o historycz-
nych wydarzeniach w Tczewie dla potrzeb szkó . Pionierzy 
wydawnictwa na czele z Romanem Landowskim z optymi-
zmem oczekiwali na sprzyjaj ce warunki spo eczno-eko-
nomiczne. Trzymali r k  na pulsie, ledz c post powanie
w adz (a nie by o ono na prze omie lat 70. i 80. sprzyjaj ce)
i podtrzymywali grono entuzjastów na duchu, a powiada
Roman „musi si  uda ”. W Starogardzie Gda skim znale-

ziono sojusznika w powsta ym w 1973 roku Towarzystwie 
Mi o ników Ziemi Kociewskiej i jego czo owych dzia a-
czach Edmundzie Falkowskim, Ryszardzie Szwochu i Jó-
zefie Mielewskim. Mo na by o liczy  na organizacje spo-
eczne i instytucje kultury z ca ego Kociewia. Znaleziono 

nieoficjalne poparcie na szczeblu wojewódzkim kontroli 
prasy (Stanis aw Legucki – dyrektor) i w Ministerstwie Kul-
tury (Janusz Trzci ski – dyrektor departamentu).

Po stanie wojen-
nym TMZT nie by o
ju  samotne, tak jak 
w 1974 roku,  a szan-
se w asnego wydaw-
nictwa wzros y, gdy 
w styczniu 1984 uka-
za a si  ustawa – Pra-
wo prasowe. Skorzy-
stano z jej zapisów 
i wspóln  uchwa
(14.01.1985 r.) TMZT 
i TMZK powo ano
4-osobowy zespó  ro-
boczy do sfinalizowa-
nia dzia a  w sprawie 
powo ania czasopi-
sma. Zespól sk ada
si  z osób: Józef Go-
licki, Roman Landow-
ski, Józef Zió kowski
i Romuald Wentowski.  

2 wrze nia 1985 
roku Prezydent Mia-
sta Tczewa w struk-
turze organizacyjnej 
Tczewskiego Domu 
Kultury utworzy
Kociewski Kantor 
Edytorski i powo a
na jego kierownika 
i redaktora naczelne-
go Romana Landow-
skiego. 13 wrze nia
odby o si  pierwsze 
posiedzenie Rady 
Programowej KKE, 
jednocze nie Kole-
gium Redakcyjnego 
Kociewskiego Ma-

CZES AW GLINKOWSKI

W 40-leciu Towarzystwa Mi o ników
Ziemi Tczewskiej

Stopka z pierwszego numeru 
KMR , wydanego w 1986 roku
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Z DZIA ALNO CI JUBILATA

gazynu Regionalnego. Zatwierdzono wówczas plan pracy 
i powo ano przewodnicz cego dra Józefa Milewskiego 
i jego zast pc  Romualda Wentowskiego. Sekretarzem zo-
sta  Andrzej Grzyb.

15 stycznia nast pnego roku Biblioteka Narodowa nada-
a Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu mi dzynaro-

dowy identyfikator publikacji seryjnej PL ISSN 0860-1917 
i ju  30 grudnia ukaza  si  pierwszy numer d ugo oczekiwa-
nego pisma.

Powtórz  za Romualdem Wentowskim (KMR nr 1/52, 
2006): 30 grudnia 1986 roku ukaza  si  pierwszy, historycz-
ny numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” jako 
publikacja seryjna Towarzystwa Mi o ników Ziemi Tczew-
skiej w Tczewie, wydany przez Kociewski Kantor Edytorski 
Tczew-Starogard Gda ski, stanowi cy Sekcj  Wydawnicz
Tczewskiego Domu Kultury.

Chocia  dzisiaj ci ar na jego utrzymanie wzi y na sie-
bie w adze administracyjne Tczewa, to jeste my otwarci na 
wspó prac  ze stowarzyszeniami Kociewia oraz ich w adza-
mi administracyjnymi.

Zako cz  tytu em jednego z felietonów wst pnych Ro-
mana Landowskiego „Chcemy wychodzi  nadal” i dodam 
od siebie, po to, by o ywia ycie kulturalne regionu, budzi
mi o  i przywi zanie do ziemi naszych przodków, utrzy-
muj c w pami ci minione czasy oraz fakty bogatego ycia
kulturalnego Kociewia.

W zwi zku z jubileuszem nale  si  Czytelnikom dodat-
kowe informacje o Towarzystwie.

Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczewskiej, które zo-
sta o za o one 24 marca 1970 roku i wpisane do rejestru 
stowarzysze  25 kwietnia 1970 roku jest organizacj  spo-
eczno-kulturaln  o charakterze  regionalnym, dzia aj cym

w kierunku kultywowania i upowszechniania tradycji kultu-
ralnych i wiedzy o regionie.

Oto wybrane inicjatywy i dokonania na przestrzeni 
40 lat: 
• organizacja Izby regionalnej w Piasecznie funkcjonuj -

cej dzisiaj jako Muzeum Ruchu Ludowego,
• konkurs fotograficzny „Szukamy pi kna ziemi tczew-

skiej” obejmuj cy tematy: architektura, turystyka, sport 
i wypoczynek.

• znacz cy udzia  w  wskrzeszeniu haftu kociewskiego po-
przez organizowane konkursy, spotkania z hafciarkami i 
wystawy,

• koncerty muzyki kameralnej, przegl dy orkiestr d tych,
Tczewskie Spotkania Teatralne,

• konferencje i sesje naukowe i popularne np. „Juliusz 
Kraziewicz”, „Kociewie”, „Dzieje Tczewa”,

• tworzenie dokumentacji historycznej w albumach i kro-
nikach np.: „Kronika Miasta Tczewa” – 3 tomy obejmu-
j ce lata 1260-1975 oraz albumy fotograficzne: „Mosty 
tczewskie”, „Miejsca pami ci”, „60-lecie Chóru M -
skiego ECHO”, „Muzeum Wis y”, „Zabytki sakralne”, 
„60-lecie szkolnictwa morskiego”,

• z inspiracji cz onków Towarzystwa powsta o Muzeum 
Wis y, rozpocz to badania archeologiczne, na by ym
cmentarzu ewangelickim powsta  Park Kopernika,

• cz onkowie Towarzystwa pe ni  odpowiedzialne funkcje 
w organach samorz dowych, administracji miejskiej i po-
wiatowej oraz aktywnie anga uj  si  w Stowarzyszeniu 
Dorzecza Dolnej Wis y, Polskiej Federacji Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych, Spo ecznym Komitecie Budowy 

ródl dowego Statku Pasa ersko-Wycieczkowego,

• cz onków uhonorowano wyró nieniami: Honorowy 
Obywatel Miasta Tczewa, Pro Domo Trsoviensi, Ko-
ciewskie Pióro  i inne, 

• Towarzystwo jako organizacja wyró niona zosta a Me-
dalem Honorowym „Przyjacielowi Centralnego Mu-
zeum Morskiego”,

•  za 40-letni  dzia alno  Towarzystwo zosta o wyró nio-
ne Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

TMZT jest organizacj  non profit. W 2004 roku uzyska-
o status organizacji po ytku publicznego. Aktualnie zrze-

sza 87 cz onków i wokó  realizowanych zada  skupia wielu 
sympatyków, o czym wiadczy dobra frekwencja go ci pod-
czas imprez.

PIERWSZE W ADZE TMZT

R a d a
Glinkowski Czes aw – prezes
Ejankowski Jan – wiceprezes
Go dzielewski Bronis aw – wiceprezes
J druch Jadwiga – sekretarz
Blaszy ski Henryk – skarbnik
Dylkiewicz Józef – cz onek
Ku akowski Zygmunt – cz onek

K o m i s j a   R e w i z y j n a
Klein Piotr – przewodnicz cy
Komorowski Stanis aw – z-ca przewodnicz cego
Markowski W adys aw – sekretarz
Fortuna Ignacy – cz onek
Nehring Leon – cz onek
Rachocki Pawe  – cz onek
Wi niewski Edmund – cz onek

OBECNE W ADZE:

R a d a
Lewandowska Eleonora – prezes
Kreft Edwin – wiceprezes
Kortas Janusz – wiceprezes
Chy a Teresa – sekretarz
Mrozek Stefan – skarbnik
So tanowicz Gra yna – cz onek
Tomaszewska Rita – cz onek

K o m i s j a   R e w i z y j n a 
Flisikowski Joachim – przewodnicz cy
Wentowski Romuald – z-ca przewodnicz cego
Graban Jerzy – sekretarz

ród a:
1. Roman Landowski, „35 lat dla Tczewa i regionu”, KKE, TMZT, 

2004.
2. Roman Landowski, „Nowy bedeker kociewski”, Wyd. „Oskar”, 

Gda sk 2002.
3. Romuald Wentowski, „Jak uwolni  s owo”, KMR nr 1(52), 2006.
4. Czes aw Skonka, Kociewski Magazyn Regionalny – Tygodnik Po-

wszechny.
5. Pismo TMZT do Rady Krajowej Ruchu Stowarzysze  Regional-

nych RP z dnia 23.12.2009 r. w dokumentacji Towarzystwa.

Autor jest Honorowym Cz onkiem TMZT i cz onkiem
Rady Programowej KMR
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ZWYCZAJE I OBRZ DY

Urodzi  si  16 kwietnia 1865 roku pod zaborem rosyj-
skim w Hubinie (powiat lepelski) ko o Witebska. By
synem dziedzicznego szlachcica Franciszka H asko

i Weroniki z domu Hatowska. Wychowa  si  w rodzinie o pa-
triotycznych tradycjach. Zdoby  staranne, solidne wykszta -
cenie. Wpierw ucz szcza  do gimnazjum (filologiczne) rosyj-
skiego w Witebsku. Nie by o to atwe z uwagi na nasilaj c  si
rusyfikacj . Uko czy  osiem klas i zda  egzamin dojrza o ci.
W 1886 roku uzyska  matur . Nast pnie z dobrym skutkiem 
studiowa  na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Peters-
burskiego, który uko czy  w 1891 roku ze stopniem kandydata 
nauk przyrodniczych. Nast pnie kontynuowa  studia na Cesar-
skiej Akademii Wojskowo-Medycznej w Petersburgu, gdzie 
w roku 1895 uzyska  stopie  lekarza. Studia medyczne uzu-
pe nia  te  w Pradze i Pary u. Po egzaminach doktoranckich 
i obronie dysertacji na petersburskiej Akademii Wojskowo-
Medycznej, w roku 1902 otrzyma  stopie  doktora medycyny. 

Po morzach i oceanach wiata

Florian H asko czy  w pierwszych latach studiów dok-
toranckich prac  i s u b  wojskow  z dalsz  nauk . Ju
w 1895 roku rozpocz  s u b  jako urz dnik wojsko-

wo-morski na stanowisku lekarza 3 brygady artylerii grenadie-
rów. Nast pnie odby  dwuletni sta  w rosyjskiej armii l dowej.
S u b  wojskow  zako czy  w marcu 1897 roku. Na pocz t-
ku swojej kariery zawodowej zosta  przeniesiony na Daleki 
Wschód, do W adywostoku. Tutaj nowo mianowany m ody
lekarz okr towy flotylli syberyjskiej p ywa  w licznych rejsach 
po Oceanie Spokojnym. Uda o si  ustali , e p ywa  na nast -
puj cych jednostkach: „Kamczada ”, transportowiec „Jakut”, 
lodo amacz „Nadjo nyj”, kanonierka „Siwucz” oraz „Tunguz”. 
P ywa  g ównie na wodach Oceanu Spokojnego, wokó  Kam-
czatki, Sachalinu, Japonii i Chin. W 1901 roku przeniesiono go 
do pracy w szpitalu marynarki we W adywostoku.

W po owie 1902 roku dr Florian H asko obj  stanowisko 
kierownika Szpitala Morskiego w twierdzy wojennej Dale-
kiego Wschodu, w Port Artur. Port ten mia  strategiczne zna-
czenie dla Rosji i stanowi  obiekt militarnego zainteresowania 
Japonii. Zaostrzaj ca si  rywalizacja rosyjsko-japo ska na 
Dalekim Wschodzie, g ównie o Chiny i Kore , musia a do-
prowadzi  do konfliktu zbrojnego. 

W latach 1904-1905 dr Florian H asko uczestniczy
w wojnie rosyjsko-japo skiej. Szcz liwie prze y  d ugotrwa-

JAN KULAS

Pierwszy lekarz 
Szko y Morskiej w Tczewie

Dr Florian H asko (1865-1921) pochodzi  z Kresów Wschodnich. By  lekarzem z powo ania.
W tym zawodzie blisko 20 lat p ywa  po morzach i oceanach wiata. By  te  dobrym cz owiekiem i arliwym
patriot . W odrodzonej Polsce mianowano go komandorem Marynarki Polskiej. Nade wszystko by  lekarzem 
i wychowawc  m odzie y s awnej Szko y Morskiej w Tczewie. Naszym rodakom w „Grodzie Sambora” s u y
równie  codzienn  pomoc  lekarsk .

e, bo a  11-miesi czne obl enie Portu Artura. Nara ony na 
„tysi czne niebezpiecze stwa, w ród gradu kul, pod niebem 
rozognionym un  bombardowa ” niós  pomoc potrzebuj -
cym, rannym i umieraj cym, w tym i o nierzom-Polakom.
Za m stwo wykazane przy pe nieniu tych obowi zków s u -
bowych zosta  nagrodzony Orderem w. Anny III stopnia 
z mieczami. Po zdobyciu Portu Artura F. H asko trafi  do nie-
woli japo skiej. Szcz liwie jako lekarz zosta  potraktowany 
z taryf  ulgow . Po kilku miesi cach zosta  te  zwolniony 
z niewoli. Droga powrotna okaza a si  bardzo d uga, bowiem 
z Japonii przez Ocean Spokojny, Kanad , Ocean Atlantycki 
i Europ  Zachodni  dotar  do Rosji. Szlak tej wielkiej podró-
y starannie odnotowa  w swoich wspomnieniach pt. „Morza-

mi ku Polsce. Z pami tnika marynarza”. 
Po dotarciu do Rosji, dr Florian H asko zosta  odkomen-

derowany do s u by we Flocie Ba tyckiej. Pocz tkowo pe ni
s u b  jako lekarz okr towy w Kronsztadzie. By  tutaj or-
dynatorem Miko ajewskiego Szpitala Marynarki. Nast pnie
pracowa  w oddziale szkolno-artyleryjskim. Wiosn  1907 
roku powróci  bezpo rednio do floty na jednostki p ywaj ce.
Kolejno p ywa  na okr tach: „Bogatyr”, „Imperator Pawe  I” 
i „Aurora”. Bra  te  udzia  w licznych rejsach zagranicznych, 
szczególnie w latach 1908-1912. W ci gu ca ego swojego y-
cia blisko 20 lat sp dzi  na morzach i oceanach wiata. Sto-
sunkowo dobrze i z bliska pozna  ówczesny wiat.

W 1908 roku dr Florian H asko przebywa  wraz z eskadr
rosyjskich okr tów w sycylijskim porcie Messyna. Nieocze-
kiwanie, w tym czasie, gwa towne trz sienie ziemi obróci o
to miasto w wielkie cmentarzysko. Florian H asko jako jeden 
z pierwszych lekarzy pospieszy  z ofiarn  pomoc . Jak pisa
w swoich cennych wspomnieniach: „Pracowali my nieustan-
nie... Okropne kalectwa, rany, stokro  straszniejsze ni  na woj-
nie, wo a y do nieba o mi osierdzie”. W dowód nale nego uzna-
nia za swoj  ofiarno  i oddanie pos udze lekarskiej, otrzyma
w oski Krzy  Komandorski w. Maurycego i azarza.

W latach 1914-1917 dr Florian H asko uczestniczy
w dzia aniach rosyjskiej marynarki wojennej na Ba tyku.
Nie by  to jednak najwa niejszy obszar dzia a  wojennych. 
W czasie I wojny wiatowej wielkie mocarstwa rozpocz y
licytacj  nad spraw  polsk . F. H asko nieugi cie wierzy
w „zmartwychwstanie Polski”. Tymczasem pe ni  ci k  s u -
b  na okr tach rosyjskich wobec przewa aj cych morskich 
si  niemieckich. Cudem unikn mierci podczas topienia ro-
syjskich statków wojennych. Szcz liwie przebywa  wtedy 
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KOMANDOR-LEKARZ

w szpitalu w Abo, na terenie dzisiejszej Finlandii. W tym cza-
sie dr F. H asko pe ni  zaszczytne obowi zki lekarza flago-
wego i jednocze nie inspektora sanitarnego. Coraz bardziej 
doceniano jego ofiarn  prac . W 1916 roku za zas ugi po o o-
ne na polu medycyny morskiej otrzyma  rz dowy tytu  radcy 
stanu! Okaza  si  lekarzem wybitnym i ca kowicie oddanym 
misji swojego zawodu. 

Dr Florian H asko dostrzeg  wszystkie niebezpiecze -
stwa wynikaj ce z rewolucji lutowej (liberalnej) i bolsze-
wickiej w Rosji. Widzia  zbrodnie rewolucyjne i jej nisz-
czycielskie dzie o wobec dorobku wielu pokole , w tym 
maj tków polskich na kresach. Czerwony terror nie pozosta-
wia  w nim adnych z udze . By  mo e ycie swoje ocali
dzi ki pracy jako lekarz admiralski. Jego d ugoletnia s u -
ba w marynarce rosyjskiej dobieg a ko ca. Dos u y  si  a
stopnia genera a-majora (odpowiednik genera a brygady). 
Trudny okres rewolucji bolszewickiej F. H asko przetrwa
dzi ki przyjaznej pomocy i go cinno ci w Helsingfors (Hel-
sinki), w wybijaj cej si  na niepodleg o  Finlandii. Dobro, 
które tak cz sto wiadczy  innym ludziom, by  mo e teraz 
uratowa o mu ycie.

Ku wolnej Polsce i w Tczewie

Florian H asko przez Ba tyk na statku „Brandenburg” 
i kolejno przez Estoni , otw  i Wile szczyzn , po-
wróci  jesieni  1918 roku do okupowanego kraju. 

Zamieszka  w Warszawie. Wtedy ju  wolno  zbli a a si
milowymi krokami, wzruszony tym radosnym faktem wes-
tchn  „Wita ci , Polsko, twój eglarz!” Nie mia  z udze , e
czekaj  Polsk  „lata pracy i po wi ce ”, gdzie wa ne b dzie
zawo anie „Wytrwaj!” Wraz z F. H asko powróci a do Ojczy-
zny blisko setka oficerów i par  tysi cy o nierzy, maryna-
rzy, doskonale „znaj cych morze”. Mia a wi c odradzaj ca
si  Polska „w asnych marynarzy”. Trafnie i z nadziej  H asko
skonstatowa  w swoich wspomnieniach: „bo czem e by oby
polskie morze bez polskich marynarzy?”. 

Wydawa o si , e 53-letni H asko na stale osi dzie w War-
szawie i b dzie wiód  tutaj ywot szanowanego i cenionego 
lekarza. Mia  jednak w sobie wysokie poczucie obowi zku
i oddania s u bie dla Ojczyzny. Jak ju  wspomniano w natu-
ralny i ywy sposób interesowa  si  polskimi sprawami mor-
skimi. Nic wi c dziwnego, e od lutego 1919 roku do czerwca 
1920 roku pracowa  w Polskiej egludze Pa stwowej w cha-
rakterze inspektora sanitarnego. Latem 1920 roku, na polece-
nie admira a Kazimierza Por bskiego, trafi  do zespo u Anto-
niego Garnuszewskiego, organizuj cego pierwsz  w Polsce 
Szko  Morsk  z siedzib  w Tczewie. Na krótko, w lipcu 
i sierpniu 1920 roku, praca ta zosta a przerwana z powodu 
wojny polsko-bolszewickiej, szczególnie z uwagi na histo-
ryczn  bitw  warszawsk . Ka dy, kto wtedy móg , pieszy
w szeregi Wojska Polskiego. F. H asko, jako arliwy patriota, 
nie waha  ani chwili. Z miejsca odda  si  do dyspozycji w adz
wojskowych. Wpierw trafi  do szpitala mokotowskiego, 
w Warszawie. Jednocze nie zosta  wcielony do Wojska Pol-
skiego jako tytularny major-lekarz. 

Po odparciu nawa y bolszewickiej przeniós  si  do Tcze-
wa. Wkrótce zweryfikowano jego stopie  wojskowy. Uzyska
stopie  komandora. Jako lekarz przeprowadza  badania le-
karskie kandydatów na przysz ych oficerów. W pa dzierniku
1920 roku edukacja w Szkole Morskiej ruszy a pe n  par .
Komandor-lekarz odkry  w sobie talenty pedagogiczne. Nic 
wi c te  dziwnego, e w pami ci wychowanków Szko y Mor-
skiej w Tczewie pozosta  jako „wspania y cz owiek i opiekun 
m odzie y”.

Florian H asko bra  udzia  w pierwszych rejsach statku 
szkolnego „Lwów”. W Szkole Morskiej i w yciu codziennym 
Tczewa pos ugiwa  jako oddany swojej pracy lekarz. Coraz le-
piej i g biej odnajdywa  swoje powo anie w Szkole Morskiej, 
jak pisa : „dobrze mi jest w gronie s uchaczy szko y, moich 
uczniów”. W ostatnich dniach swojego ycia spieszy , b d c
ju  chory, do pomocy potrzebuj cemu dziecku w Tczewie…

Dr Florian H asko zmar  nagle 29 grudnia 1921 roku 
w Tczewie. Mia  zaledwie 56 lat! Zosta  pochowany na po-
bliskim cmentarzu, tu  przy gmachu Szko y Morskiej. Ju
w 1923 roku postawiono na tym cmentarzu pomnik dr Floria-
na H asko, autorstwa d uta Feliksa Giecewicza. Jak si  mo -
na domy la  by o to wspólne dzie o, sfinansowane z bud etu
Szko y Morskiej, przy pomocy w adz miejskich Tczewa. Nie 
da si  ukry , e pomnik ten przemawia  pewnym majestatem 
i dum . Jak podkre la prof. Daniel Duda by  to pierwszy pol-
ski pomnik w Tczewie, a przy tym upami tniaj cy dorobek 
szkolnictwa morskiego II Rzeczypospolitej. Niestety, w la-
tach okupacji hitlerowskiej, pomnik ten zosta  uszkodzony. 
W latach 70. bratanek dr Floriana H asko, Micha  H asko do-
prowadzi  do gruntownej renowacji, wiernie oddaj cej wzór 
pomnika z 1923 roku. Przy okazji warto nadmieni , e Micha
H asko, po o y  niema e zas ugi dla szkolnictwa morskiego. 
W 1980 roku z okazji organizowanego w Tczewie i Londynie 

wiatowego Zjazdu Absolwentów Szko y Morskiej ponow-
nie odnowiono pomnik dra Floriana H asko. Trzeba podkre-
li , e Zjazd ten by  wydarzeniem w dziejach Szko y (wtedy 

Wy szej Szko y Morskiej w Gdyni) i bardzo wa ny dla ów-
czesnych w adz miejskich Tczewa. 

Wkrótce po mierci dra Floriana H asko, w roku 1922, 
uda o si  wyda  jego autorskie wspomnienia pt. „Morzami ku 
Polsce. Z pami tnika marynarza”. To niezwykle interesuj ca
i warto ciowa lektura dost pna w Muzeum Wis y w Tczewie. 
Naprawd  warto j  przeczyta . By  mo e powinna zosta
w czona do programu nauczania naszej m odzie y szkolnej, 
w ramach realizacji edukacji regionalnej. 

W historycznym gmachu legendarnej Szko y Morskiej 
w Tczewie funkcjonuje dzisiaj I Liceum Ogólnokszta c ce
im. Marii Sk odowskiej-Curie. M odzie  i jej wychowawcy 
zachowuj yw  pami  o s awnym lekarzu i wspó twórcy
Szko y Morskiej. Spotkania przy pomniku dra Floriana H a-
sko, sk adane wi zanki kwiatów, zapalane znicze, modlitwy 
i refleksje s  tego najlepszym wiadectwem. Przy okazji war-
to podkre li , e Szko a Morska przez ca  dekad  (1920-
1930) kszta ci a kapitanów i mechaników Polskiej Marynarki 
Handlowej. Niew tpliwie, szko a mo e by  dumna ze swoich 
absolwentów! Dzisiaj jest to pi kne i chlubne dziedzictwo 
morskie Tczewa. Ale, nie zapominajmy, e szlachectwo zo-
bowi zuje.

 Podsumowanie

Spe ni y si  marzenia dr Floriana H asko o wolnej, 
zmartwychwsta ej Polsce. Zmierza  do swojej Ojczy-
zny przez liczne niebezpiecze stwa przez 20 lat, po 

dalekich i ró norakich morzach oraz oceanach. W ka dych
warunkach by  wierny swojemu powo aniu lekarskiemu. Dla 
Szko y Morskiej i mieszka ców Tczewa po o y  du e zas u-
gi. Pomóg  wielu ludziom. By  równie  wspania ym wycho-
wawc  i opiekunem m odzie y. Dr F. H asko g boko wierzy
w lepsz  przysz o  „Rzeczypospolitej morskiej” i ...powrót 
Gda ska do Polski. Nie by y to marzenia oderwane od rze-
czywisto ci. Wiosn  1945 roku Gda sk powróci  do Polski. 

Dr Florian H asko jako lekarz zachowa  dusz  marynarza 
i eglarza. Dla Szko y Morskiej jest postaci  kultow .
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OFIARY WRZE NIA

Wst p

Napisanie artyku u o odrodzeniu eglugi ródl dowej
w delcie Wis y w obliczu jej ywota i zapa ci eglugi
w skali kraju jest tematem obszernym, zwa ywszy

na po o enie nadmorskie  i jego znaczenie spo eczno-gospo-
darcze oraz cis y zwi zek z ochron  przeciwpowodziow ,
a ponadto tematem ma o znanym, lekcewa onym i nie-
docenianym. Si  rzeczy ogranicz  artyku  do spraw dróg 
wodnych i eglugi ródl dowej w delcie Wis y. Na pocz tek
krótkie wprowadzenie.

Delta Wis y to rozleg y, przymorski obszar, le cy
u rozwidlenia Wis y, rozci gaj cy si  od moreny Pojezie-
rza Kaszubskiego na zachodzie po Wysoczyzn  Elbl sk  na 
wschodzie. Za po udniow  granic  uznaje si   pocz tek No-
gatu w miejscowo ci Bia a Góra.  Do ko ca 1915 roku 1/3 
wód Wis y Nogatem sp ywa a do Zalewu Wi lanego. Obszar 
delty Wis y od wieków wyró nia  si  odmienno ci , nie tyl-
ko hydrograficzn  w stosunku do innych regionów kraju, ale 
równie  kulturowo, a przede wszystkim przestrzenn  zabu-
dow , nierozerwalnie zwi zan  ze stykiem l du z morzem. 
To morze i Wis a przez stulecia kszta towa y obyczaje, 
a egluga morska i ródl dowa by y motorem dynamicznego 
rozwoju spo eczno-gospodarczego regionu.

Obecne hydrograficzne ukszta towanie akwenów w del-
cie Wis y to przez wieki sztucznie powsta y, a szczególnie 
na prze omie XIX/XX wieku, spójny system ochrony prze-
ciwpowodziowej obszaru delty Wis y i Zalewu Wi lanego,

TADEUSZ WRYCZA

Reminiscencje nad odrodzeniem 
eglugi ródl dowej w delcie Wis y

c z    I

Wis a ma 2000 lat
W obliczu Wis y ywota

Nazwa, po o enie i fragmentaryczne ukszta towanie Wis y pojawia si  w opisie dziejowym dopiero w ko cu I w. pne., 
to znaczy w czasie wci gni cia jej do urz dowej geografii rzymskiej. Naniós  j  na swoj  map  i opisa  w nale cej do 
niej „Commentarii” wódz rzymski Marcus Vipsanius Agrippa (62-12 pne.), jako wschodni  granic  posiad o ci rzymskich 
„Germanii”. Wykonana przez niego mapa „zosta a wystawiona na widok publiczny” (opublikowana) dopiero w 7 r. ne. 
By a ona pó niej pierwowzorem dla kolejnych opracowa  map.

Dopiero w po owie III w. ne. Wis a staje si  arteri  komunikacyjn  dla z zachodu nadci gaj cych Gotów, Gepidów i Wikin-
gów. Opisze to pó niej bizantyjski historyk Jordanes – 550 r. w swojej pracy „O pochodzeniu i czynach Gotów”, który podaj c
wiadomo ci o S owianach wspomina rónie  o Wi le i jej trzech ramionach uj ciowych do morza (Th. Mommsen 1882). 

Przebieg Wis y do Krakowa poprzez Pomorze do morza w pobli u Gda ska opisze dopiero P. Duisburg (1326). „Wi-
s a est aqua fluens de Cracovie in terram Pomeranie, circa castrum Danzke instrans mare...”. (Wis a jest p yn c  wod
(rzek ) od Krakowa do ziemi Pomorza, w pobli u Gda ska wpadaj ca do morza...).

J. Makowski 1998 r.

Ps. p. Jerzy Makowski w roku 1998 wr czy  mi ww. informacj  przez niego opracowan , a dotycz c  drugiego milenium 
Wis y przypadaj cego w 2007 roku. Obieca em mu wówczas, e wraz ze p. Romanem Klimem zorganizujemy okoliczno cio-
w  konferencj  na cze  Królowej Rzek Polskich – Wis y. Obaj nie do yli tej rocznicy, a kartka z informacj  wci  przypomina 
mi o obowi zku wobec Wis y i tych, co j  kochali. Informacj  rozpowszechniam gdzie tylko mog . Opublikowanie jej w kwar-
talniku „KMR” na pewno by oby yczeniem Jerzego i Romana.

umo liwiaj cy jednocze nie uprawia eglug ródl dow .
Ten stan rzeczy istniej cy po dzie  dzisiejszy zawdzi cza
nale y Prusakom, którzy po tragicznej powodzi ze strony 
Nogatu w 1888 roku (patrz „KMR” nr 2 (61) 2008, s. 11) ju
w roku nast pnym rozpocz li regulacj  uj cia Wis y oraz No-
gatu i Szkarpawy na niespotykan  na ówczesne czasy skal .

wiadczy o tym m.in. wykonanie Przekopu Uj cia Wis y pod 
wibnem d ugo ci 7,1 km oddanego do eksploatacji 31 mar-

ca 1895 roku, czy odci cie Nogatu od Wis y w 1916 roku.
W obszarze delty Wis y ukszta towa y i wyró ni y si

etnograficznie trzy subregiony, które dzi  nazywamy Ko-
ciewiem, Powi lem i u awami. Warto wi c podkre li , e
wschodni cian  Kociewia jest Wis a, od Grabowa po Ptasz-
niki o d ugo ci 129,5 km. Dla Powi la i u aw prawobrze -
nych odpowiednio 161 km. Trudno wi c zaprzeczy  twier-
dzeniu, e wy ej wymienione subregiony swój dawny rozwój 
spo eczno-gospodarczy zawdzi czaj  Wi le! Jakie wioski, 
miasteczka i miasta z tego naturalnego ród a korzysta y oraz 
jakie zmiany etnograficzne nast powa y, pozostawiam spe-
cjalistom. Na szczególn  uwag  zas uguj u awy.

Nie ma drugiego tak przyjaznego miejsca w Polsce, bio-
r c pod uwag  dost pne drog  wodn  atrakcje turystyczne. 

u awy posiadaj  sie  rzek i kana ów bardziej rozbudowa-
n  ni  sie  dróg l dowych, dlatego te  jeszcze dzisiaj mo na
spotka  wsie typu ulicówka wodna, gdzie kana  lub rzeka by y
g ówn  arteri  komunikacyjn . Pos uguj c si  terminologi
dróg ko owych mo na stwierdzi , e przez u awy przebiega 
zarówno „autostrada” wodna, któr  bez w tpienia jest Wis a,
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odnajdujemy tu tak e „drogi wojewódzkie”, takie jak Nogat, 
rzek  Elbl g czy Szkarpaw  oraz g st  sie  dróg lokalnych, 
jak chocia by Wis a Królewiecka, wi ta Tuga, Wierzyca czy 
Mot awa. Jak nigdzie w naszym kraju transport wodny mo e
by  na u awach transportem docelowym. Trudno eby by o
inaczej w krainie, która to wodzie zawdzi cza swoje powsta-
nie. Tu, gdzie cz owiek od lat przestrzega niepisanego paktu 
z natur  i u ytkuje t  ziemi  w zamian za pieczo owit  prac
wk adan  w regulacje stosunków wodnych1.

Drogi wodne a egluga ródl dowa

Pomi dzy drog  wodn  a eglug ródl dow  zacho-
dzi cis y zwi zek przyczynowo-skutkowy nakazu-
j cy tworzenie ródl dowego systemu transportu 

wodnego jako ca o ci, spe niaj cego wa n  funkcj  gospo-
darcz  w systemie transportowym regionu i kraju. Ta zasada 
z zakresu organizacji i zarz dzania, maj ca na celu nale yte
funkcjonowanie systemu, od bardzo wielu lat w gospodarce 
wodnej Polski nie jest przestrzegana, a skutki tego stanu rze-
czy s  op akane. Od 10 lat panuj cy dualizm w zarz dzaniu
polskimi drogami wodnymi doprowadzi  do dekapitalizacji 
ogromnego maj tku narodowego, degradacji dróg wodnych 
i zaniku eglugi ródl dowej, nieobliczalnych strat oraz 
zwi kszonego zagro enia powodziowego, szczególnie zato-
rowego ze strony dróg wodnych.

Podstaw  egzystencji eglugi ródl dowej s  bezpieczne 
ródl dowe drogi i szlaki wodne. S  to uregulowane natu-

ralne rzeki w celu zagwarantowania swobodnego i bez-
zatorowego sp ywu wezbraniowych wielkich wód i bez-
zatorowego pochodu lodów oraz wytyczone szlaki wodne 
na jeziorach, zalewach, sztucznych zbiornikach wodnych 
i kana ach eglownych. Ich kszta towanie i budowa oraz za-
budowa hydrotechniczna przebiega a przez stulecia po to, 
by s u y a rozwojowi gospodarczemu kraju i regionu.

Droga wodna, jak ka da inna infrastruktura transporto-
wa, wymaga systematycznego i kosztownego utrzymania 
w nale ytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, zarówno dla 
celów ochrony przeciwpowodziowej jak i uprawiania eglu-
gi ródl dowej. W naszych uwarunkowaniach atmosferycz-
nych, wynikaj cych z po o enia geograficznego Polski, drogi 
wodne by y i s  g ównym ród em zagro e  powodziowych, 
tym gro niejszych im wi ksze zaniedbanie w ich utrzymaniu. 
A z tym po roku 1989 jest bardzo le i gorzej ju  by  nie 
mo e. Nie by oby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie:

dozbrojenie po powodziach pod P ockiem w 1982 roku 
i na Wyspie Nowakowskiej w 1983 roku (ze strony Zale-

wu Wi lanego) w nowoczesny i drogocenny sprz t wodny 
i l dowy przedsi biorstw budownictwa wodnego na Dolnej 
Wi le (nowe pog biarki, lodo amacze, holowniki, barki, 
koszarki, pontony, koparki, adowarki, samochody itd.),
to, e po roku 1989 Minister rodowiska III RP, odpo-
wiedzialny za stan techniczno-eksploatacyjny dróg wod-
nych oraz ochron  przeciwpowodziow , ca y system 
utrzymaniowy, w tym system lodo amania wraz z ww. 
sprz tem wiadomie zlikwidowa !
Pa stwo utraci o ca kowit  kontrol  nad przebiegiem 

naturalnych i nieprzewidywalnych negatywnych zjawisk, 
w tym gro nych w skutkach powodzi zatorowych i ponios o
nieobliczalne straty! Zima roku 2009/2010 oraz majowe po-
wodzie 2010 roku to potwierdzaj !

Zapa eglugi ródl dowej jest faktem, g ówn  przy-
czyn  jest niedocenianie przez wszystkie bez wyj tku
Rz dy po roku 1945, a szczególnie po roku 1989, znacze-
nia posiadania w systemie transportowym kraju eglugi
ródl dowej! Dzi m ci si  to okrutnie i negatywnie wp y-

wa na rozwój spo eczno-gospodarczy kraju. Co to oznacza 
dla Polski, pos u  si  fragmentem wybitnego hydrotechni-
ka z okresu mi dzywojennego:

Drogi wodne, jako najta szy rodek transportowy, powo-
duj  obni k  kosztów dostawy surowców co jest ich celem. 
Lecz nawet gdyby przewóz wodny nie by  ta szy od kolejowe-
go, to ju  sam fakt jego istnienia jest dla ycia gospodarczego 
kraju pomy lny, gdy  zaspokajaj c swoje potrzeby przewozo-
we w rozmaity sposób, kraj jest bardziej zabezpieczony na wy-
padek, gdy jeden ze rodków komunikacji z jakiego  powodu 
chwilowo zawiedzie (strajk, wojna). Kraj taki opiera swoje 
potrzeby przewozowe na dwóch nogach, a nie na jednej.

Drogi wodne w przeciwie stwie do dróg ko owych, b -
d c przeznaczone do przewozu jednorazowego wi kszej
ilo ci towarów, wywieraj  przez to odpowiedni wp yw na 
spo ecze stwo:

Tam gdzie rozwija si egluga musi powsta  handel hurto-
wy, sk ady i odpowiednie organizacje handlowe i przemys owe.

egluga wychowuje spo ecze stwo w duchu przedsi biorczo ci
i handlu na szerok  skal  i z kramarza wytwarza kupca2.

Po 65 latach degradacji dróg wodnych, Polska w ocenie 
UE jest bia  plam eglugow  na mapie Europy! Jest to tym 
bardziej bolesne stwierdzenie, e Polska, jak aden inny kraj 
w Europie, posiada w naturalny sposób równole nikowo i po-
udnikowo ukszta towany przebieg g ównych rzek kraju. T

naturaln  cech  potrafili doceni  i wykorzysta  poprzez regu-
lacj  rzek i hydrotechniczn  zabudow  Prusacy w XVIII wieku 
jako dogodne szlaki wodne do transportu towarów na pó noc

Statek pasa ersko-towarowy „Jagie o”
przed mostem w Grudzi dzu. Lata 30. 

Fot. R. S awi ski

Zestaw holowniczy na Wi le
Fot. ze zbiorów Sekcji Historii Miasta Tczewa 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
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do portów morskich i na zachód. Drogi wodne i szlaki wodne 
w delcie Wis y to najbardziej w przesz o ci zwarty system 
ochrony przed powodziami, jak równie  dogodne do uprawia-
nia eglugi ródl dowej uregulowane na prze omie XIX/XX 
wieku rzeki delty Wis y, nazwane drogami wodnymi (rys. 1).

Po odzyskaniu niepodleg o ci w 1918 roku wybitni pol-
scy hydrotechnicy z in ynierem Gabrielem Narutowiczem 
na czele opracowali plany rozwoju dróg wodnych i eglu-
gi ródl dowej w Polsce w po czeniu z drogami wodny-
mi krajów o ciennych, w tym stopniowanie Wis y w celu 
eglugowo-energetycznego jej wykorzystania. W wyniku 

tragicznej w skutkach powodzi w 1924 roku gros robót regu-
lacyjnych ukierunkowano na budow  w pierwszej kolejno-
ci zbiorników przeciwpowodziowych na dop ywach Wis y. 

Rozpocz te roboty regulacyjne na rzekach przerwa a II woj-
na wiatowa. Dotkliwe straty ponios a egluga ródl dowa
i administracja dróg wodnych oraz u awy Wi lane, celowo 
zatopione przez cofaj ce si  wojska niemieckie. Z t  kl sk
Polacy potrafili si  w ci gu kilku lat upora . Zatopione statki 
i sprz t wodny wydobyto z wody, wyremontowano, odbudo-
wano mosty, uruchomiono stocznie i porty, i ruszy a eglu-
ga ródl dowa, ale ju  jako pa stwowa i zarazem powa ny
konkurent dla PKP. Od y a nadzieja na rozwój dróg wod-
nych i to zgodnie z planami z okresu mi dzywojennego, lecz 
na krótko. Absurdalne reorganizacje w zarz dzaniu drogami 
wodnymi, zapocz tkowane w 1950 roku trwaj ce po dzie
dzisiejszy, doprowadzi y do ruiny ródl dowe drogi wodne 
i agoni eglugi ródl dowej. Straty, jakie dzi  Polska z tej 
niefrasobliwo ci rz dów ponosi s  ogromne, pomijaj c fakt 
zwi kszonego zagro enia powodziowego i zacofania w sto-
sunku do krajów Europy.

Usi owanie zwalania winy przez pseudoznawców pro-
blematyki eglugi ródl dowej za obecny z y stan dróg 
wodnych i brak eglugi ródl dowej wy cznie na zaborców 
i II wojn wiatow , szczególnie w delcie Wis y, nie jest 
w pe ni uzasadnione, zwa ywszy tylko na zaniedbania oraz 
spustoszenie w przedmiocie sprawy dokonane przez gestora 
polskich dróg wodnych w ostatnich 20 latach. Przyk adem
s  majowe powodzie 2010 roku w Polsce.

Aby nie by  go os ownym, ni ej przytaczam fragment 
z przemówienia Ministra rodowiska Antoniego Tokarczuka 
(jedynego jak dot d zdroworozs dkowego ministra tego re-
sortu), wyg oszonego 2.06.2000 r. w Staromiejskim Ratuszu 
w Toruniu z okazji podpisania porozumienia w sprawie Pro-
gramu dla Wis y i jej Dorzecza na lata 2000-2020:

Ekolodzy nazywaj  Wis  najwi kszym rzecznym skanse-
nem Europy, ale nie jest to skansen dzikiej naturalnej rzeki, 
a skansen nieporozumie , niekonsekwencji i straconych szans.

Mija 10 lat od podj cia uchwa  przez Rz d i Sejm RP 
o rozpocz ciu budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Niesza-
wa na Wi le (roboty przygotowawcze placu budowy rozpocz to
za Edwarda Gierka w 1979 r.), a by y Minister rodowiska Ma-
ciej Nowicki (odpowiedzialny za stan i rozwój dróg wodnych 
oraz ochron  przeciwpowodziow ) zamiast Energ  Gda sk
wesprze  finansowo, która zamierza za w asne pieni dze roz-
pocz  budow  stopnia Nieszawa, w telewizji (Superstacja, 
lipiec 2009 r.) grozi: o ile Energa nie znajdzie na budow  ww. 
stopnia 3 mld z , to on podejmie decyzj  o budowie progu prze-
lewowego poni ej stopnia wodnego W oc awek. Pan Minister 
nie powiedzia , czy ze luz  czy bez i za ile, ale ma pieni dze,
które spadaj  z nieba jak kasza manna. Bulwersuj ce równie
jest to, e Pan Minister zapomnia , e UE wymaga, aby do roku 
2020 Polska produkowa a 15% energii odnawialnej (mamy za-
ledwie 2,5-3%). I tak oto, wodny obiekt wielofunkcyjny (czysta 
energia elektryczna, dogodna droga wodna, most cz cy oba 
brzegi, zbiornik redukuj cy fal  powodziow , woda dla prze-
mys u i gospodarki komunalnej, akwen dla sportów wodnych, 
rekreacji i rybo ówstwa) niezmiernie wa ny dla gospodarki, 
zostaje kolejny raz zawieszony w pró ni.

Ciekawe, co b dzie ze stopniem Ciechocinek-Nieszawa 
po obecnej nauczce ze strony Wis y?

Ci g dalszy w nast pnym numerze

1 P tla u aw. Przewodnik Turystyki Wodnej, Urz d Marsza kowski
Województwa Pomorskiego, Gda sk 2007 r.

2  Tadeusz Tillinge, Drogi wodne,  T. 1, 1948 r.

rys. 1

Niniejszy artyku  po wi cam ludziom oddanym Wi le – doc. dr. hab. 
Jerzemu Makowskiemu, pracownikowi Instytutu Budownictwa Wod-
nego PAN O/Gda sk, Romanowi Klimowi, kuratorowi Rzek Polskich 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gda sku oraz dla uczczenia 115 
rocznicy wykonania Przekopu Uj cia Wis y.

Zestaw holowniczy na Wi le, rok 1962
Fot. autora

PRZYWRÓCI EGLUG RÓDL DOW
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CHI SKIE KOCIEWIE

– Panie, to nasze, czy Kaszuby?
– Nasze! – odpowiedzia  dyrektor pelpli skiego Miej-

skiego O rodka Kultury Piotr aga, zapytany przez uczest-
nika III Festiwalu Kultury Kociewskiej. Festiwal odbywa
si  trzy dni i ka dy z nich podejmowa  ciekawe inicjatywy 
kulturalne. Dzie  otwarcia, 22 kwietnia br. zgromadzi  wie-
lu w odarzy, polityków, dzia aczy kulturalnych regionu oraz 
m odzie  szkoln . Imprez  u wietni  wyst p Kapeli Ko-
ciewskiej ze Starogardu Gda skiego, przy d wi kach której 
uczestnicy podziwia  mogli prace naszych regionalnych ar-
tystów. Dzie a swe zaprezentowali malarze, hafciarki i rze -
biarze, m.in. Bogdan Solecki (Pelplin), Regina Matuszew-
ska (Czarnylas), Maria Leszman (Pelplin), Andrzej Kulula 
(Pelplin). Po nasyceniu oczu i uszu zebrani uczestniczyli 
w seminarium populano-naukowym. Interesuj cym wy-
wodem zaj a uwag  wszystkich prof. Maria Paj kowska-
Kensik, rozprawiaj c na temat dziedzictwa kulturowego 
Kociewia. Jako Kociewianka: tradycj , zwyczaje i mow
kociewsk  zna dog bnie. Zaprezentowa a tak e zarys no-
wo ci wydawniczej, któr  jest redagowany przez ni  s ow-
nik kociewski. Miros awa Möller i Grzegorz Oller z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gda skim pochwalili 
si  Elementarzem Gwary Kociewskiej „Gadómy po na-
szamó”, w asnego autorstwa. Jest to propozycja literacka, 
z której uciesz  si  nie tylko rodzice, ale równie  ich pocie-
chy. Zwie czeniem seminarium by a prezentacja turystyki 
na Kociewiu, której autorem by  Jaros aw Wojciechowski 
z Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

Nie zd yli my och on  z wra-
e  pierwszego dnia, kiedy w pi tek

23 kwietnia czeka y nas zmagania z y-
wym j zykiem kociewskim. Zawodnicy 
podj li wezwanie i w ró nych kategoriach 
wiekowych cz stowali nas tak bogat ,
a rzadko na ulicach s yszan  mow . Wy-
st py ocenia o uznane gremium znawców 
Kociewia w sk adzie: Jan Ejankowski, 
Emilia Ruli ska i Izabela Janeczek. Na 
scenie kociewskie gadki zaprezentowa-
li uczniowie szkó  podstawowych, na-
st pnie w starszych kategoriach wieko-
wych: ogó em w konkursie wzi o udzia
35 uczestników.

Trzeci dzie  Festiwalu zgromadzi
wielu widzów, ciekawych ywej kultury 
Kociewia. Nieopodal dworca kolejowe-
go zosta a rozstawiona scena, na której 
podziwia  mo na by o wyst py naszych 
rodzimych kapel. Burczybas z Gniewa 
skocznymi d wi kami rozpocz  wiel-
kie wi towanie. Po oficjalnych powi-
taniach Pelplinem zaw adn y wyst py
taneczne i wokalne ma ych i wi kszych

MA GORZATA PAUCH

Wiosenny Festiwal w Pelplinie 

Kociewiaków. Podziwia  mo na by o znane ju  od lat zespo-
y: Modraki (Pelplin), Gzuby z pelpli skiej Dwójki (Pelplin), 

Kapel  Rodzin  (Zblewo). Imprez  zwie czy  wyst p Skar-
szewskiego Towarzystwa piewaczego. Nie zabrak o tak e
strawy dla cia a, o któr  zadba y Ko a Gospody  Wiejskich 
z Wielkiego Garca, Rudna, Pomyj, Mi dzy a, Rajków, 
Pinczyna. Gospodynie tego ostatniego wyst pi y równie
ze skeczem. Amatorzy regionalnych smaków mi li okazj
posmakowa  zupy kartoflanki, placków ziemniaczanych, 
kuchów dro d owych oraz rumianych, z ocistych chru ci-
ków. Najm odsi uczestnicy gromadnie odwiedzali zagrody 
z ma ymi owieczkami i kózkami. Dzieci i doro li uzdolnie-
ni plastycznie mogli da  uj cie swym talentom korzystaj c
z okazji kolorowania ogromnego haftu kociewskiego, naszki-
cowanego na p ótnie oraz uczestnicz c w plenerze malarskim.

Piotr aga, organizator III FKK jest wiadomy, e impre-
zy regionalne nie s  „ atwym” towarem do zaoferowania:

– To nie jest disco polo, które przyci ga t umy. To jest 
folklor. Sam jestem Kaszubem, który odwa y  si  kociewski 
festiwal robi ! – doda  ze miechem. P. aga, opowiada-
j c o korzeniach imprezy, przypomnia , e jej dzisiejsza, 
trzydniowa, bogata forma, zapocz tkowana zosta a kon-
kursem gwary kociewskiej, który od lat stanowi  sta y
punkt w kalendarzu imprez regionalnych. Mi o nicy naszej 
ma ej ojczyzny, doceniaj  ka d  inicjatyw , która promuje 
i s awi jej uroki, szczególnie je li oferta kulturalna jest tak 
atrakcyjna.

 Kuchy pinczy skich gospody Fot. Ma gorzata Pauch



Wystawa twórczo ci ludowej

Wyst py zespo ów kociewskich: (po lewej) „Modraków” z Pelplina oraz  gniewskiego „Burczbasa” 

Krystyna Engler z Pinczyna 
– finalistka konkursu 
gwary kociewskiej

Zagroda z owcami przyci ga a
najm odszych uczestników

Stoiska z ró nego rodzaju 
r kodzie em oraz zbiorami 

Fo
t. 

M
a

go
rz

at
a 

Pa
uc

h



22 KMR

Pierwszym punktem dnia kongresowego by o przed-
stawienie „Gryf i Ma gorzata” w wykonaniu przed-
szkolaków z Przedszkola nr 8 w Tczewie, przypo-

minaj ce o jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich 
Tczewa. Nast pnie zebrani wys uchali dwóch wyk adów:
prof. Józefa Borzyszkowskiego „O kaszubsko-kociewskiej 
wspólnocie dziejów i kultury oraz odpowiedzialno ci za 
przysz o  nie tylko Pomorza” oraz prof. Maksymiliana 
Grzegorza „Osadnictwo ziemi tczewskiej w wietle s owni-
ka historyczno-geograficznego Pomorza Gda skiego”.

Po wyst pie zespo u muzycznego rozpocz y si  dysku-
sje panelowe, które odbywa y si  w dwóch cyklach po dwie 
debaty równolegle. W godzinach przedpo udniowych w Cen-
trum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wis y w Tczewie 
Alicja S yszewska moderowa a debat  na temat „Rewitali-
zacja – obowi zek, kosztowna moda, czy atrakcyjny to-
war?”. Panel rozpocz y trzy g osy wst pne: Micha a Kargu-
la z Oddzia u Kociewskiego ZKP w Tczewie, Paw a Ko acza
z Wy szej Szko y Gospodarczej w Bydgoszczy, Bartosza 

wi tkowskiego – studenta archeologii z Uniwersytetu Gda -
skiego. G os w debacie zabrali m.in.: Zenon Odya, Danuta 
Morzuch-Bielawska, Tadeusz Pogoda i Józef Golicki.

W N I O S K I:
1.  Bogactwo dziedzictwa kulturowego Kociewia zobowi -

zuje ró norodne podmioty oraz ka dego z mieszka ców
Kociewia do jego zachowywania i utrwalania; ochro-
n  obejmujemy pojedyncze zabytki, ale szczególnie 
uwzgl dnia  nale y w tych dzia aniach rewitalizacj  ze-
spo ów miejskich.

2.  Przyk ad rewitalizacji starówki tczewskiej pokazuje, e
problemy sprawia ju  zdefiniowanie poj cia „rewitali-
zacja” budz c kontrowersje w kontek cie konkretnych 
lokalnych dzia a ; sam proces jest z o ony, wielow tko-
wy, d ugotrwa y i kosztowny – st d tak bardzo trudny.

3.  Ró norodno  i wielo  podmiotów zaanga owanych
w proces rewitalizacji rodzi trudno ci i nosi znamiona 
sprzeczno ci interesów – dlatego te  nale y sukcesywnie 
podnosi wiadomo  i odpowiedzialno  osób i instytu-
cji za powierzone dziedzictwo.

4.  Pierwszorz dnym zadaniem jest zbudowanie p aszczy-
zny porozumienia i budowanie strategii rewitalizacyj-
nych z udzia em wszystkich potencjalnych zaintereso-

wanych: gospodarzy terenów, samorz du lokalnego, 
archeologów i s u b konserwatorskich (od bada  tere-
nowych, planowania, nadzoru, wykonawstwa po promo-
cj ), spo eczno ci lokalnej, która czuje si  odpowiedzial-
na i identyfikuje si  z histori  i kultur  Ma ej Ojczyzny.

5.  Nale y korzysta  z dotychczasowych dobrych przyk a-
dów (tereny powojskowe w wieciu, odbudowa grodzi-
ska w Owidzu, dawne opactwo cysterskie w Pelplinie) 
i do wiadcze .

6.  Przy projektowaniu rewitalizacji trzeba wzi  pod uwa-
g  kompleksowo  procesu: obok bada , remontów, 
modernizacji, zagospodarowania terenu, rewaloryzacji 
tak e aspekt o ywienia gospodarczego, poprawy bez-
piecze stwa, o ywienia spo ecznego i zrównowa onego
rozwoju.

7.  O rewitalizacji na Kociewiu musimy rozmawia  nie tyl-
ko w zakresie przywrócenia kulturowego terenów zur-
banizowanych; problem dotyczy te  rewitalizacji dróg 
wodnych, szczególnie Wierzycy wraz z infrastruktur
ma ych elektrowni wodnych.

Kolejna debata „Kociewskie dzieje w Sieci” odbywa a
si  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, a prowa-
dzi  j  ks. Ireneusz Smagli ski. G os w debacie zabrali m.in.: 
Janusz Cze nik, Krzysztof Korda, Krzysztof Kowalkowski, 
Ma gorzata Kruk, Stefan Mrozek, Hanna Pacholska, Dorota 
Piechowska, Urszula Wierycho, Bogdan Wi niewski.

W N I O S K I:
1.  Rozmawiano o obecno ci Kociewia w Internecie: ilo-

ci i jako ci informacji, jakie znale  mo na w Sieci 
o naszym regionie. Mówiono o tym, czego brakuje (np. 
dok adnego wykazu wszystkich organizacji pozarz do-
wych stricte kociewskich), a jakich wiadomo ci jest za 
du o. Dostrze ono fakt, e informacje o Kociewiu – jego 
historii, osobliwo ciach oraz wspó czesno ci s  rozpro-
szone. Drugi problem – to sposób, w jaki informuje si
o Kociewiu. Na ogó  podaje si  suche fakty. Ma o jest 
obrazu, a przede wszystkim d wi ku. Dobrym pomy-
s em, by o ywi  i ociepli  wizerunek Kociewia, jest 
chocia by zamieszczanie gadek po naszamu.

2.  Odczuwalny jest brak jednego portalu internetowego, 
w którym Kociewie przedstawione by oby w sposób 
pe ny i barwny. Zg oszono postulat, by reprezentanci 

IV Kongres Kociewski
8 maja 2010 roku – dzie  tczewski

W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zainaugurowano IV Kongres Kociewski. W odarze
trzech miast gospodarzy: Zenon Odya, Edmund Stachowicz oraz Tadeusz Pogoda otworzyli uro-
czy cie dzie  tczewski, który odbywa  si  pod has em: Dziedzictwo historyczne Kociewia – warto-
ci  naszej ma ej ojczyzny? 

Na podstawie raportów moderatorskich Alicji S yszewskiej, Miros awy Möller, 
ks. Ireneusza Smagli skiego (wraz z Ma gorzat  Kruk) i Micha a Kargula 

raport ko cowy zredagowali Ma gorzata Kruk i Micha  Kargul.

WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO
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samorz dów kociewskich (w osobach starosty tczewskie-
go, starogardzkiego i wieckiego) podpisali porozumienie 
w sprawie utworzenia wspólnego kociewskiego portalu in-
ternetowego. Oczywi cie dostrze ono problemy, które mog
si  pojawi , by ten postulat zosta  zrealizowany, np. trudno-
ci finansowe, niemo no  porozumienia si . Przywo ywa-

no do wiadczenia z przesz o ci (wydawanie „Kociewskie-
go Magazynu Regionalnego”, funkcjonowanie Federacji 
Stowarzysze  „Kociewska Wi ba”) i tera niejszo ci (brak 
programu kociewskiego w telewizji publicznej).

3.  Wa ne jest tak e to, by wszystkie osoby, które na co dzie
zamieszczaj  informacje o Kociewiu, dba y o ich jako .
Warto by oby zorganizowa  dla nich szkolenie dotycz ce
zamieszczania informacji w taki sposób, by u ytkownik
internetu szybko je wyszuka . Dzi ki temu Kociewie b -
dzie bardziej widoczne w Sieci.

4.  Wyznaczono równie  zadanie na najbli sz  przysz o ,
które atwo mo na wykona  przy odrobinie dobrej woli. 
Polega oby ono na zamieszczeniu na stronach interne-
towych organizacji pozarz dowych, instytucji kultury, 
mediów linków do innych partnerów zajmuj cych si
Kociewiem. Taka wzajemna promocja przyczyni si  do 
stworzenia dobrej marki regionu. Musimy mie wiado-
mo , e mamy wp yw na jego wizerunek i od nas zale y, 
jak b dzie odbierane Kociewie poza swymi granicami.

5.  Kolejny punkt dyskusji dotyczy  digitalizacji zbiorów re-
gionalnych. Wskazano na istnienie typowo kociewskich 
projektów cyfrowych, np. digitalizacja zbiorów specjal-
nych realizowana przez Miejsk  Bibliotek  Publiczn
w Tczewie, Kociewska Biblioteka Internetowa tworzona 
przez Oddzia  Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Tczewie. Przedstawiciele projektów cyfrowych 
odpowiadali na pytania: czy digitalizacja ksi ek jest za-
gro eniem dla wspó czesnych bibliotek oraz czy w Sieci 
wyst puje literatura fachowa o Kociewiu. Ze wzgl du na 
autorskie prawa maj tkowe i problemy z odnalezieniem 
i porozumieniem si  z autorem lub jego spadkobierc
w Sieci przewa aj  publikacje dziewi tnastowieczne. Ponad-
to w ród wspó czesnych autorów, a zw aszcza wydawców 
zauwa a si  niech  do publikowania materia ów drukowa-
nych w postaci elektronicznej. W Internecie odczuwalny jest 
brak regionalnych publikacji wydawanych przez samorz dy, 
czyli ze rodków publicznych. Wskazane by oby, eby przy 
zawieraniu umów z autorami dotycz cych napisania ksi ki
znalaz  si  punkt o przeniesieniu autorskich praw maj tko-
wych na wydawc , czyli w tym przypadku samorz d. Dzi -
ki temu nie by oby ogranicze  prawnych w upublicznieniu 
cennej literatury w Sieci, a tym samym w bezp atnym korzy-
staniu z niej przez globalnego czytelnika. Jest to doskona a
forma promocji dziedzictwa naszego regionu.
Podczas debaty okaza o si , e w ród uczestników sporo 

jest sta ych u ytkowników bibliotek cyfrowych. Z ich strony 
pad  postulat do administratorów bibliotek cyfrowych, by in-
formowa y one cyfrowych czytelników o nowo ciach. Wnio-
sek ten zosta  skierowany na r ce pani Ma gorzaty K os – dy-
rektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gda sku.
Wspomniana ksi nica jest partnerem Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej, gdzie równie  s  publikacje o Kociewiu. Zebra-
nych ucieszy  równie  fakt, e na bie co tworzona jest bi-
bliografia kociewska, która u atwi prac  tym, którzy zajmuj
si  dziedzictwem kulturowym naszej ma ej ojczyzny.

Dyskusj  o kociewskich dziejach w Sieci mo na zaliczy
do udanych, a jakie b d  jej owoce – poka e najbli sza przy-
sz o .

W Centrum Kultury i Sztuki Miros awa Möller oma-
wia a trzeci  debat „Jak Kociewiakom opowiada
o historii”. G osy wst pne zabrali: Irena Opala z Zespo-
u Szkó  Technicznych w Tczewie, Kamila Gillmeister 

z Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wis y
w Tczewie, Ma gorzata Kruk z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tczewie, Micha  D browski – nauczyciel histo-
rii.W dyskusji udzia  m.in. wzi li: Jan Ejankowski, Regina 
Kot owska, Dorota Piechowska, Eleonora Lewandowska, 
Jolanta Bednarczyk, Jan Kulas, Grzegorz Oller, Feliks Le-
wandowski, Zenon Drewa.

W N I O S K I:
1.  Debata nie da a pe nego obrazu dzia a  regionalnych 

i pe nej odpowiedzi na za o one problemy. Wnios a
zbyt ma o informacji na temat dzia a  na terenie ca e-
go regionu. Niestety, nie wzi li w niej udzia u przed-
stawiciele z powiatu wieckiego i starogardzkiego. 
Z wypowiedzi zaproszonych prelegentów i z g osów
w dyskusji mo na jedynie podsumowa  niektóre dzia-
ania na terenie powiatu tczewskiego.

2.  Edukacja regionalna na Kociewiu jest dzisiaj taka, jacy 
s  nauczyciele. Na pewno nale y opracowa  spójny 
program do edukacji regionalnej, który stworzy kli-
mat do rozwoju wychowania regionalnego. W zwi zku
z brakiem wsparcia naukowego instytucji naukowych 
na Kociewiu zwracamy si  z serdeczna pro b  do sa-
morz dów kociewskich o powo anie placówki wspo-
magaj cej nauczycieli, regionalistów i instytucje w ich 
dzia aniach.

3.  Trudno jest prowadzi  edukacj  regionaln  w szko ach
(szczególnie ponadgimnazjalnych) z powodu zbyt na-
pi tego programu nauczania.

4.  Nale y wybiera  spo ród uczniów „pere ki” i poprzez 
dzia ania regionalne z wybranymi wychowankami 
edukowa  innych.

5. Trzeba wspó pracowa  z instytucjami kultury, muze-
ami, które posiadaj  w swej ofercie edukacj  regio-
naln .

6.  Nale y prowadzi  warsztaty regionalne oraz zaj cia,
które aktywizuj  uczniów oraz bra  udzia  w konkur-
sach i festiwalach regionalnych.

7. Wychowanie regionalne powinno si  rozpoczyna  w ro-
dzinach i przedszkolach.

8.  Dzieci i m odzie  trzeba uczy  nie o historii regionu, 
a historii, o cz owieku z tej ziemi, bo odkry  swoj
ma  ojczyzn  i zakocha  si  w niej mo na w ka dym
wieku. Z wiedzy ogólnej wiadomo, e na Kociewiu 
w szko ach istniej  izby regionalne, m odzie  uczest-
niczy w konkursach, olimpiadach i przegl dach folk-
lorystycznych, powstaj  nowe, ciekawe inicjatywy 
promuj ce Kociewie powoduj ce wzrost wiadomo ci
regionalnej utwierdzaj c nas w s owach, e Kociewska
Ziamnia ca a je ojczyzna nasza ma a. My Kociewia-
cy sta my si  konsekwentni w realizowaniu posta-
nowie  kongresowych. Pracujmy nie tylko „troch
po” i „krótko przed” kongresami, ale z dnia na dzie ,
z roku na rok, a staniemy si  ciekawym turystycznie 
regionem, instytucje historyczne i muzea b d  roz-
wija  wychowanie regionalne, a m odzie  zdob dzie
wiedz  na temat swojej „ma ej ojczyzny”. Choc na-
sza mowa twarda ji sankata niy dajma se ji wyrwa , za 
wanta óna. A chto by sia wyper swoji mowy to tak, jak 

by sia matki swoji wyper.



W Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie zainaugorowano 
dzie  kongresowy od piewaniem
hymnu kociewskiego
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Inscenizacja przedstawienia 
„Gryf i Ma gorzata”

w wykonaniu laureatów 
ubieg orocznego Konkursu 

Literackiego im. Romana 
Landowskiego

Stoisko z materia ami
promocyjnymi oraz 
z publikacjami 
historycznymi wydanymi 
z okazji 750-lecia miasta 
Tczewa cieszy y si  du ym
zainteresowaniem

Miros awa Möller 
moderuje debat
„Jak Kociewiakom 
opowiada  o historii”



Debata „Kociewie 
w badaniach 
naukowych”

Dzie  kongresowy zamkn li prezesi 
dwóch organizacji regionalnych, 

które przygotowa y jego merytoryczn
koncepcj  oraz jej wykonanie: 

Eleonora Lewandowska, prezes 
Towarzystwa Mi o ników Ziemi 

Tczewskiej oraz Krzysztof Korda, 
prezes Oddzia u Kociewskiego 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Po debatach 
prof. Maria Paj kowska-Kensik
zaprasza a zebranych 
na kolejn  cz  kongresu 
do wiecia

Dyskusja na temat rewitalizacji
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Czwart  debat „Kociewie w badaniach naukowych” 
prowadzi  Micha  Kargul. G osy wst pne zabrali: Patrycja 
Hamerska – studentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Gda -
skiego, Krzysztof Korda – doktorant historii Uniwersytetu 
Gda skiego, prof. Maria Paj kowska-Kensik – j zykoznaw-
ca z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
G os w dyskusji wzi li m.in.: Ryszard Szwoch, Krzysztof 
Kowalkowski, Tomasz uroch-Piechowski, Janusz Kortas.

W N I O S K I:
1.  Fundamentaln  spraw  dla wszelkiej pracy naukowej jest 

wzbudzenie zainteresowania tematyk  w ród studentów. 
Generalnie tak same sprawy kociewskie, jak i szerzej 
regionalne, nie przyci gaj  zbyt wielu osób, zw aszcza
takich, które chcia yby im po wi ci  swoje badania 
i prace naukowe. Dlatego bardzo du o zale y tu od kó
studenckich, stowarzysze  i instytucji regionalnych, któ-
re powinny zadba , by tematy kociewskie by y po prostu 
interesuj ce dla m odego cz owieka. Zw aszcza nale y
tutaj wskaza  pozytywne do wiadczenia p yn ce z orga-
nizacji obozów naukowych i bada  terenowych dla stu-
dentów. Przy kosztach, cz sto mniejszych, ni  niektóre 
wydatki promocyjne, mo na zainteresowa  Kociewiem 
stosunkowo liczn  grup  osób, która pó niej b dzie do 
niego wraca  w swojej pracy naukowej i zawodowej.

2. Koresponduje z tym kolejny problem zwi zany z brakiem 
odpowiedniej ilo ci i jako ci „mistrzów” naukowych dla 
m odych osób mog cych potencjalnie zainteresowa  si
regionem. Tak naprawd  w o rodkach akademickich, 
nawet tych po o onych na Pomorzu s  tylko pojedynczy 
profesorowie, którzy mog  da  studentowi, a zw aszcza
doktorantowi, odpowiednie wsparcie w pracy dotycz cej
Kociewia. To ogranicza podejmowanie tej tematyki na 
wielu kierunkach. Na dodatek tak na Uniwersytecie Gda -
skim, czy co gorsza, tak e w o rodkach w g bi kraju te-
matyka kociewska jest cz sto w pe ni identyfikowana, lub 
wr cz t umiona, przez s siednie Kaszuby. Cz sto nawet 
utytu owani specjali ci nie maj wiadomo ci odr bno ci
regionów etnograficznych Pomorza i koncentruj  si  na 
wyrazistych i do  dobrze opisanych w nauce naszych s -
siadach z pó nocy. Dlatego otwartym pozostaje pytanie, 
w jaki sposób wspiera  zainteresowanie rodowisk uni-
wersyteckich Kociewiem. Widz c jednak problemy, jakie 
ze stworzeniem kaszubistyki maj  Kaszubi, wydaje si , e
by  mo e nale y nie tyle walczy  o pe n  podmiotowo
i niezale no  kociewszczyzny w nauce, co raczej o moc-
n  pozycj  regionalizmu i bada  nad regionami na uniwer-
sytetach. I dopiero w ramach takich zaj , czy kierunków 
d y  trzeba do silnej obecno ci tematyki kociewskiej. 
Dlatego nale y, mimo czasem przykrych do wiadcze ,
d y  do wspó pracy z wszystkimi regionami b d cymi
zainteresowanymi obecno ci  na uniwersytetach.

3.  Mimo istnienia wielu cennych monografii i prac przy-
czynkarskich odczuwa si  brak syntez – prac o charak-
terze leksykonów czy wr cz encyklopedii, które b d
systematyzowa  i upowszechnia  dorobek naukowy 
po wi cony Kociewiu. Na wspominany wcze niej brak 
szerszego zainteresowania tematyk  kociewsk  studentów 
i naukowców bez w tpienia rzutuje to, e o wielu, cz sto
nawet podstawowych problemach regionu praktycznie nie 
ma adnej, dost pnej poza Pomorzem naukowej literatu-
ry. Dlatego nale y skupi  wysi ek wydawniczy w a nie na 
tego typu pozycjach, tym bardziej, e cz sto stworzenie 
ich wykracza poza si y i mo liwo ci jednego autora.

4.  Na dzie  dzisiejszy zarysowa  mo na tak e kilka szcze-
gó owych problemów badawczych, nad którymi powinni 
pochyli  si  naukowcy, takich jak, weryfikacja i zaktuali-
zowanie, pochodz cych sprzed cz sto kilkudziesi ciu lat, 
bada  dotycz cych zasi gu gwary kociewskiej; badania 
dotycz ce wiadomo ci regionalnej mieszka ców Kocie-
wia, zebranie i analiza dorobku literatury i poezji kociew-
skiej i to nie tylko tej pisanej w gwarze; wypracowanie 
modelu edukacji regionalnej i zwi zany z tym problem 
wypracowania metod ochrony, i kultywowania gwary ko-
ciewskiej oraz na koniec porz dne opracowanie historii 
i dzisiejszej aktywno ci ruchu regionalnego Kociewia.

5.  Na koniec pad  tak e konkretny wniosek o wykorzysty-
waniu osi gni  nauki, dotycz cy masowych grobów 
w Szp gawsku. Na tym miejscu ka ni nie ma bowiem 
adnej informacji o nazwiskach osób, które tam zosta y

zamordowane, a specjali ci z IPN-u zwracaj  uwag , e
dzi ki swoim badaniom s  w stanie poda  dane ponad 
trzech tysi cy ofiar. Nale y d y , by te nazwiska zna-
laz y si  tam, na miejscu ka ni, czy w  postaci pomnika, 
ciany pami ci, czy zwyk ych tablic z list  ofiar. Nale y

godnie uczci  t  „Kociewsk  Golgot ” i jej ofiary, co 
dzi ki historykom jest ju  dzi  mo liwe.

PODSUMOWANIE
Najogólniejszym wnioskiem z czterech kongresowych 

debat, jest to, e problemy, które w ich trakcie poruszano, 
wymagaj  o wiele d u szych dyskusji, ni  przewidziane 
przez organizatorów pó torej godziny. Konkluzj  t  pod-
dajemy pod rozwag , zw aszcza organizatorom kolejnych 
przedsi wzi  roku kongresowego. Wydaje si  zreszt , e
niektórym kwestiom, jak edukacji regionalnej, badaniom 
naukowym, czy ró nym aspektom rewitalizacji, po wi ci
nale a oby co najmniej kilkudniowe konferencje.

Po drugie z pewn  ambiwalencj  mo na oceni  zaintere-
sowanie tematyk  w ród potencjalnych uczestników cz ci
tczewskiej Kongresu. I tak oprócz silnego panelu rewitaliza-
cyjnego, gdzie g os zabiera y osoby z Bydgoszczy, wiecia
i Starogardu, czy podobnie „ogólnokociewskiej” dyskusji 
o badaniach naukowych, s uszne s  spostrze enia mode-
ratorki panelu edukacyjnego, w którym na zaproszenie 
organizatorów prawie w ogóle nie odpowiedzieli nauczy-
ciele spoza powiatu tczewskiego. Po trzecie przebieg debat 
wykaza , e nieco sztucznym by  podzia  tematyczny trzech 
cz ci Kongresu, jaki zaproponowano na spotkaniu w Tleniu 
w pa dzierniku 2009 r. Dyskusje wielokrotnie wykracza y
poza obszar szeroko poj tej historii i w ich trakcie niejed-
nokrotnie okazywa o si , e trudno tutaj sztywno oddziela
histori  od edukacji, czy od kultury. Liczymy, e wynotowa-
ne powy ej wnioski i problemy stan  si  nie tylko punktem 
wyj cia do kolejnych dyskusji, ale przede wszystkim mate-
ria em do wdra ania konkretnych rozwi za  w praktyce.

Po debatach zebrani obejrzeli spektakl w wykonaniu 
uczniów Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie „Nie cze-
kaj na ycie”, na który sk ada y si  piosenki do tekstów wierszy 
ks. Janusza Pasierba. Po spektaklu profesor Maria Paj kow-
ska-Kensik zaprasza a zebranych na kolejn  cz  kongresu do 

wiecia, za  wiceprezydent Starogardu Gd. Henryk Wojcie-
chowski przedstawi  program dnia kongresowego w stolicy re-
gionu. Dzie  Kongresowy zamkn li prezesi dwóch organizacji 
regionalnych, które przygotowa y jego merytoryczn  koncep-
cj  oraz jej wykonanie – prezes Towarzystwa Mi o ników Zie-
mi Tczewskiej Eleonora Lewandowska oraz prezes Oddzia u
Kociewskiego ZKP w Tczewie Krzysztof Korda.

WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO
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BOGDAN WI NIEWSKI

wi to pelpli skich zrzesze ców
Srebrny jubileusz Oddzia u Kociewskiego ZKP w Pelplinie

Dzieje Pelplina obfituj  w dzia alno  ró nych or-
ganizacji i stowarzysze , które w znacz cy sposób 
wp yn y na rozwój ycia spo ecznego i kultural-

nego biskupiego miasta. Szczególnie dotyczy to okresu od 
drugiej po owy XIX wieku do wybuchu II wojny wiato-
wej. Czasy PRL-u nie zniszczy y ca kowicie tej niejako 
naturalnej potrzeby dzia ania na rzecz lokalnej spo eczno-
ci. Do takich organizacji nale y Oddzia  Kociewski Zrze-

szenia Kaszubsko-Pomorskiego, powsta y w 1984 roku 
z inicjatywy grupy pelplinian (m.in. Brunona Chmieleckie-
go, Jerzego Henryka Demskiego, Albina Zielkego, Fran-
ciszka Leszczy skiego, Bernarda D browskiego, Fran-
ciszka Richtera, Zygmunta Or owskiego, Heleny Kuchty 
i Krystyny Bulkiewicz). Trzeba jednak wspomnie , e do 
ZKP nale a o ju  wcze niej kilku mieszka ców naszego 
miasta, dzia aj c formalnie w oddziale gda skim (m.in. 
Albin Zielke czy Tadeusz Szczeblewski).

W sobot  29 sierpnia 2009 roku pelpli scy zrzesze cy
wi towali swój srebrny jubileusz. By  on – obok uroczy-

sto ci wr czenia sztandaru w 2006 roku – jednym z naj-
wa niejszych wydarze  w dziejach oddzia u.

Uroczysto  rozpocz a si  na cmentarzu, gdzie pod 
przewodnictwem ks. pra ata Tadeusza Brzezi skiego
– proboszcza parafii pelpli skiej – modlono si  o rych
beatyfikacj  Ksi dza Biskupa Konstantyna Dominika. Go-
cie w modlitewnym skupieniu spotkali si  ponadto przy 

grobach ks. Janusza St. Pasierba, ks. Bernarda Sychty 
i ks. Henryka Mrossa (kapelana oddzia u) oraz grobach 
prezesów: Brunona Chmieleckiego i Jerzego Henryka 
Demskiego. W bazylice katedralnej ks. pra at Tadeusz 
Brzezi ski – wraz z wicerektorem Wy szego Seminarium 
Duchownego ks. drem Januszem Chy  – koncelebrowa
msz w. w intencji rych ej beatyfikacji Bpa Dominika. 

Kolejnym etapem wi towania by a uroczysta akade-
mia w budynku Liceum Ogólnokszta c cego. Prezes Od-
dzia u Kociewskiego, Bogdan Wi niewski, wita  licznie 
zebranych go ci (ok. 150) reprezentuj cych w adze sa-
morz dowe wojewódzkie (reprezentowane przez Patryka 
Demskiego – przewodnicz cego Komisji Samorz du Te-
rytorialnego i Bezpiecze stwa Publicznego Sejmiku Po-
morskiego), powiatowe (reprezentowane przez Tomasza 
Czerwi skiego – sekretarza Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Rady Powiatu) i miejskie z burmistrzem An-
drzejem Stanuchem i przewodnicz cym Rady Miejskiej 
Adamem Kaszowiczem na czele, w adze ZKP z wicepre-
zesem ukaszem Grz dzickim, w adze i poczty sztanda-
rowe oddzia ów w Gda sku, Gdyni, Baninie, Grudzi dzu,
Szymbarku, St ycy, Tczewie, Chmielnie i D bogórzu,
przewodnicz cego Rady Programowej TVP Gda sk An-

drzeja Lissa, prezesów stowarzysze  kociewskich (m.in. 
Eleonor  Lewandowsk  – prezes Towarzystwa Mi o ni-
ków Ziemi Tczewskiej, Miros awa Kalkowskiego – preze-
sa Towarzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej, Krysty-
n  Gierszewsk  – przewodnicz c  Kociewskiego Forum 
Kobiet), dyrektorów szkó  i instytucji kulturalnych (m.in. 
Mari  Czapiewsk  – dyrektora Zespo u Szkó  nr 1 w Pel-
plinie, Dorot  Sakowsk  – dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Piotra ag  – dyrektora Miejskiego O rodka
Kultury, a tak e Wojciecha Szramowskiego – prezesa Wy-
dawnictwa Pomorskiego i Tadeusza Serockiego – wicepre-
zesa Wydawnictwa „Bernardinum”), Kamil  Thiel-Ornass 
– przewodnicz c  Kapitu y Stypendialnej im. Ornassów. 

Do jubilatów listy gratulacyjne pe ne serdecznych s ów
skierowali: prof. Brunon Synak – przewodnicz cy Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego, Artur Jab o ski – prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ks. infu at Stanis aw
Grunt – wikariusz biskupi, Witold Sosnowski – starosta 
tczewski. Przemawiali w odarze miasta: burmistrz An-
drzej Stanuch i przewodnicz cy Rady Miejskiej Adam 
Kaszowicz, prof. Józef Borzyszkowski – prezes Instytu-
tu Kaszubskiego, prof. Andrzej Ceynowa – dziekan Wy-
dzia u Filologicznego Uniwersytetu Gda skiego, prezesi 
i wiceprezesi oddzia ów ZKP, przedstawiciele Ko a Stu-
dentów Kaszubów przy Wy szym Seminarium Duchow-
nym, a tak e inni go cie.

Ryszard Rogaczewski zaprezentowa  jubileuszow  pu-
blikacj  „Pelplin – nasza ma a ojczyzna” (patrz te  KMR 
nr 4(67), przygotowan  w Wydawnictwie „Bernardinum” 
pod redakcj  B. Wi niewskiego, a wydan  dzi ki hojno-
ci Urz du Miasta i Gminy oraz Banku Spó dzielczego

w Skórczu. Ukazuje ona nie tylko histori  organizacji, ale za-
wiera tak e ponad czterdzie ci hase  u o onych w „pelpli -
ski alfabet”, prezentuj cy przesz o  i tera niejszo  mia-
sta. Ksi k  t  otrzymali wszyscy uczestnicy uroczysto ci,
a go cie z Kaszub ponadto materia y promuj ce biskupie 
miasto. Wiele rado ci sprawi y wyst py kociewskich zespo-
ów folklorystycznych. Najpierw piewa  i ta czy  znany nie 

tylko w Pelplinie zespó  „Modraki”, a pó niej mo na by o
wys ucha  Kapeli Kociewskiej ze Starogardzkiego Centrum 
Kultury pod kierunkiem Marioli Szulc. 

Ostatnim akordem by o spotkanie przy stole w go cin-
nym Zespole Szkó  nr 1.

Pelpli scy zrzesze cy dzi kuj  wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili si  do organizacji uroczysto ci,
a go ciom s  wdzi czni za jej u wietnienie, serdeczne s owa,
kwiaty, prezenty (w ród których poczesne miejsce znajduje 
malowany na szkle obraz Matki Boskiej Sianowskiej – Kró-
lowej Kaszub, przywieziony do Pelplina z Chmielna).



Ci ka robota bobrów. Jezioro wi te w Ocyplu

Niezwyk a ziele  Janki Le ne poziomki w Kulicach

Strasz  we Wdzydzach Kiszewskich

Maki w Kulicach

Uroki Kociewia
w obiektywie Ma gorzaty Pauch
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Wdniach 22-24 kwietnia br. trzynastoosobowa 
grupa studentów, g ównie etnologii, ale równie
socjologii, filozofii, rze by i kulturoznawstwa 

Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu uczestniczy a
w warsztatach regionalnych w miejscowo ci Osiek na Ko-
ciewiu. Przedsi wzi cie organizowane by o przez Studenc-
kie Ko o Naukowe „Mozaika” Uniwersytetu Gda skiego,
w sumie w warsztatach wzi o udzia  30 osób (studenci 
z Uniwersytetu Gda skiego, Uniwersytetu Jagiello skiego,
Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu). Patronat ho-
norowy nad warsztatami obj  senator RP Andrzej Grzyb. 
Wsparcia finansowego udzielili: Uniwersytet Gda ski, Uni-
wersytet Miko aja Kopernika w Toruniu i Starostwo Powia-
towe w Starogardzie Gda skim.

Warsztaty rozpocz y si  od spotkania ze starost  powia-
tu starogardzkiego, Leszkiem Burczykiem i Alin  Jele , pre-
zes stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia. Zosta y nam 
przedstawione podstawowe informacje o regionie, a tak e
informacje zwi zane z turystyk  i imprezami kulturalnymi, 
które odbywaj  si  na terenie powiatu starogardzkiego. Ko-
lejnym punktem wyjazdu by o zwiedzanie katedry w Pelpli-
nie oraz Muzeum Diecezjalnego. Po przyje dzie do Osieka 
rozpocz y si  warsztaty z rze by i haftu. Warsztaty z rze by
prowadzi  Jerzy Kami ski, natomiast haft Stefania Wieli -
ska. Poniewa  rze bienie jest bardzo czasoch onne, grupa 
rze biarzy mia a mo liwo  pracy w warsztacie przez ca y
czas trwania warsztatów. Dzi ki temu osoby te nie musia y
obawia  si , e nie zd  sko czy  swojej pracy, mo liwe
wi c by o uczestnictwo we wszystkich zaj ciach. Pan Jerzy 
czuwa  na swoj  grup , pomagaj c zarówno dobr  rad  jak 
i wprawnym ruchem d uta.

Ka dy uczestnik zaj  z haftu otrzyma  materia , mulin ,
ig , by o mnóstwo wzorów do wyboru. Okaza o si , e naj-
lepiej z haftem poradzili sobie... m czy ni.

W pi tek spotkali my si  tak e z senatorem Andrzejem 
Grzybem, który zaprezentowa  nam kilkana cie zdj  z Kocie-
wia, b d cych cz ci  przygotowywanej przez niego wystawy 
i opowiedzia  nam o rozpoczynaj cych si  pracach badaw-
czych nad Kronik wi tego Zakonu Cystersów w Pelplinie.

Drugiego dnia wybór zaj  warsztatowych rozszerzy
si . Przyjecha a Weronika Wróbel-Maciejewska, która pro-
wadzi a warsztaty z ceramiki i malowania na szkle, zjawi a
si  równie  Miros awa Möller prowadz ca zaj cia z ta ca.

Pani Weronika pokaza a nam swoje prace, opowiedzia-
a jak wykorzysta  glin , z której powstawa y nasze dzie-
a, po czym ka dy zabra  si  do pracy pod czujnym okiem 

prowadz cej. Powsta y rozmaite ptaki, grzechotki, wazony, 
miseczki, kubeczki, lampiony i inne. Wszystkie te rzeczy po 
odpowiednim przygotowaniu (po wyschni ciu gliny i wypa-
leniu) zostan  przys ane do Torunia. Pó niej, na zaj ciach
z pani  Miros aw  nauczyli my si  kociewskiego ta ca
– walczyka. Nast pnego dnia przyjecha  Grzegorz 
Oller, który swoj  gr  na akordeonie umila  nam drug  cz
warsztatów z ta ca. Z ca  grup  powtórzyli my walczyka, na-
uczyli my si  te  polki z kijami, w której ch opcy mieli mo -

liwo  zaprezentowania swojej sprawno ci i pomys owo ci.
W miejscu, gdzie ta czyli my, zebra o si  wielu kuracjuszy, 
dla których dali my na koniec zaj  krótki pokaz ta ca.

W niedziel  grupa rze biarzy mia a ostatni  okazj , aby 
dopracowa  swoje prace. Wybrali my si  równie  na spacer 
do Osieka, gdzie zobaczyli my cha up  licz c  oko o 300 lat 
oraz ruiny zamku i ko ció . Zapoznali my si  tak e z posta-
ci w. Rocha, patrona Kociewia. Po po udniu wyjechali my
z Osieka do Gda ska.

Jako studentka etnologii musz  przyzna , e Kociewie 
zafascynowa o nie tylko mnie, lecz równie  kolegów i ko-
le anki z roku. Warsztaty da y nam mo liwo  bli szego
przyjrzenia si  ludziom tu mieszkaj cym, a przecie  w a nie
ludzie i wszystko co z nimi zwi zane stanowi g ówny punkt 
zainteresowa  etnologów. W zwi zku z tym planowane s
badania terenowe w regionie kociewskim wraz ze studenta-
mi z Uniwersytetu Gda skiego i Jagiello skiego.

Chcieliby my w przysz ym roku po czy  si y ze Stu-
denckim Ko em Naukowym „Mozaika” i zorganizowa
warsztaty regionalne wraz z badaniami w terenie. By aby to 
dla nas, studentów etnologii, doskona a okazja do podszko-
lenia swoich umiej tno ci, natomiast studenci z Uniwer-
sytetu Gda skiego i Jagiello skiego mogliby zapozna  si
z tym co robimy, co z kolei mog oby zaowocowa  kolejnym 
wspólnym projektem. 

Cieszy mnie bardzo, e SKN „Mozaika” dzia a tak ak-
tywnie, daj c mo liwo  uczestniczenia w przedsi wzi -
ciach równie  studentom z innych uniwersytetów. Dzi ki
warsztatom poznali my nie tylko kociewski haft, rze b ,
ceramik  i taniec, mieli my równie  mo liwo  poznania 
nowych, „kociewskich – punktów widzenia”.

ADRIANNA STRZELECKA

Poznaj  Kociewie

Studenci
z wykonanymi 

przez siebie 
rze bami
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Mój felieton na ten temat opar em, o nieliczne 
opracowania, jakie ukaza y si  na rynku wy-
dawniczym w ostatnim pó wieczu. Pierwotnie 

zamierza em po wi ci  ten referat wy cznie kapliczkom 
i krzy om Pomorza, w tym Kaszub, Kociewia, Borów Tu-
cholskich i Powi la. Jednak brak dost pu do tak zaw one-
go tematu w publikacjach, zmusi  mnie do poruszenia tych 
spraw ca o ciowo, uwzgl dniaj c ca y obszar Polski.

Przeszed szy Polsk  wzd u  i wszerz, obserwuj c naj-
bardziej charakterystyczne typy krajobrazu polskiego, nie 
sposób nie dostrzec kapliczek przydro nych tkwi cych
w przyrodzie, jako prawdziwe per y naszej sztuki sakralnej. 
Wysokie warto ci artystyczne tych obiektów, upowa nia-
j  nas do stwierdzenia, e: aden z narodów nie stworzy
w tej dziedzinie nic pi kniejszego, co by rozmaito ci  i urod
formy harmonizowa o lepiej z otaczaj c  przyrod  – pisze 
Tadeusz Seweryn w ksi ce „Kapliczki i krzy e przydro -
ne w Polsce”. Te, wznoszone na bezludziu i przy drogach, 
we wsiach i miasteczkach, wspania e dzie a ludowej sztuki 
sakralnej, zros y si  niepodzielnie z naszym krajobrazem. 
A by  taki czas, czas okupacji hitlerowskiej, gdzie tylko na 
naszym Pomorzu zniszczono wiele tysi cy tych symboli na-
szej wiary i polsko ci – i to bezpowrotnie. Okupant nie móg
si  pogodzi  z tym, by sta y kapliczki z zawo aniem „Królo-
wo Polski módl si  za nami”, szczególnie na ziemiach przy-

czonych do III Rzeszy. Kiedy faszy ci zostali wyp dzeni
z naszego kraju, nie nasta y wcale lepsze czasy dla kapliczek 
i krzy y przydro nych. Co prawda, nie niszczono pozosta-
ych, jakim  cudem, z po ogi wojennej, lecz bardzo trudno 

by o uzyska  pozwolenie „Ludowej W adzy” na postawie-
nie krzy a czy kapliczki. Trzeba by o stosowa  przemy lne
fortele. Czasem stawiano taki obiekt jednej nocy, by bez-
dusznych urz dników postawi  przed faktem dokonanym. 
Jednak i tu z nakazu „W adzy” dochodzi o do ich rozbiórki. 
Dopiero w naszej III Rzeczypospolitej mamy na tym polu 
pe n  swobod . Wracaj  kapliczki na stare miejsca, powstaj
nowe – o czym b dzie pod koniec felietonu.

Najliczniejsze w naszym kraju to krzy e przydro ne. Hi-
storia krzy a zacz a si  na Golgocie. Pierwsi chrze cijanie
stosowali krzy e ryte na kamiennych p ytach nagrobnych 
w katakumbach. Kszta t krzy a, który my chrze cijanie u y-
wamy, ulega  ró nym przeobra eniom. Ciekawostk  w tej 
dziedzinie jest fakt, e we wsi Mojusz powiat Kartuzy, sta
krzy wi tego Zachariasza, postawiony w 1861 roku. Krzy
ten mia  przed u ony podnó ek ukrzy owanego Chrystusa, 
co doda o mu drug  przecznic  i przed u on  tablic  nad 
g ow  z napisem I.N.R.I. – jako przecznica trzecia.

 Wiele krzy y wi e si  z tragicznymi wspomnienia-
mi powstania styczniowego. Wznoszono je na mogi ach
tych, którzy gin li za nasz  wolno , szczególnie w Polsce 
pó nocnej. Na terenach znajduj cych si  pod zaborem ro-
syjskim, po upadku powstania, nasta  bardzo z y czas dla 

 EDMUND ZIELI SKI

 Kapliczki i krzy e przydro ne
w krajobrazie Pomorza i nie tylko

naszych kapliczek i krzy y. Genera  Murawiew, rozkazem 
z dnia 8 czerwca 1863 roku wyda  zakaz naprawiania starych 
krzy y i stawiania nowych poza obr bem cmentarza. Te zbu-
twia e kaza  burzy , jako niebezpieczne dla ycia przechod-
niów. Jak e a o nie wygl da y te symbole M ki Pa skiej,
z których odpad a przecznica lub le a y i gni y na ziemi. Te, 
które przetrwa y, przeobra a y si  w symbole lat minionych. 
W nim – jak mówi Grzegorz w „Kordianie” – smutek niby 
ksi ka m stwa w sercu yje. Kiedy 14 marca 1896 roku uka-
za  si  carski ukaz cz ciowo odwo uj cy poprzednie zarz -
dzenia, zacz to wznosi  krzy e na polskich drogach, ale ju
nie tak licznie. Dopiero na prze omie XIX i XX wieku z ini-
cjatywy ko cio a wznoszono krzy e dla uczczenia pocz tku
XX stulecia od narodzenia Chrystusa. Na krzy u z tamtego 
czasu stoj cego w Tarle pow. Lubartów, brzmi napis: Na pa-
mi tk  czasu mi o ciwego 1901. Oprócz tego krzy e wysz y
na ulice miast. Na ulicy Rakowieckiej w Krakowie stoi krzy
zatrzymuj cy przechodnia Mickiewiczowskim zawo aniem
do wej cia na Chrystusow  drog : Usz o szcz cie i pró no za 
nim chodz  / nie usz o, czeka na Ciebie na krzy owej drodze.

W mojej pami ci zachowa  si  niezwykle malowniczy 
obraz zwi zany ze wi ceniem pól. W mojej wsi nazywa-
o si  to procesj  do krzy y. Odbywa o si  to zwykle oko o

15 czerwca w godzinach rannych. Procesj  prowadzi  ksi dz
proboszcz do polnych krzy y, pi knie udekorowanych kwia-
tami, chor giewkami, girlandami i kolorowymi serpentyna-
mi. U stóp krzy a odczytywa  stosown  ewangeli  zwi zan
z siewem i zbiorem, i po krótkim kazaniu wi ci  pola.

Kapliczki i krzy e by y w wielkim poszanowaniu. Dba-
no o wygl d zewn trzny. Przechodz cy obok z szacunkiem 
zdejmowali czapki czy egnali si  nabo nie. Dzieciakom 
nawet nie przysz o do g owy, by przy tych obiektach kultu 
uprawia  jakie  zabawy, krzycze , mia  si  czy ha asowa .
To miejsce by o wi te.

Na terenie Kaszub jest wiele krzy y wykonanych przez 
ludowych artystów, posiadaj cych cechy indywidualno-
ci. Tak przeszed  w tej kwestii do historii Izajasz Rzepa 

z Redy czy Apolinary Pastwa z W glikowic. Ich krzy e stoj
do dzi , ciesz c wzrok kunsztem ich wykonania. Równie
wspó cze nie mamy wielu wykonawców krzy y pi knie
rze bionych. Taki krzy  stoi w Sierakowicach, a wykona  go 
p. B aszkowski. Tutaj wizerunek Chrystusa wspaniale wy-
rze bi  p. Stanek z tej wsi.

Tadeusz Seweryn na temat kapliczek i krzy y przydro -
nych tak pisze: Zarówno nazwa jak i zasadniczy kszta t kaplic 
s u cych kultowi katolickiemu wywodz  si  z Zachodu. Na-
zwa aci ska „Capella” pochodzi od „Cappa”, to jest p aszcz.
W szczególno ci chodzi tu o p aszcz w. Marcina, biskupa z To-
urs, wdziewany jako tarcza ochronna przez królów francuskich 
podczas wypraw wojennych. Cela, w której przechowywana 
by a owa Cappa w. Marcina, zwa a si  kaplic , a dozorcy jej 
kapelanami. Na wzór tych cel budowano ma e, skromne wi -
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tynki, które potem przeobra ano w ko cio y. Wspomina ju
o nich w. Ambro y, biskup mediola ski (340-397). O kulto-
wym znaczeniu kaplic zadecydowa  sobór w Agda w roku 506, 
który pozwoli  kap anom odprawia  msze nawet codziennie 
z wyj tkiem wi t uroczystych.

Nasze kapliczki (na Kociewiu nazywane Bo ymi M ka-
mi) s  z regu y murowane, pionowej kompozycji, przewa nie
trójkondygnacyjne. Wi kszo  pochodzi z XVIII i XIX wieku. 
Ale powsta o te  wiele nowych. Te najstarsze mo emy napo-
tka  w takich miejscowo ciach jak Brody Pomorskie (1768), 
Borkowo (1621), Gr blin, Janiszewo, Ropuchy, Ro ental,
Subkowy, liwiny i w wielu innych miejscowo ciach. We wn -
kach tych kapliczek umieszczano figury wi tych – rze bione
lub odlewy gipsowe, wzgl dnie porcelanowe. Do wyj tków
nale  figury kamienne. Je li chodzi o tematyk  rze b, to do-
minuj  postacie Madonny, w. Jana Nepomucena, w. Rocha, 
w. Krzysztofa, w. Rozalii. Je li chodzi o form  kapliczek, 

to do rzadko ci nale  s upy kultowe zwie czone drewnian
rze b . Przyk adem s  tu dwie takie budowle na Kociewiu 
w Go biewie rednim i Wielkim. Tutaj XIX wieczne figu-
ry w. Jana Nepomucena zast pione zosta y kopiami, które 
wykona  znany rze biarz Zygmunt Bukowski z Mierzeszyna. 
Szkoda tylko, e do  wierne kopie nie zosta y pokryte poli-
chromi  na wzór starych, a na dodatek zamieni y si  miejsca-
mi. To du y b d konserwatorski.

Do wspó czesnych kapliczek s upowych zaliczy  na-
le y kapliczki w czy skiej Hucie i ubianie u pa stwa
Borzyszkowskich. Ta ostatnia jest z figur w. Antoniego, 
autorstwa Piotra Tyborskiego ze Skórcza, któr  rze bi  do 
o tarza papieskiego w Sopocie.

Kapliczki na wsi to co  tak naturalnego, e na ogó  nie 
docieka si  przyczyn ich powstania. Dopiero w bli szych roz-
mowach z lud mi starszymi dowiadujemy si , e stawiano je 
z wdzi czno ci za otrzyman ask , za powrót do zdrowia, 
za szcz liwie prze yt  wojn , za obron  przed pomorem. 
Z tym ostatnim zwi zanych jest wiele kapliczek i krzy y, 
kiedy nasze ziemie dopad a cholera w XIX wieku. Gin y
ca e wsie, gdzie tragicznie zmar ych grzebano w jednej mo-
gile, a w miejscu tym stawiano krzy , zwykle obsadzony 
k p  drzew. Ci, co prze yli, fundowali figur w. Rocha czy 
Rozalii do Bo ej M ki w podzi ce za prze ycie i z pro b
o dalsz  opiek . Do dzi  mo na spotka  te znaki tamtych 
strasznych wydarze  w wielu miejscowo ciach. W Bytoni 
i w skim Piecu, w Przecznie ko o Torunia i w Opocznie, 
Parady u i Zarnowie. Trudno wymieni  wszystkie miej-
scowo ci, bo s  ich setki. Niech o gwa towno ci tej zarazy 
wiadczy fakt, gdzie pomór pozabija  ca e wsie. Szala  z tak 

ogromn  gwa towno ci , e zabrak o ywych do grzebania 
zmar ych. Panika ogarnia a ludno  miast i wsi, która szu-
ka a ratunku w g bokich lasach. Tak, jak to mia o miejsce 
w okolicach Radomia. Najwi ksze niwo zbiera a cholera 
w rodkowej Polsce. To tam na figurach, kapliczkach, krzy-
ach odczyta  mo na daty mówi ce, e tu przeszed  pomór. 

By y to lata 1708,1709, 1714, 1782, 1852, 1881. Przy drodze 
ze Skrzyczna do Skórkowa w Opoczy skiem, na kamiennej 
tablicy przywartej do figury, spod zielonego mchu wy ania
si  napis: Bo e uchowaj nas od cholery, o to Ci  pokornie 
prosimy R.P. 1852. By y te  mniej tragiczne intencje, na 
które wznoszono kapliczki. Niejaki Jan Ja kowski, parobek 
pracuj cy we dworze w opusznej, oko o 1850 roku z o y
lubowanie, e postawi kapliczk , je li rodzice jego kocha-

nej dziewczyny, nie b d  stawia  przeszkód w o enku. I do-
sz o do szcz liwego lubu z ukochan . Ja kowski postawi
kapliczk , a panny na wydaniu zasypywa y j  kwiatami.

Kapliczki to miejsca kultu. Do dzi  zachowa  si  pi kny
zwyczaj odprawiania przed nimi majowego nabo e stwa ku 

czci Matki Bo ej. Zbieraj  si  okoliczni mieszka cy, któ-
rzy modl  si  i piewaj  pie ni. Najpi kniej brzmi pie
Chwalcie ki umajone... Jej pienie miesza si  ze wiergo-
tem ptaków, woni  bzu i pól obleczonych wiosenn  szat
najpi kniejszego miesi ca roku. Przydro na kapliczka by a
te  ostatnim przystankiem odchodz cego na wojn  m a,
ojca czy brata. Przed ni  modli  si  te  styrany ci k  prac
staruszek wyp dzony przez wyrodnego syna na ebry, dla 
którego zabrak o strawy i k ta we w asnym domu. Przed 
kapliczk  zatrzymywa  si  te  kondukt pogrzebowy, jakby 
na ostatnie po egnanie ze swoja wsi . Niejedna kaplicz-
ka mog aby wiele powiedzie . Wiele gorzkich ez wsi k o
w ziemi  u jej podnó a. Otacza nas wiele kapliczek i krzy y, 
gdzie wspó cze ni nam fundatorzy i twórcy stawiali je w po-
dobnych sytuacjach, jak ci przed wiekami. 

Pod koniec 2008 roku wyst pi em z ogólnopolskim ape-
lem do rze biarzy o wykonanie 2000 figur do przydro nych
kapliczek na 2000 lat chrze cija stwa w Polsce. Apel mój 
zosta  opublikowany w prasie i radiu. Przyniós  ju  pi kne
wyniki. Rze biarze wykonuj  figury, a fundatorzy kapliczek 
stawiaj  je po wsiach. Wiele ju  powsta o i wiele si  bu-
duje. Osobi cie wyrze bi em cztery figury przedstawiaj ce
w. Floriana dla stra aków w Zblewie, Grabowie, Siera-

kowicach i Gda sku. Pan Pawelec ze Zblewa postawi  ka-
pliczk  w Kleszczewie z w asn  figur  Pana Jezusa. Janina 
Gliszczy ska wyrze bi a w. Franciszka do kapliczki w Ka-
szubskim Uniwersytecie Ludowym w Wie ycy. Ta zdolna 
artystka wykona a wiern  kopi  Matki Bo ej Sianowskiej, 
któr  pielgrzymi z Kaszub zawie li do Jerozolimy. Rodzina 
Zaborowskich z Bytowa przeprowadzi a renowacj  rodzin-
nej kapliczki z 1913 roku w miejscowo ci Kucborowo ko o
St ycy. Marek azarewicz wyrze bi  figur w. Rozalii, 
która stanie w kapliczce zniszczonej przez okupanta w 1939 
roku w Tucholi. Czes aw Kasperowicz wykona  rze by do 
dwóch kapliczek w miejscowo ci Górne Maliki i Osowo 
Le ne. Tomasz Mochnacz ze wsi omy nad Odr , otrzyma

Kapliczka w Zblewie przy wylocie 
ul. Chojnickiej do autostrady
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figur  Matki Bo ej od mego brata Rajmunda, do wznoszo-
nej tam kapliczki z wdzi czno ci za prze yt  wojn . Rze bi
Roman Gieraj ze Sztumu i Miros aw Kaszuba z Malborka. 
Regina Matuszewska wykona a figur  Dobrego Pasterza, 
która mia a stan  w Czarnymlesie. Jerzy Kami ski rze bi
w. Floriana dla swoich stra aków w Bar o nie, a dla koleja-

rzy w Tczewie wyrze bi  figur wi tej Katarzyny. Aktual-
nie pracuje nad rekonstrukcj  p askorze by (prawdopodob-
nie M.B. Piaseckiej), która zosta a skradziona z kapliczki 
w Mirotkach. Czes aw Birr z M ciszewic wystawi  kaplicz-
k  z w asn  figur . Tworz  panowie Bronis aw Suchy z Ma-
ej Wi niewki i Jan Kowalski z I awy. 

1 pa dziernika 2000 roku o godzinie 16 w niedziel ,
nast pi o bardzo uroczyste po wi cenie unikatowej, ka-
miennej kapliczki, a w a ciwie kaplicy, wzniesionej przez 
Jerzego Walkusza z Hopowa, którego krzy  z o tarza papie-
skiego wie czy t  budowl , której pojedyncze g azy maj  po 
6 ton. Ta kapliczka sk ada si  z czterech kondygnacji. Po-
ni ej krzy a jest wn ka z figur  Matki Bo ej Ró a cowej,
któr  na plenerze w Wie ycy wykona  Jerzy Kami ski
z Bar o na, a Kaszubski Uniwersytet Ludowy podarowa  j
do kapliczki Jerzego. W ni szej wn ce jest moja figura w. 
Wojciecha wykonana w darze. Najni sza kondygnacja to 
stó  o tarzowy do odprawiania nabo e stw. Pierwsza msza 
wi ta odprawiona zosta a w dniu po wi cenia przez miej-

scowego proboszcza w koncelebrze syna Jerzego i Krysty-
ny Walkuszów – Ojca Marka z zakonu w. Ducha. Figury 
maj  wymiary ludzkich postaci, co daje pewne wyobra enie
o wielko ci kapliczki. Trzeba to zobaczy . Na skrzy owa-
niu dróg w Wielkim Kacku stoi stara, murowana kapliczka 
z XIX wieku. Z inicjatywy miejscowego proboszcza z ko cio a
w. Wawrzy ca, ksi dza pra ata Ryszarda Kwiatka, w jej 

czterech wn kach, pustych do tej pory, umieszczono cztery 
figury: w. Rocha i Krzysztofa – rze bi  Rajmund Zieli ski,
w. Izydora i Nepomucena – rze bi em ja. Z mojej inicjaty-

wy na feralnym skrzy owaniu w Zblewie ko o m yna, gdzie 
dochodzi cz sto do miertelnych wypadków, mia a stan
kapliczka z trzema figurami: w. Rocha, Krzysztofa i Matki 
Bo ej autorstwa braci, Rajmunda, Edmunda i Jerzego Zie-
li skich. Niestety, sprawa ci gn a si  9 lat i dopiero 25 lipca 
2009 roku po wi cona zosta a kapliczka, jako zado uczy-
nienie prochom parafian zblewskich zwiezionych z miej-
scowego cmentarza w a nie na to skrzy owanie, bo Niemcy 
budowali autostrad  Berlin – Królewiec przez cmentarz. 
Biurokratyczne przepisy nie zezwoli y na postawienie ka-
pliczki w rejonie owego skrzy owania, bo wed ug wyja nie-
nia Zarz du Dróg, kapliczka rozprasza aby uwag  kierow-
ców. Dziwne t umaczenie, bo krzykliwe bilbordy stoj  na 
skraju dróg i w a nie skierowane s  na uwag  kierowców. 
Kapliczka posadowiona zosta a u wylotu ul. Chojnickiej 
do autostrady. Pa stwo Renata i Roman Belczewscy oraz 
Renata i Bernard Damaszk ze Zblewa otrzymali do swych 
kapliczek figury Matki Bo ej mego autorstwa. Przy szkole 
w Bytoni po wi cona zosta a w ubieg ym roku kapliczka 
z trzema figurami, w. Huberta – rze bi  Jerzy Kami ski,
w. Maksymiliana Kolbego – ja rze bi em i Anio a Stró a

autorstwa Leszka Baczkowskiego. W Czarnej Wodzie stoi 
poka nych rozmiarów kapliczka z figur w. Krzysztofa, au-
torstwa Micha a Ostoja-Lniskiego z tej miejscowo ci. Sta-
wiaj  kapliczki i w wielu innych miejscowo ciach naszego 
kraju. Niech tych obiektów sakralnych stanie jak najwi cej,
bo bliskie s  naszej tradycji i wierze. Niech trwaj  w naszych 
wsiach, rozdro ach i miejscach pami ci. Przechodniu! Kie-
dy staropolskim zwyczajem uchylisz czapk  przed kapliczk
pozdrawiaj c Boga – wspomnij i o twórcach tych dzie .

Jak si  ma 
Kociewie

ANDRZEJ GRZYB
powiat starogardzki

Wartykule „Co si  sta o z Kociewiem” z roku 
1966 Lech B dkowski stwierdza na pocz tku:
Dwa podstawowe cz ony wspó czesnego Pomo-

rza Gda skiego to Kaszuby i Kociewie... Ta ludno  rdzenna 
mieszka w podstawowej masie od dziada pradziada, przy 
czym obszarem zwartego zamieszkania przekracza granice 
dzisiejszego województwa gda skiego... Tak wi c Kaszuby 
i Kociewie to g ówne obszary etniczne Pomorza Gda skie-
go, dalej pisze o ma ej aktywno ci Kociewiaków i o niedo-
statecznej wiedzy o Kociewiu i Kociewiakach, na koniec 
stwierdzaj c: Zupe nie nie mog  wierzy , e Kociewie to zie-
mia rzeczywi cie ja owa. Ale udowodni , e to ziemia yzna
i aktywna, mog  tylko sami Kociewiacy...

Czy dzisiaj, po 44 latach, mo emy powiedzie , e wie-
dza o Kociewiu i aktywno  Kociewiaków s  dobre? Czy 
w tym czasie przeszli my rozbudzenie, „renesans” i dzisiaj 
pracujemy dla naszego regionu nale ycie?

Pami tam dobrze Stefana Górskiego, dzi  ju  nie yj ce-
go, malarza, zbieracza dzie  Nikifora, mieszka ca Irlandii, 
jak przed kilku laty, otwieraj c Kociewiakom drog  do Li-
meryk, pyta  wci , czasem irytuj c: Co to jest, Kociewie? 
Patrz c z daleka i bliska widzia  Kociewie, ale nie do ko ca.
Odpowiada em: tradycja, ludzie, którzy maj wiadomo
wspólnoty regionalnej, gwara, obszar – spora cz  Pomo-
rza, kultura regionalna. Mówi em, dodaj c wi cej, a pan Ste-
fan pyta . Jak si  zdaje, dzisiaj wiem, e pyta  ci gle, co to 
jest Kociewie, oczekuj c odpowiedzi tej samej, ale nowszej, 
pi kniejszej, bardziej wyrazistej i niepodwa alnej dla odpo-
wiadaj cego i dla pytaj cego.

W roku IV Kongresu Kociewskiego warto spyta : Jak
ma si  wspó czesne Kociewie?

Jest widoczne na mapie regionów etnicznych Pomorza 
i Polski, czy te  nie. Czy Polacy wiedz , co to za region i gdzie 
jest po o ony? Czy dzisiejszy regionalizm jest ograniczeniem, 
czy warto ci , któr  nale y z dum  nie  w przysz o ?

Docenia kociewsk  tradycj  Sejmik Województwa Po-
morskiego, w którego Herbowej Sali, miejscu obrad plenar-
nych, wisi tablica z plakietk  Roku Kociewskiego. Pami ta-
j  o Kociewiu samorz dy powiatowe i gminne. Identyfikuj c
si  z regionem, u ywaj  nazw, symboli i folkloru w codzien-
nej pracy na rzecz swoich mieszka ców i do promocji. Bo-
gac  wspó czesno  regionu organizacje pozarz dowe z To-
warzystwem Mi o ników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie 
Gda skim i Towarzystwem Mi o ników Ziemi Tczewskiej 
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Poni szy tekst dot. rozbudzenia Kociewiaków na 
rzecz upowszechniania kultury i warto ci regiona-
lizmu na podstawie sprawozda  senatora Andrzeja 
Grzyba i prof. Marii Paj kowskiej-Kensik opraco-
wa a Patrycja Hamerska.
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w Tczewie na czele. Pracuje efektywnie Lokalna Organiza-
cja Turystyczna „Kociewie”. Najwa niejszymi projektami 
zrealizowanymi przez LOT KOCIEWIE w roku 2009 by y:
„Kociewie na 4 kopyta”, „Wierzyca – nurty kultury, nurty 
natury”, uruchomienie „Kociewskiego O rodka Informacji 
Turystycznej”, praca nad projektem: „Trasy Rowerowe na 
Kociewiu Starogardzkim”, koordynacja prac nad projektem: 
„System Szlaków Turystycznych na Kociewiu”. LOT KO-
CIEWIE organizowa a, wspó organizowa a, uczestniczy a
b d  zasila a materia ami szereg wydarze  promocyjnych, 
z których najwa niejszymi by y: udzia  w TARGACH LATO 
(Warszawa), w Unikatach z Kociewia (Gda sk), w Mi -
dzynarodowym Zlocie eglarskim i Festiwal P tli u aw
(Krynica Morska) – przy wspó pracy Urz du Miasta Tczew, 
obecno  na Jarmarku na D ugiej (Bydgoszcz) i Festiwalu 
Smaku (Gruczno, gm. wiecie) i Mi dzynarodowych Tar-
gach TOUR SALON (Pozna ).

Trzy lokalne grupy dzia ania „Kociewska Chata”, „Ko-
ciewska Wst ga” i „Gminy Powiatu wieckiego” pisz
i realizuj  projekty odnawiaj ce obiekty wiejskie, a tak e in-
tegruj ce mieszka ców we wspólnym dzia aniu. Sporo robi 
Stowarzyszenie „Instytut Kociewski”, realizuj c szereg pro-
jektów wydawniczych, z których najwa niejsze to: „Utwory 
zebrane” Ma gorzaty Hillar, „Album wspomnie  125-lecia 
starogardzkiego ogólniaka” (we wspó pracy ze Starostwem 
Powiatowym w Starogardzie Gd.), informator „Kociewie, 
kraina w ród lasów, jezior i rzek” (we wspó pracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Starogardzie Gd., Urz dem Miejskim 
w Starogardzie Gd., Urz dem Gminy w Starogardzie Gd., 
Starostwem Powiatowym w Tczewie, Urz dem Miejskim 
w Tczewie), informator „Kraina Kociewie czeka na Ciebie” 
(we wspó pracy ze Starostwem Powiatowym w Starogar-
dzie Gd., Urz dem Miejskim w Starogardzie Gd., Urz dem
Gminy w Starogardzie Gda skim, Starostwem Powiatowym 
w Tczewie, Urz dem Miejskim w Tczewie), kalendarze ar-
tystyczne promuj ce region kociewski – corocznie od 2003 
r. (we wspó pracy ze Starostwem Powiatowym w Starogar-
dzie Gd., Urz dem Miejskim w Starogardzie Gd., Urz dem
Gminy w Starogardzie Gd. oraz Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku), kolekcje widokówek z reprodukcjami akwarel Józe-
fa Olszynki prezentuj cych krajobrazy regionu kociewskiego 
(we wspó pracy ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie 
Gd., Urz dem Miejskim w Starogardzie Gd., Urz dem Gminy 
w Starogardzie Gd., Starostwem Powiatowym w Tczewie, 
Urz dem Miejskim w Tczewie) – dwie edycje, mapa „Szla-
kiem najstarszych ko cio ów Kociewia” (we wspó pracy ze 
Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd., Urz dem Miej-
skim w Starogardzie Gd., Urz dem Gminy w Starogardzie 
Gd., Starostwem Powiatowym w Tczewie, Urz dem Miejskim 
w Tczewie, Pomorsk  Regionaln  Organizacj  Turystyczn ),
wydanie albumu „Najstarsze ko cio y Kociewia” (we wspó -
pracy z Urz dem Marsza kowskim Województwa Pomorskie-
go), wydanie Atlasu „Krajobrazy Kociewia” (we wspó pracy
z Urz dem Marsza kowskim Województwa Pomorskiego, 
Urz dem Marsza kowskim Województwa Kujawsko-Po-
morskiego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego), wydanie Kolekcji Pocztówek – Kociewie Malo-
wany Region (we wspó pracy ze Starostwem Powiatowym 
w Starogardzie Gd., Urz dem Miejskim w Starogardzie Gd., 
Urz dem Gminy w Starogardzie Gd., Starostwem Powiato-
wym w Tczewie, Urz dem Miejskim w Tczewie, Pomorsk
Regionaln  Organizacj  Turystyczn ), wydanie p yty z kol -
dami piewanymi przez ksi y z powiatów starogardzkiego 
i tczewskiego „Przybie eli do Betlejem”, wydanie ksi ki
„Kociewie kraina z tradycj ” (we wspó pracy z Urz dem

Marsza kowskim Województwa Pomorskiego), wydanie p y-
ty z kol dami piewanymi przez J. E. ks. Bp. Jana Bernarda 
Szlag  oraz ksi y z powiatów starogardzkiego i tczewskiego 
„ piewajmy Kol dy Panu”. 

Dorobek to niema y, a wcale to nie wszystko.
Pracuje dla Kociewia, nie tylko z obowi zku, Muzeum 

Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gda skim, przygotowu-
j c cenne wystawy i wydaj c rocznik muzealny „Rydwan”. 
O kociewskich Oddzia ach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego nie zapominajmy, bo tczewski (wydawca „Tek Ko-
ciewskich”), a i pelpli ski, i wiecki s  zauwa alne, aktywne 
w pracy dla Kociewia 

S awi  Kociewie zespo y regionalne, Kapela Kociew-
ska ze Starogardu, Piaseccy Kociewiacy, ale te  zespo y
z Gniewa, Lubichowa, Rokocina i ko a gospody  wiejskich 
rywalizuj ce w gotowaniu przesmacznych potraw w Cisie, 
Zimnych Zdrojach, Osiecznie, Jab owie, Skórczu i przy 
Katedrze Oliwskiej, czy na Targach Pozna skich. Ka da
z gmin ma w swym rocznym kalendarzu, poza cyklem „Lato 
na Kociewiu”, liczne imprezy z akcentami kociewskimi 
i jeden przynajmniej du y festyn regionalny, taki jak: „Le-
ne Spotkania” w Kaliskach, Festyn Kociewski w Zblewie, 

„Na jagody” w Osieku, „ wi to Grzyba” w Osiecznej, ko-
ciewskie i pomorskie przegl dy zespo ów folklorystycznych 
w Piasecznie, Festiwal Smaku w Grucznie, czy wi to Ko-
nia w Hucie Kalnej. 

O „Biesiadach Literackich” w Czarnej Wodzie te  wypa-
da pami ta . Ogólnopolskiego charakteru nabra y takie spo-
tkania, jak: „Gospel” w Osieku, „Wiwat Waza” w Gniewie, 
Jarmark Dominika ski” w Pelplinie, „Festiwal Muzykowa-
nia za Byle Czym”, czy te  „Festiwal Teatrów Ulicznych” 
w Tczewie. Rze biarze, malarze i hafciarki maj  coroczne 
Spotkania Twórców Ludowych w Bytoni. 

Warto te  zauwa y  bogat  ofert  domów kultury na Ko-
ciewiu i to nie tylko tczewskiego Centrum Kultury i Sztuki, 
z którego dorobku warto wymieni : Festiwal Muzyki S owia -
skiej, Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej, Plenery 
Plastyczne M odzie y „Tczew – miasto nad Wis ”, Koncert 
zespo u AJAGORE i ich go ci – promocja p yty „Zimowe 
sny” – muzyka do poezji Romana Landowskiego, czy wystawa 
z konkursu fotograficznego „Obiektyw Coolturalny”. Z boga-
tej oferty Tczewskiego Centrum Wystawienniczo-Regionalne-
go Dolnej Wis y w Tczewie warto wymieni : Wystaw  haftu 
kociewskiego po czon  z pokazem warsztatu hafciarskiego, 
wystaw  Uwiecznione w drewnie, na tkaninie i szkle. Ko-
ciewska sztuka ludowa, wystawa Ba niowy wiat. Malarstwo 
Bogdana Lesi skiego, w ramach Europejskiej Nocy Muzeów: 
Kaszubi i Kociewiacy, czyli rzecz o pomorskich s siadach,
otwarcie „poniatówki” na dziedzi cu CWRDW, wystaw  foto-
grafii Kociewie nieznane (powtórzenie wystawy z Dnia Kocie-
wia w Parlamencie), wydanie „U Ma ka i Andzi na Kociewiu” 
Józefa Zió kowskiego, promocj  ksi ki Bo eny Ronowskiej 
„W rumiankowej dolinie”, wystaw  prac plastycznych w ra-
mach II Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana 
Landowskiego (wspó organizator), warsztaty rzemios a ludo-
wego: garncarstwa, tkactwa, malarstwa na szkle oraz warsztaty 
haftu ludowego, czy lekcje regionalizmu: Kociewie – ogólne 
informacje o regionie, Obrz dowo  Bo ego Narodzenia, 
Obrz dowo  Wielkanocy, Strój i haft kociewski, Kociewska 
sztuka ludowa, Wierzenia Kociewiaków, wi ci na Kociewiu, 
Obrz dowo  rodzinna, Obrz dowo  doroczna oraz zwyczaje 
gospodarcze (z wy czeniem Bo ego Narodzenia i Wielkano-
cy), Tradycyjne budownictwo na Kociewiu.

Z o wiele wi kszej oferty Starogardzkiego Centrum 
Kultury warto wymieni : Festyn kociewski – Raz na ludo-
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wo, Recytujemy proz  i poezj  kociewsk , Kawiarenka pod 
gwiazdami – spotkanie ludzi twórczych, Wystaw  zbiorow
plastyków starogardzkich, Starogardzkie szranki teatralne, 
Pierwszy krok – turniej ta ca towarzyskiego, Pierwszy po-
wiatowy konkurs ta ca wspó czesnego, Konfrontacje mu-
zyczne – przegl d zespo ów muzycznych, Wystaw  Staro-
gardzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Noc Bardów.

Z oferty O rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wieciu
wymieni  warto: Konkursy gwary kociewskiej (we wspó -
pracy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.), 
Jarmark na Kociewiu (wyst py, stoiska, konkursy), wi to
Ba abuna (jad o regionalne, gwara, itd.), szkolenia dla na-
uczycieli-regionalistów w powiecie – wspólnie z Ogniskiem 
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. Pami ta  te  warto 
o regionalnej pracy Centrum Kultury „Zamek” w Nowem, któ-
re zrealizowa o: Dzie  Kociewski (raz w roku pokaz zespo u
z Kociewia), Turniej Wiedzy o Nowym i Kociewiu, Konkurs 
Plastyczny „Kociewie – mój region”, przy Wiejskim Domu 
Kultury w Rych awie (filia) dzia a Folklorystyczny Zespó
Kociewski Pie ni i Ta ca „Rych owiaki”, biesiady promuj ce
zwyczaje, kultur  i poezj  Kociewia. Bogat  i ciekaw  ofert
maj  te  Domy Kultury w Skarszewach, w Skórczu, w Zble-
wie, czy Kaliskach. Biblioteki gminne i miejskie, jak cho by
biblioteka gniewska, a wi cej tczewska i starogardzka, te  po-
pularyzuj  twórczo  zwi zan  z naszym regionem.

Szko y podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, 
prócz realizacji edukacji regionalnej, miewaj  sale regional-
ne, w których gromadz  eksponaty dawnej kultury material-
nej; przyk adem s  izby regionalne w szko ach w Pinczynie 
czy Bytoni.

S  konkursy literackie (im. Romana Landowskiego 
w Tczewie i ks. Janusza Pasierba w Pelplinie), czy te
konkursy kulinarne, regionalne i ogólnopolskie. Ukazu-
j  si  liczne ksi ki zwi zane z Kociewiem, nie le ma si
edukacja regionalna, staraniem Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Starogardzie ukaza  si  „Elementarz Kociewski”, 
a lada dzie  wyjdzie kolejny s ownik kociewski prof. Ma-
rii Paj kowskiej-Kensik. W Wydawnictwie „Bernardinum” 
w ka dym roku ukazuje si  sporo ksi ek dotycz cych Ko-
ciewia. Wychodzi finansowany przez Tczew, a wydawany 
przez Kociewski Kantor Edytorski przy Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej im. Skulteta w Tczewie „Kociewski Magazyn 
Regionalny”, „Dziennik Kociewski” („Dziennik Ba tycki”),
„Gazeta Kociewska”, „Wie ci z Kociewia”. Dobrze te  infor-
muj  o Kociewiu strony internetowe, z których ponadgminny 
i ponadpowiatowy charakter maj : Wirtualne Kociewie: Ko-
ciewiacy.pl i e-Kociewie. Wróci  po przerwie (oby nie na 
chwil ) „Magazyn Kociewski” w Telewizji Gda skiej na 
antenie regionalnego programu trzeciego. Czasem s ycha
nas w Radio Gda sk. Mówi si  niema o o Kociewiu w Ra-
dio „G os”, dzia aj  telewizje lokalne: dwie w Starogardzie 
i tczewska TETKA wraz z Radiem „Fabryka”.

Przez ca y rok, z wyj tkiem przerwy wakacyjnej Oddzia
Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prowadzi 
cotygodniowe, pi tkowe audycje regionalne „Spotkania 
z Kociewiem”. Nie licz c powtórek w 2009 roku przeprowa-
dzono nast puj ce audycje:
1.  Podsumowanie roku 2008 – wprowadzenie do roku Le-

cha B dkowskiego.
2.  O powstaniu wielkopolskim.
3.  O wystawie „Zas u yli si  dla ziemi tczewskiej”.
4.  Rozmowa z Alicj  Baj o miodzie, kociewsk  pszczelarsk .
5.  Rozmowa z ojcami z Zakonu Karmelitów Bosych w Go-

rz dzieju.
6.  O B dkowskim jako polityku i o rekonstrukcji bitwy o Tczew. 

7.  Rozmowa z Jackiem Jarosikiem o podró y Granice bez 
Barier.

8.  „ u awy tak bliskie, a jakie dalekie”.
9.  Rozmowa z uczestnikami Mistrzostw wiata w Radio-

orientacji Sportowej.
10. Audycja z udzia em nauczyciela oraz m odzie y„Ze-

spó u Szkó  Ekonomicznych im. ks. Janusz St. Pasier-
ba „Historia i wspó czesno  na tle tczewskiego rynku 
edukacyjnego”.

11.  Rozmowa o Lechu B dkowskim z Janem Kulasem.
12.  Rozmowa z Józefem Zió kowskim – kociewskim re-

gionalist , fotografem, cz onkiem Rady Programowej 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.

13-14. Wspomnienia kociewiaka Czes awa Knoppa, o nie-
rza II wojny wiatowej wcielonego do Wehrmachtu.

15.  Rozmowa z przedstawicielami Pomorskiego Stowarzy-
szenia „Wspólna Europa” na temat komunikacji rowero-
wej w miastach europejskich, ze szczególnym uwzgl d-
nieniem Tczewa.

16.  Rozmowa z Markiem Kordowskim, historykiem i re-
gionalist  z Opalenia.

17-18. Powtórka na yczenie s uchaczy: Wspomnienia ko-
ciewiaka Czes awa Knoppa, o nierza II wojny wiato-
wej wcielonego do Wehrmachtu.

18.  Rozmowa ze Zbigniewem Mocnym o turystyce i rekre-
acji na Kociewiu.

19.  O Lechu B dkowskim jako dzia aczu spo ecznym.
 Przerwa wakacyjna
20.  Podró e ma e i du e. Na Kresach dawnej Rzeczypospo-

litej.
21.  O 70. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej.
22.  O Nadwi la skich Spotkaniach Regionalnych.
23.  Rozmowa z archeolog Renat  Wiloch-Koz owsk  na 

temat prac archeologicznych przeprowadzonych przez 
ni  w Tczewie latem ubieg ego roku.

24.  O Lechu B dkowskim jako pisarzu.
25.  Rozmowa z Kociewsko-Kaszubsk  Orkiestr  D t

„Torpeda”. 
26.  Powtórka rozmowy z profesor Mari  Paj kowsk -Ken-

sik o gwarze kociewskiej. 
27.  Zwyczaje andrzejkowe i katarzynkowe na Pomorzu.
28.  Podsumowanie roku Lecha B dkowskiego.
29.  O pracach nad IV Kongresem Kociewskim.
30.  Audycja wi teczna.

Oprócz audycji radiowych Oddzia  Kociewski ZKP w la-
tach 2005-2010 zorganizowa  wiele imprez i spotka  po wi -
conych kulturze Kociewia. Do najwa niejszych z nich nale :

  wystawa: „ ladami jedno ci i ró norodno ci Wielkiego 
Pomorza”, 2005 r.

 spotkanie: „Pomorskie dziedzictwo Marsza ka Józefa 
Pi sudskiego w 70. rocznic mierci”, 2005 r.

  „Rodzina i rodzinne strony”, spotkanie z Krzysztofem 
Kowalkowskim”, 2005 r.

 „Sierpie  ‘80. ladami tczewskich wspó twórców NSZZ 
Solidarno ”, 2005 r.

  Spotkanie na cmentarzach „ ladami zmar ych miesz-
ka ców Tczewa”, 2005 r.

 Spotkanie z Andrzejem Lipk  dot. zwyczajów i etyki o-
wieckiej, 2006 r. 

 Spotkanie w ko ciele p.w. w. Józefa w Tczewie dot. 
rocznicy mierci ks. Biskupa Konstantyna Dominika. 

 „Wiosna ludów na Kociewiu” (pierwsza w Tczewie, dru-
ga w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogradzie Gda -
skim), 2006 r.

WSPÓ CZESNE KOCIEWIE
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 Promocja ksi ki „Postacie z Kociewia” zamieszczonej 
w Kociewskiej Bibliotece Internetowej, 2006 r.

 Sesja. „Tczew miastem wielokulturowym w okresie 
mi dzywojennym. ydzi, ewangelicy i katolicy w mi -
dzywojennym Tczewie”, 2006 r.

 Sesja popularnonaukowa pt. „Kociewie i jego mieszka -
cy w okresie II wojny wiatowej”.

 Spotkanie z profesor Mari  Paj kowsk -Kensik pt. „Czy 
gwara kociewska wci yje?”, 2006 r. 

 „O pomorskiej Ojczy nie ksi dza Janusza Pasierba”, 
spotkanie z aktorami Jerzym Kiszkisem i Halin  Winiar-
sk , 2006 r.

 Sesja „W stulecie strajku szkolnego na Kociewiu 1906-
2006”.

 Spotkanie „Wojna kociewsko-kaszubska” z Tomaszem 
uroch-Piechowskim pochodz cym z Tczewa felieto-

nist  Pomeranii i wspó pracownikiem „Tygodnika Po-
wszechnego”, 2006 r.

 „Na 200-lecie Kociewia. Sesja napoleo ska”. W jej trak-
cie zosta y wyg oszone trzy referaty: Seweryna Paucha 
o dzia aniach wojsk Jana Henryka D browskiego na Po-
morzu oraz Jakuba Borkowicza o walkach o Tczew oraz 
Kazimierza Ickiewicza o zwi zanej z tymi wydarzenia-
mi pierwszej wzmiance o Kociewiu, 2007 r. 

 Drug  inicjatyw  zwi zan  z rocznic  pierwszej wzmian-
ki o Kociewiu by a debata „Kociewie w Internecie”, zor-
ganizowana w maju przy wspó pracy z Pedagogiczn
Bibliotek  Wojewódzk  Fili  w Tczewie, 2007 r. 

 G ównym przedsi wzi ciem Oodzia u Kociewskiego 
ZKP jesieni  2007 roku by y Nadwi la skie Spotkania 
Regionalne, które odby y si  w dniach 19-20 pa dzier-
nika w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dol-
nej Wis y w Tczewie. Spotkania zako czy a promocja 
pierwszego zeszytu „Tek Kociewskich”.

 Waldemar Gwizda a zamie ci  w Sieci opracowan  przez 
siebie Bibliografi  Kociewsk , 2007 r.
Promocja „Wzorów Haftu Kociewskiego”– wydawnictwa 
oddzia u gda skiego ZKP. Na tej samej imprezie zapre-
zentowano tak e publikacj  z sesji po wieconej 200-leciu 
Kociewia pt. „Na 200 urodziny Kociewia, Sesja Napo-
leo ska” wydana zosta a przez Samorz d Miasta Tczewa 
pod redakcj  Krzysztofa Kordy i Kazimierza Ickiewicza, 
2008 r.

 29 marca 2008 r. odby a si  kolejna sesja z cyklu „ la-
dami nieznanych dzia aczy spo eczno-kulturalnych Ko-
ciewia”, gdzie swoje referaty przedstawili: Kazimierz 
Ickiewicz: „Juliusz Kraziewicz pionier polskich kó ek
rolniczych”; Krzysztof Kowalkowski: „Ksi dz Alojzy 
Kowalkowski. Historyk, polonista, bibliofil i wielki pa-
triota” oraz Jakub Borkowicz: „Alfons Wyczy ski, re-
daktor, polityk, wi zie  Berezy Kartuskiej”. 

 18 kwietnia 2008 r. w CWRDW odby a si  kolejna pro-
mocja zorganizowana przez Oddzia  Kociewski ZKP 
w Tczewie. Tym razem promowano dwie najnowsze po-
zycje Instytutu Kociewskiego: album „Najstarsze Ko cio-
y Kociewia”, autorstwa Andrzeja Grzyba i Krzysztofa 

Strzeli skiego (FOTO: Zenon Usarkiewicz, Krzysztof 
Powierza, Olgierd Lichy oraz Marcin Saldat) oraz „Kra-
jobrazy Kociewia”, atlas i map  turystyczn  autorstwa 
Jerzego Szukalskiego, oraz prac  autorstwa Andrzeja 
Romanowa „Pielgrzym pelpli ski w latach 1869-1920”, 
wydan  przez Instytut Kaszubski.

 16 pa dziernika 2008 r. rozpocz y si  II Nadwi la skie
Spotkania Regionalne w roku 2008. Dok adna relacja 
z nich, a zw aszcza o ywiona i bardzo ciekawa, blisko 

dwugodzinna dyskusja zosta a nagrana i zamieszczona 
w drugim zeszycie „Tek Kociewskich”.

 7 marca 2009 r. wraz z Starogardzkim Centrum Kultury 
zorganizowano promocj  „Tek Kociewskich”.

 20 marca 2009 r. w Tczewie, przy wsparciu Centrum 
Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wis y odby a si
sesja z cyklu „ ladami mieszka ców Tczewa i okolic” 
po wi cona ofiarom II wojny wiatowej.

 16 kwietnia 2009 r. odby a si  prelekcja o za o ycie-
lu miasta Tczewa Samborze II, zorganizowana przez 
Miejsk  Bibliotek  Publiczn  w Tczewie oraz Oddzia
Kociewski ZKP w Tczewie. Prelekcj  wyg osi  uznany 
mediewista prof. B a ej liwi ski, Kierownik Zak adu
Historii redniowiecza Polski w Katedrze Historii Uni-
wersytetu Gda skiego.

 W maju 2009 r. Oddzia  Kociewski ZKP by  wspó or-
ganizatorem konferencji z okazji dwudziestej rocznicy 
wyborów czerwcowych, w trakcie której w Tczewie go-
cili ówcze ni parlamentarzy ci. Impreza ta odby a si

15 maja. 
 19 czerwca 2009 r. Oddzia  Kociewski ZKP zorganizo-

wa  promocj  wspomnie  Czes awa Knoppa „Przez Sta-
lingrad do Londynu”. 

 W czerwcu 2009 r. OK ZKP zaj  si  spraw  prac bu-
dowlanych na ulicy Zamkowej 12/13, w miejscu przy-
puszczalnego zamku Sambora II i wójtów krzy ackich,
gdzie zwrócono nasz  uwag  na odkopane mury. Wobec 
niepokoj co brzmi cych informacji o braku zaintereso-
wania archeologów, skierowali my odpowiednie pisma 
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Mu-
zeum Archeologicznego w Gda sku. Jak si  okaza o
nasza akcja zdynamizowa a dzia ania nadzoru arche-
ologicznego i pod koniec roku przeprowadzono na tym 
miejscu badania archeologiczne potwierdzaj ce odkry-
cie w tym miejscu reliktów redniowiecznych murów.

 26 czerwca 2009 r. wraz z Centrum Wystawienniczo-Re-
gionalnym Dolnej Wis y w Tczewie OK ZKP zorganizo-
wa  kolejn  sesj  naukow  z cyklu „ ladami mieszka ców
Tczewa i okolic”, na któr  referaty przygotowali: Ewa 

ywiecka: „Alfred Eisenstaedt (1898-1995) – wiato-
wej s awy fotograf, mistrz fotografii reporta owej rodem 
z Tczewa”; Marek Kordowski: (jego referat odczyta  Da-
mian Kulas) „Tczewianie i inni mieszka cy Kociewia 
w obozie przej ciowym w Gniewie” oraz Kazimierz Ickie-
wicz: „Pu kownik Stanis aw Janik (1895-1981) dowódca 
2 Batalionu Strzelców obro ców Tczewa roku 1939”.

 Na prze omie lipca i sierpnia 2009 r. Oddzia  Kociewski 
ZKP zorganizowa  wspólnie z CWRDW cykliczne w -
drówki po starówce tczewskiej, po której ch tnych opro-
wadzali cz onkowie oddzia u. cznie zorganizowano 
cztery takie wycieczki w dniach: 17 i 31 lipca oraz 14 
i 28 sierpnia. Uczestniczy o w nich oko o stu tczewian 
i turystów zainteresowanych miastem.

 5 wrze nia 2009 r. w ramach projektu „Turystyka mnie 
dotyka” Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie 
przy wspó pracy i z inicjatywy Oddzia u Kociewskiego 
ZKP, zorganizowa a pierwszy sp yw kajakowy po Kana-
le M y skim, zwanym popularnie Milenem. 

 W dniach 8-10 pa dziernika 2009 r. odby y si  w Tcze-
wie III Nadwi la skie Spotkania Regionalne. Trady-
cyjnie ju , tematyka Spotka  koncentrowa a si  wokó
dwóch zagadnie : ekologii oraz historii. W cz ci histo-
rycznej organizatorzy nawi zywali zw aszcza do wyda-
rze  II wojny wiatowej, której okr g , siedemdziesi t
rocznic  wybuchu obchodzili my w tym roku.

WSPÓ CZESNE KOCIEWIE
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 Tradycyjnie ju , akordem ko cz cym rok by o ukazanie 
si  kolejnego, trzeciego zeszytu „Tek Kociewskich”, za-
wieraj cego materia y pokonferencyjne z III Nadwi la -
skich Spotka  Regionalnych.

Bardzo wiele dzia o si  nie tylko w samym Tczewie, ale 
tak e w powiecie tczewskim. Do najwa niejszych powiato-
wych imprez mo na zaliczy :

wi to M odzie y, organizowane przez Starostwo Powia-
towe w Tczewie, Urz d Miejski w Tczewie, Centrum Kul-
tury i Sztuki, Fundacj  Pokolenia i M odzie ow  Rad
Miast (15-19.06),

 Mi dzynarodowy Pokaz Kucia Artystycznego, organizo-
wany przez Fundacj  Zamek w Gniewie (27 czerwca),

 Grand Prix Kociewia w Je dziectwie, organizowane 
przez Klub Je dziecki „Le na Podkowa” (1-2 sierpnia),

 Mi dzynarodowy Konny Turniej Rycerski Króla Jana 
III Sobieskiego, organizowany przez Fundacj  Zamek 
w Gniewie (2 sierpnia),

 Przegl d Zespo ów Folklorystycznych w Piasecznie, or-
ganizowany przez Stowarzyszenie Piaseczno i Folklor 
Festiwal (22-23 sierpnia),

 Mistrzostwa wiata Kó owieckich Kociewia, organi-
zowane przez Centrum My liwskie „Zamek w Gniewie” 
(4-6 wrze nia),

 Mi dzynarodowy Festiwal Dzia a  Plastycznych i Te-
atralnych „Zdarzenia”, organizowany przez CWRDW 
w Tczewie (4-6 wrze nia),

 Wybory Miss Ziemi Kociewskiej, organizowane przez 
P.I.A IMPRESARIO i Urz d Miejski w Tczewie,

 Jarmark Cysterski, organizowany przez Kuri  Diecezjal-
n  w Pelplinie, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Urz d
Miasta i Gminy Pelplin (19-20 wrze nia),

 Bieg Nadwi la ski, organizowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Tczewie, Lokaln  Organizacj  Turystyczn
Kociewie (2 pa dziernika),

 Hubertus Pomorski, organizowany przez Centrum My-
liwskie „Zamek w Gniewie” (24 pa dziernika),

Zupe nie wyj tkowy jest tak e konkurs przeprowadzony 
ostatnio przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej (Grzegorz Oller 
i Miros awa Möller). Czy  nie jest dobrym wiadectwem dla 
Kociewia tak wielkie zainteresowanie gwar  nasz , wyra-
one udzia em w projekcie-konkursie „Poszukujemy zagi-

nionych s ów gwary kociewskiej”. Ponad 40 mieszka ców
Kociewia „odnalaz o” oko o dwa tysi ce s ów i znacze ,
w tym nienotowanych w „S owniku gwary kociewskiej” 
Bernarda Sychty i s ownikach prof. Marii Paj kowskiej-
Kensik. Wynik ten potwierdza, e cho  gwara nasza jest 
w odwrocie, to wcale nie umar a. Chwa a inicjatorom i reali-
zatorom tego wa nego dla Kociewia „poszukiwania”. 

Nietuzinkowym dzia aniem dla Kociewia pokaza  si  Klub 
Studentów Uniwersytetu Gda skiego „Mozaika” organizuj c
warsztaty dla studentów z Gda ska, Torunia, odzi i Poznania 
po wi cone kulturze Kociewia w Osieku, „Zaduszki Kociew-
skie”, „Mi o  po kociewsku, czyli o ruchankach naukowo” 
oraz wspó organizuj c konkurs „M odzi dla Kociewia”.

Prezentujemy pi kno Kociewia i mo liwo ci naszego re-
gionu w Warszawie w Parlamencie, w Poznaniu na Targach, 
w Gda sku na Jarmarku Dominika skim.

Sporo dobrego dla Kociewia robi  nasi ambasadorzy 
tacy, jak: Wojciech Cejrowski, prof. Denek z Poznania, prof. 
Tobolski, czy cho by Kociewiacy z Nowej Zelandii.

Twórcy i dzia acze regionalni doceniani s  „Pier cienia-
mi Mechtyldy”, Medalem Grzymis awa i „Wierzyczanka-

mi” i Nagrodami Starosty Starogardzkiego, czy Pro Domo 
Trsoviensis. W mi dzyczasie po ród wyró nionych znale li
si  m.in.: Ryszard Szwoch, Tadeusz Kubiszewski, Jan Ma-
jewski, Jan Ejankowski, Józef Golicki, Stanis aw Mrozek, 
prof. Kazimierz Denek.

Niejeden do tych wylicze  dzia a  na rzecz naszego re-
gionu sporo mo e dopisa , bo wielu przecie  nie bez wysi ku
„co ” ma ego lub wi kszego dla siebie i s siadów bli szych
i dalszych zrobi o. „Oto ludzie w druj , aby podziwia
szczyty gór, spi trzone fale morza, szeroko rozlane rzeki, 
ocean otaczaj cy ziemi , obroty gwiazd. A siebie samych 
omijaj , siebie nie podziwiaj .” Z mg y pami ci te s owa
wi tego Augustyna z „Wyzna ” wy aniaj  si , upomina-

j c si  o „siebie samych nieomijanie”. Chwalmy si , nie jak 
narcyzi, ale jak ludzie solidnie pracowici, szanuj cy swo-
j  kociewska tradycj . Pami tamy o tych, którzy niedawno 
wytrwale pracowali dla naszego regionu i o tych, którzy si
i serca dla Kociewia nie szcz dz . A jest ich wi cej, wystar-
czy zajrze  do „S ownika biograficznego Kociewia” Ryszar-
da Szwocha (w 2009 r. ukaza  si  drugi tom), czy „Nowego 
bedekera kociewskiego” Romana Landowskiego.

Za ma o doceniamy to, co robi Trójmiejski Klub Kocie-
wiaków kierowany przez Huberta Pob ockiego, integruj cy
trójmiejskich Kociewiaków i pi knie pokazuj cy dawne 
i dzisiejsze osi gni cia naszego regionu. Dobrze, e
w Gda sku, w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Korzennej 
spotyka si  oko o stu z urodzenia lub wyboru Kociewiaków 
chc cych przypomnie  sobie rodzinne strony, z których po-
szli w wiat; do Gda ska, Sopotu, czy Gdyni, eby budowa
i tworzy  wielko  tych miast jako profesorowie, lekarze, 
prawnicy, in ynierowie, technicy, czy dziennikarze. 

To, co napisa em wy ej, nie obejmuje wszystkiego, co 
zdarzy o si  na Kociewiu po III Kongresie, wr cz przeciw-
nie, bywa, e dotyczy jednego roku i jasne jest, e wymaga 
wielu dope nie , a i tak pewno wyda  si  mo e przyd ug
wyliczank , ale bez niej dyskusja, do której zapraszam, 
by aby oderwana od rzeczywisto ci. Zanotowanie cho by
cz ci tego, co zrobili my, ukazuje, nie oceniaj c, aktyw-
no  naszych towarzystw, instytucji, samorz dów, mediów 
w regionalnej pracy. Pisz c o dwóch stronach interneto-
wych, wiem, e pomin em wiele innych. Wymieniaj c po-
zycje ksi kowe, pomin em by  mo e najwa niejsze, takie, 
jak oczekiwany „Popularny s ownik kociewski” Marii Paj -
kowskiej-Kensik, czy album „Wzd u  doliny Wis y” Józefa 
Zió kowskiego, który zosta  wydany z okazji trwaj cego ju-
bileuszu 750-lecia miasta Tczewa.

Z entuzjazmem winni my wita  inicjatywy m odych,
cho by takie, jak Kongresowe spotkanie M odych Rad miast 
i powiatów kociewskich, bo bez w tpienia przysz o  Kocie-
wia zale y do tego, czy rozbudzimy poparcie, zrozumienie 
w naszych dzieciach i wnukach i przekonamy, e warto doce-
ni  warto ci tkwi ce w tradycji i kulturze naszego regionu.

Warto te  dzisiaj, w czasach wci  trwaj cej rewolucji 
informatycznej, nie znaj c jeszcze efektów dzia aj cych
ju  nowych mechanizmów spo ecznych, pilnowa  tego, 
aby twórcy kultury, inicjatorzy i realizatorzy wspó dzia ali
z sob  wzajem, nie zapominaj c o obowi zku zach cania
do aktywnego (z u yciem g owy, rak i nóg, o „sercu” nie 
zapominaj c) wspó uczestnictwa „konsumentów”. Nic 
z niczego nie powstanie, nie zdarzy si  i nie b dzie mia-
o kontynuacji. Naciskanie guzików, bezkarne, bezmy lne

„serfowanie po sieci” jest wygodne, ale jest iluzorycznym 
uczestnictwem, iluzorycznym yciem, chaotyczn  wiedz ,
których efektami mog  by : bezradno , wyja owienie
i w ko cu agresja. 

WSPÓ CZESNE KOCIEWIE
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Do tekstu senatora Andrzeja Grzyba mam wiele oso-
bistych odniesie . Temat – pytanie wa ne, skoro s
tacy, którym wszystko co kociewskie – jest bliskie. 

Podczas czytania my la am – Bo e, ile si  tego nazbiera o, to 
jeszcze nie kl ska urodzaju, ale ju  ca kiem poka ne niwo.
A co przede niwy? Moja mama tak jednym tchem okre la a
czas przed niwami, czas klepania kos, uzupe niania cynków
w grablach, obmy lania – kto lato  b dzie ko nikiem, a kto 
b dzie sztygowa ...

Wcze niej na kociewskim polu byli siewcy, wielu nie 
doczeka o kongresowych niw. wier  wieku min o, gdy 
kulturalno-spo eczne czasopismo „Fakty” wskazywa o na 
ró norodno  kulturow  w województwie bydgoskim, poda-
j c Pa uki, Kujawy, Kaszuby (nale a y do tego  wojewódz-
twa Chojnice i m.in. Brusy) Bory Tucholskie i... koniec. Czy 
w Bydgoszczy nikt nie s ysza  o Kociewiu? I napisa am po-
tem artyku  „Bydgoszcz to te  Kociewie” (1996) I uczy o si
u nas nazywania nienazwanego. Pami tam nazwisko redak-
tora, który z o liwie powiedzia : Tam, gdzie jest Maria Paj -
kowska, tam jest Kociewie. Pewnie nie s ysza  o Kazimierzu 
Nitschu, o Bernardzie Sychcie i innych.

Posiadaj c cenn  zdolno  do „bycia (przechodzenia) 
ponad” oraz du  cierpliwo , czeka am i doczeka am si
wi cej ni  zak ada am.

W powiecie wieckim efekty dzia a  regionalistów s
bardzo widoczne, bo zaczynali na pustym polu – ziemi ni-
czyjej. Wiele prze y  uk ada si  w d uge góny, nim to sa-
mo  regionalna w starym mie cie nad Wis  i okolicy za-
cz a si  objawia , przejawia , choc zawdi wiedzieli, e tu 
Pomorze (ojczyzna nie tylko Kaszubów!).

Niedawno zjawi  si  u mnie ze s oikiem kociewskiego 
miodu (tak stoja o napisane) pszczelarz z pro b  o gwarowy 
wpis na certyfikacie. Pomy la am – nie le i miód kap – kap 
na moje serce.

Musia am zrobi  taki wst p, by si  wyt umaczy , dla-
czego kociewsko  na po udniu regionu tak cieszy. Czyja 
to zas uga?

 Rola i owoc Kongresów Kociewskich. W 1995 r. jesz-
cze skromny udzia , ale ju  zacz o si  zaanga owanie
„gminy”. Zacz a si  pogoda – Pogoda dla Kociewia...; 
II Kongres Kociewski – wi cej i lepiej ni  mo na so-
bie wyobrazi , podobnie na III Kongresie Kociewskim. 
W tym roku rozpocz cie Roku Kongresowego te  by o
uroczyste i trwaj  przygotowania – obiecuj ce...
Osoby, które zaszczyci y ziemi wieck : R. Landowski, 
A. Grzyb, Z. Bukowski. O regionie zawsze pami ta (i nie-
kiedy pisze) ciesz cy si  autorytetem ks. F. Kamecki.

 Du e (walne) efekty edukacji regionalnej. Na Uni-
wersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dwie 
edycje Studiów Podyplomowych Edukacji Regionalnej 
(kierownikiem – wiecianka). Nauczycielki przedszkola 
z wizytami edukacyjnymi w Tczewie, Starogardzie 
Gda skim. Wzajemne odwiedziny – spotkania by y wy-
darzeniami. K ciki regionalne w przedszkolach. Warsz-
taty dla nauczycieli, prelekcje w szko ach (by am we 
wszystkich), udzia  w konkursie recytatorskim (gwaro-
wym). Wielokrotnie dociera y tu te  dzia ania Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej ze Starogardu Gda skiego.

– Z ziemi wieckiej doczekali my si  w ostatnich latach 

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK 
powiat wiecki

ciekawych prac magisterskich po wi conych dziedzic-
twu kulturowemu Kociewia.

 Powstanie Izby Regionalnej (przy ratuszu).
 Zaanga owanie bibliotek (miejskiej i pedagogicznej), tu 

cykl otwartych spotka  po wi conych tematyce regio-
nalnej.

 Dzia alno  Zespo u „Rych awiaki”.
 Powstanie w miejskiej szkole zespo u „ wieckie Gzuby”.
 Promieniuj ca na okolice uczba w Szkole Podstawowej 

w Przysiersku (tu coroczne konkursy wiedzy, autorski 
program edukacji regionalnej). W tym roku – kongreso-
wym ju  16. raz.

 Szko y Katolickie (liceum i gimnazjum) maj  za patrona 
ks. B. Sycht  (w wieciu by  2 lata wikarym, w Osiu 
ukrywa  si  w czasie wojny). Tu mog abym do czy
d ug  list  dokona .

 Wiele dzieje si  w szkole w Grucznie, Warlubiu, Drzyci-
miu, Gródku...

 Coroczne Festwale Smaku w Grucznie (w tym roku b -
dzie V). Kilka tysi cy uczestników „z Polski” dowiaduje 
si , e „tu zaczyna si  Kociewie” (gdy jedziemy na pó -
noc).

 W wiat id  publikacje firmowane przez Towarzystwo 
Przyjació  Dolnej Wis y – bardzo udana wizytówka re-
gionu.

 Do powiatu wieckiego nale y historyczne Nowe (pod-
czas III Kongresu pi knie si  zaprezentowali).

 Póki co tyle chwalby, cdn...

W Roku Kongresowym (2010), promuj c Popularny
s ownik kociewski, kolejny raz trafi am do szkó  (i nie tylko). 
Spotkania odby y si  w wieciu, Starogardzie Gda skim,
Pelplinie, Gniewie, Gda sku. Na pocz tku lipca b dzie
w Tczewie.

Dobrze, e wiecie ma ponownie temat – Edukacja re-
gionalna. Kolejny konkurs Wiedzy o Kociewiu odby  si
w tym roku w Przysiersku. Ró ne szko y (Gruczno, Przy-
siersk, Warlubie, Ró anna, Bukowiec Pomorski) z regionu 
przygotowa y bardzo ciekawe prezentacje miejsc na naszej 
ziemi (gdzie warto pojecha  rowerem).

Na po udniu Kociewia (ziemia wiecka) barwy regionu 
obecne bywaj  w yciu – od przedszkoli po grupy „ka de-
go wieku”. My l  o aktywnych seniorach. Jeden z klubów 
w wieciu (ku mojej rado ci) przyj  nazw  Kociewiacy.

Z drobnych rado ci, które wype niaj  przestrze  „nie-
omijanie siebie”: zachowany s oik po miodzie kociewskim! 
Pszczelarze skupieni wokó  Gruczna sami si  postarali... 
I niedawny telefon z Gda ska – Czy ma pani wi cej takich 
tekstów, jak te do czone do Popularnego s ownika... Co za 
uciecha, tak mówi a nasza ciotka i tak dalej. Tekstów mam 
sporo, trzeba je spisa . Wyda . wietne zadanie pokongre-
sowe.

 Dzi kuj  za odkryt  my l – siebie samych nieomijanie 
– Niby proste s owa, a ile w nich tre ci!

Jak ma si  dzisiejsze Kociewie? Wcale nie le, cho
s usznie chcieliby my, eby dzia o si  jeszcze lepiej i wi -
cej, eby na zewn trz w Gda sku, w kraju i za granic  by o
nas wyra niej wida .

WSPÓ CZESNE KOCIEWIE
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JAN EJANKOWSKI

Jak dosz o do zorganizowania 
Przegl dów Zespo ów Kociewskich 

w Piasecznie
c z    II

Dnia 30 stycznia 1996 roku w O rodku Tradycji Kó-
ek Rolniczych (muzeum) w Piasecznie odby o si

spotkanie regionalistów i sympatyków zaanga o-
wanych w zorganizowanie I Kongresu Kociewskiego. Na 
spotkaniu by y reprezentowane wszystkie o rodki kulturo-
twórcze naszego regionu.

Efektem piaseckiego spotkania by a dalsza kontynuacja 
piaseckich przegl dów z udzia em jurorów („Informator 
Pelpli ski” nr 2/55, luty 1996, s. 11).

V Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycznych 
– Piaseczno ’98 odby  si  w sobot  19 wrze nia. Wyst py
poprzedzi a msza w. kociewska w piaseckiej wi tyni, któr
odprawi o dwóch kanoników Kociewiaków: ks. W adys aw
Deryng z Jastrowia (rodem z Pieni kowa) i ks. Henryk 
Mross z Pelplina. Miejscowi Kociewiacy pod kierunkiem 
Hanny Cio ek wykonali maryjne pie ni oraz w gwarze pra-
ojców piewali psalm i modlitw  powszechn .

Potem nast pi  przemarsz do Studzienki, gdzie na 
specjalnym podium wykonanym przez Spó k  „Zamek” 
w Gniewie rozpocz y si  wyst py zespo ów: „Pomerania” 
z Warcza, „Samborowe Dzieci” z Tczewa, „Pszczó kowian-
ki” z Pszczó ek, „Modraki” z Pelplina, „Rych awiaki” z Ry-
ch awy, „Chajdabany” z Zespo u Szkó  Rolniczych w Bole-
s awowie, „Kociewie” ze Starogardzkiego Centrum Kultury 
i m odsza grupa „Piaseckich Kociewiaków”.

Jury w sk adzie: przewodnicz ca prof. dr Maria Paj -
kowska, Jadwiga Mielke – muzyk i choreograf Jan W a-
niewski przyzna o: I miejsce: „Piaseckie Kociewiaki”, 

II miejsce: „Kociewie” z SCK, III miejsce: „Rych awki”
z Rych awy. Pozosta e zespo y otrzyma y nagrody rzeczowe 
i pami tkowe dyplomy.

W niedziel  20 wrze nia po sumie odpustowej, sprawowa-
nej przez biskupa pomocniczego Piotra Krup , ks. proboszcz 
Kazimierz Myszkowski zaprosi  wszystkich na koncert galo-
wy, dedykowany W adczyni Kociewia, który odby  si  przy 
Studzience z udzia em najwy szych w adz: Marsza ka Sejmu 
RP Macieja P a y skiego, wiceministra edukacji Wojciecha 
Ksi ka, wojewódzkich szefów z Bydgoszczy i Gda ska.

Wspania a s oneczna pogoda, jakby na zamówienie 
i te wspania e kociewskie zespo y: starogardzka Kapela 
Kociewska, „Sami Swoi” z Boroszewa, „Czerwona Jarz -
bina” z Milejewa, „Burczybas” z Gniewu, „Wasze Klepy” 
z Lubichowa, „Cor Matris” z Czarnej Wody, starsza grupa 
„Piaseckich Kociewiaków”, gniewska orkiestra d ta. By
to wspania y i ze wszech miar udany koncert, nagrodzony 
wielkimi brawami publiczno ci.

Jeszcze nigdy w Piasecznie nie go ci o (sobota i niedzie-
la) tyle wspania ych, kociewskich zespo ów.

Wzruszony Marsza ek Sejmu Maciej P a y ski uroczy-
cie zadeklarowa  honorowy patronat nad przysz orocznym

przegl dem, co zosta o nagrodzone rz sistymi brawami.
VI Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycznych 

– Piaseczno ’99 odby  si  w sobot  18 wrze nia. Najpierw 
tradycyjnie kociewska msza sprawowana przez Kociewiaka 
ks. Zdzis awa Osi skiego – proboszcza ze Sm towa, który 
w homilii wtr ca  kociewskie powiedzenia i zwroty, gdy 
mówi  o ma ej i wielkiej Ojczy nie. Nast pnie przemarsz 
do Studzienki, gdzie dzi ki yczliwo ci sponsorów: 
D. Oko skiego, K. Luchowskiego i B. Olszewskiego powsta a
du a scena wraz z zadaszeniem, która do dzi  nam s u y. 

A oto uczestnicy VI Przegl du: „Rodzina” ze Zblewa, 
„Burczybas” z Gniewu, „Modraki” z Pelplina, „Rych awia-
ki” z Rych awy, „Wasze Klepy” z Lubichowa, „Samborowe 
Dzieci” z Tczewa, „Subkowiaki” z Subków, Zespó  „Kocie-
wie” ze Starogardu i „Piaseckie Kociewiaki”.

Laureatami VI Przegl du zostali: „Grand Prix” – „Pia-
seckie Kociewiaki”, I miejsce – „Burczybas”, II miejsce 
– „Modraki”, III miejsce – „Rych awiaki”.

Uroczy cie od piewano sto lat organizatorom przegl -
du, tak e „Piaseckim Kociewiakom” z okazji 15. rocznicy 
istnienia, jak i wielce zas u onemu Kociewiakowi Teofilowi 
Watkowskiemu, który obchodzi  swe 80. urodziny. 

VII Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycz-
nych – Piaseczno 2000 odby  si  w sobot  16 wrze nia po 
raz drugi na nowej scenie przy Studzience. 

Uczestnicy przegl du najpierw uczestniczyli we mszy 
kociewskiej w miejscowym ko ciele, któr  sprawowa  Ko-
ciewiak rodem z Pelplina – ks. Zbigniew Orlikowski, pro-
boszcz parafii Opalenie. W 10. numerze „Nowin Gniew-
skich” na stronie 16 sprawozdawca napisa : Tegoroczna 
homilia ks. Orlikowskiego by a ho dem z o onym Matce 
Boskiej Piaseckiej i wszystkim, którzy stworzyli kultur  ko-
ciewsk  (...), by a te  wyrazem wdzi czno ci dla tych, którzy 
podtrzymywali polsko  tej ziemi.

Zwyci zcami VII Przegl du zostali: „Kociewie” ze Sta-
rogardu, „Rych awiaki” z Rych awy, „Modraki” z Pelplina. 
Wyró niono „Burczybasa” z Gniewu i „Rodzin ” ze Zblewa. 
„Samborowe Dzieci” z Tczewa i „Brzady” z Pi czyna. Otrzy-
ma y one nagrody rzeczowe i pami tkowe dyplomy. Ponie-
wa  „Piaseckie Kociewiaki”, ubieg oroczni zwyci zcy, b d
reprezentowa  Kociewie na drugim pomorskim przegl dzie,
tym razem wyst pi y na kociewskim przegl dzie honorowo.
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WIER  WIEKU MIN O

VIII Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycz-
nych – Piaseczno 2001 odby  si  w sobot  15 wrze nia.
Przegl d rozpocz to msz  kociewsk , któr  sprawowa
Kociewiak rodem z Pi czyna, ks. Janusz Lipski z Pelplina. 

piewali i S owo Bo e w gwarze kociewskiej wyg aszali
cz onkowie „Burczybasa” – laureata ubieg orocznego prze-
gl du.

Ks. J. Lipski, który par  lat temu by  piaseckim wikariu-
szem, powiedzia : Tu na Kociewiu piel gnuje si  obyczaje 
przodków, by nie posz y w zapomnienie. S u y tej sprawie 
idea przegl dów zespo ów kociewskich w Piasecznie. (...). 
Ta spu cizna wieków (chrze cija stwo i miejscowa tradycja) 
pozwala nam trwa , nakazuje pami tanie o tych, którym 
du o zawdzi czamy. Jeste my wi c zobowi zani tej tradycji 
nie zaniecha , ale przekaza  j  przysz ym pokoleniom.

W VIII Przegl dzie wzi o udzia  osiem zespo ów ko-
ciewskich z Przysierska, Zblewa, Pi czyna, Pelplina, Tcze-
wa, Gniewu i Piaseczna.

Jury w sk adzie: przewodnicz ca – prof. dr Maria Paj -
kowska-Kensik, choreograf – Witold Nalepa i muzyk – Mie-
czys aw Matysiak nie przyzna o pierwszego miejsca. Dwie 
równorz dne drugie nagrody przyznano „Piaseckim Kocie-

wiakom” i „Modrakom” z Pelplina. Trzeci  nagrod  wr -
czono „Burczybasowi” z Gniewu, a specjalne wyró nienie
przyznano „Rych awiakom”.

W artykule po wi conym VIII Przegl dowi w „Nowin-
kach Gniewskich” autorka mi dzy innymi napisa a: Pogodn
i swojsko brzmi c piewogr  do ynkow  przywióz  zespó
kociewski z Przysierska. Wspania y program humorystyczny 
„Rodziny” ze Zblewa by  lekcj  pi knej gwary, któr  zako -
czono piosenk  „Niech sia dobrze wóm powodzi”.

A „Piaseckie Kociewiaki”, po raz pierwszy bez wujka 
Teofila Watkowskiego (zmog a go choroba), czarowa y pie-
wem, ta cem i strojem. Wszystkich rozko ysa a i uj a me-
lodia walczyka „Tam gdzie szara Wis a”.

Te kociewskie piosenki, tu w Piasecznie na przegl dach
prezentowane, mówi  nam o sile mi o ci do ma ej kociew-
skiej ojczyzny.

Warto wi c dalej kontynuowa  rozpocz te jesieni  1994 
roku piaseckie dzie o...

ród a:
„Nowiny Gniewskie” z lat 1998-2001.
„Informator Pelpli ski” z roku 1996 i 1999.
„Gazeta Tczewska” z lat 1998-2001.

„Rych awiaki” z Rych awy

Rodzina ze Zblewa 
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pradzieje kociewia

ANDRZEJ W DZIK

21. Kilka s ów o siekierkach z Opalenia

M czyzna z niedbale zarzuconym na ramionach p aszczem siedzia  przed nisk , drewnian  chat  i przygl -
da  si  siekierkom le cym na kawa ku wyprawionej jeleniej skóry. Po kolei bra  ka d  z nich w d o  i d ugo bada
wzrokiem, skupiaj c uwag  przede wszystkim na ostrzach. S  bardzo dobre – pomy la , jeszcze raz bior c do r ki
najwi ksz  z nich. Cieszy  si , e wczoraj naby  je od w drownego handlarza. Da  za nie cz owiekowi z po udnia
dwie bardzo adne jelenie skóry, co nie by o wygórowan  cen  za tych pi  b yszcz cych, starannie wykonanych 
przedmiotów. W drowiec, na krótko przed opuszczeniem osady, zaoferowa  mu jeszcze siekierk  z dziwnego, sza-
rego metalu, wed ug niego wyj tkow , któr  wykonali ludzie maj cy styczno  z nowymi, pot nymi bóstwami, 
które objawi y si  gdzie  w dalekich krainach...

Jednak m czyzna us yszawszy cen , z wyra n  dezaprobat  spojrza  na ten szczególny wyrób, bez namys u
zwracaj c go kupcowi. Nie, to nie dla niego. On wola  sprawdzone siekiery, które od dawna u ywali ludzie z jego 
plemienia.

U miechn  si  i spojrza  jeszcze raz na handlarza, który obci ony wielkim, skórzanym workiem, przeciska
si  przez w sk cie k  mrucz c co  do siebie o g upocie mieszka ców osady...

Przed II wojn wiatow  w zbiorach archeologicznych 
muzeum w Królewcu, znajdowa  si  interesuj cy skarb 
z Opalenia (pow. Tczew), który sk ada  si  z pi ciu

br zowych siekierek z tak zwan  tulej  (fot: 1 a, b, c, d, e).

Siekierki zostan  przedstawione w oparciu o krótk
wzmiank  w czasopi mie „Gothiskandza” i na podstawie 
zamieszczonej tam fotografii skarbu. Szcz liwie, zdj cie
jest bardzo dobrej jako ci i pozwala na okre lenie wielu 

fot. 1
Skala 2:3a

b

c d
e
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szczegó ów formy omawianych przedmiotów. Analizuj c
zdj cie i bior c przy tym pod uwag  podan  skal , mo na
przypuszcza , i  najwi ksze okazy siekierek z Opalenia 
(fot: 1 a, b) mia y odpowiednio: 15 i 13,5 cm d ugo ci, przy 
orientacyjnej rednicy tulei – 3,5 cm. Charakteryzuj  si
wyra nie smuk  form , widocznym zgrubieniem przy tulei 
oraz stosunkowo niewielkim „uchem”.

Opisywane egzemplarze posiadaj  tak e wyra nie za-
znaczone ukowate ograniczenia cianek bocznych i wyod-
r bnione ostrza o szeroko ci 4,5 cm.

Pozosta e trzy mniejsze siekierki (d . ok. 12 cm ka da) (fot:
1 c, d, e) posiadaj  wi ksze ucha i tak jak w przypadku wy ej
opisywanych egzemplarzy, zaznaczone ograniczenia bocznych 
cianek. Warto w tym miejscu doda , e siekierka oznaczona 

liter c, posiada przy ukowatych kraw dziach widoczne wg -
bienia p aszczyzny, co mo e stanowi  element zdobniczy. Inte-
resuj co przedstawia si  te  jej uko nie ci te ostrze, które jest 
wyra nym elementem odró niaj cym od pozosta ych egzem-
plarzy ze skarbu. Równie  ciekawa jest forma siekierki ozna-
czonej liter e. Smuk a, bez wyra nego zgrubienia na kraw dzi
tulei, posiada charakterystyczne „ eberko”, biegn ce mi dzy
ukowatymi ograniczeniami bocznych cianek.

Chronologicznie, znalezisko z Opalenia mo na umiej-
scowi  w starszej fazie wczesnej epoki elaza (VIII-VII 
w. p.n.e.). Wówczas na Pomorzu utrwalali swoj  egzysten-
cj  przedstawiciele kultury pomorskiej, a po udniowe i za-
chodnie ziemie dzisiejszej Polski znajdowa y si  pod coraz 
wi kszym wp ywem kultury halsztackiej.

Poruszaj c kwesti  narz dzi i broni, u ywano wtedy 
wyrobów br zowych jak i elaznych. elazo by o jeszcze 
rzadkie, a co si  z tym wi e, zapewne drogie. Ludno  na 
Pomorzu dziedzicz ca niejako dobre u yckie tradycje br -
zownicze nadal wytwarza a i u ywa a szerokiego asorty-
mentu, sprawdzonych w codziennej egzystencji, wyrobów 
br zowych m.in.: siekier, d ut, no y czy wreszcie mieczy. 
Nie by o zatem powodów, by rezygnowa  szybko z br zu na 
rzecz drogiego i ma o znanego elaza.

Forma siekier, mimo datowania skarbu z Opalenia na 
wczesn  epok elaza swoj  genez  si ga starszych egzem-
plarzy u yckich zdobionych charakterystycznymi eberka-
mi (ryc: 1), co jest oczywiste w przypadku trwania w ró -
nych kulturach, dobrych, sprawdzonych form narz dzi lub 
broni.

Siekierki z tulej
produkowano zapew-
ne metod  odlewu, 
u ywaj c przy tym ka-
miennych form dwu-
dzielnych. Przemawia 
za tym fakt masowej ich 
produkcji ju  od ko ca
IV okresu epoki br zu,
nie tylko na ziemiach 
polskich. Kamienna for-
ma dwudzielna wydaje 
si  najbardziej efektyw-
na, bior c pod uwag
kszta t omawianego 
typu siekierek, jak i du
liczb  znajdywanych 
egzemplarzy w postaci 
znalezisk lu nych oraz 
skarbów.

Wygl d i specyfik  form do produkcji siekier z tulej
w du ym stopniu mo e nam przybli y  dwudzielna forma 
z piaskowca znaleziona na cmentarzysku kultury u yckiej
w pow. Gosty . Odkryta tam forma, datowana na V okres 
epoki br zu, sk ada a si  z dwóch p yt, w których wy o-
biono negatywy „po ówek” siekiery, a dodatkowo posiada a
specjalne naci cia, które umo liwia y jej optymalne z o e-
nie podczas procesu produkcji wyrobu.

Wobec braku z ó  cyny i miedzi, dost pnych dla ówcze-
snych ludzi zamieszkuj cych ziemie dzisiejszej Polski, jako 
surowca do produkcji nowych przedmiotów u ywano znisz-
czonych b d  starszych, niemodnych ju  wyrobów. Wydaje 
si  niemal pewne, e istnieli ju  wtedy wyspecjalizowani 
br zownicy, którzy oprócz wytwarzania i sprzedawania 
okre lonych przedmiotów zajmowali si  równie  bardzo do-
chodowym handlem surowcem br zowym.

Rozpatruj c natomiast sam proces wytwarzania siekier 
z tulej , mo na z powodzeniem wydzieli  jego charaktery-
styczne etapy. Na wst pie, w palenisku lub cz ciej w spe-
cjalnym piecu (ryc. 2) topiono br zowy z om. Wytopu do-
konywano w temperaturze oko o 8500 C i aby tak  uzyska ,
p omie  podsycano powietrzem pochodz cym z miecha 
zaopatrzonego w glinian  dysz . Ciek y br z wlewano do 
formy za pomoc  glinianych y ek i czekano na ostygni cie
metalu. Nast pnie, po otworzeniu formy wyjmowano goto-
wy produkt, szlifuj c powsta e szwy odlewnicze i dopraco-
wuj c ostrze.

ryc. 1

Bior c pod uwag  kwesti  funkcji siekierek z Opalenia, 
to wydaje si  ona oczywista. By y to ostrza siekier – narz -
dzi s u cych przede wszystkim do obróbki drewna, chocia
w pewnych wypadkach, osadzone na odpowiedniej d ugo ci
stylisku, mog y z powodzeniem s u y  jako bro .

Warto zaznaczy , i  formy z tak zwan  tulej  rozwin -
y si  z ca ego szeregu starszych egzemplarzy, pocz wszy

od charakterystycznych siekier z podniesionymi brzegami 
(ryc. 3). Ju  cz owiek epoki kamienia boryka  si  zapewne 
z problemem efektywnego osadzenia produkowanych ostrzy 
siekier, wymy laj c ró norodne warianty po czenia ostrza 
ze styliskiem. Dopiero jednak znajomo  obróbki br zu po-
zwoli a na wytworzenie w pewnym momencie bardzo dobrej 
formy ostrza z tulej . Ten wynalazek wyra nie zdystansowa
inne typy siekier, które funkcjonowa y w dobie epoki br zu
i pozwoli  na niemal optymalne po czenie ostrza z drewnia-
nym styliskiem. Mianowicie, ostrze siekiery zako czone tu-
lej  osadzano na odpowiedniej d ugo ci stylisku wygi tym
pod okre lonym k tem w górnej cz ci. W a ciwe umoco-
wanie i odpowiednia technika obróbki drewna za pomoc

ryc. 2
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takiego narz dzia pozwala y na d ug  i efektywn  prac  sie-
kiery. Dodatkowo siekierki z tulej  posiada y „ucho”, które 
pozwala o na wzmocnienie po czenia ze styliskiem przez 
u ycie sznura lub rzemienia.

Jak ju  wspomniano „siekierki” by y przede wszyst-
kim elementami pracuj cymi narz dzi s u cych do ob-
róbki drewna. Jednak w kontek cie skarbu z Opalenia, jak 
i licznych znalezisk gromadnych, zawieraj cych tego typu 
przedmioty, nale a oby zastanowi  si , czy w pewnych sy-
tuacjach nie pe ni y równie  innej funkcji. Mo e w ziemi 
deponowano ostrza siekier nie tylko jako cz ci narz dzi,
ale jako rodzaj „pieni dza”? Powszechnie znana i po dana
przez mieszka ców rodkowej Europy forma i zawsze maj -
cy okre lon  warto  surowiec, z którego by y wytwarzane. 
Mo na wysun  hipotez , i  te cechy predysponuj  siekier
z tulej  do pe nienia funkcji nie tylko znakomitego narz -

ryc. 3

dzia, ale mo e te  por cznego towaru wymiennego – po-
przednika metalowych p acide , które poprzedzi y wprowa-
dzenie okre lonych systemów monetarnych.
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Katastrofa w Smole sku
Po ród 96 ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smole skiem zgin  Prezydent RP 
Lech Kaczy ski z ma onk  oraz towarzysz cy mu cz onkowie delegacji udaj cy si

na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katy skiej. Razem z nimi odesz o dwóch zas u onych
dla Polski, Pomorza i Kociewia, cz onków Parlamentarnego Zespo u Kociewskiego:

p.  pose  RP Maciej P a y ski, by y Marsza ek Sejmu
 pose  RP Arkadiusz Rybicki, by y Wiceminister Kultury.

Byli to prawdziwi przyjaciele Kociewia i Kociewiaków.

Sk adaj c wyrazy kondolencji Rodzinom zmar ych,
czymy si  z nimi w bólu po stracie bliskich. Pami tamy o ich zas ugach i yczliwo ci,

na któr  zawsze mogli my liczy .

Umarli p acz zami yj cych.
zami rodziców, ma onków, dzieci.

P acz zami Narodu.

egnamy serdecznych Przyjació .

 Andrzej Grzyb
Senator RP 
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TADEUSZ  MAGDZIARZ

Drzewa – to  zdrowie

Pocz tek wiosny to dla lasu ci ki okres. Pi kna pogo-
da sk ania nas do wyj cia z domu i ruszenia do zielo-
nych kawa ków naszego kraju. Wybieramy si  do lasu 

w celach rekreacyjnych. Pragniemy tu zazna  ciszy, spokoju 
i wie ego nieska onego powietrza. Ale b d c tu chro -
my las, aby by  pi kny i uroczy. Jedn  z wielu form ochro-
ny przyrody w Polsce jest ustanawianie wielu pomników 
przyrody. Po raz pierwszy okre lenia pomnik przyrody u y
Aleksander Humboldt (1769-1859) – niemiecki podró nik
i przyrodnik, który zebra  oko o 60 tysi cy ro lin. To wszystko 
opisa  w swym dziele „Podró  po krainach równikowych No-
wego Kontynentu”, które ukaza o si  w latach 1805-1834.

Wiele drzew posiada lecznicz  moc i dzia aj  równie 
skutecznie jak bioenergoterapeuci. Niemiecki badacz Man-
fred Himmel, zajmuj cy si  drzewoterapi , uwa a, e ka dy
cz owiek mo e przez dotyk do wiadczy  dobroczynnego 
promieniowania drzew i leczy  przez to dolegliwo ci psy-
chiczne i fizyczne. Substancje zawarte w korze, kwiatach 
i li ciach drzew maj  w a ciwo ci bakteriobójcze, prze-
ciwzapalne i przeciwbólowe, a soki i olejki eteryczne po-
prawiaj  samopoczucie oraz dodaj  si . Pole energetyczne 
zdrowych drzew rosn cych w czystym rodowisku ma po-
tencja  ujemny, który dzia a korzystnie na ludzi zestresowa-
nych. Energia drzew jest tak silna, e w wielu przypadkach 
mo e przyczyni  si  do poprawy stanu zdrowia. Aby to mo-
g o nast pi  trzeba najpierw wybra  dobre gatunki drzew, 
a nast pnie dotyka  je odkrytymi cz ciami cia a – czo em,
d o mi, bosymi stopami lub plecami. Codzienne kontakty 
z drzewem daj  odpowiednie rezultaty. Taka kuracja powin-
na trwa  co najmniej dwa tygodnie, a ka dorazowy kontakt 
z drzewem to oko o 30 minut.

Drzewa trafi y równie  do literatury pi knej, do utworów 
Mickiewicza i S owackiego. By y te  natchnieniem mala-
rzy – Józefa Che mo skiego, Jacka Malczewskiego, Leona 
Wyczó kowskiego i wielu innych. To Leon Wyczó kow-
ski zauroczony cisami w Rezerwacie „Cisy Staropolskie” 
w Wierzchlesie wykona  ponad 100 prac, przewa nie kred
i tuszem.

Z drzewa wyrabiano tak e wiele przedmiotów przydat-
nych w gospodarstwie domowym, budowano drewniane 
cha upy, ko cio y czy dwory. 

Wed ug poda  ludowych wierzono, e mieszka w nich 
moc, mog ca cz owiekowi zarówno pomóc, jak i zaszkodzi .
Do dobrych drzew zaliczany jest buk, d b, brzoza, kasztan 
i lipa. Najsilniejsze pole energetyczne tworzy buk, który 
sw  energi  promieniuje na odleg o  oko o 10 m. Spacery 
po bukowym lesie poprawiaj  kr enie krwi, niweluj  stre-
sy, a li  przy o ony do czo a odp dza migren .

Lipa wprowadza równowag  wewn trzn , uspokaja, a-
godzi napi cia, obni a ci nienie krwi, a napar z kwiatów lipy 
dzia a napotnie. Lipy ros y wokó  wielu ko cio ów i dworów 
wyrastaj c ponad wie e i strzechy. Wierzono, e w lip  nie 
uderzaj  pioruny, dlatego ros a blisko siedzib ludzkich.

Brzoza usuwa napi cia mi ni i neutralizuje szkodli-
we promieniowanie. Pozwala pozby  si  z o ci, strachu 
i gniewu. Wskazane jest trzymanie ga zek brzozy w pokoju, 
w którym znajduje si  telewizor.

Kasztan przynosi dobre samopoczucie i agodzi stany 
l kowe. U o one pod ó kiem zmniejszaj  bóle reumatyczne 
i neutralizuj  szkodliwy wp yw cieków wodnych na orga-
nizm cz owieka.

Sosna przywraca równowag  wewn trzn , usuwa objawy 
os abienia i przem czenia, oczyszcza górne drogi oddecho-
we. Kojarzona jest tak e z energi ycia, a szyszka sosnowa 
jest symbolem p odno ci. 60-letnia sosna produkuje w ci gu
doby tyle tlenu, ile wynosz  dobowe potrzeby trzech osób.

D b poprawia kr enie krwi, przywraca energi y-
ciow  i wyra nie wzmacnia organizm. Jako drzewo silne 
i d ugowieczne zalecane jest rekonwalescentom. Li cie d -
bowe, o dzie, a nawet ca e ga zie w dawnych czasach 
odpowiednio przygotowane by y lekarstwem na bóle z -
bów. D b jest uznawany za króla drzew. Sadzono je i dalej 
si  sadzi w rocznice donios ych wydarze  historycznych 
– w rocznic  bitwy grunwaldzkiej – zwyci stwa króla Jana 
Sobieskiego pod Wiedniem, czy ostatnio, za pontyfikatu pa-
pie a Jana Paw a II.

Jod a pomaga w nabraniu pozytywnego stosunku do 
otoczenia oraz jest skutecznym lekarstwem na sko atane
nerwy. Odwar z igie  podobno leczy stany zapalne i agodzi
dolegliwo ci trawienia powsta e na tle nerwowym.

Jarz bina agodzi stany l kowe i u atwia zasypianie. 
Surowe owoce jarz biny na pewno przysporz  ostre k opoty
o dkowe, ale odwar z nich – wed ug ludowych opowiada

– podobno wzmacnia serce, przeciwdzia a mia d ycy oraz 
usprawnia prac  w troby.

Orzech jako drzewo nie ma w a ciwo ci leczniczych, 
ale nalewka z owoców orzecha w oskiego leczy schorzenia 
przewodu pokarmowego (jeszcze niedojrza e orzechy pokrój 

i zalej spirytusem – 4 orzechy na ¼ litra – pozostaw na oko o
14-20 dni w ciep ym i ciemnym miejscu). Po tym czasie zlej 
spirytus z orzechów i nalewka gotowa.

Cis w ludowej tradycji to symbol zmartwychwstania. Góra-
le obowi zkowo umieszczaj  ga zk  cisow  w palmie wielka-
nocnej. W wirydarzach klasztornych cis reprezentowa  poszu-
kiwanie boskiej wiedzy i przywodzi  my l o wiecznym yciu.

Leszczyna sprowadza mi o , jej ga zki chroni  dom 
od pioruna. Rozwidlonych p dów leszczynowych u ywa si
jako ró d ek radiestezyjnych w celu poszukiwania wody.

Ja owiec ostrzega ludzi przed niebezpiecze stwem.
Wierzono, e ro liny o k uj cych ig ach broni  przed z em.

Osika to drzewo, które obieraj  sobie na przytu ek z e
duchy. Wed ug wierze  kaszubskich, gdy pod osik  uka e
si  diabe , to uderzy w ni  piorun i dlatego jej li cie dr ,
ostrzegaj c ludzi przed nieszcz ciem.

Bez jest drzewem bardzo przyjaznym i opieku czym.
Strze e domostwa i ca ego dobytku od z ego i dlatego sa-
dzony jest w przydomowych ogródkach.
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Przypisy:
1 Andrzej Grzyb jest tak e autorem „Kociewskiej ksi ki kuchar-

skiej” i „Gda skiej ksi ki kucharskiej”.
2 A. Grzyb, My liwska ksi ka kucharska, Bernardiunum 2010, s. 7.
3 A. Grzyb, Kociewska ksi ka kucharska, Bernardinum 2008.
4 Redaktorka My liwskiej ksi ki kucharskiej.

Mawiamy cz sto „przez o dek do serca”. Mó-
wi c to, mamy zazwyczaj na my li m czyzn.
Mo e jest to jeden z powodów, dla których na 

polskim rynku wydawniczym pojawia si  coraz to wi cej
ksi ek o tematyce kulinarnej. 

Z o liwi twierdz , e ksi ki kucharskie pisz  kobiety 
dla kobiet. W dalszym ci gu rzadko bowiem spotykamy si
z pisz cymi kucharzami lub te  m czyznami, którzy s yn
z zami owania nie tylko do konsumowania wy mienitych po-
traw, ale te  staraj  si  odkry  tajniki sztuki kulinarnej. Mo e
zatem dziwi  fakt, e Andrzej Grzyb wyda  niedawno trzeci 1

ju  z kolei ksi k  kucharsk , tym razem jest to „My liwska
ksi ka kucharska. Literacko okraszona”. Patronat nad jej 
wydaniem obj  Parlamentarny Zespó  do spraw Le nictwa,
Ochrony rodowiska i Tradycji owieckich.

My rz dzimy wiatem, a nami kobiety tym w a nie cyta-
tem z „Myszeidy” I. Krasickiego Andrzej Grzyb rozpoczy-
na swoje „smakopisanie”, zaskarbiaj c sobie zarazem, jak 
mniemam, sympati  wielu kobiet. 

Na uwag  zas uguje te  dystans i poczucie humoru z ja-
kim autor dokonuje opisu swojej osoby:

Gdyby w jednym zdaniu mnie opisa , brzmia oby to tak: 
Polak z Pomorza, rzymski katolik z tych, co si  Panu Bogu 
nie narzucaj , ze ródziemnomorskiej i s owia skiej gliny2.

W My liwskiej ksi ce kucharskiej mo emy znale  a  83 
przepisy podzielone na poszczególne dzia y (zupy, pieczyste, 
pasztety, inne potrawy z dziczyzny, ryby, sosy, dodatki do po-
traw, nalewki).

Swoistym wst pem do poszczególnych przepisów jest 
rozdzia  zawieraj cy ogólne wiadomo ci o dziczy nie. I tak 
mo emy dowiedzie  si  m.in. kiedy najlepiej wybra  si  na 
polowanie (dziczyzna smakuje najlepiej jesieni  i wczesn
zim ), jaka jest najdelikatniejsza cz  tuszy dziczyzny, czy 
te  jak post powa  z ju  upolowanym zwierz ciem albo 
w jaki sposób dzieli  zaj ca.

Kolejne rozdzia y to zbiór starannie zebranych przez 
autora przepisów. Przepisy te pochodz  g ównie z terenu 
Kociewia, ka dy z nich podpisany zosta  imieniem i na-
zwiskiem osoby, która zdradzi a autorowi swoje kulinarne 
sekrety.

Warto wspomnie  tak e o tym, e nie jest to ksi ka,
w której znajdziemy tylko przepisy kuchni my liwskiej. Au-
tor zadba , aby czytelnikom korzystaj cym z jego ksi ki nie 
nudzi o si , zarówno w kuchni jak i poza ni . My liwska
ksi ka kucharska zawiera bowiem wiele ciekawych, nie-
kiedy prowokuj cych cytatów, opowie ci i ciekawostek, 
mo emy zatem dowiedzie  si  m.in., e na weselu u Felicja-
na Potockiego z pann  Lubomirsk  w 1682 roku podano do 
jedzenia „(...) posz o pod nó  60 wo ów, 300 ciel t, 50 wie-
przów, 120 prosi t, 500 baranów, 6000 kap onów, 8000 kur, 
2000 indyków, 1500 kaczek i 500 g si” lub te  przypomnie
sobie dziewi t  opowie  Boccaccia, na przyk adzie której 

My liwska ksi ka kucharska
Literacko okraszona

Andrzej Grzyb pokazuje, ile jeste my w stanie po wi ci ,
eby uraczy  wy mienitym obiadem naszych go ci.

My liwska ksi ka kucharska to tak e przyk ad sztuki 
typograficznej najwy szych lotów. Ksi ka ta nawi zuj ce
pod wzgl dem graficznym do pierwszej ksi ki kucharskiej 
A. Grzyba3.

Ka da strona „My liwskiej ksi ki kucharskiej” zosta a
starannie dopracowana. Wykorzystano w niej wycinanki ar-
tysty ludowego Bartosza Grabowskiego i znakomite rysunki 
Józefa Olszynki, kociewskiego artysty.

Jest to jedna z nielicznych ksi ek kucharskich, po któr
si ga si  niekoniecznie z my l  o gotowaniu. Pozostaje mi 
tylko powtórzy  za Justyn  Malug 4:

Autorze, apetyt ro nie w miar  jedzenia.
PH

Andrzej Grzyb, My liwska ksi ka kucharska, Wydawnictwo 
„Bernardinum” 2010, form. 15 x 21 cm, s. 160, opr. twarda, il. 
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Pisarzem, jak czytamy w „S owniku j zyka polskie-
go” (t. II, 1979), jest „ten, kto pisze, zw aszcza pro-
z , utwory literackie”, natomiast „rzadziej” jest nim 

„autor poezji, dramatów, dzie  publicystycznych”. Wobec 
tego, je eli dzi siaj mówimy o Andrzeju Grzybie, mo emy
go z powodzeniem nazwa  pisa rzem, poniewa  proz  swoj
twórczo  tylko sygnuje, chocia  kiedy  by  poet , znacz c
swoje yciopisanie tomikami poezji, których nie ma potrzeby 
wylicza , a wystarczy powiedzie , e by o ich wiele.

Kiedy pisa em recenzj Niecodziennika pomorskiego, 
w jej pierwszym s owie, zdaj c spraw  z ówczesnych doko-
na  pisarskich Andrzeja Grzyba, pod kre la em, e do pe nego 
spe nienia si  w literackim rzemio le brakuje mu tylko po-
wie ci i dramatu. Zapowiada em jednak, e jak wie  niesie, 
do tego d y i jego powie ci wkrótce mo emy si  spodziewa .
Kiedy przedostatnie yczenie si  spe ni o, pozosta o tylko 
czeka  na to ostatnie, czyli na dramat, ale o tym nie b dziemy
ju  mówi , je eli „metamorfoza poety” zosta a przez Grzyba 
spe nio na napisanymi przed kilku laty prozatorskimi teksta-
mi, czyli „Prozami ma ymi i mniejszymi” (2002), „ cie k
przez las” (2003), „Janem Konradem” (2006) czy „Prozami 
dawniejszymi i nowymi” nazwanymi jednym cho  nie atwym 
z racji nierozdzielno ci s owem „Zapi kna” (2009).

Prozatorskie teksty Grzyba zacz y si  wi c rodzi  ni-
czym grzyby po deszczu. Tylko czy takim prze omowym ro-
kiem dla tego rodzaju literackiej wy powiedzi by  rok 2002, 
kiedy zaistnia y „Prozy ma e i mniejsze”, nie jestem wcale 
tak pewny, bo przecie  dwa lata pó niej w „Niecodzienniku 
pomorskim” jeszcze mieli my „wiersze i prozy mniejsze”. 
Je eli Grzyb nie porzuci  natych miast i zdecydowanie poezji 
dla uprawiania li tylko prozy, wi c jeszcze wszyst ko mo e si
zdarzy . Niemniej, prze omowy moment w tej metamorfozie 
widz  raczej w roku 2004 ni  wcze niej, kiedy to zaistnia-
y „Prozy ma e i mniejsze”, do których niejakie nawi zanie 

znajdujemy w „Zapi knej” tymi  „prozami dawniejszymi”.
Zreszt , „Niecodziennik pomorski” ju  swoim tytu em 

t umaczy  si  ze swojej niecodzienno ci przemieszania po-
ezji z proz , maj c oczywi cie na uwa dze metamorfoz  po-
ety w prozaika, która w historyczno-literackiej przesz o ci
te  si  cz sto zdarza a. e autor tego zdarzenia wcze niej 
zajmowa  si  poezjowaniem, zdradza tego  „niecodzienni-
ka” kompozycja, bo najpierw mamy tu plik wierszy, a potem 
wiele „próz mniejszych”, które chyba nie przypadkiem w a-
nie od „Diabelskiego przypadku” si  pojawiaj . Je eli nie 

jest to konceptyczny za mys , który poecie cz sto si  zdarza, 
to taki przypadek, niczym pierwsze zamy lenie nad wier-

szem, te  na poetycki wskazuje. Pomijaj c jednak tre
tych czterdziestu dwóch wierszy, bo nie im po wi ca si
teraz czas, nad ostatnim gwoli tematu tej wypowiedzi warto 
si  pomimo wszystko zatrzyma .

Otó , ten poetycki cykl ko czy w „Niecodzienniku po-
morskim” tekst o gda skiej Jamie Michalikowej z Mariac-
kiej 50/52, kiedy to Nasz by  Gda sk/ Lecz przemin  w siwi-
znach i zmarszczkach (s. 51). Przed laty U literatów mo  na 
by o spotka  poet  i malarza, Mietka Czychowskiego, który 
stale powtarza  ten sam wiersz o swoich kurpiowskich stro-
nach, tymczasem Bunio z Ryszardem Stryjcem, którego pastel 
niczym portret Grzyba zdobi ok adk  tej ksi ki, pro wadzili 
swoje uparte dysputy. Dzisiaj poeci przemykaj  chy kiem
gda sk  Sta rówk  i tylko przypadkiem zdarzy si  im wspól-
nie gdzie  tam spokojnie poga da , bo przecie  na D ugiej 
gwar jest niemi osierny. Co z tamtego ywota gda  skiej tra-
dycji i kultury min o, ju  nie wróci. Sprawa sko czona!
– powie poeta. Z tamtych lat pozosta y jednak wspomnienia 
i je eli nawet jaki  wiersz kto  o tym napisze, to chyba ju
nie Grzyb, je eli cykl wierszy w tym „niecodzienni ku” za-
ko czy  tak zdecydowanym s owem: „sprawa sko czona”!

e wierszy mamy tu wi cej od prozatorskich tekstów, 
których jest trzy dzie ci cztery, te  jest zrozumia e, wszak 
jeszcze tak niedawno by o si  tylko poet . Dlatego od „ma-
ych” tekstów prozatorskich Grzyb rozpocz , by potem zde-

cydowa  si  na „prozy mniejsze”, nast pnie na opowiadania, 
a po nich jakby w chwili zawahania czy niepewno ci zno-
wu  wzi  si  za „prozy mniejsze”. Kiedy za  pojawi a si
opowie , to po niej zaistnia y ju  tylko „prozy dawniej sze 
i nowe”. I nie nazwa  ich Grzyb „ma ymi” czy „mniejszymi”, 
co te  o czym wiadczy. Lecz w tym wszystkim widoczna 
jest pewna metoda, je eli przerywni kiem mi dzy coraz to 
bogatsz  formu  prozatorsk  zdarza y si  zawsze mniej sze 
formy mowy niewi zanej, co sprawia wra enie stopnio-
wego przeobra ania si  poety w prozaika. Tym bardziej, e
w tym e „Niecodzienniku pomorskim” mamy jeszcze stale 
prozatorskie impresje, w których poetyckiego zamy lenia 
i lirycznego s owa nie braknie.

Jest to oczywi cie zrozumia e, bo inaczej dosz oby do 
nazbyt ostrych kon trastów, gdyby w tym e „niecodzienni-
ku” dokonano nazbyt nag ego przeskoku z poezji do nie-
poetyckiej prozy. Chocia  zapewne nie to by o dla Grzyba 
naj wa niejsze. Dlatego pisa em w recenzji tej poetycko-pro-
zatorskiej ksi ki, e uwa am, podobnie zreszt  jak autor Po-
s owia, i  jeste my tu wiadkami zamie rzonego oddalania si
Grzyba od poezji i stopniowego przechodzenia na teren pro-

TADEUSZ LINKNER

Metamorfoza poety 
– Andrzeja Grzyba

c z    I

Przedstawiamy Czytelnikom kolejny referat wyg oszony na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wo-
dzie w dniu 3 pa dziernika 2009 roku.
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zy. Dlatego wskazywa em na warte zapami tania we wspo-
mnianym Pos owiu spostrze enie, e tak niewiele jest w tych 
wierszach metafor i rodków styli stycznych (ja powiedzia -
bym „artystycznych”), a tyle w nich elementarnej nar racji 
z najzwyklejszych, najb ahszych fragmentów ycia, w dodat-
ku ycia wiej skiego, p yn cego wolno, z namys em jakim ,
jak rzeka pojawiaj ca si  tam wie le razy ocieniona pi knym 
borem i zmierzaj ca w stron  jakiego  odleg ego celu (s. 90). 
Doda bym tu jeszcze, e podobnie cz sto, jak morze i staw, 
bowiem akwatyzmu jest w tych wierszach wiele, co mog oby 
by  osobnym tematem na szych rozwa a , gdyby nie akcent 
k adziony na metamorfoz  poety.

Oczywi cie, mówi em dalej w tym recenzyjnym omó-
wieniu, e nie tak atwo b dzie móg  si  uwolni  Grzyb od 
poezji, je eli w prozatorskiej cz ci Niecodziennika... co raz 
mo na odczu  jej ducha. Bo chocia  tak bardzo czytelna 
jest w niej ta w a nie twórcza ewolucja czy mo e lepiej me-
tamorfoza, to w tych tekstach, które zawi zkami opowiada
czy powie ciowych w tków nale a oby raczej zwa , poetyc-
kiego artyzmu, refleksji i puent jest jeszcze wiele. Mo na by 
je wskaza  w ka dym z nich, a s  one chocia by czytelne 
w prozatorskim S o  cu we w osach, którego tekst do a-
two mo na by rozpisa  na wersy i wtenczas mieliby my taki 
wiersz:

Stoi na mo cie.
Patrzy
W gór  rzeki
Na par ab dzi
Wp ywaj cych w rudawy cie  lasu.
S o ce podwojone
w lustrze rzeki
zachodzi
w jej w osach (s. 61),

w którym liryczne zadumanie i artystyczne rodki a  si
prosz , aby jego tre  w a nie w takiej formule odbiera ;
podobnie jak w inne paraliryczne utwory za pisane proz
– Zwyk a kolej rzeczy, Podgl dacz, Aniele, Powrót do domu, 
Przej cie...

Poza tym, kontynuuj c dalsz  cytacje tej recenzji, nie-
które refleksje zdra dzaj  swoj  tre ci , e powsta y jakby 
z wierszy, chocia  równie dobrze mog o by  odwrotnie. 
Tak wi c Exodus nie pozwala zapomnie  o Przedwio-
niu, Po godna niepogoda kojarzy si  z wierszem Zielone
wi tki, Przemiany oraz We nus nie witu, lecz zmierzchu 

z Manekinem, a Zwyk a kolej rzeczy wywo uje z pami -
ci te wszystkie poetyckie teksty Grzyba, które cokolwiek 
z przemijaniem maj  wspólnego. I je eli nawet nie my-
limy ju  sk ada  z tego wiersza, to warto t  prozatorsk

impresj  zacytowa :
lepn . M odzi zaczynaj  widzie . Czas umyka, zdaje 

si , e coraz szybciej. Co raz cz ciej rozwa am. Odk adam 
sprawy ma e i wi ksze na pó niej. Mo e doj rzej  jak zimowe 
jab ka przed Bo ym Narodzeniem. Mo e wyb y nie ich kolor, 
zapach, smak. M odzi niecierpliwie wyci gaj  r ce. Wgryza-
j  si  natychmiast, krzywi c si , e cierpkie. I dobrze my l
– takie ich prawo. Niech gryz  nawet ksi yc z bami wy-
obra ni. Nie piesz  si . Bo i gdzie? Na tamten wiat? Prze-
cie  zd (s. 64).

Je eli nawet niektóre z tych próz mniejszych – pisa em
dalej w recenzji – maj  co  z Zoszczenki czy z humoru Gogo-
la, to w Pos owiu tego rodzaju usprawiedliwianie autora nie 
by o ju  konieczne. Takie inspiracje nie s  tu prze cie  na la-

downictwem, ale kontynuacj  doskona ych idei oraz godnych 
wzor ców, których bro  Bo e dla dobra sprawy nie powinni-
my si  wyrzeka . Dlate go ucieszy em si , kiedy obudzi y si

u mnie podczas tamtej recenzyjnej lektury w ród innych opo-
wiastek Grzyba skojarzenia z poetyck  proz  Marka Obar-
skiego. I tak zdarzy o si  w Pogodnej niepogodzie, kiedy to 
pozna skiego pisa rza przypomnia a mi owa borsucza cie ka, 
i nie inaczej sta o si  w Zimorodku, kieruj cym my l ku ta-
kim powie ciowym opowie ciom Obarskiego, jak Ta  cz cy 
gronostaj czy Le ny o tarz. Ró nica tylko w tym, e u Grzyba 
mamy zaw sze wi cej ni  u tego pozna skiego pisarza rado-
ci i optymizmu. Ale to ju  sprawa innego czasu i oczywi cie 

nie takiej samej twórczej my li. Tym niemniej przy tej okazji 
z Zimorodkiem warto si  zapozna , by zna  tym lepiej Grzy-
ba prozatorskie pisanie. Mamy tu bowiem, pomimo znanych 
i cz stych porówna , natury umiej tne podgl danie i poetyc-
kim s owem jej obrazu trafne oddanie:

Na borowym oczku uchyli a si  lodowa powieka. P ow
czupryn  trzciny czesa  marcowy wiatr. Z pochylonej, omsza-
ej brzozy w renic  borowego oczka wpa trywa  si  zimoro-

dek.
Nagle spad  jak strza a wystrzelona z niewidocznej ci ci-

wy w szczelin  powieki. Niby szafirowa za wyp yn  na kra-
w d  lodu, trzymaj c w kleszczach dziobu srebrzyst  rybk .

Otrzepa  si . Ulecia  ze zdobycz  ku niedalekiej rzecznej 
skarpie. Piskl  b dzie dzi  syte.

Sta em jak s up soli za kikutem umar ego ja owca. Nikt 
nikomu nie b ogos awi . By o to, co mia o by . Las szumia ,
poskrzypywa  niewzruszenie, przest puj c z nogi na nog ,
wy piewuj c psalm stworzenia (s. 68).

Prozatorskie teksty nie pojawiaj  si  w „Niecodzienniku 
pomorskim” chronologicznie, jak mo na to by o zaobser-
wowa  w wierszach, gdzie od Przedwio nia si  zaczyna-
o i do Wigilii przetrwa o – wskazywa em w recenzyjnym 

ich omówieniu. Tutaj mamy w ród tematów wielkie za-
mieszanie, jak to z impresjami i zapiskami w dzienniku, 
a tym bardziej w Niecodzienniku..., bywa. Od Diabelskiego 
przypadku wi c ten katalog prozatorskich tekstów si  rozpo-
czyna, gdzie o spacerze dziadka (?) z psami i wnukiem si
dowiadujemy, a w nast pnym utworze na ciekawy dialog 
z fryzjerk  natrafiamy. Potem kota zaba wy z telewizyjnym 
obrazem i przemy lenia nad tre ci Listu poleconego pozna-
jemy i nawet ze scenki na sesji jakiej  tam rady mo emy si
po mia . Ró nych my li i refleksji jawi si  przy tym tak wie-
le, jakby dzia o si  to podczas lektury poetyckiego tekstu, 
zawsze bardziej uniwersalnego od prozatorskiej wypowie-
dzi, nic mówi c ju  przy tym o poetyckiej ironii, satyrze 
i grotesce, bo tego te  jest tu niema o. Sprawia to wra enie, 
jakby Grzyb nie móg  nacieszy  si  proza torskim s owem,
które wobec poetyckiego bez specjalnego k opotu pozwa-
la mu mówi  o zaobserwowanych w yciu scenkach, cho
przy tym bez lakonicznych sformu owa  i poetyckiej aury 
trudno si  obej .

Niemniej, ani o sk aniaj cej do poezjowania wio nie
(Tajemnica radosna), ani o czerwcu lata tutaj si  nie zapomi-
na (Przemiana). I jak poprzednio wierszem opowiada  Grzyb 
Bo e Narodzenie, tak teraz przypomni wielkanoc nego „zaj -
ca”, który dzieciom sprawia  i mo e jeszcze gdzie  tam spra-
wia po dobnie wiele rado ci co gwiazdkowe prezenty. Przy tej 
za  okazji dowiadujemy si  z tych impresji o ciesz cych si
wiosennym s o cem zwierz tach i ptakach, co oczywi cie 
nie znaczy, e ich proza jest nazbyt infantylna i niepoprawnie 
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optymistyczna. Pisze j ycie, wi c jak e ma by  od niego 
inna. St d i humor jest tu jak najbardziej wskazany, tylko e
ju  nie przez poet  ale przez prozaika prezentowany.

Bowiem jak rodzajowe scenki wychodz  Grzybowi po 
prozatorsku! do skonale, a i ze zdaj cymi spraw  z filozo-
fii ycia te  nie ma tu k opotu. Tego najlepiej nauczy o go 
poetyckie terminowanie. W ka dej z tych próz mniejszych 
mo na z yciowych prawd zawsze co  znale , ale na takie, 
jak cytowana wy ej Zwyk a kolej rzeczy, czy potem Przej-
cie warto zwróci  tym bardziej uwag . Mówi  one trafnie 

o naszej ludzkiej egzystencji. Pierwsza powiada o niemi o-
siernie up ywaj cym czasie, wskazuj c na coraz bardziej wi-
doczn  ró nic  mi dzy staro ci  a m odo ci . Zreszt , o tym 
w wierszach te  by o. Starzej c si , nie podejmujemy ju  tak 
zdecydowanie i nagle adnej decyzji, co tak cz sto czyni
m odzi. Dajemy sobie wi cej czasu, by nie pope ni  b du,
a ponadto wiemy, e nie ma si  ju  co spieszy , bo na tamten 
wiat zawsze zd ymy. Jest to oczywi cie prawda, lecz ile 

mo na by wi cej dokona , gdyby nie my la o si  o mija-
j cym czasie i bliskiej staro ci. Tego ju  jednak autor nie 
mówi, chocia  do takiej odpowiedzi prowokuje, co liczy mu 
si  oczywi cie na plus. Podobnie jest z nast pn  opowiast-
k , która je eli nawet przedstawia jak najbardziej nor maln
w yciu sytuacj , mówi c o przechodz cej przez ulic  sta-
ruszce, to meta foryczne jej odczytanie budzi ju  egzysten-
cjaln  refleksj , refleksj  której wy mowa okazuje si  jednak 
poetycko przewrotna i wcale nie tak jednoznaczna, bo je eli 
nawet tym razem uda o si  staruszce przej na drug  stron ,
to co b dzie nast pnym razem.

Najlepiej by oby, gdyby zacytowano w tym momencie 
wskazane impre sje, poniewa  ich tre  jest tak syntetyczna, 
e nawet najpe niejsze omówienie czyni im krzywd . Dlatego 

trzeba prozy mniejsze Grzyba samemu czyta  i sa memu nad 
nimi rozmy la . Wszak nie atwo wypisywa  z nich jakiekol-
wiek sen tencje, nawet te finalne, bo poza kontekstem trac  wie-
le ze swego refleksyjnego znaczenia. Nie mo na jednak w ród
nich przemilcze  tej najwa niejszej, maj  cej charakter credo 
pisarza: eby dobrze pisa , trzeba wpierw dobrze widzie .

Z tym oczywi cie Grzyb nie ma k opotu! Jest doskona ym 
obserwatorem i umie ka d  spraw  tak w swoim poetycko-
prozatorskim tomiku w wiersze i prozy mniejsze artystycznie 
przetworzy , e ich tre  okazuje si  interesuj ca i zawsze 
godna interpretacji. Tak jest chocia by z pierwszym cz onem 
tytu u Niecodziennik pomorski, który je eli nawet zdaje si
by  w swoim brzmieniu i zna czeniu tak bardzo inny, to na-
prawd  wcale takim nie jest. Ten pisany wierszem i proz
utwór nazwano tutaj niecodziennikiem najpewniej dlatego, 
e dziennika jest w nim tylko nieco, wszak nie zapisywano 

w nim codziennie wszelkich zda rze , czyni c to tylko wy-
biórczo. Natomiast na miano pomorskiego zas uguje ten 
nieco dziennik dlatego, e jego literack  przestrzeni  jest 
przede wszystkim pomorskie Kociewie. Wracaj c natomiast 
raz jeszcze do okre lenia niecodziennik, nie pisano go dla nie-
codziennego efektu, jak zdarza si  to cz sto innym au torom, 
ale dla zdania sprawy z codzienno ci naszej cz owieczej eg-
zystencji, w której, je eli dobrze si  jej przyjrze , mo na zna-
le  zawsze wiele yciowej m  dro ci. I chocia  w wielu miej-
scach zosta a ona poetycko podana, to z proz  tak skutecznie
ja przemieszano, e je eli nawet tego efektem s  kolejne, 
prozatorskie ju  utwory, to poezji w nich dopatrzy  si  mo na 
zawsze wiele. 

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Dnia 19 kwietnia 2010 roku dosz o do inaugura-
cji prac badawczych, maj cych na celu wydanie 
Kroniki wi tego Zakonu Cystersów w Pelplinie. 

Odby a si  ona w Wy szym Seminarium Duchownym 
w Pelplinie, dzi ki uprzejmo ci ksi dza rektora Antoniego 
B czkowskiego.

 Komisji badawczej przewodniczy prof. Klemens Bru-
ski. W jej sk ad ponadto wchodz : Marek Smoli ski, S awo-
mir Ko cielak, ks. Krzysztof Koch, ks. Anastazy Nadolny, 
ks. Antoni B czkowski, Krzysztof Mikulski, Krzysztof 
Kaczmarek, Karol Wróblewski.

Komisja uzna a, i  priorytetem jest pe ny przek ad Kro-
niki z aciny na j zyk polski. Cho  bowiem prze o ona ona 
zosta a przez o. Antoniego Turba skiego, ów t umacz opu-
ci  pewne partie tekstu.

Sformu owano równie  postulat zorganizowania konfe-
rencji naukowej po wi conej Kronice Pelpli skiej. Odb -
dzie si  ona na wiosn  roku 2011. Miejsce pozostaje kwesti
otwart , niemniej najprawdopodobniej uczestnicy jej obra-
dowa  b d  w Pelplinie. Miasto to bowiem wydaje si  by
najodpowiedniejszym do tego rodzaju konferencji.

Zdecydowano równie , o ile rodki finansowe pozwol ,
na wydanie publikacji, w której znajdowa  si  maj  artyku y
dotycz ce Kroniki, jej autorstwa, informacji w niej zawar-
tych oraz epoki, w której powsta a.

KAROL WRÓBLEWSKI

B dzie wydana 
Kronika wi tego
Zakonu Cystersów 

w Pelplinie

Cz onkowie zespo u badawczego
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Kóntkowo u nas na Kociewiu
gadajó tak, kóntkowo siak.
To jedna i ta sama polska mowa.
Cho  zamanówszy twarda i sankata,
nie dajma ji sobie wyrwa .
Za wanta óna.
(z „Wesela kociewskiego” B. Sychty)

Motto widniej ce w poprzednich s ow nikach gwa-
ry kociewskiej ci gle jest aktu alne i bardzo wy-
mowne. W a nie ta san kata i twarda mowa wy-

znaczy a na pocz t ku XX wieku granice jednego z regionów 
Po morza.

Popularny s ownik ma bogactwo tej mowy przypomnie
i pokaza , e roz brzmiewa a ona w pi knej, agodnej kra inie, 
której walory przyrodnicze warto po pularyzowa , wi c od 
tego zaczynamy.

Cz  po wi con  kulturze poprzedza krótki rozdzia ,
opisuj cy w uproszczonej formie niektóre elementy przyro-
dy Kociewia. Taki wprowadzaj cy tekst mo e by  pomocny 
dla pe niejszego obja nienia ko ciewskiego s ownictwa, gdy
wiele wyra e  zaczerpn o z rodzimej przyrody.

Zadaniem historyka jest wi c wype nienie luki w taki spo-
sób, by punkt wyj cia informacji ród owych (przyczyny) 
by  jak najbardziej zgodny z punktem doj cia tych informa-
cji (skutki). Oczywistym jest wi c, e hipotez na ten sam 
temat mo e rodzi  si  bez liku: jedni badacze co  istotnego 
dostrzeg , inni rozwin , dokonaj  zmian. Autor ka dej jed-
nak nowej pracy spe ni  musi bezwzgl dnie dwa podstawo-
we warunki: zapozna  si  ze wszystkimi koniecznymi dla 
obranego tematu ród ami i z ca  literatur  naukow  do-
tycz c  tematu, a powsta  do momentu, gdy sam zacznie 
pisa . Owe oczywisto ci dotycz  tak e i przedstawianej mo-
nografii Sambora II.

Prezentowanej monografii nadano wprawdzie, na 
yczenie inicjatora jej powstania, w adz miasta Tczewa, 

charakter popularnonaukowy, jednak przed jej napisa-
niem autor raz jeszcze przejrza  i przeanalizowa  dost pny
materia ród owy i literatur  przedmiotu, swoje wnioski 
w kwestiach najbardziej dyskusyjnych poddaj c zawcza-
su pod os d krytyki naukowej (B. liwi ski, Stosunki
polityczne ksi cia wschodniopomorskiego wi tope ka
z bra mi Samborem i Raciborem. Wygnania i powroty 
juniorów, w: Kaci, wi ci, templariusze. Studia z dzie-
jów redniowiecza, nr 14, pod red. tego , Malbork 2008, 
s. 456-529). Wiele te  z przedstawianych w monografii 
spraw poruszono po raz pierwszy. Zwyk y dla prac na-
ukowych aparat krytyczny (omówienie róde , literatury, 
zwyczajowe przypisy), niespecjalnie ch tnie ledzony

B A EJ LIWI SKI

Wst p

Krótka by a historia dynastii ksi t wschodniopo-
morskich w adaj cej w XIII wieku (po kolejnych 
zdobyczach terytorialnych na zachodzie i stratach 

na wschodzie i po udniu) obszarem po o onym mniej wi -
cej mi dzy dolnym biegiem Wis y (w pewnych momen-
tach po obu brzegach tej rzeki), a dzisiejszymi przedpola-
mi Koszalina (Góra Che mska) oraz od Morza Ba tyckiego
po okolice Bydgoszczy i Krajny. Mi dzy pierwszym, któ-
ry przyj  tytu  ksi cy ( wi tope k w pocz tkach 1227 
roku) a mierci  ostatniego z nich w linii m skiej (M ciwoj
II 25 grudnia 1294 roku), up yn o zaledwie 67 lat. By y
to jednak lata niezwykle brzemienne w skutki dla Pomo-
rza Wschodniego: od osi gni cia pe nej samodzielno ci
politycznej i uniezale nienia si  od w adaj cych w Polsce 
Piastów, po obawy, czy uwa aj ce si  za jedno z polskich 
ksi stw Pomorze Wschodnie nie straci na sta e czno ci
z dawnym, piastowskim dziedzictwem. 

Niepo ledni  rol  w tych wydarzeniach odegra  Sam-
bor II, m odszy brat wi tope ka a stryj M ciwoja II, ksi
wpierw na Lubiszewie, nast pnie na za o onym przez siebie 
Tczewie. Jego osobie w a nie po wi cona jest niniejsza mo-
nografia. Stara si  ona ukaza  ksi cia lubiszewsko-tczewskie-
go w ka dym z przejawów jego ycia odnotowanym przez 
zachowane do naszych czasów ród a. Powsta y one g ównie
w okresie dzia alno ci Sambora II, ale nie wolno te  stroni
od wykorzystania róde  powsta ych w nast pnych stule-
ciach, jeszcze w redniowieczu. Dotychczasowa historiogra-
fia, jak do tej pory, nie zdoby a si  na monograficzne uj cie
nie tylko dziejów Sambora II, ale w ogóle jakiegokolwiek 
przedstawiciela dynastii ksi t wschodniopomorskich. Nie 
oznacza to jednak, e posta  Sambora II jest nieznana bada-
czom. Wr cz przeciwnie, powsta o o nim – jak i wszystkich 
e skich i m skich przedstawicielach dynastii – kilka ogól-

niejszych i obszernych szkiców zamieszczonych w wa nych
polskich wydawnictwach biograficznych, wiele artyku ów
naukowych, posta  ksi cia jest obowi zkowo obecna w ka -
dym monograficznym zarysie dziejów Pomorza Wschodnie-
go i dziejów miasta Tczewa. Je li co  dotychczas sta o histo-
rykom na przeszkodzie do zebrania ca ej wiedzy o Samborze 
II i jego krewnych, to fakt, z którym powszechnie boryka si
badacz przesz o ci Pomorza Wschodniego do okresu przed 
mniej wi cej XIV wiekiem, mianowicie do  skromna ilo
zachowanych róde , ujawniaj ca w sposób jakby „wyspo-
wy” tylko pewne epizody z dzia alno ci bohatera, nie da-
j c szans na pe ne i jednoznaczne prze ledzenie ca ego jego 
ycia. Obszary, co do których brak przekazów ród owych,

stara si  historyk wype ni  hipotezami, czyli w asnym, do-
my lnym odtworzeniem biegu wypadków. Jest oczywistym, 
e hipoteza jest tym prawdopodobniejsza, im bardziej godzi 

poboczne wnioski, które mo na wyprowadzi  z tego, co si
w ród ach zachowa o. Mówi c inaczej, ród a wielokrot-
nie doprowadzaj  badacza do pewnego wydarzenia, którego 
w szczegó ach nie omawiaj , podaj c nast pnie jego skutki. 
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Popularny s ownik kociewski, praca zbior. pod red. Marii Paj -
kowskiej-Kensik, Towarzystwo Przyjació  Dolnej Wis y, Gruczno 
– wiecie 2009, form. 16 x 23,5 cm, s. 192, opr. twarda, il. 

Dzi ki mi o nikom oswojonej przestrze ni, którzy zorga-
nizowali ju  trzy kongresy (1995, 2000, 2005) i postanowili 
w 2010 roku zorganizowa  czwarty kongres – Kociewie yje,
rozwija si ; pó ki z regionaliami musz  by  coraz d u sze,
o czym przy pomina za czona bibliografia – u  ca kam wal-
na. Region i jego dziedzictwo kulturo we obecne jest w tek-
stach naukowych, po pularnonaukowych, ma te  swój obraz 
(cz sto poetycki) w literaturze pi knej. Jest co czyta , by 
wspomina , prze ywa  i dzia a  dalej. S ownik przy niby 
znanych dro gach i steckach ustawia drogowskazy...

Dzi ki w drówkom po wspomnianych steckach, cz sto
te  rozmaitym plachandrom ju  nie domyka si  moja szufla-
da z kociewskimi s ówkami. W tym opraco waniu wyrwane 
s  jeszcze z ciekawych kontekstów, lecz przypominaj  zno-
wu o swej obecno ci. W pe nej krasie uka  si  ju  nied u-
go. Za cznikiem do s owniczka s powiedzónka i wybrane 
germanizmy, które te  na Kociewiu uleg y oswojeniu.

Gdy przed laty stawia am snopek zbo a jako symbolicz-
ny element dekoracji, nie wyobra a am sobie, e na pocz tku
XXI w. bliskie mi grono nauczycieli w Szkole Pod stawowej 
w Przysiersku poustawia z efek tów edukacji regionalnej (to
je uczby) ca e sztygi. To, co zrobili i robi  nadal promie niuje 
(nie tylko) na ca e po udniowe Kociewie i dlatego warto po-
kaza  szerzej ten buduj cy przyk ad.

Zas u ony dla Pomorza ks. Bernard Sychta wspomina ,
e zbiera stare s owa jak zaosta e k osy... z tych co zosta y

ustawiam swoj sztyg . Ok adka ksi ki ma przypo mina ,
e niwa na polu dziedzictwa kultu rowego trwaj .

Za widu warto jeszcze (a nawet trzeba!) utrwali  opo-
wie ci – Jak bywa o pjirwu. Mo e zach t  b d  za czone
do s ownika nagrane teksty.

przez szersze grono mi o ników historii, autor przeniós
do punktu „Adnotacje”, który to punkt ko czy poszcze-
gólne rozdzia y. Popularnonaukowy charakter monogra-
fii po wi conej ksi ciu Samborowi II powoduje tak e
konieczno  szerszego niekiedy t umaczenia przedsta-
wianych spraw, bez którego to t umaczenia obywaj  si
z regu y adresowane do znawców epoki i tematu monogra-
fie ci le naukowe. W pierwszej kolejno ci, w rozdziale I, 
przedstawiono najogólniejsze uwagi – w charakterze swo-
istego wprowadzenia – dotycz ce istniej cej w literaturze 
naukowej dyskusji w sprawie pochodzenia dynastii ksi -

cej, z której wywodzi  si  Sambor II. Pozwoli to Czy-
telnikowi nie tylko zapozna  si  ze skre lon , z koniecz-
no ci bardzo skrótow , dzia alno ci  przodków ksi cia
lubiszewsko-tczewskiego, ale tak e od samego pocz tku
zorientowa  si , jak na podstawie dost pnego materia-
u ród owego, po prostu u amkowego, historycy cz sto

w sposób zgo a odmienny interpretuj  konkretne wyda-
rzenia. Od pocz tku te  do tych odmienno ci w warstwie 
interpretacyjnej b dzie si  musia  Czytelnik przyzwycza-
i . Rozdzia  II, tak e tylko ograniczony do niezb dnych
faktów i wydarze , ma za zadanie przedstawi  rodzin
Sambora: ojca, matk , braci i siostry, tu tak e – ju  szerzej 
– znajdzie swoje miejsce omówienie najwcze niejszych
wzmianek o bohaterze monografii. Kolejne rozdzia y
w uj ciu chronologicznym b d  ju  przedstawia  losy 
g ównego bohatera. 

B a ej liwi ski, Sambor II ksi  tczewski, Kociewski Kantor 
Edytorski 2010, form. 16,5 x 24 cm, s. 176, opr. twarda, il. 



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

• Metamorfoza poety – Andrzej Grzyb (cz. II)
Tadeusza Linknera

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. III) Marka Kordowskiego

• Kalatrawensi z Tymawy (cz. II) Grzegorza Woli skiego

• Edukacja regionalna (c.d.) Marii Paj kowskiej-Kensik

• St d do Katynia Anny Gawrzyja

• Pradzieje Kociewia    Andrzeja Wêdzika

Fot. Jerzy Mikicki
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