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Od redaktora

Kociewie to tradycja. Trzeba o niej przypo-
mina , bo odejdzie w niepami . Popularyzo-
waniu obyczajów naszej ma ej ojczyzny s u y
ko cz cy si  ju  Rok Kongresowy. 

Krótkie relacje z jego przebiegu w wieciu
znajd  Czytelnicy na stronach 22-26.

Co przynios  Kociewiu obrady z Tczewa, 
Starogardu Gda skiego oraz wiecia poka e
czas pokongresowy. 

Jednak wbrew opiniom nielicznych scep-
tyków na Kociewiu du o si  dzieje. Przyk a-
dem mog  by  coroczne Biesiady Literackie 
w Czarnej Wodzie, organizowane przez se-
natora Andrzeja Grzyba. Spotykaj  si  tam 
ludzie ogromnie oddani naszemu regionowi. 
Na amach „KMR” publikowane s  referaty 
wyg aszane podczas biesiad. W tym numerze 
zainteresowanych odsy am do str. 46-48, gdzie 
Micha  Serocki przedstawia posta  Wojciecha 
Cejrowskiego – znanego podró nika i pisarza 
cho ubi cego Kociewie w programach telewi-
zyjnych oraz w ksi kach.

Kolejn  wielk  imprez  maj c  miejsce 
w Tczewie jest Kociewski Konkurs Literacki 
im. Romana Landowskiego. W tym roku od-
by a si  III edycja. Konkurs zyskuje coraz wi k-
sz  rzesz  zainteresowanych.

W Starogardzie ju  po raz trzeci odby y si
Zaduszki Kociewskie, na których wspomina 
si  osoby zas u one dla Kociewia. 

Piaseczno od wielu lat s ynie z przegl dów
zespo ów folklorystycznych, rozs awiaj c tym 
samym obyczaje na ca  Polsk . Jest te  wie-
le miejsc, w których popularyzowane s  ró ne
formy edukacji regionalnej. Wiod ce w tym 
wzgl dzie s  m.in. szko y w Przysiersku, War-
lubiu, Grucznie, wieciu.

Na rynku wydawniczym ukazuje si  coraz 
wi cej publikacji po wi conych historii naszej 
krainy. Warto by oby zebra  je w ca o  i wy-
da  w formie monografii.

Podane przyk ady wiadcz  o tym, e kultu-
ra przodków nie zginie.

Podczas „potopu szwedzkiego” w latach 1655-1660 
nawy ko cio a w Piasecznie uleg y uszkodzeniu 
wskutek po aru, który strawi  ich sklepienia oraz za-

pewne równie  wn trze ko cio a1. Na szcz cie wyposa enie
wi tyni (cudowna figura NMP oraz m.in.: liczne dzi kczyn-

ne wota, w tym z ote kielichy, lichtarze itp. rzeczy) zosta o
w por  wywiezione przez ówczesnego proboszcza piaseckie-
go ks. Marcjana Stojanowskiego i bezpiecznie zdeponowane 
w Gda sku w latach 1657 i 16582. Przypuszcza  mo na (bio-
r c pod uwag  powy sze daty), e wspomniany po ar ko cio-
a móg  mie  miejsce w 1658 lub 1659/60 roku3. Przypuszcze-

nie to zdaje si  potwierdza  fakt operowania w tym okresie na 
Pomorzu Gda skim wojsk koronnych i litewskich prowadz -
cych dzia ania wojenne przeciwko armii szwedzkiej4.

Niemniej jednak przeprowadzona po „potopie szwedz-
kim” lustracja dóbr królewskich w 1664 roku podaje nam 
informacj , e ko ció  w Piasecznie jest murowany (Ko ció
w tej wsi murowany iuris patronatus krola jmci ex vi erec-
tionis)5. Wynika z niej wi c, e po ar z okresu „potopu” nie 
naruszy  g ównego zr bu murów wi tyni oraz to, e po tej 
dotkliwej zawierusze wojennej (z lat 1655-1660) ko ció
(zapewne zniszczony w rodku) dalej funkcjonowa . Na 
jego odbudow  parafianie, wierni, pielgrzymi musieli po-
czeka  niema o, bo oko o 17 lat. 

Wówczas w roku 1675 odbudow  zniszczonego ko cio a
w Piasecznie zainteresowa  si  król Jan III Sobieski6.

Podczas swej kolejnej kampanii wojennej prowadzonej 
na prze omie lat 1674/75 przeciwko Turkom oraz Tatarom 
na terenach Podola i Brac awszczyzny7 – król roz o ywszy
si  ze swym wojskiem na le ach zimowych w swym li cie
pisanym z Brac awia dnia 27.01.1675 r. – skierowanym do 
naczelnego pu kownika fortec w: Elbl gu, Tczewie, Gru-
dzi dzu i Toruniu nakaza : ofiarowali my Panu Bogu, e
Ko ció  w Piasecznie mamy zasklepi . Zarazem zlecamy 
i damy, eby  do wykonania tej intencji Naszey teraz zim
potrzebnych przyczyni  materyi i rzemie lnika do tej e ro-
boty umówi . Uczynisz w tym wiern  wol  Nasz  któremu 
Nasze ofiarujemy ch ci8. Prace nad zasklepieniem ko cio a
w Piasecznie z rozkazu królewskiego postanowiono zleci
niejakiemu Bartelowi Ranischowi z Gda ska. Kim by  ów 
Ranisch, któremu powierzono to nie lada wyzwanie? 

Wiadome jest, e urodzi  si  on oko o 1648 roku za-
pewne w Gda sku, pochodzi  z niemieckiej rodziny rze-
mie lniczej rodem z Saksonii. Jego ojciec Hans Ranisch 
by  mistrzem murarskim ze wsi Gross – Sedliz w Mi ni9.

GRZEGORZ WOLI SKI

Bartel Ranisch 
a jego zwi zki

z ko cio em
w Piasecznie
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W latach 1663-1667 m ody Bartel terminowa  w warsztacie 
murarskim ojca, uzyskuj  9.05.1667 r. zezwolenie na mura-
rza10. Natomiast ju  po 5 latach w 1672 roku, uzyska  tytu
mistrza murarskiego. W 1673 roku Bartel Ranisch otrzyma
obywatelstwo miasta Gda ska11, staj c si  jednym z g ów-
nych mistrzów murarskich i architektów tego  miasta, obok 
takich osobisto ci jak: Tylman van Gameren czy rze biarz
Andrzej Schlüter m odszy12. Jego wk ad w gda skie budow-
le miejskie – sakralne oraz mieszcza skie jest imponuj cy. 
Zawdzi cza si  mu przede wszystkim wespó  z Tylmanem 
van Gameren i Andrzejem Schlüterem wybudowanie oka-
za ej przepi knej Kaplicy Królewskiej w latach 1678-168113

ale nie tylko, przede wszystkim Bartel Ranisch zas yn
(w latach 70. i 80. XVII w.) jako budowniczy i specjalista 
od remontów licznych ko cio ów w Gda sku jak i poza nim. 
Warto wspomnie  tutaj m.in.: o wybudowaniu przez niego 
kompleksu klasztorno-ko cielnego dla zakonu franciszka-
nów na Che mie w latach 1673-167614, czy barokowego ko-
cio a dla zakonu jezuitów w latach 1676-1677 na Starych 

Szkotach, jak i innych pó niejszych licznych remontach 
m.in.: ko cio a pw. w. Józefa w 1689 roku15, skompliko-
wanego wewn trznego remontu ko cio a pw. w. Brygidy 
w 1690 roku16 czy zewn trznej przebudowy ko cio a pw. Bo-
ego Cia a (w latach 1687/88) wed ug w asnego projektu. 

Cho  Bartel Ranisch by  jednym z g ównych muratorów 
i architektów Gda ska (odznaczaj cym si  niebywa  praco-
wito ci  i niezwyk ym kunsztem murarskim), nie mniej jed-
nak znane s  jego dwie prace zwi zane z remontem ko cio ów
poza Gda skiem. Na czo o wysuwa si  tu przede wszystkim 
remont ko cio a w Piasecznie (w latach 1675/76), którym 
zajmiemy si  szczegó owiej poni ej oraz remont ko cio a
w Juszkowie ko o Pruszcza Gda skiego w 1685 roku17.

Powró my jednak do uszkodzonego z czasów „potopu 
szwedzkiego” ko cio a w Piasecznie. Wiadome jest, e re-
mont ko cio a zosta  zlecony dzi ki inicjatywie i subsydium 
króla Jana III Sobieskiego, który przebywa  wtenczas na wy-
prawie wojennej przeciwko Turkom i Tatarom18. Powstaje 
pytanie, dlaczego zlecenie remontu ko cio a w Piasecznie 
(oddalonego przecie  znacznie od Gda ska) dosta  w a nie
Bartel Ranisch? Historyk Wac aw Odyniec stwierdzi , e
Jan III Sobieski by  w tym czasie mecenasem Bartela Ra-
nischa19. Zapewne o zleceniu tego  przedsi wzi cia zadecy-
dowa o niew tpliwie do wiadczenie jakie posiada  Ranisch 
przy budowie oraz remontach tego typu obiektów. 

Podczas remontu ko cio a w Piasecznie (rozpocz tego
zapewne wiosn  1675 r. – przyp. G. W.), polegaj cego na 
wybudowaniu w nim nowych sklepie , Bartel Ranisch zasto-
sowa  nast puj cy uk ad konstrukcji20. Przy uku t czowym
oddzielaj cym prezbiterium od nawy g ównej ko cio a – po-
stawi  naprzeciw siebie najpierw filary przy cienne stano-
wi ce kszta t g adkiego pi cioboku, tako  same filary przy-
cienne postawi  przy zachodniej cianie ko cio a. Pomi dzy

filarami przy ciennymi (o cznej liczbie 4) postawi  nast p-
nie w dwóch równoleg ych rz dach po 3 filary posiadaj ce
kszta t g adkiego o mioboku (o cznej liczbie 6). cznie
postawi  wi c Ranisch 4 filary przy cienne i 6 filarów, na 
g owicach których postawi  profilowane arkady ostro uczne,
które wraz z filarami podzieli y ko ció  na: szerok  naw
g ówn  ( rodkow ) oraz w sze nawy boczne. W zasklepie-
niu nawy g ównej Ranisch zastosowa  uk ad sklepienia typu 
gwia dzistego podzielonego na 4 segmenty. Na ka dym
z segmentów poprowadzi cznie 12 eber – wybiegaj cych
uprzednio z filarów przy ciennych i filarów a zbiegaj cych

si  w zworniku znajduj cym si  w rodku ka dego z (4) 
segmentów. ebra sklepienia Ranisch upi kszy  sztukateri
o motywie ro linnym (plecionka)20A. Zworniki segmentów 
upi kszy  natomiast w nast puj cy sposób: na pierwszym 
(od uku t czowego) umie ci  kartusz (na herb „Janina”), 
o którym poni ej. Nast pnie kolejne 3 zworniki upi kszy
g ówkami cherubinów o ró nej mimice twarzy, b d cych
w chmurkach. Ponadto na jednym ze zdobie  zwornika (2 od 
prezbiterium) umie ci  napis MARIA, od którego wychodz
s oneczne promienie otoczone wspomnianymi ju  g ówkami
cherubinów – miej cych si  – przyp. G.W. 

Przechodzimy nast pnie do 2 naw bocznych to samych
do siebie a oddzielonych od nawy g ównej wspomnianym 
uk adem filarów i arkad ostro ucznych. W nawach tych Ra-
nisch zastosowa  prosty uk ad sklepienia krzy owego po-
wsta ego z przeci cia si  dwóch kolebek – wybiegaj cych
uprzednio z pi ciu równoleg ych do siebie s u ek20B umiesz-
czonych powy ej filarów przy ciennych i filarów oraz cian
wi tyni. Kraw dzie kolebek upi kszy  sztukateri  o analo-

gicznym wyobra eniu co ebra w nawie g ównej tzn. ple-
cionk . Natomiast miejsca ich przeci cia ozdobi  sztukateri
o wyobra eniu du ych li ci.

Konsole s u ek ozdobi  natomiast sztukateri  (równie
o motywie ro linnym) posiadaj c  wyobra enie ki ci wino-
gron i li ci – akantu(?). Ponadto w celu upi kszenia sklepie
naw bocznych Ranisch doda  jeszcze w nich (od strony uku
t czowego i dzisiejszych kaplic pw. pw. w. Józefa i Matki 
Boskiej Szkaplerznej) barokowe kartusze. 

Na zako czenie prac przy budowie sklepie  piasec-
kiego ko cio a Ranisch umie ci  w pierwszym segmencie 
sklepienia nawy g ównej na wysklepce napisany maju-
sku  rok zako czania prac (ANNO DOMINI *1676*). 
W tym samym segmencie sklepienia, tylko e naprzeciwko, 
umie ci  natomiast swoje imi  i nazwisko napisane równie
majusku  (M:BARTEL RANSCH.)21; pod napisem widnieje 
jeszcze zdobniczy ornament. Zapewne jego podpis wie czy
zako czenie prac. Przed po wi ceniem wi tyni umiesz-
czono zapewne jeszcze w pierwszym kartuszu zdobi cym
pierwszy zwornik sklepienia nawy g ównej wspomniany 
powy ej herb „Janina”22 – tj. herb g ównego fundatora skle-
pienia króla Jana III Sobieskiego. Ponadto sklepienia usiano 
z otymi gwiazdami, które nada y im swoistego splendoru. 

Rozpatruj c przedsi wzi cie Bartela Ranischa w pia-
seckim ko ciele, nale y równie  zada  pytanie o czas jaki 
up yn  temu  budowniczemu podczas przeprowadzonej 
budowy sklepienia. W tym kontek cie musimy si  odnie
do dwóch przekazów ród owych. 1. listu królewskie-
go pisanego z Brac awia posiadaj cego dat  27.01.1675 r. 
– wg interpretacji J. Wi niewskiego, zawieraj cego zlecenie 
– rozkaz zasklepienia ko cio a w Piasecznie23. 2. inskrypcji 
autora sklepienia zawieraj c  rok uko czenia prac (ANNO 
DOMINI *1676*) znajduj cej si  na wspomnianej powy ej
wysklepce pierwszego segmentu sklepienia. We wspomnia-
nym powy ej li cie (z 27.01.1675 r.) król pisze (…Zarazem
zlecamy i damy, eby  do wykonania tej intencji Naszey 
teraz zim  potrzebnych przyczyni  materyi i rzemie lnika
do tej e roboty umówi ...)23A. Wynika z tego, e król mia  na 
my li jak najszybsze rozpocz cie prac w piaseckim ko ciele
(…teraz zim …). Przypuszcza  mo na, e nie zbagatelizo-
wano jego decyzji. 

Dlatego te  rozpocz cie przez Bartela Ranischa prac 
przy budowie sklepie  piaseckiego ko cio a datowa  mo -
na, moim zdaniem, na wiosn  1675 roku, a ich uko czenie

Z PRZESZ O CI REGIONU
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mniej wi cej na po ow  1676 roku – czyli do roku widniej -
cego w naniesionej przez twórc  sklepienia ko cowej inskryp-
cji, co daje oko o 1,5 roku pracy przy budowie i kunsztow-
nym wyko czeniu ca o ci sklepie . Pami ta  trzeba, e ju
w 1676 roku, jak podaje J. Habela – biografka Bartela Ranischa, 
rozpocz  on ju  nowe zlecenie – mianowicie budow  ko cio a
dla zakonu jezuitów na Starych Szkotach w Gda sku24. Ponad-
to pó tora roku, jakie up yn o na budowie sklepie  w piasec-
kim ko ciele, zdaje si  by  (wg opinii architektów) czasem 
w zupe no ci wystarczaj cym na tego typu przedsi wzi cie25.

Dzie o Bartela Ranischa w postaci przepi knych skle-
pie  gwia dzistych nawy g ównej i sklepie  krzy owych
naw bocznych przetrwa o w piaseckim ko ciele do dnia dzi-
siejszego. Zachwycaj c sw  niezwyk o ci  i pi knem, warto 
doda , e nie wszystkie dzie a architektoniczne Ranischa si
zachowa y wskutek zmieniaj cych si  wydarze  historycz-
nych tj. g ównie wojen i po arów26.

Czy bywa  jeszcze w swym yciu ten e pracowity mura-
tor w Piasecznie? Czy mo e poch on y go raczej dalsze pra-
ce murarskie w Gda sku? Warto doda , e o yciu rodzinnym 
Bartela Ranischa nic nie wiadomo, nic nam historia na ten te-
mat nie przekaza a27. Wiadome jest, e u schy ku swego ycia,
by  gda skim starszym cechu murarzy, rze biarzy i kamienia-
rzy, ponadto – zgodnie ze swoimi zami owaniami – prowadzi
w asne studia nad architektur  Gda ska z licznymi szkicami28.
Zmar  w Gda sku po 1709 roku (jego dok adnej daty mierci
nie ustalono); mia  oko o 60 lat. 

Podsumowuj c niniejszy artyku  stwierdzi  trzeba, e
zwi zki gda skiego muratora Bartela Ranischa z ko cio em
pw. Narodzenia NMP w Piasecznie przedstawiaj  si  przede 
wszystkim w wietle jego wspania ej kunsztownej pracy, 
której owocem by y wspania e wykonane w stylu pó nogo-
tyckim sklepienia trzech naw tego  ko cio a. Sklepie , które 

Ryc. I. Nawa g ówna z widocznym sklepieniem 
gwia dzistym; dzie o Bartela Ranischa

Ryc. II. Nawa boczna posiadaj ca sklepienie 
krzy owe wsparte na s u kach

Ryc. III. Arkady ostro uczne,
zbudowane na o miobocznych filarach, 

dziel ce ko ció  na 3 nawy

Ryc. IV. Podpis budowniczego sklepie
M: BARTEL RANSCH

Ryc. V. Jeszcze jedno spojrzenie na gwia dzisty
uk ad sklepienia nawy g ównej. Na pierwszym planie 
zwornik oraz ebra sklepienia zdobione sztukateri
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Przypisy:
1 J. Wi niewski, Parafia i sanktuarium maryjne w Piasecznie 

w okresie nowo ytnym (XVI-XVIII w.), Gniew 2008, s. 25 i 31; 
K. Myszkowski, W. Kobus, Sanktuarium Maryjne Królowej Pomo-
rza i Matki Jedno ci w Piasecznie, Wroc aw 2009, s. 19 por. starsze 
opracowania Diecezja Che mi ska. Zarys historyczno-statystyczny,
(dalej cyt. Diec. Che m. Zarys), Pelplin 1928, s. 284.

2  Archiwum Diecezji Pelpli skiej (dalej cyt. ADP) Invetnaria Sup-
pellectilium Ecclesiarum Dioecesis Pomeraniae tempore belli 
Suedici Gedani, Anno 1656 depositarium. Ecclesia Piaseczensis 
Anno Domini 1657 die 4 Juni [ I depozyt]. Inventarium Suppelec-
tilis Eclesia Piaseczensis confecta ig mart i 1658 [II depozyt]. 
Patrz pod sygn. G 11 [w:] Wizytacje bpa Miko aja Alberta Gnie-
wosza 1649 r., fol. 127 i 128. 

3 Zdaj  si  to potwierdza  piaseckie parafialne ksi gi metrykalne posia-
daj ce w tych latach powa ne luki (nie s  prowadzone) – zob. ADP, 
Pehsken Kr. Dirschau Westpreussische Metrikelen: Taufen und Trauun-
gen sygn. W 1127, 1640-1690; 1640-1664. Cho  uwa am osobi cie, e
ustalenie daty po aru ko cio a wymaga dalszej dog bnej analizy ró-
de  – zwi zanych z parafi  piaseck  z tego  okresu. Por. J. Wi niewski,
Parafia…, s. 74-75 przyp. 317 a Opis królewszczyzn w województwach 
che mi skim pomorskim i malborskim w roku 1664 (dalej cyt. Lustr. 
1664), wyd. J. Paczkowski, Toru  1938, s. 33. Osobi cie opowiedzia -
bym si  za dat  po aru ko cio a raczej na koniec 1659 r.

4 M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2006, s. 537 i n. 
5 Lustr. 1664, s. 33. 
6  Jan III Sobieski 1629-1696. Od 1665 marsza ek wielki koronny, od 

1666 hetman polny koronny, od 1668 hetman wielki koronny, król 
Rzeczypospolitej od 21.05.1674 do 17.06.1696. W 1667 r., po mierci
staro ciny gniewskiej wdowy Krystyny Anny Radziwi owej z Lubo-
mirskich, Jan III Sobieski jako marsza ek wielki koronny, otrzyma
w do ywotnie posiadanie starostwo gniewskie. Wg obowi zuj cego
prawa nie zwróci  go gdy zosta  królem Rzeczypospolitej w 1674 r. 
Historyk Andrzej Groth podaje, i  Jan III Sobieski by  osobi cie 2 razy 
w Gniewie na Bo e Narodzenie 1672 r. oraz w czerwcu 1677 r. ten e,
W czasach Rzeczypospolitej (1466-1772) [w:] Dzieje miasta Gniewu 
do 1939 roku pod red. B. liwi skiego, Gniew 1998, s. 112-113. Zob. 
równie : A. Nadolny, Zwi zki Jana Sobieskiego z Gniewem na tle poli-
tyki ba tyckiej króla, [w:] „Studia Pelpli skie”, t. XIV, 1983, s. 291-306; 
I. Strzelecka, Gniew, Ossolineum 1982, s. 26-27.

7 J. Woli ski, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983, 
s. 134 i n. przyp. 16-19 i n.; Z. Wójcik, Jan Sobieski 1629-1696,
Warszawa 1982, s. 240-248. 

8 Tekst ród a cytuj  za: J. Wi niewski, Parafia i sanktuarium maryj-
ne…, s. 31, przyp. 90. Trudno odpowiedzie  jednoznacznie co za-
decydowa o o decyzji króla odno nie zasklepienia ko cio a w Pia-
secznie (…ofiarowali my Panu Bogu, e Ko ció  w Piasecznie mamy 
zasklepi …) by  mo e, spowodowana by a ona motywem dzi kczyn-
nym, za odniesion  victori  chocimsk  11.11.1673 r. podczas jego po-
przedniej wyprawy wojennej… Zob. w tej kwestii np. J. Ejankowski, 
Bezgraniczne zaufa  Piaseckiej Pani, Piaseczno 1997, s. 12. 

9  J. Habela, Ranisch Bartel, [w:] S ownik Biograficzny Pomorza Nad-
wi la skiego (dalej cyt. SBPN), t. IV, pod red. Z. Nowaka, Gda sk
1997, op. cit. s. 38; eadem, Ranisch Bartel [w:] Polski S ownik Bio-
graficzny (dalej cyt. PSB), t. 30/3, Ossolineum 1987, s. 559-560.

10 J. Habela, Ranisch Bartel, SBPN, t. IV, op. cit., s. 38.   
11  Ibidem, s. 38. 
12 Tylman van Gameren (1632-1706) architekt holenderski, wybitny 

przedstawiciel klasycyzuj cej odmiany baroku, autor m.in. pa acu
Krasi skich w Warszawie; Andrzej Schlüter m odszy (1660-1714) 
architekt i rze biarz autor m.in. dekoracji Kaplicy Królewskiej 
w Gda sku.

13  J. Habela, Ranisch Bartel, PSB, op. cit., s. 599; H. Kondziela, Kaplica
Królewska w Gda sku i jej twórcy [w:] Studia pomorskie, t. 2., Wro-
c aw 1957, s. 287 i n. tam e starsza literatura. Krótko te  na ten temat 
W. Odyniec, U schy ku Rzeczypospolitej szlacheckiej (1661-1772)
[w:] Dzieje Pomorze Nadwi la skiego od VII wieku do 1945 roku,
praca zbiorowa pod red. tego , Gda sk 1978, s. 253 oraz ryc. 32. 

14  O konstrukcji szkieletowej w kszta cie krzy a zob. J. Habela, 
op. cit., s. 599. 

15  J. Habela, op. cit., s. 560.
16  Ten skomplikowany remont dotyczy  wymiany wewn trznego fila-

ra, bez rozbierania opartych na nim sklepie  ko cio a (J. Habela, 
op. cit., s. 560). 

17 J. Habela, Ranisch…, SBPN, op. cit., s. 39. 
18  Powy ej s. 2, przyp. 8.
19 Ten e, U schy ku Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 253.
20  Chcia bym w tym miejscu podzi kowa  mgr in . Marii Taraszkie-

wicz-Gurzy skiej za cenne wskazówki merytoryczne odno nie kon-
strukcji sklepie  w piaseckim ko ciele. Ogólnie na temat sklepie
ko cio a w Piasecznie patrz: Diec. Che m. Zarys, s. 282. 

20A  Zob. poszczególne ryciny: I, III, V. 
20B  Dok adniej wspartych na poszczególnych s u kach, zob. 

ryc. II.
21  Zob. ryc. IV. Zagadkowa litera „M” po czona zgrabnie z pierwsz

liter  jego imienia „B”artel, oznacza  mo e zapewne skrót od nie-
mieckiego wyrazu Meister – mistrz.

22 Odno nie herbu „Janina” patrz: Z. Wójcik, Jan Sobieski…, s. 28 
i n.; K. Myszkowski, W. Kobus, Sanktuarium Maryjne…, s. 33.

23  J. Wi niewski, Parafia i sanktuarium maryjne…, s. 31, przyp. 90.
23A  J. Wi niewski, op. cit., s. 31. 
24  J. Habela, Ranisch…, [w:] PSB, t. 30/3, op. cit., s. 559, powy ej

s. 2. 
25  Tak  opini  autor niniejszego artyku u zasi gn  podczas jego pisa-

nia od mgr in . Marii Taraszkiewicz-Gurzy skiej.
26 Cz  wybudowanych przez niego budowli (szczególnie 

ko cio ów) zniszczona zosta a podczas obl enia Gda ska przez 
wojska napoleo skie w 1807 r., jak i przede wszystkim w marcu 
1945 r. 

27  J. Habela, Ranisch…, s. 560. 
28 J. Habela, op. cit., s. 560 tam e odes anie do róde .
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nada y temu ko cio owi wewn trznego pi kna oraz splen-
doru. Jego dzie o okaza o si  by  dzie em ponadczasowym. 
Do dnia dzisiejszego wierni mog  podziwia  jego wspania y
kunszt wykonania, ze szczególnie zauwa alnym motywem 
ro linno ci oplataj cym ebra sklepienia oraz kartuszem, 

w którym widnieje herb króla Jana III Sobieskiego. Ka dy
mo e znale , moim zdaniem, odpowiedni detal sklepienia, 
który przyci gnie jego uwag . Bartel Ranisch poprzez swe 
wspania e dzie o wpisa  si  tym samym w histori  tego  ko-
cio a, maj c w niej niebagatelny udzia .
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
c z   IV

Ko ció  parafialny p.w. w. Stanis awa Biskupa 
i M czennika

Skarby architektury, które s  obecnie trwa ymi ladami
kultury materialnej, stanowi  nierozerwalny element 
ziemi kociewskiej wkomponowany w jej krajobraz. 

Na tle wyrazistego nieba szczyty wie  ko cio ów, dachy pa-
aców i dworów szlacheckich, mieszcza skich kamieniczek, 

czy te  zwyk ych ch opskich domostw, rysowa y przestrze
zamkni t  w obszarze ich konstrukcji. Zabytkowe budowle 
przetrwa y wszystkie burze dziejowe i pomimo zmiennych 
losów, dotkni te up ywem czasu nic nie straci y ze swej war-
to ci. Te najstarsze i najpi kniejsze wci  s  podziwiane nie 
tylko przez mieszka ców, ale tak e przez turystów.

Pierwsze drewniane wi tynie wznoszono w Polsce, je li
nie równocze nie z aktem chrystianizacji, to niewiele lat po 
nim. By y to ko cio y skromne, z ma o odznaczaj cymi si
wie ami, bez przybudówek i kaplic. Niestety, nie opar y si
up ywowi czasu, a tak e licznym wojnom. Z kolei zachowa y
si  ju  nast pne z jesieni redniowiecza i pó niejsze, stawia-
ne zgodnie ze zwyczajem na ich miejscu. Obecnie stanowi
one typowy element naszego krajobrazu. Niektóre z nich nie 
przetrwa y w pierwotnej formie i uleg y pewnym przemia-
nom. Decydowa a o tym wytrzyma o  budulca, nara onego
na dzia anie ró nych negatywnych czynników i dlatego wy-
maga y one cz stych napraw, nierzadko wymiany ca ych ele-
mentów. Pewn  rol  odgrywa y gusta epok, z których ka da
stara a si  zaznaczy  swoj  obecno , je li ju  nie w kszta cie
bry y ko cio a czy jego wie y, to w atwym do zmiany wy-
stroju wn trzu. Mimo to kociewskie wi tynie, zarówno te ze 
schy ku redniowiecza, jak i nieco pó niejsze ocali y w asne,
charakterystyczne dla regionu cechy. S  przede wszystkim 
w nadzwyczaj harmonijny sposób zestrojone z otaczaj cym
je krajobrazem, niejako wtopione w jego przyrod . Uroda 
i w asny styl uderza tak e w ka dym detalu, kszta towanym
w ci gu wielu wieków przez fundatorów, budowniczych 
i wiernych. Aby prawdziwie odczu  ich pi kno, zasmakowa
w nim, zrozumie  przekaz twórców, nale y te ko cio y odwie-
dzi . S owa przedstawione poni ej niech b d  kolejn  lekcj
historii, gdzie opisano dzieje oraz zaprezentowano urod  sub-
kowskiej wi tyni. Zbiór informacji powinien spe ni  rol  ma-
ego turystycznego przewodnika.

Ogromna jednonawowa bry a ko cio a wraz z masywn
wie  w intensywnym czerwonym kolorze stanowi dosko-
na y punkt orientacyjny dla podró nych, poruszaj cych si
w d ugich kolumnach pojazdów samochodowych wzd u
drogi krajowej nr 1. Dominuj cym elementem jest kwadra-
towa wie a murowana z ceg y gotyckiej, nakryta czterospa-
dowym dachem namiotowym z dachówk  holenderk . Na 
niej zamontowano metalowy wiatrowskaz z chor giewk ,
na której widoczne s  cyfry 1847. Jest to data przeprowadzo-
nego remontu. Trójstopniowe przypory wzmacniaj  jej dwa 
naro niki. Na wy szych kondygnacjach we wn trzu mie ci

si  tak e zegar. Na olbrzymim mechanizmie, wykonanym 
r cznie przez mistrzów rzemios a kowalskiego, odci ni to
cyfry 1686, które oznaczaj  dat  jego naprawy. Niegdy
odmierza  on p yn cy nieustannie czas. Zgodnie z opini
ekspertów zegar subkowski uznano za jeden z najwi kszych
tego typu w Europie. Do wie y przylega du a bry a archi-
tektoniczna ko cio a o jednonawowej konstrukcji, zwie -
czona dwuspadowym wysokim dachem z holenderk . Jest 
on cznikiem z elewacj  szczytow  prezbiterium, której 
wierzcho ek ozdobiono trzema pasami blend o zmniejszaj -
cej si  liczbie. Pierwszy posiada pi  elementów w dolnym 
pasie, trzy w rodkowym i jeden, który wie czy szczyt. Po-
szczególne blendy s  oddzielone pionowo wznosz cymi si
ku górze ceglanymi sterczynami. Sze  z nich rozpo ciera
si  nad kraw dzi  szczytu. Ka da z dwóch bocznych elewa-
cji nawy g ównej posiada po pi  dwustopniowych przypór, 
pomi dzy którymi znajduj  si  ostro ukowe otwory okien-
ne i po jednej ceglanej przybudówce z pulpitowym dachem 
z holenderk . Na jednej ze cian zewn trznych wmurowano 
w 1675 roku zegar s oneczny.

Wygl d wi tyni opisany powy ej przedstawia rzeczy-
wisty stan, który w ci gu mijaj cych wieków nie ulega
wi kszym zmianom. W oparciu o zapis archiwalny mo na
porówna  obraz wspó czesny z tym, co widzieli nasi po-
przednicy ponad dwie cie lat temu. S owa spisane w 1780 
roku przenosz  nas w przesz o . Oto wynik obserwacji 
ich autora: Ko ció  parafialny subkowski, ca y murowany 
krzy ackiej roboty którego mury stare i mocne, zewn trz
filarami oko o opatrzony, ca y dachówk  pokryty, na dwa 
chory podzielony, u tego wie a jest murowana, wzaiemnie 
filarami dwiema zewn trz utwierdzona, znaczney wielko ci,
dachówk  pokryta, bez kopu y, w której s  dzwony trzy wiel-
kie, wi cone y g o ne. Dach ca y zupe nie, mury adney nie 
podpadaj  ruinie. Autor nie pomin  równie  opisu okien, 
których (...) w tym ko ciele 5, obszernych y ca ych, w mniej-
szym chorze s  2 po tey stronie, która ku po udniowi d y, 
w wi kszym dwa tak e ku po udniowi, a jedna za wielkim 
o tarzem na wschód.

Pierwotnie zamierzano zbudowa  ko ció  trójnawowy. 
Jednak e pod koniec XIV wieku nie kontynuowano ju  dal-
szych prac i sklepienie konstrukcji pokryto przypuszczalnie 
prostym sufitem z desek. Dlatego te  z tego okresu pochodz
powy sze elementy wraz z wie . Istniej  du e rozbie no ci
form – od prostej nawy g ównej do wspania ych gotyckich 
ostro ukowych gwia dzistych sklepie  z bogatym u ebro-
waniem, opartym na masywnych konsolach w prezbiterium. 
Zatem od tej cz ci zakrystii, skarbca oraz przedsionka, 
z którego prowadz  kr te schody do wy szej kondygnacji 
nad prezbiterium, rozpocz to budow wi tyni. Mia o to 
miejsce oko o roku 1300. Dokument z 3.06.1301 roku, czyli 
przywilej lokacyjny wystawiony przez biskupa Gerwarda, 
zawiera informacj , e ju  wtedy funkcjonowa  ko ció  mu-
rowany z czerwonej ceg y pod wezwaniem wi tego Stani-
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s awa, biskupa i m czennika. Jednak pierwsza 
wzmianka o wi tyni subkowskiej pochodzi 
z roku 1224 i zapewne wówczas by a to kon-
strukcja drewniana. Ponownie mo na odwo a
si  do róde  archiwalnych, gdzie wyst puje
opis nawy g ównej oraz prezbiterium i na jego 
podstawie dokonamy porównania z wcze niej
przytoczonym fragmentem: sufit jest murowa-
ny, sklepiony y wybielany, a w wi kszym z de-
sek zbity, g adki, pobielany. Sciany pobielane 
y zupe nie ca e.

Ka dy móg  w dowolnej chwili skorzysta
z pobytu w wi tyni, oddaj c cze  Bogu po-
przez modlitw , czy te  udzia  we mszy wi -
tej. Aby znale  si  w jej wn trzu, nale a o
otworzy  jedno z dwojga drzwi. Dwie cie lat 
temu tak je opisa  wizytator: (...). Wchod do 
tego ko cio a jest ieden z wie y, gdzie jest drzwi 
dwoie mocnych, z których pierwsze zamykaj
si  k otk , a drugie z ko cio a jest z tey strony 
od po udnia, gdzie jest babiniec murowany, da-
chówk  pokryty, z którego id  drzwi do ko cio-
a mocne na zamek mocny y k otk  zamykaj  si  z zawiasami 
elaznemi. W porównaniu z osiemnastowiecznym zapisem 

nie zasz y zatem adne istotne zmiany w ich rozmieszcze-
niu i ka dy wierny mo e w tych miejscach przekroczy  próg 
wi tyni, poruszaj c si  po kamiennej posadzce, która jest 

(...) tak w ma ym iako y wielkim chorze flizami wyk adana
i dalej (...) do tego schody z mniejszego choru id  kamienne. 
Wchod wielkim kamieniem z czterema gryffami po rogach 
maj cych nakryty. Powy sze cytaty pochodz  z poznanego 
ju  wcze niej ród a.

We wn trzu ko cio a o d ugo ci 28,6 metra i szeroko-
ci 8,9 metra znajduj  si  bogate zabytkowe zbiory sztuki 

sakralnej, g ównie z epoki baroku i rokoka. Istnieje cha-
rakterystyczny podzia  na prezbiterium i naw  g ówn .

ród a archiwalne okre laj  je mianem „chor” i w zale -
no ci od sytuacji jest on „mniejszy” lub „wi kszy”. Stref
podzia u wyznacza facjata. Na niej to spoczywa drewniany 
uk (arcus), nad którym przedstawiono grup  Ukrzy owa-

nia z postaci  Jezusa Chrystusa na krzy u w cz ci rod-
kowej. Wielko  krzy a jest dostosowana do przestrzeni, 
obejmuj cej wierzcho ek uku prezbiterialnego oraz cz ci
sufitu nawy g ównej, do którego przylega. Jednolita bar-
wa malowide ciennych wokó  figury ukrzy owanego
Chrystusa wprowadza odpowiedni element harmonii. Po-
ni ej symetrycznie po obu stronach umieszczono postacie 
Naj wi tszej Maryi Panny, w. Jana Ewangelisty i dwóch 
innych wi tych. Ponownie odwo amy si  do osiemnasto-
wiecznego zapisu, gdzie przytoczony zostanie odpowiedni 
fragment o tym mówi cy: Na dwa chory ten ko ció  dzieli 
facyata, która oko o muru id c u góry spoiona, wyprowa-
dzona a  do wierzchu dachu, na tey facyacie jest arcus 
( uk) z drzewa wyrobiony, na którym Pan Jezus na Krzy u,
Nay w. Marya Panna, S. Jan y dwa insze figury malowa-
ne i wyz acane. Ponadto ród a archiwalne z 1780 roku 
podaj  informacj , e w rodkowej cz ci nawy g ównej
umieszczono mosi n  koron  z sze cioma lichtarzami, 
wisz c  na elaznym a cuchu. Do czasów wspó czesnych
zachowa y si  jeszcze dwa z nich. Wykonano je z br zu
w 1701 roku. Natomiast w prezbiterium zawieszono lam-
p  pobielan , wykonan  w nowatorskim wówczas stylu. 
Zapis kronikarski przytoczony w tym miejscu potwierdza 
te s owa: Na rodku ko cio a tego w chorze wi kszym wisi 
korona mosi na z 6 lichtarzami mosi nymi, na elaznym

a cuchu, w mniejszym chorze wisi lampa z blachy pobie-
lana nowomodnej roboty.

Najcenniejszymi zabytkami sztuki sakralnej wi tyni
s  o tarze. Spo ród sze ciu trzy znajduj  si  przy wschod-
niej cianie prezbiterium. Powsta y w 1. po . XVIII wieku 
w warsztatach pomorskich artystów. Wystrój szaty archi-
tektonicznej ukierunkowany na styl barokowy upi kszo-
no ró norodnymi elementami dekoracyjnymi. W ród nich 
nie zabrak o rze b wyobra aj cych li cie akantu, wst gi,
kampanule*, kwiaty stylizowane czy te  pompony. Mensa 
i dwukondygnacyjne retabulum z uszakami i zwie czeniem
tworz  ten sam schemat konstrukcyjny wzbogacony drew-
nianymi polichromowanymi i z oconymi elementami, które 
wype niaj  ca  woln  przestrze . Cennym uzupe nieniem
jest ró norodny zbiór ikonograficzny. Wizja opisu o tarzy
ukazuje bogaty i niezwykle upi kszony wystrój rze biarski
i malarski przedstawionych obiektów. S  to zatem zabytki 
o du ej warto ci artystycznej i jako eksponaty sztuki sa-
kralnej, pomimo up ywu lat, nic nie straci y z blasku swo-
jej dawnej wietno ci, co potwierdz  pó niej przytoczone 
cytaty. Z niezwyk  pieczo owito ci  poddano je ostatnio 
konserwatorskim zabiegom renowacyjnym. W tym miejscu 
nie mo na pomin  twórcy sukcesu, a jest nim wieloletni 
proboszcz parafii subkowskiej ks. kanonik Feliks Kamecki, 
który móg  sprosta  temu zadaniu przy wydatnej pomocy 
wiernych.

O tarz g ówny znajduje si  na specjalnym podwy szeniu,
a prowadz  do niego drewniane stopnie. Na nim ustawio-
no p askorze bione antepodium o symbolicznej dekoracji, 
nawi zuj cej do starotestamentowej idei Ofiary. Nast pny
poziom tworzy murowana mensa pokryta obrusami, gdzie 
niegdy  by o osiem wiec oraz z ocony krucyfiks. Unikatem 
na skal  województwa pomorskiego jest niew tpliwie taber-
nakulum, zwie czone podstaw  tronu wystawienia adoro-
wan  przez dwa anio y. Ponadto zachowa y si  jeszcze dwa 
szafkowe relikwiarze. Wizerunek w. Stanis awa wskrzesza-
j cego Piotrowina udost pniono w formie obrazu. Zajmuje 
on centraln  cz  o tarza i jest ci le zwi zany z wezwa-
niem ko cio a. Obok barwnego p ótna ustawiono dwie figu-
ry: Jana Chrzciciela i w. Tomasza. Na wy szej kondygnacji 
o tarza zawieszono drugi obraz, który ukazuje „Koronacj
Naj wi tszej Maryi Panny”. Po obu jego stronach znajduj
si  unikatowe rze by biskupów Wojciecha i Miko aja, które 

Ko ció  w Subkowach
Fot. Jacek Cherek
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uzupe niaj  wystrój. Odpowiednio wkomponowane i oto-
czone bogat  ornamentyk  arcydzie a sztuki malarskiej eks-
ponowane w o tarzu g ównym reprezentuj  wysoki poziom 
artystyczny jako przyk ad stylu barokowego. Wykonano je 
w 2. po . XVIII wieku. Herb rodowy biskupa Krzysztofa 
Szembeka jest swego rodzaju unikatem, który zdobi na-
stawk . Wymieniony hierarcha ko cielny by  fundatorem 
o tarza, który zosta  wykonany w 1728 roku. Retrospekcja 
wydarze  ponownie przenosi nas do roku 1780, kiedy to 
widzimy o tarz oczami innego autora: (...) O tarz wielki, 
pi kney roboty y r ni cia wysoko ci znaczney, obszerno-
ci proporcyonalnej, wyz acany y malowany, w którym jest 

obraz S. Stanis awa Biskupa Piotrowina Wskrzeszaj cego,
pi knego malowania, u wierzchu za  obraz S. Troycy Ko-
ronuj cey Nay . Pann . Osoby u tego o tarza na ni szym
postumencie S. Jana Chrzciciela y S. Tomasz Apost. na wy -
szym za  S. Wojciecha y S. Miko aja Biskupów. Cymborium 
stoi na tym o tarzu, wewn trz zupe nie wyz acane, roboty 
dosy  pi kney malowane i wyz acane, u którego drzwi moc-
ne, zamkiem opatrzone wzaiemnie mocnym. wiece na tym 
o tarzu stoi osm. Krucyfiks wyz acany. Mensa pokryta obru-
sami, murowana. Gradusy przed tym o tarzem dobre, ca e
z drzewa robione.

Dwa o tarze boczne pochodz  z tego samego okresu, co 
o tarz g ówny, czyli z lat dwudziestych XVIII wieku. Usy-
tuowano je w prezbiterium. Odznaczaj  si  pó nobarokow
dekoracj  i urozmaiconym wystrojem rze biarskim. Zosta y
wykonane przez ró nych autorów. Du  warto  artystyczn
prezentuj  obrazy z górnych kondygnacji o tarzy. Powsta y
one oko o roku 1726. W o tarzu pó nocnym p.w. w. Fran-
ciszka Ksawerego umieszczono p ótno, które przedstawia 
„Komuni w. Stanis awa Kostki”. Z kolei w po udniowym
p.w. Dzieci tka Jezus uwzgl dniono posta  „Chrystusa 
u s upa”. Pierwotne obrazy z dolnych kondygnacji wymie-
niono w 1. w. XIX wieku, ale zachowano jednak historycz-
ne wezwanie patronów zabytkowych obiektów.

O tarz boczny p.w. w. Franciszka Ksawerego zosta
ufundowany w 1726 roku przez staro cin  subkowsk  Ma-
riann  Blahr. Podczas wizytacji przeprowadzonej w 1780 
roku odnotowano na jego temat nast puj ce s owa: Po pra-
wej stronie tego o tarza w ko cu stoi o tarz S. Ksawerego ro-
boty snycerskiej malowany i wyz acany, w którym iest obraz 
tego wi tego, na którym krucyfix, wiec dwie woskowych 
z lichtarzami, stoi u tego  pokryty, pod którym iest schowa-
nie, gradusy dobre z desek. Nie pomini to równie  o tarza
p.w. Dzieci tka Jezus, o którym napisano: Po lewej stronie 
wielkiego o tarza drugi o tarz podobny temu, Nays. Imienia 
Jezus snycerskiej roboty, malowany czerwono y wyz acany, 
w którym iest obraz Nay . Imienia Jezus pi knie malowany, 
z srebrn  koron , dwie wiece y krucifix w rodku maj cy, 
stoi pokryty, gradusy niskie z desek.

W prezbiterium umieszczono jeszcze jeden o tarz bocz-
ny p.w. Matki Boskiej Nieustaj cej Pomocy. Znajduje si
on po stronie pó nocnej naprzeciw drzwi wej ciowych.
Jego fundatorem by a rodzina Pa uckich. Ponownie zosta-
nie przedstawiony opis z 1780 roku: W tym samym chorze 
po prawej stronie wielkiego o tarza, naprzeciwko drzwi 
z babi ca id cych stoi o tarz Nays. Panny Maryi nowy, ro-
boty pi kney i nowomodney tego roku od W Jmc Pan. Pa-
uckich sprawiony, w którym jest obraz Nays. Maryi Panny 

woko o tajemnice ró a ca maj cy malowane, na tym o ta-
rzu stoi wiec cztery, krucyfix, obrusami pokryty y gradusy 
nowe maj cy.

W nawie g ównej umieszczono jeszcze dwa o tarze. Je-
den z nich po wi cono w. Rochowi i jego te  wizerunek 

widnieje w dolnej kondygnacji. Drugi z kolei ma za patrona 
Micha a Archanio a. Ju  w XVIII wieku stwierdzono, e ich 
powierzchnie pokryto z oceniami, a na ka dym z nich usta-
wiono dwie wiece i jeden krucyfiks. S owa z dokumentów 
archiwalnych ponownie przenosz  nas w przesz o  i prze-
kazuj  nast puj ce informacje na ten temat: W drugim cho-
rze po prawej r ce wielkiego o tarza w rogu schodz cych si
murów jest o tarzyk S. Rocha malowany bia o y wyz acany, 
w którym iest obraz tego wi tego, iest pokryty zwyczajnie, 
wiec na nim dwie y krucyfix. Po lewej r ce wielkiego o ta-

rza w tym e samym chorze stoi o tarz S. Micha a Archany-
o a snycerskiej roboty, malowany y wyz acany, w którym jest 
obraz tego wi tego, stoi u tego o tarza pokryty obrusami, 
z dwiema wiecami y krucifixem.

Do wyposa enia ko cio a nale y rokokowa ambona, 
któr  umieszczono pomi dzy prezbiterium a naw  g ówn .
Nad ni  znajduje si  kopu a. Wykonano je w latach 1772-
1780 za rz dów proboszcza subkowskiego ks. Wincentego 
Ignacego Schultza. Ca  konstrukcj  drewnian  polichromo-
wano z oconymi detalami snycerskimi, które zdobi  okre-
lone fragmenty powierzchni. Na tak zwanym koszu, gdzie 

sta  kaznodzieja ukazano figury ewangelistów. wi ty Jan 
w prawej d oni trzyma g sie pióro, w lewej wielk  otwart
ksi g . Z lewej strony postaci, u do u, wychyla si  g owa
or a – atrybut aposto a. W drugiej kwaterze umieszczono 
w. Mateusza. W prawej ugi tej w okciu r ce trzyma g sie

pióro, lew  r k  przyciska do siebie otwart  ksi g . Balu-
strada os aniaj ca schody równie  zawiera z ocone elementy 
figuralne. Zwie czeniem ambony jest baldachim, który two-
rzy jakby bogato strojon  koron  z zawieszon  od strony ko-
sza posrebrzan  go bic . Wymienione obiekty pomalowane 
na bia o w 1954 roku zast piono czerwono-mahoniow  olej-
n  polichromi . Obecnie przywrócono jej pierwotny wygl d.
Ponownie odwo ajmy si  do osiemnastowiecznego zapisu: 
Ambona w tym ko ciele przy facyacie, która dwa chory dzie-
li, postawiona, pi knej roboty malowana bia o y wyz acana,
nad t  jest kopu a pi knej roboty y podobnie  wyz acana
y malowana.

W XVIII wieku naprzeciw ambony by a ustawiona 
chrzcielnica. Obecnie znajduje si  ona przy o tarzu Matki 
Bo ej Nieustaj cej Pomocy. Ma kszta t czworo ciennej wazy 
na wysokiej nó ce z nakryw  zdobion  festonami kwiatów 
i ornamentem rocaille**. Po bokach draperie przylegaj  do 
cianki tylnej, która jest ozdobiona p askorze b  przedsta-

wiaj c  Chrzest Jezusa w Jordanie. Baldachim ma p aski
kszta t, obwiedziony lambrekinem z a urow  koron , utwo-
rzon  z ornamentu rocaille. Pod baldachimem podwieszono 
go bic  w promieniach. Prowadz cy wizytacj  w 1780 roku 
w taki oto sposób j  opisa : Chrzcielnica, która naprzeciw-
ko ambony przy facyacie choru tego ko cio a dziel cey stoi, 
u której iest kopu a podobna wcale kopule ambony y tak wy-
soko iak kopu a ambony nad chrzcielnic  wisi, naczynia do 
wody w tey e chrzcielnicy kamienne, zamek mocny, na facy-
acie tey e jest S. Jana Chrzciciela chrzcz cego Pana Jezusa 
figura r ni ta y malowana per owo y wyz acana, kiedy si
otwiera, tedy wieko ow  pokrywaj ce posuwa si  do góry, 
a Duch S. w postaci go biey spuszcza si  w dó . Chrzciel-
nic  wykonano w stylu rokoko w 1779 roku. Jej fundato-
rem by  proboszcz subkowski ks. Wincenty Ignacy Schultz. 
Jemu równie  ko ció  zawdzi cza wykonanie: opraw sklepu, 
posadzki kamienney, awek y konfessyona ów, organów po-
malowania y chorze, jest sprawiona cz ci  sk adek parafii, 
cz ci  z przy o enia Jego.

W XVIII wieku chrzcielnica, tak jak i zegar cienny, 
znajdowa a si  naprzeciw ambony, co odzwierciedla zapis: 
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Zegar cienny iest tak e w tym ko ciele y w mnieyszym cho-
rze naprzeciwko ambony wisi. W nawie g ównej ustawiono 
dwa bli niacze d bowe konfesjona y, które umieszczono po 
przeciwleg ych stronach. S  datowane na lata siedemdzie-
si te XVIII wieku. Posiadaj  skromny wystrój snycerski. 
Warto zwróci  uwag  na misternie wyrze bione a urowe
kratki w bocznych cianach konfesjona u, przez które od-
bywa si  spowied . Przed renowacj , jaka mia a miejsce 
w ostatnim czasie, malowano je jednolit  olejn  farb  w ko-
lorze ciemnobr zowym. Ponownie odwo ajmy si  do zna-
nego ju  nam dokumentu: Konfessyona y dwa dembowate 
pi knego fasonu nie malowane iednak, z których ieden po 
iedney, a drugi po drugiey stronie w tym e ko ciele naprze-
ciwko siebie stoj .

Wierni mogli skorzysta  z awek. W nawie g ównej by o
ich dwana cie z ka dej strony, natomiast w prezbiterium 
w dwóch rz dach ustawiono po pi . Aby pozostawi  woln
przestrze , posiada y nieco mniejsze wymiary. Wykonano je 
z d bowego drzewa ozdobionego specjalnymi naszywkami 
z jednej strony, o czym jest mowa w nast pnych wersach: 

awki w wi kszym chorze stoj  dwiema rz dami, których iest 
po ka dej stronie numr: 12, od muru odsuni te, aby miejsce 
wygodne do odprawiania processyi w ko ciele bydz mog o,
te awki s  dembowe, pi kney roboty, wraz z wyszywkami po 
iedney stronie, w drugim chorze podobne awki stoj , lecz 
ich iest tylko po ka dej stronie 5, y mnieysze, a to dla tego, 
aby zbytecznie miejsca w ko ciele nie zabiera y.

Na cianach wi tyni zawieszono kilka obrazów znacz-
nej wielko ci, jak i te przedniego malowania. Wszystkie 
by y oprawione w ramy. Ponadto w ród wyposa enia wy-
mieniono zacheusze z lichtarzami do wiec. Ponownie od-
wo amy si  do dokumentu z 1780 roku, gdzie zanotowano: 
Obrazów przedniego malowania y dosy  znacznej wielko ci
jest 12 Aposto ów SS. S. Xawerego, S. Jana Nepomucena, 
Nay . Panny y Pana Jezusa, te wszystkie w ramy oprawne 
wisz  porz dnie na cianach w tym e ko ciele, ni ey za
tych e SS. dwunastu Aposto ów jest Zacheuszów z lichtarza-
mi do wiec ustawiania wprawionemi odmalowanych 12.

Zachodni  cz  nawy g ównej wype nia  chór, si gaj cy
obu stron ko cio a. Odznacza  si  du  obszerno ci  i „mod-
nym fasonem”. Budowla zosta a wyposa ona w dwunasto-
g osowe organy. Ich powierzchni  ozdobiono kunsztowny-
mi z oceniami i per ow  farb . Zapis osiemnastowieczny 
przedstawia to w nast puj cy sposób: Organy wspania e
z 12 g osami, malowane y wyz acane. Chor tak e obszerny, 
modnego fasonu, którego rodek y ko ce s  wypuszczone na 
ko ció , od iedney strony a  do drugiey si  ci gnie, malowa-
ny iak organy per owo y podobnie  wyz acany.

Do pó nocnej ciany prezbiterium przylega zakrystia, 
zbudowana, tak jak i ta cz  ko cio a, na pocz tku XIV 
wieku. Z wizytacji przeprowadzonej w 1780 roku zachowa
si  dok adny jej opis, który mówi: Zakrystya w bok wielkie-
go o tarza po tey stronie na pó noc stoi, murowana, dachów-
k  pokryta, do którey drzwi jedne z ko cio a naprzeciw wiel-
kiego o tarza id  mocne, zawiasami elaznemi y zamkiem 
opatrzone, w tej iest sufit murowany sklepiony pobielany, 
posadzka ceg  wyk adana. Stó  w którym s  dwie szafki do 
chowania bielizny ko cielney, nad tym krzy . Szafki w murze 
s  dwie, jedna do chowania olejów S. a druga do chowania 
kielichów, soli do Chrztu w. Okno jedne mizerne elaznemi
pr tami opatrzone, po obydwóch stronach tego wisz  zwier-
ciad a. Id  tak e drzwi nieznane (ile e obrazem zasuwane 
bywaj ) do skarbca, który pod jednym dachem z zakrysty
zostaie, ceg  wyk adany, sufit sklepiony murowany, y okno 
kratami elaznemi opatrzony maj cy, w którym jest szafka 

do chowania Religniów y skrzynia elazem oprawna do cho-
wania pieni dzy ko cielnych y brackich.

Pod warstw  kamiennej posadzki ukryta jest podziemna 
krypta. Dost pu do niej broni kilkusetkilogramowa p yta.
Dopiero po jej ods oni ciu i pokonaniu schodów prowadz -
cych na ni szy poziom rozpo ciera si  przed obserwatorem 
wolna przestrze  niewielkiego korytarza i pomieszczenia. 
W ich wn trzu znajduje si  oko o dwudziestu trumien. Wi k-
szo  z nich zachowa a si  w dobrym stanie. Wykonano je 
ze zwyk ego niebarwionego drewna. Z kolei na niektórych 
mo na dostrzec lady pierwotnej granatowej i zielonej farby. 
Na wszystkich wiekach nabito miedziowymi wiekami zna-
ki krzy a i IHS. Powierzchni  kilku trumien oznaczono rze -
bionymi literami. Na podstawie archiwalnych dokumentów 
oceniono, e cz  z nich pochodzi z XIX wieku, a niektóre 
s  zapewne jeszcze starsze, poniewa  zapis z wizytacji prze-
prowadzonej w 1780 roku potwierdza fakt istnienia krypty 
i mówi o niej tak: Sklep w wi kszym chorze z fundamentu 
murowany, który si  po ca ym wi kszym chorze rozci ga.
Istnieje równie  hipoteza, e niegdy  podziemne korytarze 

czy y ko ció  z biskupim pa acem, a nawet wiod y one 
w kierunku Radostowa. W tej chwili nie rozwi emy owej 
zagadki historycznej, ale wraz z up ywem czasu ten moment 
zapewne nast pi.

Wielka ceglana budowla sakralna otoczona jest gotyckim 
murem. Z obu stron, na wprost elewacji szczytowych, wy-
konano ozdobn  bram  z trzema wej ciami ostro ukowymi:
g ównym i dwoma bocznymi. Od strony ulicy Zamkowej 
istnieje mniejsza ostro ukowa brama. Metalowe elementy 
jej wykutych po mistrzowsku ruchomych krat nie tylko za-
chwycaj  swym wygl dem, ale tak e umo liwiaj  bezkon-
fliktowe przekroczenie okre lonej przestrzeni. W jej obr bie
znajduje si  przyko cielny cmentarz z cennymi nagrobkami. 
W jego pó nocno-zachodnim naro niku usytuowano w 1914 
roku kostnic . Pomi dzy wymienionymi architektoniczny-
mi obiektami rosn  stare drzewa. Zachowa  si  oryginalny 
zapis, do którego odwo amy si  ponownie: Cmentarz ca y
murem opasany, trzy wchody maj cy, jeden od wschodu, 
drugi od po udnia, trzeci od zachodu. Przy ka dym wcho-
dzie s  dwa filary murowane do których s  kradki iedne do 
zamykania a drugie w ziemi, które broni  wchodu na ten e
cmentarz zwierz tom.

Kociewie to nasza „ma a ojczyzna”. Aby j  kocha , trze-
ba j  pozna  i to nie tylko tak , jaka jest dzisiaj, ale równie
tak , jaka by a przed wiekami. Archiwalnemu dokumen-
towi i jego autorowi zawdzi czamy w drówk  w czasie 
i przestrzeni. Cofn li my si  do przesz o ci o ponad dwie-
cie lat do roku 1780. W przedstawionym opisie porówna-

li my czasy minione ze wspó czesno ci . Ka dy z autorów 
zastosowa  inne s owa dla okre lenia widzianego przedmio-
tu. Dziwi  mog  u yte w tek cie wyra enia archaiczne, któ-
rych nie spotyka si  ju  w j zyku polskim. Zasady osiemna-
stowiecznej pisowni s  odmienne od obecnej, ale pomimo 
tych ró nic wnikliwy obserwator dostrze e zapewne podo-
bie stwo w opisie subkowskiego ko cio a i elementów jego 
wyposa enia.

Kampanula – motyw dekoracyjny z o ony z kwiatów w kszta cie
dzwonka, zwróconych w dó . Najcz ciej w formie zwisu z o onego
z kwiatów o stopniowo zmniejszaj cych si  kielichach, przybiera te
posta  girlandy.

Rocaille – ornament rokokowy. Pojawi  si  oko o 1730. Wygl dem
na laduje muszle (st d zwany czasem ornamentem muszlowym). Sto-
sowany by  w dekoracjach architektonicznych, wystroju wn trz, rze-
mio le artystycznym.

Ci g dalszy w nast pnym numerze
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TADEUSZ WRYCZA

Reminiscencje nad odrodzeniem 
eglugi ródl dowej w delcie Wis y

c z    III  (ostatnia)

Co dalej z drogami wodnymi w regionie

Jaki los czeka ródl dowe drogi wodne w regionie pod 
szyldem Nadministerstwa rodowiska w najbli szych
latach trudno przewidzie . By  mo e samorz dy lo-

kalne wymusz  na w adzach centralnych zmian  w zakre-
sie ich organizacyjnego podporz dkowania. Na przyk ad
zmiany Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej w Krajowy 
Urz d Gospodarki Wodnej bezpo rednio podporz dkowane-
go Prezesowi Rady Ministrów. Jak dot d wszelkie dzia ania
ró nych organizacji pozarz dowych, naukowo-technicz-
nych i samorz dów nie odnios y po danych efektów i s
wr cz ignorowane przez kolejnych rz dz cych. Za to ro nie
biurokracja, zagro enie powodziowe oraz narastaj  straty. 
Có , Polska bogata zap aci za wszystko! Oby niechlubne 
przys owie: M dry Polak po szkodzie w tym zakresie si  nie 
spe ni o, a Królowa Rzek Polskich Wis a nie wymierzy a
nam tragicznej lekcji. Tak pisa em w kwietniu br.! Królowa 
wymierzy a srog  nauczk , ale czy z tej lekcji Rz d RP wy-
ci gnie w ko cu wnioski?

Warto przytoczy  w tym miejscu opini  profesora Marka 
Michalskiego z Akademii Morskiej w Szczecinie, wiadcz c
co Polska straci a nie doceniaj c znaczenia posiadania spraw-
nych ródl dowych dróg wodnych i eglugi ródl dowej:

Dzi ki drodze wodnej E 70 uzyskuje si  po czenie
Szwajcarii, Francji, Luksemburga, Belgii, Holandii, Czech 
i Niemiec z Polsk  od strony zachodu, a od wschodu z Kró-
lewieck  enklaw  Rosji, Litw  i pó nocn  cz ci  Bia orusi.

Na konferencji „Water way futures” odbytej we wrze niu
1999 roku w Müggelesee, Sekretarz Generalny Europejskiej 
Unii Transportu Rzeczno-Morskiego doc. dr Heinz Rentner 
stwierdzi , e najwa niejszym partnerem dla niemieckiej 
eglugi ródl dowej jest Rosja, a droga do niej prowadzi 

przez Polsk . Gdyby polskie w adze nie dostrzeg y tej szan-
sy, Niemcy znajd  inne rozwi zanie. Autor pragnie doda  ze 
swej strony, e nast pne pokolenia Polaków nigdy nie da-
rowa yby wspó czesnym zaprzepaszczenia takiej okazji do 
rozwoju gospodarczego.

Te zapó nienia musz  by  nadrobione, je li Polska chce 
pozosta  w grupie krajów rozwini tych, a nie cofa  si
w kierunku „Trzeciego wiata”. I dalej czytamy:

Pa stwa UE szeroko propaguj  ide  stosowania stat-
ków rzeczno-morskich. S dzi  nale y, e to sprawa na jutro, 
dzi  bowiem trzeba unowocze ni eglug ródl dow . Dzi
trzeba podj  wyzwanie zwi zane z ogromem masy towaro-
wej, która powinna przep ywa  przez Polsk  z zachodu na 
wschód i odwrotnie. Tranzyt to kura, która znosi z ote jajka 
i dlatego trzeba do o y  wszelkich stara , a eby te z ote jaj-
ka pozostawa y w Polsce.

Zdaniem autora w a ciwe utrzymanie dróg wodnych, 
to zakres dzia ania pa stwa, natomiast flota ródl dowa,
stocznie, porty, mariny nale y pozostawi  ró nym podmio-
tom gospodarczym. Pa stwo, oprócz zarz dzania drogami, 
wodnymi powinno jedynie stworzy  warunki prawne dla roz-
woju szeroko rozumianej eglugi ródl dowej6.

Niestety, po 10 latach, o czym ju  wspomnia em, Polska 
w systemie sieci dróg wodnych jest bia  palm , a Armato-
rzy przestarza ym taborem p ywaj  po rzekach zachodniej 
Europy, kontynuuj c eglug , aby od czasu do czasu mo na
by o o niej ponarzeka  nad jej losem. Czy naprawd  Polski 
nie sta  na godne miejsce eglugi ródl dowej w Europie? 
Móg bym w tym miejscu przytoczy  dane ile by o taboru 
w przedsi biorstwach eglugowych dawniej i dzi , ale nie 
czyni  tego z uwagi na pora aj ce liczby kompromituj ce
nasz kraj. Pragn  podkre li , e takie materia y, postulaty, 
uchwa y i inne s  znane W adzom, ale z regu y ignorowane.

Strategie

Strategii rozwoju dróg wodnych i eglugi ródl -
dowej w skali kraju nie ma, a strategia gospodar-
ki wodnej rozwóju dróg wodnych, opracowywana 

przez Ministra rodowiska, drogi wodne traktuje jak pi te
ko o u wozu!

Tak wi c wszelkiego rodzaju strategie i programy, maso-
wo opracowywane w ostatnich latach przez samorz dy lokal-
ne, ukierunkowane s  na rozwój turystyki wodnej,  a przede 
wszystkim na infrastruktur  l dowo-wodn  z pomini ciem
rzeczywistej rewitalizacji dróg wodnych i rozwój eglu-
gi ródl dowej. Konferencja, zorganizowana przez Urz dy
Marsza kowskie Województwa Pomorskiego i Warmi sko-
Mazurskiego dnia 21 kwietnia 2008 roku w Gda sku pt. Re-
witalizacja Gospodarcza Obszaru Delty Wis y poprzez rozwój 

eglugi ródl dowej, dostrzeg a wprawdzie nadmorskie po-
o enie regionu i konieczno  integracji gospodarki morskiej 

z eglug ródl dow  oraz mankamenty w zarz dzaniu dro-
gami wodnymi, ale na tym – jak na razie – si  sko czy o.

Owe urz dy marsza kowskie, wraz z samorz dami lo-
kalnymi, od kilku lat realizuj  skutecznie – wy cznie in-
frastruktur  l dowo-wodn , maj c  s u y  równie  rozwo-
jowi eglugi. O ile indywidualna turystyka wodna (rzeczna) 
z roku na rok si  nasila, tak turystyka rzeczna (wodna) 
w wymiarze masowym praktycznie w regionie nie istnieje. 
Rodz  si  wi c merytoryczne pytania, a mianowicie:
1. Po co i dla kogo odbudowuje si  oraz buduje du ym

kosztem infrastruktur  l dowo-wodn  wzd u  szlaków 
wodnych w regionie, w tym przystanie dla statków?

2. Na czym polega  ma rozwój eglugi ródl dowej w celu 
rewitalizacji obszaru Delty Wis y?
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Jeden z rejsów statkiem „Saturn” (fot. powy ej)
ks. Alojzego Kowalkowskiego (stoi w II rz dzie

w berecie) z m odzie . Lata 30. 
Fot. ze zbiorów Krzysztofa Kowalkowskiego

Oczywistym jest, e wszystko co zaplanowano i  ju  wy-
konano w infrastrukturze l dowo-wodnej ma s u y  równie
statkom rzecznym, których nie ma! W grubachnych progra-
mach o ich wybudowaniu i dofinansowaniu w ramach roz-
woju turystyki wodnej P tla u awska oraz w programie 
transgranicznym Polska – Litwa – Rosja zapomniano!

egluga to przewóz osób i towarów po ródl dowych
drogach wodnych b d  wytyczonych szlakach wodnych, 
uprawiana za pomoc  statków ródl dowych, pasa erskich
lub towarowych. Drogi wodne w regionie s  wprawdzie za-
niedbane, wiec ce pustkami! 

Mam przed sob  trzy wa ne samorz dowe materia y. 
Pierwszy to komputerowy wydruk z lutego 2009 roku opu-
blikowany przez miasto Nowa Sól pt. Projekt rozbudowy 
i budowy dwóch statków wycieczkowych za 25 mln z
– dzi ki Odrze mo na tworzy  produkty turystyczne. 
Drugi dokument to Program wspó pracy transgranicznej 
Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 – Projekt Programu Ope-
racyjnego (czerwiec 2008 – brak autora). Trzeci to projekt
P tla u awska – rozwój turystyki wodnej (2008 rok, wy-
danie Urz d Marsza kowski Województwa Pomorskiego 
i Warmi sko-Mazurskiego).

Wy ej wymienione dokumenty maj cis y zwi zek
z rozwojem dróg wodnych i eglugi ródl dowej w delcie 
Wis y. Na Odrze w ramach 25 mln z  przewidziano wybu-

dowanie 2 statków za 3 mln euro ka dy, a w pozosta ych
dwóch programach, w tym transgranicznym opiewaj cym
na 132 mln z  o statkach zapomniano.

Jak wspomnia em, dzia ania na rzecz rzeczywistego roz-
woju eglugi ródl dowej poprzez podj cie dzia a  na rzecz 
wybudowania statków, Stowarzyszenie Wis a rozpocz o
ju  w 1999 roku, lecz jak dot d nadal nic po Wi le nie p y-
wa! Jest natomiast pi kny budynek „Przysta  Rzeczna” z re-
stauracj  i kawiarni  przynosz ce Gminie Miejskiej Tczew 
przychód oraz nieudany pomost cumowniczy dla statków. 
O slipie wol  nie wspomina .

Dzia ania na rzecz odrodzenia eglugi

Dnia 27 czerwca 2008 roku z inicjatywy Stowarzysze-
nia Dorzecza Wis y „Wis a” O/Tczew i poparciem 
Towarzystwa Mi o ników Ziemi Tczewskiej powo a-

ny zosta  zgodnie z Ustaw  z dnia 15.03.1933 roku o zbiór-
kach publicznych, Spo eczny Komitet Budowy ródl dowego
Statku Pasa ersko-Wycieczkowego w Tczewie, któremu mam 
zaszczyt przewodniczy . Sk ad osobowy stanowi  przedsta-
wiciele organizacji pozarz dowych, samorz dów, administra-
cji pa stwowej i biznesu z siedmiu powiatów. Zabrak o przed-
stawiciela Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie.

G ównym celem dzia ania Komitetu jest aktywizacja 
spo ecze stwa Województwa Pomorskiego i zbiórka pu-
bliczna pieni dzy do puszek kwestarskich, skarbon i dobro-
wolnych wp at na konto Komitetu jako jedno skromne ró-
d o dofinansowania budowy statku oraz starania o wsparcie 
finansowe z innych róde , w tym z UE w celu wybudowania 
do roku 2011 rzecznego statku pasa ersko-wycieczkowego
o ma ym zanurzeniu dla 120 pasa erów. (Rys. 3). 

Idea ta, jak to zwykle bywa, cieszy si  szerokim popar-
ciem wielu organizacji pozarz dowych, biznesu i samorz -
dów lokalnych. Ale to za ma o, aby statek wybudowa !

Inne refleksje

Komitet z samego pocz tku za o y  tzw. sponsoring 
firm, ale to oddzielny temat. Brak eglugi ródl do-
wej pog bi  powszechnie panuj cy marazm, a ist-

niej cy stan na drogach wodnych uwa a si  za stan normal-
ny, którego zmienia  nie warto. Jest to idealna sytuacja dla 
populistycznego dzia ania wszelkiego kalibru pseudoekolo-
gów pragn cych zamieni  Wis  w skansen Europy.

Przytaczam tu znamienne zdarzenie z 2009 roku, wiad-
cz ce najlepiej o ochronie rodowiska.

 Masowe ni cie ryb na Zbiorniku Zegrzy skim i Na-
rwi to m.in. brak ruchu statków po ww. akwenach, niezb d-
nego technicznego elementu potrzebnego do cyrkulacji 
wody w rzekach. Ministerstwo rodowiska zaniedbuj c
nale yte utrzymanie rzek i wprowadzaj c ca kowity zakaz 
wykonywania, m.in. na Bugu prac konserwacyjno-utrzy-

maniowych hoduje wodn
flor , która przy braku 
cyrkulacji wody i w wy -
szych temperaturach roz-
k ada si  zabieraj c tlen 
tak niezb dnie potrzebny 
dla ycia ryb. Innym nega-
tywnym zjawiskiem wyni-
kaj cym z braku eglugi na 
rzekach jest tworzenie siRys. 3. Przyk ad sylwetki statku pasa ersko-wycieczkowego dla delty Wis y

PRZYWRÓCI EGLUG RÓDL DOW
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tzw. dennej podeszwy, co jak sama nazwa wskazuje hamuj -
co wp ywa na infiltracj  wody. W naszym regionie rzeki na 
szcz cie maj  po czenie z Zatok  Gda sk  i Zalewem Wi-
lanym i ryby same wiedz  kiedy i gdzie ucieka . Ciekawe, 

co na to ekolodzy i przyrodnicy?
To co Komitet w ramach prawa móg  wykona  zosta o

opracowane i rozpowszechnione w ród samorz dów lokal-
nych. Opracowano spo ecznie Program Budowy Produktu 
Turystycznego DELTA WIS Y w ramach rozwoju tury-
styki wodnej P TLA U AWSKA, w którym statek jest 
przedmiotem budowy. Wy ej wymieniony Program wraz 
z wnioskiem zg oszeniowym przekazany zosta  do Urz du
Marsza kowskiego Województwa Pomorskiego i Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gda sku
w celu wspólnej realizacji tego projektu. Mam nadziej , e
praca ta nie posz a na marne.

Jak dotychczas, jedynie Urz d Marsza kowski Woje-
wództwa Pomorskiego podchodzi do sprawy budowy statku 
powa nie, ale uwa a, e pomoc le y g ównie w gestii samo-
rz dów nadwi la skich i nadzalewowych. Z tym nie jest na 
dzie  dzisiejszy najlepiej, w czym upatrywa  nale y brak 
zainteresowania rozwojem eglugi ródl dowej w regionie, 
brak dobrej woli oraz ch ci do wspó pracy z Komitetem. 
Ponadto lokalny partykularyzm bierze gór  nad zdrowym 
rozs dkiem, pomimo ustawowego nakazu wspólnego z or-
ganizacjami pozarz dowymi rozwi zywania problemów 
spo ecznych, a do takich m.in. nale y rozwój turystyki wod-
nej, w tym budowy statku.

W przedmiocie sprawy wa na tu jest integracja samorz -
dów lokalnych na rzecz budowy statku polegaj ca g ównie
na wybraniu spo ród zainteresowanych samorz dów koor-
dynatora, którego zadaniem jest wy cznie opracowanie 
porozumienia okre laj cego:

przeznaczenie wsparcia finansowego,
wysoko  wsparcia w roku,
form  i sposób rozliczenia.

Komitet gotowy jest do merytorycznej i efektywnej 
wspó pracy.

Armator to kolejny problem odstraszaj cy samorz dy
w celu podj cia m skiej decyzji o wsparcie finansowe budo-
wy statku. Wobec tego, co to w ogóle jest Armator? Zgod-
nie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 roku 
o egludze ródl dowej wynika, e: Armator to w a ciciel
statku lub osoba, która uzyska a od w a ciciela tytu  prawny 
do w adania statkiem we w asnym interesie.

Oczywistym jest, e w a ciciel mo e by  jednocze nie ar-
matorem. Aby sprawa by a w pe ni zrozumia a, a przez wielu 
nie jest, dodatkowo wyja niam: Armator to przedsi biorca 
lub przedsi biorstwo eksploatuj ce w asny lub cudzy sta-
tek! Okazuje si  jednak, e to co proste, dla niektórych osób 
staje si  barier  nie do pokonania. Niepokoi to tym bardziej, 
e w województwie pomorskim w a cicielami, a zarazem ar-

matorami s  niektóre gminy. Ciekawych po informacje kie-
ruj  do Urz du eglugi ródl dowej w Gda sku.

Koszt wybudowania prototypu statku pasa ersko-wy-
cieczkowego dla 120 pasa erów o ma ym zanurzeniu nie 
jest wygórowany i wynosi ok. 2 mln z  brutto – loko stocz-
nia. Czas budowy statku to okres ok. 18 miesi cy od daty 
podpisania umowy na budow . By oby taniej przy budowie 
serii 3 do 4 statków.

Czytelnikowi nale y si  ponadto informacja dotycz ca
op acalno ci, o korzy ciach oraz komu tak naprawd  wybu-
dowany statek ma s u y . Twierdzenie lub przekonanie, e

op acalno  eksploatacji statku to wy cznie sprawa, czy wr cz
obowi zek w a ciciela – armatora jest nieporozumieniem 
i wiadczy o braku wiedzy. Wszystko jest systemem cznie
z szeroko poj t  turystyk  – wodn . Aby zapewni  op acal-
no  eksploatacji statku musi zaistnie  dobrze zorganizowany 
i nale ycie funkcjonuj cy system obs ugi produktu turystycz-
nego, w którym statek jest sercem. Ni ej podaj  g ówne czyn-
niki maj ce wp yw na op acalno , która zale y od:

– uwarunkowa  atmosferyczno-hydrologicznych,
– sprawno ci techniczno-eksploatacyjnej statku,
– umiej tno ci wyd u ania okresu nawigacji,
– lokalizacji statku w rejonie najwi kszego nasilenia ru-

chu turystycznego, wypoczynku i rekreacji,
– dobrze zorganizowanego systemu informacji tury-

stycznej,
– atrakcyjno ci trasy rejsu,
– organizowaniu na statku imprez o charakterze poznaw-

czym, kulturalno-o wiatowych rozrywkach, konferencji itp.,
– w a ciwego doboru przewodników turystycznych,
– trasy szlaku wodnego i mo liwo ci zwiedzania zabyt-

ków,
– mo liwo ci wypoczynku i relaksu na statku,
– dobrej wspó pracy z w a cicielem statku – armatorem 

a biurami turystycznymi, w tym z LOT,
– dop at do biletów dla dzieci m odzie y,
– kto b dzie w a cicielem statku, a kto armatorem.
Jakie wobec powy szego b d  korzy ci i komu statek 

ma s u y ?
Korzy ci p yn ce z wprowadzenia statku do eksploata-

cji w ramach ustalonych ró nych rejsów, nie mo na rozpa-
trywa  wy cznie w aspekcie osi gni cia przez w a ciciela
– armatora najwi kszych zysków. Oczywistym jest, e eks-
ploatacja statku nie powinna adnej ze stron przynosi  strat, 
którym mo na zawczasu w ró nej formie zapobiega .

Statki uprawiaj ce eglug ródl dow  w regionie b d
motorem nap dowym rozwoju tzw. otoczenia eglugi, które 
samoczynnie b dzie si  rozwija o na trasach rejsu. Na odro-
dzeniu si eglugi w drodze wprowadzenia do eksploatacji 
statków skorzystaj : samorz dy, sklepikarze, bursztyniarze, 
zak ady us ugowo-handlowe i rekreacyjne, kioski i gazecia-
rze, hotele, motele, mariny, gospodarka wodna i egluga ród-
l dowa, biura turystyczne itp. S  to korzy ci wielostronne, 
przynosz ce niewymierne efekty w perspektywie czasu przez 
wiele lat. Nale y stwierdzi , e najwi cej skorzysta spo e-
cze stwo, bowiem statek p ywaj c przez wiele lat wp ynie na 
rozwój spo eczno-gospodarczy Kociewia, Powi la i u aw.

Po prawie 2 latach dzia alno ci Komitetu nasuwaj  si
ró ne w tpliwo ci co do s uszno ci jego powo ania oraz celu 
dzia ania. Ale przecie  nie takie problemy przy dobrej woli 
i nale ytym wspó dzia aniu ju  rozwi zywano. Liczenie na 
to, e jaki  zachodni armator zechce uprawia eglug
na dzikiej i nieuregulowanej WI LE POMORSKIEJ 
(tak bynajmniej twierdzi Prezes Spó dzielni Mieszkaniowej 
w Tczewie) nara aj c statek i pasa erów na niebezpie-
cze stwo awarii i utoni cia mo na tylko w o y  mi dzy
bajki! Urz d Miejski w Tczewie, jak s dz , ma w tym 
zakresie raczej smutne do wiadczenie.

W naszych obecnych uwarunkowaniach, reaktywowanie 
eglugi rozpocz  trzeba od zera tj. od wybudowania pierw-

szego statku pasa ersko-turystycznego i to bez ró nicy przez 
kogo i w jakiej formie, który zacznie wymusza  dbanie 
o drogi wodne. Równoleg ym krokiem powinno by  podej-
mowanie bardziej radykalnych dzia a  na rzecz zmiany ge-

PRZYWRÓCI EGLUG RÓDL DOW
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stora dróg wodnych, a nast pnie rzeczywistej rewitalizacji 
dróg wodnych oraz rozwój eglugi w delcie Wis y. Nowy 
statek wybudowany z inicjatywy spo ecznej powinien by
pierwsz  jaskó k  na dot d pustych szlakach wodnych i za-
pocz tkowa  masow  turystyk  rzeczn . Pa stwo i jego in-
stytucje oraz urz dy powinny w tym pomóc.

Czy uda si  Komitetowi doprowadzi  do zbudowania 
statku obran  drog  spo ecznego dzia ania to zasadnicze py-
tanie, które od d u szego czasu mnie osobi cie nurtuje. We 
wszystkich programach strategicznych przyj to obowi zko-
wo opracowywa  tzw. analiz  SWOT (tzn. mocnych i s a-
bych stron, szans i zagro e ). Przedstawiam to jednak prosto 
i po naszemu.

Co przemawia za tym, aby wysi kiem spo ecznym
i wsparciem finansowym samorz dów wybudowa  statek 
i tym samym zapocz tkowa  rzeczywist  rewitalizacj e-
glugi w delcie Wis y?:
– nadal przydatne do uprawiania eglugi drogi i szlaki 

wodne,
– rosn ce zapotrzebowanie spo eczne na atrakcyjne rejsy 

statkiem rzecznym,
– odbudowana, odbudowywana i nowobudowana infra-

struktura l dowo-wodna,
– poparcie spo eczne (nie kojarzy  ze wsparciem finanso-

wym),
– poparcie Urz du Marsza kowskiego Województwa Po-

morskiego,
– konieczno  ratowania dróg wodnych przed zag ad ,

a tym samym katastrofami powodzi gro nych dla Gda -
ska i u aw.
A jakie s  przeszkody w realizacji tego przedsi wzi -

cia?:
– brak podstawowej wiedzy w ród spo ecze stwa, biznesu 

oraz samorz dów i administracji pa stwowej o znacze-
niu w yciu spo eczno-gospodarczym istnienia eglugi
ródl dowej oraz korzy ciach z tego p yn cych,

– uwidaczniaj cy si  coraz intensywniej nieuzasadniony 
partykularyzm oraz pog biaj cy si  marazm samorz -
dów lokalnych, 

– ukierunkowanie rozwoju turystyki, g ównie do obsza-
rów l dowych ze szkod  dla rozwoju turystyki rzecznej,

– brak zainteresowania turystyk  rzeczn  przez lokalne or-
ganizacje turystyczne,

– brak dobrej woli lokalnych liderów samorz dów do inte-
gracji dzia a  na rzecz budowy pierwszego statku,

– ignorowanie przez samorz dy wnoszonych przez organi-
zacje pozarz dowe uzasadnionych potrzebami spo ecz-
nymi wniosków maj cych na celu popraw  codziennego 
ycia wspólnoty,

– nadgorliwo  w adzy i administracji w realizacj  ma o
efektywnych, a czasami wr cz szkodliwych dzia a
zwi zanych ze le rozumian  ochron rodowiska wod-
nego i od wody zale nego,

– brak preferencji, szczególnie finansowych na rzecz roz-
woju eglugi poprzez budow  statków dla obecnych 
i przysz ych armatorów,

– wiara i przekonanie, e kto , szczególnie z Zachodu ze-
chce rozwi zywa  nasze lokalne problemy.
Tyle i tylko tyle.
Nieodparcie trawi mnie pytanie: na jakim etapie by yby

zaawansowane prace nad budow  statku, gdyby ide  jego 
budowy podj  który  z samorz dów lokalnych? Takie dzia-
ania podj y w 2008 roku samorz dy nadodrza skie woje-

wództwa lubuskiego i tam sprawy posuwaj  si  do przodu. 
Ciekawi mnie, czy wówczas równie  by oby tyle biurokra-
tycznych przeszkód na jakie dot d Komitet napotka ?

W aspekcie rozwoju dróg wodnych i eglugi ródl do-
wej krajów zachodnich (ale nie tylko), energii odnawialnej 
i j drowej oraz innych dzia a  proekologicznych stwierdzi
nale y, e w krajach tych gospodark  wodn  rz dz  Rz dy!
W Polsce wr cz przeciwnie! Od 20 lat t  wa n  dziedzin
rz dz  ekofile! Jest to wyj tkowo gro na przeszkoda na dro-
dze rozwoju dróg wodnych i eglugi ródl dowej w Polsce 
oraz w naszym regionie, poch aniaj ca rokrocznie sporo pu-
blicznych pieni dzy na nie zawsze trafne projekty.

Truizmem jednak jest to, e naturalne rzeki raz uregu-
lowane wymagaj  nale ytego utrzymania. B dem s  bez-
karne dzia ania wielu instytucji i organizacji ekologicznych 
w Polsce, egzystuj cych za pieni dze publiczne, uzurpuj -
cych sobie prawo do wy cznego decydowania o rozwoju 
spo eczno-gospodarczym regionu i kraju. Po 20 latach takiej 
dzia alno ci, tolerowanej przez kolejne Rz dy RP, nie wida
efektów ekonomicznych i wzrostu dobrobytu spo ecze stwa.
S  natomiast nieobliczalne straty materialne, ekologiczne 
i moralne. W tym miejscu przytaczam trafn  opini  z 2008 
roku profesora Marka Michalskiego:

Tak wi c conditio sine qua naszej polskiej eglugi ród-
l dowej jest istnienie dróg wodnych, a nie miejsc odpo-
czynku i gniazdowania dla ptaków. Z dalszymi k opotami
egluga powinna sobie poradzi , gdy b dzie mia a po czym 

p ywa , basenów portowych nie zdo ano jeszcze wszystkich 
zasypa , stocznie jeszcze istniej , a na wyposa enie telema-
tyczne przyjdzie dopiero odpowiedni czas, gdy drogi wodne 
ulegn  rewitalizacji. Autor, który op yn  wszystkie polskie 
drogi wodne mo e stwierdzi , e dotychczas ptactwo wod-
ne y o w przyja ni z wodniakami zarówno zawodowymi jak 
i rekreacyjnymi: czajki, czaple, dzikie kaczki, kurki wodne, 
ab dzie, mewy, perkozy, rybitwy zupe nie nie przejmowa y

si  lud mi, nie mówi c o bezczelnych kormoranach, nato-
miast bataliony, b ki, brod ce, kuliki, szlamniki, trzciniaki, 
urawie obserwowa y ludzi z ukrycia. Nie istnieje wi c ad-

na potrzeba, a eby ptaki te odseparowa  od ludzi7.
Licz , e po przeczytaniu tego artyku u oraz po tego-

rocznej majowej powodzi liderzy samorz dów lokalnych 
zastanowi  si  nad dalszym losem dróg wodnych i nie b d
wspiera  dzia a , aby obszary dorzecza Wis y, królowej rzek 
Polski zamienia  w tereny szuwarowo-bagienne b d  w par-
ki krajobrazowe. Warto równie  pami ta , e woda to ród o
ycia, ale zarazem ywio .

Zako czenie

Na zako czenie zachodzi potrzeba przedstawienia 
wniosków w celu poprawy istniej cego stanu rze-
czy, który jest w adzom pa stwowym i administra-

cyjnym od wielu lat doskonale znany, a ich kolejne wymie-
nianie uwa am za bezcelowe. Doskonale zdaj  sobie spraw
z potrzeby gigantycznych rodków finansowych na rewi-
talizacj  dróg wodnych i odrodzenie eglugi ródl dowej
w Polsce i w regionie, aby odrobi  zawiniony stan rzeczy. 
Zaleg o ci, które w rzeczywisto ci sprowadzaj  si  do:

Przywrócenia dróg wodnych do stanu, jaki powsta  wiele 
lat temu w wyniku regulacji rzek w Polsce, w tym  w delcie 
Wis y oraz zmiany gestora dróg wodnych!

Jest to podstawowy wniosek maj cy na celu w pierwszej 
kolejno ci uchroni  spo ecze stwo regionu przed skutkami 
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PRZYWRÓCI EGLUG RÓDL DOW

powodzi oraz umo liwi  bezpieczne kontynuowanie eglugi.
W tym aspekcie zachodzi uzasadniona potrzeba odbudowy 
systemu utrzymaniowego, w tym systemu lodo amania bez-
my lnie zlikwidowanego w 2006 roku. Powinny to by  dzia-
ania priorytetowe, ponadregionalne o wadze pa stwowej.

Budowa statku, o któr  tak usilnie zabiega Komitet, to 
dzia anie spo eczne oraz wyzwanie skierowane do samorz -
dów lokalnych. Jego budowa le y w zasi gu r ki oraz pol-
skiej my li technicznej i wykonawczej. O ile przedsi wzi cie
zostanie zrealizowane b dzie to egzamin dojrza o ci liderów 
samorz dów w rozwi zywaniu istotnych potrzeb spo ecz-
nych. Poniesiona kl ska w przedmiocie sprawy b dzie nie-
wybaczalnym b dem, którego m ode pokolenie b dzie mu-
sia o si  wstydzi  wobec w asnego narodu i pa stw UE.

Obszar Delty Wis y i Zalewu Wi lanego, regionu przed 
wieki mu em i wodami Wis y oraz trudem wielu pokole
ukszta towany, zas uguje na reaktywowanie eglugi ródl -
dowej, która daje prac , ywi, uczy i wychowuje w duchu 
przedsi biorczo ci na szerok  skal .

Niech program rozwoju turystyki wodnej P tla u awska
sprzyja jej rewitalizacji8.

egluga ródl dowa ma szans  odrodzi  si  w delcie 
Wis y, o ile Cz owiek XXI wieku, maj cy ku temu mo liwo-
ci, pomo e w jej odrodzeniu. Spo eczne dzia anie na rzecz 

budowy statku to nie nowo  ani w Polsce ani na wiecie
– to dla dobra cz owieka normalne dzia anie.

Czy tak si  stanie – ycie poka e, które zbyt szybko na 
tym ziemskim padole mija w przeciwie stwie do Wis y, co 
od wieków p ynie z po udnia na pó noc z Baraniej Góry do 
polskiego morza. Dzi  ze sw  delt  przez statki opuszczona, 
wezbraniem wód wzburzona, gotowa nadal ho ubi  statki... 
oby nie ostatki! 

Przypisy:
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.
3 Marek Michalski, Przysz o eglugi ródl dowej w Polsce – se-

minarium, Szczecin 2008.
4 Roman Klim, egluga na Wi le dawniej i dzi  – referat, 1999.
5 Tadeusz Wrycza, Lodo amacze w ochronie Gda ska i u aw

przed powodziami zatorowymi, Kociewski Magazyn Regionalny nr 2 
(61) 2008.

6 Marek Michalski, Wi lany Flis 2000, Liga Morska i Rzeczna, 
czerwiec-lipiec 2000.

7 Marek Michalski, Wi any Flis 2008, Liga Morska i Rzeczna, 
2008.

8 Tadeusz Wrycza, Program Budowy Produktu Turystycznego DEL-
TA Wis y – konferencja, grudzie  2008.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze pomini to jedn  z danych 

w tabeli luzowa  w Przegalinie. Dla przyk adu liczba 
luzowa  w 1934 roku wynosi a 140042, czyli najwi cej,

bo w roku 2009 wynosi a tylko 860. Zamieszczone zdj -
cie, maj ce podpis „Zmodernizowana luza dla tratew...” 
jest b dne, poniewa  jest to luza przed modernizacj .

Niniejszy artyku  po wi cam ludziom oddanym Wi le
p. doc. dr. hab. Jerzemu Makowskiemu, pracownikowi Insty-

tutu Budownictwa Wodnego PAN O/Gda sk oraz p. Roma-
nowi Klimowi, kuratorowi Rzek Polskich Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gda sku.

Oto kolejne osoby z ziemi gniewskiej, które zdezertero-
wa y z niemieckiego wojska.

JÓZEF BOROSZEWSKI

Urodzi  si  3 stycznia 1920 roku w Piasecznie w ro-
dzinie cha upnika Tomasza i Weroniki z domu Czer-
wi ska. W latach 1927-1934 ucz szcza  do Szko y

Publicznej w Piaseckim Polu. Po jej uko czeniu uczy  si
zawodu piekarza. W latach 1939-1943 pracowa  w piekarni 
Badzionga w Piasecznie. 

Po wcieleniu w 1943 roku do Wehrmachtu walczy  na 
froncie wschodnim. Po dezercji wst pi  do wojska polskiego 
w Rosji, gdzie uko czy  szko  oficersk . Walczy  z Niem-
cami w 10 Pu ku Piechoty wchodz cym w sk ad VI Dywizji 
Piechoty, która wyzwalaj c ziemie polskie, stoczy a ci -
kie boje w rejonie Z otów – Jastrowie walcz c z niemieck
39 Dywizj  Piechoty i 15 Dywizj  SS „Lettland”.

Jako dowódca plutonu (ppor.) zgin  w Jastrowiu 
w dniu 2 lutego 1945 roku. o nierze pochowali dowódc  na 
cmentarzu w Jastrowiu. Po ekshumacji spocz  wraz z inny-
mi poleg ymi Polakami na Cmentarzu Wojennym w Wa czu
– Bukowinie, w kwaterze 7, rz d 4, mogi a 6. Jest to grób 
zbiorowy, kryj cy szcz tki 10 poleg ych polskich o nierzy. 
Na nagrobnej tablicy b dnie napisano: Broszowski.

Osobi cie wraz z jego przyjacielem – Teofilem Watkow-
skim z Piaseckich Pól (ludowy grajek z zespo u „Piaseckie 
Kociewiaki”) i moim koleg  ks. W adys awem Deryngiem 
(jastrowskim proboszczem), na pocz tku lipca 1999 roku 
odszukali my miejsce spoczynku naszego ziomka, który 
w wieku 25 lat zgin  za Ojczyzn .

ród a:
Akt urodzenia.
Relacja Teofila Watkowskiego.
Ksi ga pochowanych na Cmentarzu Wojennym Wa cz – Bukowina. 

W ADYS AW CZERWI SKI

Urodzi  si  26 czerwca 1910 roku w Piasecznie w ro-
dzinie murarza Franciszka i Amelii z domu Cejer. Do 
szko y powszechnej ucz szcza  w Piaseckim Polu. 

Prawdopodobnie zawodu murarza uczy  si  u ojca Franciszka. 
Przed wojn  budowa  Gdyni . Jako poborowy s u y

w 98 Dywizjonie Artylerii Ci kiej we W odawie. Uzyska
stopie  kaprala. Bra  udzia  w wojnie obronnej we wrze niu
1939 roku. Po zwolnieniu z niemieckiej niewoli pracowa
jako murarz w Gniewie i Tczewie. 

JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy 
wcieleni

do Wehrmachtu 
za Polsk  walczyli

c z    III
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Wcielony do Wehrmachtu przebywa  w Jugos awii, na 
Korsyce i we W oszech, gdzie po dezercji wst pi  do II Kor-
pusu gen. Andersa. Jego matka (wdowa) z frontu otrzyma a
smutn  wiadomo , e syn W adys aw zagin , któr  Niem-
cy w domu wr czyli. Bardzo to prze y a, bo w czasie I woj-
ny wiatowej poleg  jej m  Franciszek.

Tymczasem syn jako polski o nierz, wyrusza na front, 
wyzwalaj c mi dzy innymi Boloni . Za wzorow , godn
postaw  i waleczno  na polu walki zosta  awansowany 
na stopie  plutonowego. Odznaczony by  mi dzy innymi 
Gwiazd  Italii.

W 1947 roku wróci  z wojny do domu. Zawar  zwi zek
ma e ski z Jadwig  Szkodowsk  z Gogolewa. Mieli córk
i syna. Po matce przej  ojcowizn  na Piaseckim Polu.

Przez wiele lat godnie pe ni  funkcj  przewodnicz cego
komitetu rodzicielskiego w miejscowej szkole oraz praco-
wa  jako murarz.

Zmar  25 listopada 2000 roku w Gniewie i spocz  na 
cmentarzu w Piasecznie.

ród a:
Akt urodzenia i zgonu.
Ksi ga Pami ci Piaseczna.
Relacja Franciszka Ziorkiewicza.
Pami tkowe rodzinne zdj cie.

CZES AW JAN RAJSKI

Urodzi  si  20 pa dziernika 1914 roku w Piasecznie 
w rodzinie rolnika W adys awa i Franciszki z domu 
Melke. W latach 1920-1928 ucz szcza  do Szko y

Powszechnej w Piasecznie, któr  uko czy  21 lipca 1928 
roku. Nast pnie pracowa  w gospodarstwie ojca W adys a-
wa w Piasecznie.

Wiosn  1943 roku zosta  wcielony do Wehrmachtu. Wal-
czy  we W oszech. Po dezercji s u y  w 6 Batalionie Strzel-
ców Karpackich, którego dowódc  w ostatnim okresie by
major Henryk Sucharski.

Za udzia  w wyzwoleniu ziemi w oskiej Czes aw Jan 
Rajski zosta  odznaczony Gwiazd  za Wojn  1939-1945, 
Gwiazd  Italii...

Po powrocie do Piaseczna naby  ma e gospodarstwo rol-
ne w Piaseckim Polu. W dniu 24 wrze nia 1956 roku zawar
zwi zek ma e ski.

Po wojnie cz sto wspomina  godn  postaw  majora Su-
charskiego, który cz sto w asnym o nierzom powtarza , e
na obczy nie maj  godnie reprezentowa  Polsk .

ród a:
Akt urodzenia.
Album wiadectw Szko y Powszechnej w Piasecznie.
Ksi ga Pami ci Piaseczna.
Pami tkowe zdj cie rodzinne.

ALBIN LORBIECKI

Urodzi  si  7 listopada 1924 roku w Piasecznie w wie-
lodzietnej rodzinie Juliana i Leokadii z domu Filc. Po 
uko czeniu szko y w Piasecznie pracowa  jako robot-

nik rolny do wrze nia 1939 roku w maj tku Radwa skiego
w Piasecznie, a nast pnie a  do jesieni 1943 roku u Niemca 
Fryca Dynglera. Po wcieleniu do Wehrmachtu (jesie  1943) 
by  na froncie zachodnim. Po dezercji (1944) walczy  jako 
zwiadowca w Batalionie Strzelców Flandryjskich wchodz -
cym w sk ad I Dywizji Pancernej gen. Stanis awa Maczka. 
Wyzwala  wschodnie rejony Holandii, mi dzy innymi Bre-
d . Wraz z nim walczyli koledzy z Piaseczna: Alfons eglar-
ski, Stanis aw Jaworski i Józef Chrzanowski. Dwaj pierwsi 
polegli, o czym wcze niej pisa em.

Po zako czeniu wojny dalej s u y  w polskim wojsku 
okupacyjnym, a  do 1947 roku. Jego jednostka stacjonowa-
a w szkole w Börger. Tu pozna  swoj  przysz on  Fran-

ciszk , któr  poj  za on  i osiad  na stale w Börger jako 
murarz, gdzie nadal mieszka.

W dniu 29 pa dziernika 1984 roku w 40. rocznic  oswo-
bodzenia Bredy otrzyma  z r k burmistrza dyplom Honoro-
wego Obywatela Miasta Bredy.

WALCZYLI ZA POLSK

Kapral W adys aw
Czerwi ski podczas 
s u by czynnej. 
Okres mi dzywojenny

ród a:
Akt urodzenia.
Ksi ga Pami ci Piaseczna.
Relacje brata, Tadeusza Lorbieckiego, mieszka ca Piaseczna.
Pami tkowe zdj cie rodzinne.

HENRYK EJANKOWSKI 
(mój najstarszy brat)

Urodzi  si  25 lutego 1920 
w Polskich kach po-
wiat wiecie w rodzi-

nie organisty Ignacego i Józefy 
z domu Hildebrandt. Szko  po-
wszechn  uko czy  w Sarnowie 
pow. Che mno. W maju 1934 
roku zamieszka  wraz z rodzicami 
w Pieni kowie, gdzie ojciec by
organist . U ojca nauczy  si  gry 
na organach i te  zosta  organist .

W latach 1939-1943 pra-
cowa  jako robotnik rolny 
u Niemca Sonnenberga w Pie-
ni kowie. Bracia wraz z rodzicami podpisali w lu-
tym 1943 roku w starostwie w wieciu Volkslist  (III 

Albin Lorbiecki (po prawej). Zdj cie z 1944 roku

Henryk Ejankowski. 
Zdj cie z 1941 roku
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grupa). Uczynili to jako jedni z ostatnich... 27 mar-
ca 1943 roku Henryk zosta  wcielony do niemieckiego 
wojska. S u y  w Hagenau w Stammkp. Füs. Ers. Btl, 
z którym we wrze niu 1943 roku uda  si  na front wschodni.

B d c w czerwcu na urlopie us ysza  od matki pro b :
„Nie strzelaj, bo to nie s  twoi wrogowie”. Obietnic  dan
matce spe ni .

Poranek 20 pa dziernika 1943 roku by  mglisty. Teren 
równinny z du ymi kopami siana. Pad  rozkaz. Kompa-
nia ruszy a do ataku czo gaj c si  w kierunku wroga. On 
(Henryk) z Niemcem, który mia  Hitlera do  wczo ga  si
w kop  siana. Nagle piekielna strzelanina, która trwa a d u-
go. Potem nast pi a cisza, któr  przerwali nadchodz cy Ro-
sjanie. Podnie li r ce do góry i poszli do niewoli.

B d c w niewoli, pragn  walczy  w polskim wojsku. 
Zg osi o si  mnóstwo Polaków chc cych walczy  za ojczy-
zn . Ich nie przyj to. Stalin nie chcia  mie  silnego wojska 
polskiego, nie wierzy  Polakom, o czym mo na si  przeko-
na  czytaj c odtajnione protoko y posiedze  Biura Politycz-
nego PPR z lat 1944-1948.

Niemiec Buscha z W osienicy wr czy  matce pismo sze-
fa kompanii o zagini ciu na froncie syna Henryka. Ona wie-
rzy a, e on yje. Wróci  do domu w Pieni kowie w dniu 29 
wrze nia 1945 roku, nie wiedz c czy najbli si yj .

Pracowa  jako organista w Pieni kowie i Czerwi sku.
Urz d Bezpiecze stwa uwa a  go za osob  „niepewn ”. St d
dwukrotne aresztowanie brata na czas referendum w czerwcu 
1946 roku i tzw. „wolnych wyborów” w styczniu 1947 roku.

Zmar  nagle 1 lutego 2005 roku w Królów Lesie i spo-
cz  na miejscowym cmentarzu.

ród a:
Akt urodzenia i zgonu.
Bescheinigung, e syn Henryk zgin  na froncie.
Za wiadczenie nr 128270, e Henryk Ejankowski wróci  z Rosji 

do Polski.
Osobiste wspomnienia brata Henryka.

BERNARD SUCHECKI

Urodzi  si  20 maja 1908 roku w Piaseckim Polu 
w rodzinie rolnika Franciszka i Franciszki z domu 
Cejrowska. Po rodzicach przej  gospodarstwo na 

Piaseckim Polu. Zasadnicz  s u b  wojskow  odby  w jed-
nostce artylerii lekkiej w Toruniu i Grudzi dzu. Po powrocie 
z wojska pracowa  w gospodarstwie rodziców.

W dniu 23 sierpnia 1939 roku w ramach tzw. „koloro-
wej mobilizacji” zosta  jako rezerwista powo any do woj-

ska do Torunia. 
Z wrogiem wal-
czy  w rejonie 
Torunia. W Sa-
nikach dosta  si
do niewoli nie-
mieckiej. Po po-
wrocie do domu 
dalej pracowa
we w asnym go-
spodarstwie na 
Piaseckim Polu.

W lipcu 1943 
roku otrzyma
wezwanie na-
tychmiastowego
stawienia si
w niemieckim 
wojsku. Popro-
si  siostrze ca

WALCZYLI ZA POLSK

Franciszka Ziorkiewicza (14 lat), by zawióz  go furmank
do dworca w Sm towie. W drodze wyzna  Frankowi, e nie 
chce s u y  w niemieckim wojsku. Ja tu wysi d  (w lesie), 
a ty wrócisz na Piaseckie Pole (przysió ek Piaseczna) 
i wszystkim powiesz, e wujek poci giem do wojska po-
jecha . Tak te  Franciszek uczyni . Przez dwadzie cia dwa 
miesi ce Bernard Suchecki ukrywa  si  u rolnika Feliksa 
Kru y na Piaseckim Polu. Przebywa  tam a  do lutego 1945 
roku. Opiekowa a si  nim córka Feliksa, Marta, która po 
wojnie sta a si  jego on .

30 czerwca 1944 roku hitlerowcy aresztowali jego rodzi-
ców Franciszk  i Franciszka oraz siostr  Franciszk  Brzóska 
(wdowa, m  Jan poleg  w obronie Tczewa 1 wrze nia 1939 
roku). Wy ej wymienieni a  do ko ca wojny przebywali 
w obozie w Potulicach.

ród a:
Ksi ga Pami ci Piaseczna.
Akt urodzenia i zgonu.
Relacje Franciszki Brzóska i Franciszka Ziorkiewicza.

TEOFIL PERLIK

Urodzi  si  w Piasecz-
nie. Wcielony wio-
sn  1943 roku do 

Wehrmachtu. Kiedy dowie-
dzia  si , e jego przyrodni 
brat Marian Baniecki za 
dzia alno  antyhitlerowsk
(praca w wywiadzie na tere-
nie Gda ska – Gdyni) zosta
przez gestapo aresztowany 
i grozi mu kara mierci, psy-
chicznie si  za ama . Nie 
wiedzia  co ze sob  pocz .
Brat ginie za ojczyzn , a 
on jest o nierzem wro-
ga. Zapewne ten niepokój 
i ból wp yn  na podj cie decyzji o samobójstwie. Sta o
si  to 15 wrze nia 1943 roku pod I aw . Rzuci  si  pod 
poci g.

11 pa dziernika 1943 roku w koszarach w Torgau Marian 
Baniecki zosta  stracony za „szpiegostwo oraz wspó prac
z nieprzyjacielem i przygotowanie zdrady stanu”. 

ród a:
J. Ejankowski, Ci g dalszych tragicznych losów rodziny Banieckich 

w latach 1939-1945, Nowiny Gniewskie nr 9, wrzesie  2000 r., s. 18.
A. M clewski, „Neigarten 27”.

BRUNON (BRONIS AW) BEHNKE

Urodzi  si  9 wrze nia 1905 roku w Opaleniu 
w rodzinie rolnika Jana. Jego brat Leon urodzony 
10 stycznia 1901 roku tak e w Opaleniu, zosta  je-

sieni  1939 roku przez hitlerowców rozstrzelany w Szp -
gawsku. Brunon Behnke przymusowo wcielony do Wehr-
machtu, nie chce i  na front wschodni, celowo rani sobie 
nog , za co jako dezerter staje przed s dem wojskowym, 
a nast pnie ci ty w królewieckim wi zieniu. Osieroci
on , dwie córki i syna. Mo e ta sama motywacja decyzji jak 

u Teofila Perlika...

ród a:
Ksi gi chrztów i lubów parafii opale skiej.
Relacje najbli szych.

Ci g dalszy w nast pnym numerzeBernard Suchecki (w rodku)

Teofil Perlik przed 
pój ciem do Wehrmachtu
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Granice Kociewia, wielokrotnie ju  okre lane w pracach 
j zykoznawców, niezmiennie na po udniu si gaj  wsi 
Gruczno. Jest to tzw. Kociewie rozszerzone, które zo-

sta o wyznaczone na podstawie znamiennej cechy j zykowej – 
brak å  ( cie nionego). W trakcie bada  na tym terenie odkry  to 
na pocz tku XX wieku, ku swemu zaskoczeniu, sam Kazimierz 
Nitsch. Badacz ten wyznaczy  tak e Kociewie pierwotne. 

W adys aw ga, duchowny pracuj cy w parafii gru-
cze skiej w latach dwudziestych XX wieku, podaje w swojej 
pracy, e po udniowo-zachodnia granica regionu wytyczona 
przez K. Nitscha wymaga ponownego zbadania. Zauwa y
bowiem, e starsi mieszka cy Gruczna wymawiaj kowol,
roz, dwano cie, lot zamiast kowal, raz, dwana cie, lat, czyli 
cie niaj a. Oznacza to, e Gruczno nie nale y ju  do Ko-

ciewia, ale do Kujaw. Leksemy z „a” cie nionym pojawiaj
si  tak e we wspó czesnej mowie mieszka ców Gruczna, 
trzeba jednak zaznaczy , e niezwykle rzadko.

Przyczyn  takiego stanu rzeczy mo e by  fakt, e po wie-
lu zawirowaniach historycznych dotykaj cych Polsk , a wi c
tak e i Gruczno, jego mieszka cy to w du ym stopniu lud-
no  nap ywowa z ró nych stron Polski. Tak wi c w Grucznie 
mieszaj  si  ró ne gwary i dialekty, a w tym wszystkim wiel-
ki udzia  maj  (jak na ca ym Pomorzu) germanizmy. 

Od 2002 roku obserwuj  j zyk uczniów Szko y Podsta-
wowej w Grucznie oraz ich rodziców. Wielokrotnie (cz sto
poza wiadomo ci  mówi cego) mo na us ysze  gwaryzmy, 
nie tylko leksykalne ale tak e fonetyczne, s owotwórcze,
fleksyjne czy sk adniowe.

Obserwacji j zykowych dokonuj  najcz ciej podczas 
przerw lub w czasie rozmów poza lekcjami, kiedy ucznio-
wie nie czuj  si  skr powani czy zobligowani do pos ugiwa-
nia si  poprawnym j zykiem ogólnopolskim i w naturalny 
sposób porozumiewaj  si  ze swoimi rówie nikami. Efek-
ty prowadzonych bada  chcia abym przedstawi  w pewien 
usystematyzowany sposób. 

Analiz  zebranych materia ów zaczn  od leksyki, ponie-
wa  wychwycenie tych cech w mowie uczniów jest najprostsze 
i najcz ciej mo na si  z nimi spotka . Na pocz tku tego roku 
szkolnego przeprowadzi am ankiet  sprawdzaj c  znajomo
i wykorzystanie w czasie rozmów s ów gwarowych zwi za-
nych z najbli szym otoczeniem ucznia. Badanie dotyczy o 50 
uczniów (co stanowi 25% ca ej szkolnej spo eczno ci). Oka-
zuje si , e niektóre leksemy znane s  wszystkim responden-
tom, a przez wielu s  tak e u ywane na co dzie . Najcz ciej
s owa te zwi zane s  kuchni , jedzeniem np. dukane kartofle, 
tutka, sznytki, szneka z glancem, czasami z nazwami czynno ci
jak zebu  si , fajrowa , zaketowa . Zdarza y si  te  sytuacje, 
e uczniowie nie znali s owa ogólnopolskiego o tym samym 

znaczeniu i nie kryli swojego zdziwienia, e nazwa, któr  si
pos uguj tablet, kipa ma charakter gwarowy. wiadczy to 
o dosy  g bokim zakorzenieniu gwary kociewskiej, nie tylko 
u starszego pokolenia ale tak e u osób bardzo m odych.

Gwaryzmy wynikaj ce z systemu fonetycznego gwary 
kociewskiej, które zaobserwowa am to m.in.: s yszane na-
prawd  rzadko;

a) przej cie samog oski „a” w „ó” przed g oskami no-
sowymi, np. móm, piewóm oraz przej cie samog oski „o” 
w „ó” przed g oskami nosowymi, np. trzónek, pómnik,

b) du o cz ciej spotka  mo na tward  wymow  kie, gie 
np. kedy, bukety, morskego, nawet w czasie konkursów re-
cytatorskich pojawia si  ta cecha. wiadczy to o jej du ym
nasileniu i cz stym wyst powaniu w opisywanym rodowi-
sku mieszka ców,

c) wyst puje równie  nieud wi czniaj ca fonetyka mi -
dzywyrazowa, która niezwykle cz sto jest przyczyn  b -
dów w wypowiedziach pisemnych uczniów, np. sat_Ma -
kowskich, chlep_okr g y.

Ze wzgl du na dosy  prosty system fonetyczny gwary 
kociewskiej wymienione cechy, u m odego pokolenia, jakim 
s  uczniowie szko y podstawowej, wyst puj  dosy  rzadko. 
Oczywi cie cz stotliwo  wzrasta w momencie rozmów 
z rodzicami uczniów, szczególnie z okolic Gruczna a nie 
z samego Gruczna.

Kolejna grupa to gwaryzmy fleksyjne. Najbardziej cha-
rakterystyczne i najcz ciej spotykane dotycz  odmiany 
czasowników. 

a) w 3 osobie l. mnogiej czasu tera niejszego czasownik 
przybiera form siedzó, my ló, robjó,

b) w czasie przesz ym przy odmianie czasownika przez 
osoby u ywane jest s owo posi kowe „ em” np. em robi ,
e  robi , em robili,

c) w czasie przesz ym l. mn. wyst puj  jedynie formy m -
skoosobowe, np. dziewczyny szli, dzieci pisali – jest to jeden 
z cz stszych b dów fleksyjnych w wypowiedziach uczniów.

Ponadto cz sto spotykana jest ko cówka – ów w D. l. mn. 
rzeczowników niezale nie od rodzaju, np. jab ków, dzieciów.

Je li idzie o s owotwórstwo to uda o mi si  zaobserwowa
jedynie tak  cech  gwary kociewskiej, e dla nazw istot nie-
doros ych stosuje si  formant -ak np.: cielak, prosiak, rebak.

Sk adnia gwary kociewskiej niewiele ró ni si  od j zyka
ogólnego. Cech  charakterystyczn  jest cz stsze u ywanie
form strony biernej czasowników ni  w j zyku ogólnopol-
skim. Uczniowie z Gruczna i okolic cz sto pos uguj  si
tak  sk adni  np. Ju  mam napisane, zamiast Ju  napisa em.
Jak wiadomo jest to wp yw j zyka niemieckiego. 

Reasumuj c: przeprowadzone badania i ich analiza po-
kaza y, e uczniowie pos uguj  si  gwar  bardzo cz sto i 
w odró nieniu od ostatnich tendencji nie wstydz  si  tej 
odmiany j zyka. To bardzo cieszy. Ponadto dzieci ch t-
nie uczestnicz  w zaj ciach ko a regionalnego, w czasie 
których poszerzaj  swoj  wiedz  o Kociewiu i rozwijaj
wiadomo  j zykow . Oczywistym jest, e edukacja re-

gionalna jest niezb dnym elementem kszta cenia, poniewa
pog bienie u uczniów poczucia przynale no ci do Ma ej
Ojczyzny, s u y rozwijaniu przywi zania do du ej ojczy-
zny, kszta towaniu patriotyzmu. 

Osobi cie nadal zamierzam prowadzi  badania nad 
mow  mieszka ców Gruczna i to na ró nych p aszczyznach,
zarówno w ród uczniów (m.in. analizuj c ich wypowiedzi 
pisemne i ustne) jak i u doros ych (poprzez nagrywanie 
rozmów, zapisywanie ciekawych s ów, przeprowadzanie 
ankiet i obserwacji), by w miar  mo liwo ci ca o ciowo
obj  zmiany zachodz ce w j zyku tej wsi wynikaj ce z: 
migracji ludno ci (spowodowanej m.in. poszukiwaniem 
pracy w mie cie), przemian w strukturze spo ecze stwa
czy zaniku gospodarstw rolnych.

SYLWIA KUKLI SKA

Gwaryzmy w j zyku uczniów 
z Gruczna i okolic

WOKÓ  REGIONALIZMU
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PIOTR JANICKI jest prawdopodobnie jednym z naj-
m odszych organistów w ko cio ach naszej diecezji. Prac
organisty w Skórczu rozpocz  od Mszy Pasterskiej w 2006 
roku. Mia  wtedy 16 lat.

– Muzyka, piew i taniec towarzysz  mi praktycznie od 
urodzenia. Moja rodzina jest bardzo uzdolniona muzycznie 
– mówi Piotr. 

Z ojca na syna
– Ja kontynuuj  tradycje rodzinne. Mój, .p. tata, Ka-

zimierz, pe ni  przez ponad 5 lat funkcj  organisty w Skór-
czu. Gra  tak e w ró nych zespo ach muzycznych – takich 
kapelach weselnych, m.in. cz sto grywali na weselach 
w kawiarni-restauracji „Pod Wie ”. Wielu mieszka ców
pami ta dobrze mojego tat . Odziedziczy em po nim zdol-
no ci muzyczne i staram si  je doskonali . W 2000 roku 
rozpocz em nauk  gry na pianinie. Moim nauczycielem by
Zbigniew Elwart. Ju  we wrze niu 2005 roku rozpocz em
pos ug  muzyczn  w parafii Kamionka. W tej parafii du o
dobrego dzieje si  w yciu muzycznym. Przez 3 lata gra em
w tamtejszym zespole „Centenum”. 

Gra, piewa i ta czy
– Gra em i piewa em jeszcze w chórze w Nowem dzia-

aj cym przy Centrum Kultury „Zamek”. Ten chór prowa-
dzi a pani Eugenia Buty ska – kontynuuje m ody organista. 
– piewa em tak e w chórze ko cielnym w Che mnie u orga-
nisty Micha a Rajewskiego. Wtedy bardzo du o si  nauczy-
em. Najwi cej jednak rado ci sprawiaj  mi wyst py z ze-

spo em „Rych awiaki”, z którym jestem zwi zany od zawsze, 
tak rodzinnie, bo jest w nim wielu cz onków mojej rodziny, 
a tata gra  na akordeonie. Ju  jako ma y ch opczyk uczest-
niczy em w próbach, a potem w wyst pach. W tym zespo-
le gram, piewam i ta cz . W Skórczu te  wyst powali my
i ch tnie przyjedziemy tu ponownie. 

Kocham ko cielne organy
– Ale, musz  przyzna , e najbardziej kocham organy. 

Te prawdziwe organy, ko cielne, a nie te sztuczne, elektro-
niczne. Muzyka powinna ubogaca  liturgi , a nie j  za-
k óca  czy niby-upi ksza – mówi dobitnie Piotr. – Ksi dz
proboszcz, Eugeniusz Stencel nauczy  mnie wielu zasad 
zwi zanych z liturgi . Bardzo dba o mnie i to gwarantuje nie 
tylko mój rozwój muzyczny, ale tak e intelektualny. Du o mi 
doradza, dobiera repertuar i podpowiada jak wykonywa
pie ni. Moje plany na przysz o ? Oczywi cie, zwi zane
s  z moimi zainteresowaniami muzycznymi. Bardzo chcia -
bym za o y  m odzie owy zespó  wokalno-muzyczny. Marz
o zespole, który wykonywa by utwory wieckie i ko cielne.
Chcia bym tak e za o y  chór ko cielny i miniorkiestr .
Wiem, e to wszystko nie jest takie atwe, ale wierz , e uda 
mi si  te plany i marzenia zrealizowa . Mo e nawet tutaj, 
w Skórczu. 

STANIS AW SIERKO

Nasz najm odszy organista

W zespole folklorystycznym „Rych awiaki”
Piotr Janicki gra na akordeonie… i nawet ta czy

Najm odszy organista
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ZACHOWA  W PAMI CI POTOMNYCH

KAMILA GLAZER

750 lat Tczewa 
w archiwaliach

Tczew jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu, 
w roku 2010 obchodzi Jubileusz 750-lecia powsta-
nia i z tej w a nie okazji w Fabryce Sztuk – Centrum 

Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wis y w Tczewie 
zosta a zorganizowana wystawa „750 lat Tczewa w archi-
waliach”. Wystawione s  na niej archiwalia dokumentuj ce
powstanie i rozwój miasta na przestrzeni wieków, pocz w-
szy od redniowiecza, a na czasach wspó czesnych ko cz c.
Zbiór zawiera ród a pisane takie jak przywileje, ró nego
rodzaju rejestry i wykazy, meldunki, kontrakty, a tak e mapy 
i plany, wycinki z gazet, obwieszczenia w adz miejskich 
i samorz dowych, dokumenty o charakterze gospodarczym 
i spo ecznym oraz fotografie.

 – Jest to dla mieszka ców kolejna okazja na zapoznanie 
si  z histori  miasta, a tak e wspania a mo liwo  przekona-
nia si , e historia nie jest jedynie poj ciem abstrakcyjnym, 
ale wsz dzie zostawia swoje widoczne lady – powiedzia a
Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.

Prezentowane na wystawie archiwalia pochodz  ze zbio-
rów Archiwum Pa stwowego w Gda sku. Trafi y tam po jego 
powstaniu w roku 1901, kiedy archiwum przej o dokumen-
ty pochodz ce z terenów dawnych Prus Zachodnich, a tak e
zbiory Archiwum Pa stwowego w Królewcu. W wyniku za-
wirowa  historycznych w czasie I i II wojny wiatowej doku-
menty dotycz ce Pomorza Gda skiego zosta y rozproszone 
po terenie ca ego kraju, a tak e Niemiec i Rosji. Nie wiemy 
dok adnie jaka cz  zbiorów zagin a. Wiadomo natomiast 
na pewno, e wi kszo  dokumentów dotycz cych samego 
Tczewa, gromadzona w archiwum miasta, zosta a zniszczona 
podczas po arów w latach 1309, 1677 i pad a ofiar  znisz-
cze  w czasie obu wojen. Najwcze niejsze dokumenty z hi-
storii redniowiecznego Tczewa stanowi  ma  grup  zbio-
rów archiwum. Najwi cej dotyczy XIX wieku, szczególnie 
jego drugiej po owy i czasów najbli szych wspó czesno ci.
Oprócz tradycyjnych róde  pisanych zawieraj  tak e mapy, 
ró nego typu dokumentacje techniczne i fotografie. 

– Dzi ki tak bogatej kolekcji zbiorów, tczewianie b d
mogli jeszcze lepiej pozna  histori  swojego miasta – stwier-
dzi  prezydent Tczewa, Zenon Odya.

Najstarszym i najcenniejszym dla historii miasta do-
kumentem jest akt lokacji opiecz towany przez ksi cia
tczewsko-lubiszewskiego – Samora II oraz jego ma onk
Mechtyld  (Matyld ). Z jego tre ci wynika, e miasto zo-
sta o ulokowane na prawie lubeckim. W adz  samorz dow
tworzy  mia a rada miejska, na czele której sta  so tys, spra-
wuj cy równie  najwy sz  w adz  s downicz . Dokument 
ten jest r kopisem w j zyku aci skim spisanym na pergami-
nie o wymiarach 29 x 22 cm. U jego do u powieszone s  na 
czerwonych jedwabnych sznurach dwie woskowe piecz cie.
Jedna z nich, w kszta cie serca, nale y do ksi cia Sambora 
II, natomiast druga – do jego ony Mechtyldy. 

– Archiwum Pa stwowe w Gda sku posiada niezmiernie 
bogaty zasób materia ów archiwalnych stanowi cy cenne 

Bogdan Kruszona, starogardzianin, znany jako 
nauczyciel chemii, a tak e trener tenisa ziemnego, 
ostatnio da  si  pozna  jako literat, bowiem w ostat-
nich trzech latach opracowa  i wyda  trzy ksi ki.
Wszystkie utrzymane w konwencji pami tnikarskiej
– relacje wiadków, bogato udokumentowane, a do-
tycz ci le mieszka ców Kociewia. Poni ej krótki 
opis dwóch z nich.

Druga, równie ciekawa pozycja to „ cie ki i drogi sta-
rogardzkiej „Solidarno ci” ukazuj ca rodzenie si  buntu 
w ród robotników przeciw prze ladowaniom w adz PRL. 
„Zniewolenie ludzkich my li, wymuszanie pos usze stwa,
system nakazowo-rozdzielczy i wszechobecna cenzura 
w prasie, radiu, telewizji by y podstaw  panuj cego wów-
czas ustroju”.

Wydawnictwo „Bernardinum”  
2008, form. 12,5 x 19 cm, str. 72, 
il., opr. mi kka.

Wydawnictwo „Bernardinum” 
2010, form. 12,5 x 19 cm, str. 120, 
il., opr. mi kka.

Warto przeczyta
Pierwsza pt: „Wachman Stalagu XI A Altengrabow” po-

wsta a na bazie wspomnie  Romana Kaufmanna, który po 
wcieleniu do Wehrmachtu w latach  1942-1944 by  wachma-
nem w tym e stalagu.

Autor opisuje losy Kaufmanna oraz je ców przebywa-
j cych w obozie. Ciekawym i odkrywczym jest w tek doty-
cz cy Konstantego I. Ga czy skiego. Poeta jawi si  w nim 
jako zupe nie inny cz owiek... ale o tym Czytelnicy mog
przeczyta  sami, bo lektura godna jest polecenia.
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PRZESZ O  MIASTA ZACHOWANA W ARCHIWALIACH

ród o do bada  naukowych, tego tak interesuj cego, wielo-
narodowo ciowego organizmu, jakim by o Pomorze Gda -
skie na przestrzeni minionych stuleci. Poczesne miejsce 
w tym zbiorze zajmuj  materia y dotycz ce miast i wsi po-
morskich, a w ród nich jednym z najcenniejszych klejnotów 
s  archiwalia miasta Tczewa – powiedzia  Piotr Wierzbicki, 
dyrektor Archiwum Pa stwowego w Gda sku.

Od momentu nadania praw miejskich Tczew bardzo 
szybko si  rozwija  pod wzgl dem gospodarczym. W re-
dniowieczu istnia y w mie cie cechy rze ników, szewców, 
piekarzy, tkaczy, ko odziejów, murarzy i siodlarzy. I tak 
na przyk ad niemiecki r kopis z 1443 roku za po rednic-
twem Rady Miasta po wiadcza, e rze nik Hans Scholze 
z G ównego Miasta Gda ska przyst pi  do cechu rze ników
w Tczewie. Jak w ka dym mie cie nie obywa o si  tak e
bez przypadków amania prawa – w zbiorach znajduje si
dokument, w którym Rada Miasta Tczewa informuje rad
gda sk  o aresztowaniu i ukaraniu jej obywatela Szymona 
Rotzken za nielegalny handel zbo em w roku 1491.

W Tczewie mia  równie  miejsce pewien bunt. Po za-
j ciu miasta przez Zakon Krzy acki w 1308 roku, a z tym 
zwi zane stopniowe ograniczanie swobody handlu, ingeren-
cja w sprawy gospodarcze, a tak e kryzys samego Zakonu, 
doprowadzi y w marcu 1440 roku do zawi zania w Kwi-
dzynie Zwi zku Pruskiego, do którego Tczew zg osi  akces 
3 kwietnia 1440 roku.

Po burzliwym okresie wojen z Krzy akami Pomorze 
Gda skie przy czono do Polski. Po podpisaniu II pokoju 
toru skiego, zreorganizowana zosta a ca a administracja 
pa stwowa. Tczew sta  si  miastem powiatowym. Oprócz 
niego w sk ad powiatu wchodzi y folwarki Zaj czkowo
i S o ce, wsie Lubiszewo, Rokitki, Gorz dziej i D brówka.
15 marca 1570 roku w mie cie mia  si  odby  sejmik powia-
towy przed Sejmem Koronnym. Na wystawie znajdziemy 
pismo króla Zygmunta Augusta, który poleci  Radzie Miasta 
Gda sk wzi  w nim udzia .

Kolejnym wa nym dla miasta dokumentem jest uchwa-
lony w 1582 roku wilkierz królewskiego miasta Tczewa, 
z którego zachowa  si  odpis z prze omu XVII i XVIII wie-
ku. Wilkierz, czyli zbiór praw, zawiera  149 artyku ów re-
guluj cych prawa i obowi zki lokalnej spo eczno ci, a tak e
stanowi  o w asnym s downictwie, prawie obywatelskim 
i monopolu browarnianym. G osi , e miastem rz dzi a rada 
z burmistrzem na czele, jego zast pca, czterech rajców i se-
kretarz. Wilkierz regulowa  równie  kwesti  obywatelstwa. 

– Otó  obywatelstwo móg  otrzyma  m czyzna spe -
niaj cy okre lone warunki: prawe urodzenie, sta e zamiesz-
kanie w mie cie, odpowiedni stan maj tkowy, wniesienie 
stosownej op aty oraz z o enie przysi gi w adzom miasta
– doda a dr Lidia Potykanowicz-Suda. – Obywatelstwo mia-
sta umo liwia o korzystanie z szeregu uprawnie , w tym: 
pe nienie funkcji publicznych oraz wykonywanie niektórych, 
zastrze onych zawodów. Niekiedy jednak obywatele opusz-
czali miasto. Je li wyjazd z miasta by  d u szy ni  rok i dzie
nast powa a utrata obywatelstwa.

Liczne wojny prowadzone przez Rzeczypospolit , nie 
omin y równie  Tczewa. Odbi y one istotne pi tno na 
strukturze urbanistycznej miasta. Plan Tczewa i jego obwa-
rowa  wraz z obozem króla Gustawa Adolfa, rycina przed-
stawiaj ca panoram  miasta, autorstwa sekretarza poselstwa 
holenderskiego Abrahama Boota, z okresu wojen polsko-
szwedzkich oraz plan fortyfikacji miasta z okresu wojen na-
poleo skich bardzo dobrze potwierdzaj  powy sz  tez .

Innymi znacz cymi dla Tczewa dokumentami s  m.in. 
XIX-wieczny odpis przywileju króla Jana III Sobieskiego 
dla Bractwa Kurkowego w Tczewie, ksi ga obywatelska 
z lat 1770-1853, pierwszy wpis do ksi gi ma e stw Urz du

Stanu Cywilnego w Tczewie z 27 pa dziernika 1874 roku 
oraz plan dworca i linii kolejowej w Tczewie z 1896 roku, 
a tak e pismo do Wojewody Gda skiego z pro b  o zatwier-
dzenie Gryfa jako herbu miasta z 1947 roku.

Jednak wystawa to nie tylko donios e dokumenty, znaj-
dziemy na niej tak e takie ciekawostki jak: propozycja us ug
tczewskiego chirurga i balwierza dla obj tego zaraz  Gda ska
z 1709 roku, czy meldunek agenta emigracyjnego do policji 
tczewskiej w sprawie emigrantów z Tczewa udaj cych si
do Ameryki Pó nocnej w 1906 roku. Innymi interesuj cymi
eksponatami s  prospekty kafelków ceramicznych do a ni
miejskiej z 1920 roku, list pochwalny Towarzystwa Mi o ni-
ków Miasta Tczewa za efektown  dekoracj  okna domowego 
z 1938 roku i reklama domu konfekcyjnego S. Hirschwelda ob-
wieszczaj ca, i  w tym sklepie konfekcja jest jak powszechnie 
wiadomo, co do jako ci i formy wzorowa i nieprze cigni ta.

Ale na samych archiwaliach wystawa si  nie ko czy. B -
dzie mo na równie  przyjrze  si  narz dziom bez których 
dokumenty nie mog y by powsta  i zosta  zarejestrowane 
– piórom i ka amarzom, redniowiecznemu skryptorium, 
maszynom do pisania, aparatom fotograficznym oraz mikro-
filmom. Zwiedzaj cy dowiedz  si  tak e, jak przechowuje 
si  i dba o tak cenne dokumenty. Zaprezentowany zostanie 
równie  film przedstawiaj cy prac  w Archiwum Pa stwo-
wym w Gda sku i jego zasoby oraz wywiad z jego dyrekto-
rem Piotrem Wierzbickim. 

Wystawie towarzyszy tak e publikacja „750 lat Tczewa 
w archiwaliach” pod redakcj  Lidii Potykanowicz-Sudy, 
która zawiera informacje o najciekawszych dokumentach 
umieszczonych na ekspozycji oraz ukazuje histori  Tczewa 
przez pryzmat zgromadzonych archiwaliów. 

Ekspozycja prezentuje ca e spektrum dokumentów z ró -
nych epok, od pergaminowych r kopisów przez ksi gi i ulotki 
na fotografii i mikrofilmach ko cz c. Znajdziemy na niej re-
dniowieczne dokumenty pisane gotyckim pismem, potwierdzo-
ne woskowymi piecz ciami i pi knie kaligrafowane ksi ki,
jak cho by ksi ga pami tkowa siodlarzy (1608-1840), a tak e
pisma urz dowe kre lone prostym, odr cznym pismem i ma-
szynopisy. Interesuj ca jest tak e szeroka rozpi to  tematów 
– pisma urz dowe, rejestry dochodów, korespondencja mi dzy
miastami, akta gruntowe, odezwy przedwyborcze, og oszenia,
rozkazy, sprawozdania i reklamy. 

Znaczenie wystawionych archiwaliów jest ogromne, 
szczególnie je li mówimy o tych najstarszych, poniewa  wi k-
szo  dokumentów gromadzonych przez lata przez archiwum 
w Tczewie zosta o zniszczone. Te zachowane stanowi  nama-
calne wiadectwo historii i pokazuj ycie codzienne miesz-
ka ców oraz ich problemy polityczne i ekonomiczne, z któ-
rymi musieli si  zmaga . Wnosz  wi c wiele interesuj cych
szczegó ów do historii miasta, przez co pozwalaj  przybli y
ycie ludzi, którzy mieszkali w tym miejscu wieki temu. 

Dzi ki tym dokumentom Tczew doskonale broni si
przed opini  ma ego, niewa nego miasta. Zgromadzone na 
wystawie archiwalia s  dowodem na to, e istotne dla dzie-
jów Polski wydarzenia historyczne mia y ogromny wp yw
na losy mieszka ców Tczewa i okolicznych miejscowo ci,
w tym tak e Gda ska, z którym Tczew jest nierozerwalnie 
z czony. Trzeba tak e podkre li , i  to obywatele miasta, 
zw aszcza jednostki wybitne, mia y niema y wp yw na 
kszta towanie historii ca ego kraju. 

Wystawa „750 lat Tczewa w archiwaliach” powstawa a
przez kilka miesi cy pod czujnym okiem dyrektor Fabryki 
Sztuk – Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej 
Wis y w Tczewie oraz Józefa M. Zió kowskiego – komisa-
rza ekspozycji, przy wspó pracy z Archiwum Pa stwowym
w Gda sku i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz po-
mocy pracowników CWRDW.



Krystyna Gierszewska, Dawne smaki Kociewia, Wydawnictwo 
„Bernardinum” 2010, form. 17 x 24 cm, s. 224, opr. twarda, il. 

Zdzis aw Ja kowiak 1949-2000. wiadectwo wiary i mi o ci do Ojczy-
zny, praca zbior. pod red. Jana Kulasa”, Pelplin 2010, form. 15 x 21 cm, 
s. 188, il., opr. twarda.

Dziesi ta rocznica mierci Zdzis awa Ja kowiaka jest oka-
zj  do uczczenia pami ci tego znamienitego rodaka, Honorowe-
go Obywatela Miasta Tczewa i dobrego cz owieka. Czynimy to 
wydaj c okoliczno ciow  publikacj  pt. „Zdzis aw Jaskowiak 
1949-2000. wiadectwo wiary i mi o ci Ojczyzny”. Sk adaj
si  na t  ksi k  kalendarium ycia, przeprowadzone rozmowy, 
wspomnienia wielu przyjació  i wspó pracowników Zdzis awa
Ja kowiaka oraz publikacje i wypowiedzi prasowe, jakie ukaza-
y si  po jego mierci na amach „Gazety Tczewskiej”.

W zako czeniu tego wst pu s owa podzi kowania kieruje-
my do wszystkich, którzy odpowiedzieli na apel pomys odaw-
ców publikacji i nades ali swoje refleksje dotycz ce znajomo ci
ze Zdzis awem Ja kowiakiem. Fakt, e a  50 osób z o y o swo-
je relacje i wspomnienia – najlepiej wiadczy o jego wybitnej 
indywidualno ci i donios ym znaczeniu spo ecznym. Pragnie-
my podkre li , e Zdzis aw Ja kowiak, jak ma o kto, mia  ten 
szczególny i wyj tkowy dar godzenia i czenia ró nych rodo-
wisk spo ecznych.

S owa podzi kowania za wspó prac  na etapie technicznego 
powstawania tej ksi ki kierujemy do Pana Grzegorza Radtke.

Za dostarczony materia  fotograficzny dotycz cy ycia
i dzia alno ci publicznej Zdzis awa Ja kowiaka dzi kujemy
w tym miejscu Stanis awowi Zaczy skiemu, Józefowi Zió -
kowskiemu, W odzimierzowi Mroczkowskiemu, a przede 
wszystkim Kazimierze Ja kowiak oraz Wies awie i Zdzis awo-
wi Makowskim.

W imieniu wszystkich Czytelników – za trud wydania tej 
ksi ki – sk adamy podzi kowanie Wydawnictwu „Bernardi-
num” w Pelplinie.

Jan Kulas
Kazimierz Ickiewicz

Adam Chy a

specja y w niezmienny sposób przygoto wuje si  równie  dzi ,
a surowce pozyskuje si  g ównie z w asnej hodowli, z przydo-
mowych ogrodów i sadów oraz od rodzimych producentów.
Ciekawym urozmaiceniem publikacji s kulinarne aneg-
doty o jedzeniu, potrawach i sto owaniu znanych postaci 
z Kociewia – mi o ników tradycyjnej kuchni kociewskiej. 
Stanowi  one znakomit  atrakcj  tej publikacji i s  ro dzajem 
przerywnika w g szczu receptur kulinarnych.

Warto ciowym uzupe nieniem jest minis ownik kociew-
ski dawnych nazw przedmiotów kuchennych, np. durszlak, 
grapa, teptuch, u ywanych przez naszych przodków, spisa-
ny mi dzy innymi w oparciu o Popularny s ownik kociewski
pod redakcj  profesor Marii Paj kowskiej-Kensik.

Ciekawostk  kulinarn  jest zamieszczony w rozdziale Cia-
sta, ciasteczka, torty i desery przepis na bómbómy z dekla, któ-
re og oszone zosta y hitem Sympozjum kulinarnego – O je ciu
na Kociewiu – imprezy realizowanej przez Stowarzyszenie
Kociewskie Forum Kobiet w ramach obchodów IV Kongresu 
Kociewskiego w Subkowach dnia 16 pa dziernika 2010 roku.

W ksi ce znajduje si  równie  najciekawsza praca kon-
kursu literackiego pt. Opisz, jak twoja babcia przygotowy-
wa a obiad niedzielny, przeprowadzo nego w ramach tego 
sympozjum (zob. s. 213).

Kieruj  wyrazy podzi kowania za pomoc w przygo-
towaniu tej publikacji najbli szej rodzinie, a szczególnie 
m owi Stanis awowi, który rozsmakowa  si  w specja ach
kociewskiej kuchni.

Mam nadziej , e tym wst pem zach ci am Pa stwa do 
spróbowania swoich si  w przygotowywaniu tradycyjnych 
potraw i wypieków we w asnych domach. Z tym prze wiad-
czeniem zapraszam do lektury, a potem do kuchni, i ycz
powodzenia oraz smacznego.
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OD PREHISTORII DO REDNIOWIECZA

Ko czy si  Rok Kongresowy 2010. S  w ród nas 
regionalistów tacy, którzy ju  po raz czwarty 
prze ywaj  szczyt spotka , obrad. W yciorysie

15 lat dzia a  to ju  sporo. Du o nadziei, troch  rozcza-
rowa . Ci gle udaje mi si  „by  ponad” (tzn. nie zwa a ,
udawa , e ogólnie jest w porz dku) i dlatego drobne in-
trygi, lekcewa enie dokona , pomniejszanie zas ug itp. 
– pomijam, zatrzymuj c si  z rado ci  przy okaza ym ju
dziele bliskich mi Regionalistów. Ich szeregi rosn . Do-
chodz  m odzi, g ównie humani ci i w tym widz  nadzie-
j . Przyk ady? Prosz  bardzo. Z powiatu starogardzkiego: 
Patrycja Hamerska, Dorota Piechowska, Magdalena Po-
zorska. Z powiatu tczewskiego: Micha  Kargul, Krzysztof 
Korda. Na po udniowym Kociewiu mamy niepospolitych 
nauczycieli od przedszkoli po uniwersytet, m.in. Sylwia 
Kukli ska, Ma gorzata Po omska, Anna ucarz, Joanna 
Biniecka, Sabina Janiszewska, Katarzyna Rediger, Ewa 
Stepnowska. Mamy wzorcowe w zakresie edukacji szko-
y, np. SP w Przysiersku, w Warlubiu, Grucznie, SP nr 7 

w wieciu... Dobre wie ci dochodz  z Gródka, Drzyci-
mia, bo znalaz y si  tam nauczycielki, które czuj  spraw
i umiej  przekona  do niej innych (najpierw dyrekcj ).
Edukacja regionalna na wszystkich poziomach powinna 
by  przyjemnym obowi zkiem..

Na kolejnych kongresach wida  jej efekty. wiecie
nad Wis  po raz drugi zobowi za o si  przygotowa  dla 
reszty Kociewia w a nie edukacj  regionaln  – jej blaski 
i cienie. Zamiast tylko narzeka , e ko cz  si  obowi z-
kowe cie ki (g ównie – Dziedzictwo Kulturowe – edu-
kacja regionalna), trzeba konstruktywnie podej  do 
wdra anej obecnie. Podstawy upowa niaj ce do wzbo-
gacenia wiedzy i ci g ej troski o przestrze  najbardziej 
oswojon , czyli tzw. ma  ojczyzn . Grunt przygotowali 

Zaduszki
Kociewskie

Wdniu 13 listopada br. w Starogardzkim Centrum 
Kultury odby y si  Zaduszki Kociewskie. Ich 
organizatorami byli: Muzeum Ziemi Kociew-

skiej w Starogardzie Gda skim, Studenckie Ko o Naukowe 
„Mozaika” i Starogardzkie Centrum Kultury. Patronat hono-
rowy nad imprez  obj  Senator RP Andrzej Grzyb.

W tym roku osoby prowadz ce – Paulina Beling i Ja-
cek Hodu  – rozpocz li wspominanie od recytacji wiersza 
Wis awy Szymborskiej „O mierci bez przesady”. W nastrój 
wspominania znakomicie wprowadzi  licznie obecnych reci-
tal barda Zbigniewa Flisikowskiego. 

S owo wst pne wyg osi  Senator RP Andrzej Grzyb. Na-
st pnie g os zabra  dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej, 
Andrzej B a y ski, wspominaj c Bogdana Faltynowskiego, 
jednego z zas u onych dyrektorów tego muzeum. Miros a-
wa Möller wspomina a posta  i dzie o Jana Szulca, muzyka 
i choreografa. Druh przewodnik Wojciech Mokwa, zast pca
komendanta starogardzkiego hufca ZHP, przywo a  posta
rozstrzelanego w 1939 roku 19-letniego druha Józefa Wik-
tora Grzybka. Patrycja Hamerska przypomnia a zebranym 
dzie o artysty-malarza, propagatora regionu kociewskiego, 
Jana Wa aszewskiego. Miros aw Begger wspomina  zmar-
ych kociewskich olimpijczyków. Prowadz cy, Jacek Hodu

odczyta  przygotowane przez Józefa Olszynk  wspomnienie 
Micha a Faryseja, twórcy Galerii A w SCK. Na zako czenie
Tych, Którzy Odeszli uczczono minut  ciszy.

Tegoroczne Zaduszki Kociewskie to III edycja tej for-
my wspominania zmar ych, zas u onych dla regionu Ko-
ciewiaków. Powstaje wa na i warta kontynuacji tradycja. 
Albowiem nasza to samo , wiadomo  jest w du ej mie-
rze kszta towana przez pami  o Naszych Zmar ych – ich 
losach, dziele i dokonaniach.

Prawd  g osi Poetka, nawi zuj c do s ów Horacego non
omnis moriar z wiersza do Melpomeny:

Nie ma takiego ycia,
które by cho  przez chwil
nie by o nie miertelne.

Unie miertelniamy Naszych Zmar ych przez pami
o Nich – sprawiaj c jednocze nie, e jeste my wiadomi
swoich korzeni.

P.H.

Imprez  u wietni  recital 
Zbigniewa Flisikowskiego

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

IV Kongres 
Kociewski

w wieciu nad Wis

Wszystko, co kociewskie jest dla mnie wa -
ne i bliskie – w t  parafraz  powtarzanego 
zdania powinnam wpisa  u ci lenie – wszyst-
ko co dobre na Kociewiu... Inicjatywa, cie-
kawe inspiracje i potem wielki trud organi-
zacyjny podczas przygotowywania kolejnych 
kongresów jest ogólnie wielkim dobrem.
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dawni dzia acze, nauczyciele, twórcy. Wystarczy zajrze
do Bedekera Kociewskiego Romana Landowskiego, na 
bie co czyta  i gromadzi  w ka dej szkolnej bibliotece 
Kociewski Magazyn Regionalny, by znale steck do
wiedzy. Pi miennictwo po wi cone regionowi (historii, 
tradycji, literatury) jest ju  ca kiem spore. Wspó cze-
nie pomóc mo e Internet. Jak si  ma Kociewie? – takie 

pytanie postawi  nam senator Andrzej Grzyb i w odpo-
wiedzi wyliczy  wiele miejsc, form popularyzacji. Ci g
dalszy trzeba dopisywa . W kolejnych numerach KMR
s  przyk ady. Z du  przyjemno ci  uczestniczy am
w tym roku w kongresowych spotkaniach, konferen-
cjach, sympozjach – w Pelplinie, Gniewie, Skórczu, 
Subkowach, Czarnej Wodzie i oczywi cie podczas 
szczytu – w Tczewie, Starogardzie Gda skim, wie-
ciu. Po udniowe Kociewie to ziemia, za któr  czuj  si
szczególnie odpowiedzialna.

Rok Kongresowy zacz li my od promocji Popularne-
go S ownika Kociewskiego, co by o dla mnie niezwyk ym
wi tem. Obecno  nie tylko nauczycieli – regionalistów, 

przyjació , rodziny, ale i w adzy samorz dowej, prasy, 
radia, telewizji – kolejny raz utwierdzi a mnie w przeko-
naniu, e to wszystko ma sens i e trzeba nadal opisywa
to, co swojskie i godne upami tnienia.

Innego typu imprez  by  Jarmark Kociewski zorgani-
zowany efektownie przez O rodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w wieciu z du ym zaanga owaniem koordyna-
tora, czyli Bo en  Ronowsk . Na wieckim rynku mo na
by o posmakowa  regionalnych potraw, kupi  wytwory 
sztuki ludowej, podziwia  wyst py artystyczne. Ogólnie 
impreza kolorowa, weso a i bardzo udana, dobrze promu-
j ca region. 

Dwudniowy Festiwal Smaku w Grucznie od lat na 
bardzo szerok  skal  promuje Kociewie. W tym roku 
bardziej zadbano, by nie zabrak o regionalnych wydaw-
nictw, by w barwach imprezy znalaz y si  kociewskie 
stroje i wyst py. Kilka tysi cy (zdaniem obserwatorów 
– nawet kilkana cie) uczestników skuszonych regional-
nymi smakami (m.in. miody, nalewki, g sina) poznaje, e
Kociewie to bogata w tradycj  i godna poznania kraina... 
Regionalistów ciesz  kolejne ksi ki A. Grzyba dotycz -
ce w a nie je cia.

W przegl dzie imprez kongresowych warto zauwa y
spotkanie autorskie zorganizowane w wieciu przez bi-
bliotek . W Miejskiej Bibliotece odby  si  bardzo mi y
wieczór z Andrzejem Grzybem. Przy okazji wystawa 
jego ksi ek oraz publikacji, w których obecny jest obraz 
miasta i okolic – pokaza y, e jest co poznawa , prze y-
wa  i trzeba to robi .

Natomiast w Bibliotece Pedagogicznej zorganizowa-
no spotkanie z ks. Franciszkiem Kameckim – niezwy-

k ym poet , cz sto obecnym na regionalnych imprezach. 
Ksi dz F. Kamecki organizuje te  w Grucznie – Biesiady 
Regionalne. W jego tekstach (felietony, formy poetyckie) 
trzeba zauwa y  obecno  Borów Tucholskich wnikaj -
cych w Kociewie.

Wracaj c do IV Kongresu Kociewskiego, mo na po-
chwali  si  pa dziernikow  konferencj  w wieciu. Obec-
ni byli wiceprezydenci Starogardu Gda skiego i Tczewa, 
pose  Jan Kulas oraz senator Andrzej Grzyb. Kolejny raz 
aprobat  dla idei regionalnych potwierdzili – burmistrz 

wiecia, przewodnicz cy Rady Miejskiej, wicestarosta. 
Zawsze cieszy mnie obecno  przedstawicieli instytucji 
i stowarzysze  spoza powiatu wieckiego.

Patronat naukowy nad konferencj  sprawowa  Uni-
wersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, cho  re-
feraty wyg aszali te  przedstawiciele innych pó nocnych
uczelni – Akademii Pomorskiej w S upsku, Uniwersytetu 
Gda skiego, Wy szej Szko y Gospodarki z Bydgoszczy. 

W cz ci plenarnej IV Kongresu Kociewskiego prof. 
dr hab. J. K ci ska-Kaczmarek przedstawi a zas ugi wy-
branych postaci zwi zanych z Kociewiem; dr I. Pieróg 
zatrzyma  si  przy F. Ceynowie, który m.in. w wieciu
wydawa  swoje prace, na Ziemi Kociewskiej dzia a
i pozosta . Du e zainteresowanie wzbudzi  referat prof. 
dr hab. M. Czachorowskiej o nazwach kociewskich miej-
scowo ci. Szczególnie bliski wiecianom musi by  nade-
s any przez dr A. Lewi sk  referat o niezwyk ym „Ele-
mentarzu” F. Miernickiego ze wiecia.

W konferencji Gwara jako element to samo ci kultu-
rowej z powodzeniem wyst pili doktoranci – E. Glugla, 
A. ucarz, K. Ko atka, K. Sturmowska, D. Sturmowski. 
Referaty przypomnia y, e wpisane w Pomorze Kociewie 
ma ciekawych s siadów. Ci gle jest co bada  i o tym pi-
sa . Du e fragmenty wyst pie  warto b dzie w KMR pu-
blikowa , nim uka  si  w pokongresowej ksi dze.

Równolegle do konferencji j zykoznawczej toczy y
si  obrady po wi cone edukacji regionalnej. Ich omówie-
nie pozostawiam nauczycielom. W tym miejscu chcia a-
bym tylko podkre li , e wspó praca z wieloma uk ada si
buduj co i oby trwa a. Wa ne jest równie  du e wspar-
cie i ogólna przychylno  kierownika O rodka O wiaty
i Wychowania w wieciu.

Poetyckim zako czeniem Roku Kongresowego 
w wieciu by  Konkurs Recytatorski – Poeci z Kocie-
wia przygotowany przez tutejsze Szko y Katolickie im. 
ks. dra Bernarda Sychty. W listopadowym nastroju prze-
ywali my teksty Z. Bukowskiego, A. Grzyba, ks. F. Ka-

meckiego i R. Landowskiego. 
Mam nadziej , e w czasie pokongresowym nie za-

braknie okazji do regionalnego wi towania w ró nych
miejscach naszego regionu…



W Sali Starostwa rozpocz a si
cz  plenarna

Przedszkolaki z Gruczna

Jerzy Kramaszewski, 
koszykarz z Gruczna

Go cie Kongresu

Szko y Podstawowe 
prezentowa y
„Kociewie dawniej”



Edukacja regionalna
przyku a uwag  go ci

Spotkanie w Gimnazjum im. Ziemi wieckiej

wieckie Gzuby umilaj  biesiad

 Burmistrz wiecia w ród regionalistów

Na deser wyst pi  zespó  „Burczybas” z Gniewu

Wszystkie fot. Rudolf StybarWszystkie fot. Rudolf Stybar
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Wa n  cz ci  IV Kongresu Kociewskiego zorga-
nizowanego 9 pa dziernika 2010 roku w wie-
ciu by a wizyta zaproszonych go ci w Gimna-

zjum nr 1 im. Ziemi wieckiej w wieciu. Zainteresowani 
mieli okazj  wys ucha  kilku wyst pie  prelegentów zwi -
zanych z edukacj  regionaln  na Kociewiu. 

Równolegle w czterech klasach lekcyjnych nauczyciele 
wspólnie z uczniami przedszkoli, szkó  podstawowych, gim-
nazjów i szkó  ponadgimnazjalnych prezentowali osi gni -
cia w zakresie edukacji regionalnej prowadzonej w Gminie 

wiecie. Wszyscy mieli okazj  zobaczy  pi kne kolorowe 
wyst py przedszkolaków, które jak zawsze zachwyci y wi-
dzów autentyczno ci  i spontaniczno ci .

Du ym zainteresowaniem cieszy a si  równie  insceni-
zacja i ta ce zespo u ze Szko y Podstawowej nr 7 w wieciu
„ wieckie Gzuby” prowadzonym przez Ma gorzat  Po omsk .
T em ca o ci by a autentyczna sceneria izby kociewskiej. Do-
datkow  atrakcj  przygotowan  dla go ci by  chleb ze smalcem 
i znakomita, pyszna dro d ówka, któr  wszyscy si  zajadali.

Poza tym zaprezentowano wystaw  prac techniczno-
malarskich, wystaw  zdj  przygotowanych w ramach ko a
fotograficznego „ wiecie na widokówce”, której opiekunem 
jest Wies aw Fr ckiewicz. Wszystkie te dzia ania zach caj
uczniów do dalszego dbania o kultur  i rodowisko nasze-
go Kociewia tym bardziej, e gimnazjum nosi imi  „Ziemi 

wieckiej” – to równie  zobowi zuje.
Nast pnymi uczestnikami prezentacji prac gimnazjalistów 

na rzecz regionalizmu by y uczennice Gimnazjum Katolickie-
go im. Bernarda Sychty w wieciu pod opiek  Joanny Biniec-
kiej, które przedstawi y prac  swojej szko y w tym zakresie.

T em wyst pie  i prezentacji by y prace plastyczne 
gimnazjalistów z Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów 
w wieciu dotycz ce miasta wiecia.

Ciekawe regionalne ekspozycje by y równie  zaprezen-
towane przez uczniów szkó  ponadgimnazjalnych, I Liceum 
Ogólnokszta c ce im. F. Ceynowy, Zespó  Szkó  Ponadgim-
nazjalnych w wieciu oraz przez Katolickie Liceum Ogól-
nokszta c ce im. B. Sychty w wieciu. Wida  jak bardzo 

SABINA JANISZEWSKA
KATARZYNA REDIGER

Jak to u nas na Kociewiu bywa…

Gimnazja reprezentowa y swoje prace w kolejnej sali, 
gimnazjali ci klas drugich i trzecich pod kierunkiem na-
uczyciela geografii, Katarzyny Rediger przedstawili cie-
kaw  prezentacj  multimedialn  pt. „Kociewie w czte-
rech porach roku”. Uczennice gimnazjum, Agata Jasiek 
i Agnieszka Jarosz, w autentycznych kociewskich strojach 
prezentowa y prac  na rzecz regionalizmu. Wa nym ele-
mentem pracy ko a regionalnego jest systematyczne doku-
mentowanie dzia alno ci w kronice regionalnej, któr  od 
trzech lat prowadz  uczniowie na zaj ciach ko a regional-
no-geograficznego. Kronika upami tnia m.in. osi gni cia
w konkursach recytatorskich „Proza i Poezja Kociewska” 
oraz liczne wycieczki organizowane w celu poznania ma ej
ojczyzny.

wa na jest edukacja regionalna na wszystkich etapach edu-
kacyjnych w naszym regionie, na Kociewiu.

Kolejn  atrakcj  by o przygotowanie przez organizato-
rów IV Kongresu Kociewskiego biesiady regionalnej, na 
której wszyscy uczestnicy mieli okazj  spróbowa  smacz-
nych potraw, m.in. pieczonej kaczki i gotowanej szynki. 
A dla ducha gra  i piewa  zespó  „ wieckie Gzuby” i zespó
„Burczybas” z Gniewa.

Kongres Kociewski da  mo liwo ci pokazania, w jaki 
sposób uczniowie poznaj  kultur  i tradycje swojego regio-
nu, jakie prace przygotowuj  w ramach zaj  pozalekcyj-
nych oraz w jaki sposób instytucje, urz dy, stowarzyszenia 
dok adaj  wszelkich stara , aby edukacja regionalna nie 
by a tylko martwym zapisem w programach edukacyjnych.

wieckie Gzuby w ca ej okaza o ci
Fot. Rudolf Stybar

WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO
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pradzieje kociewia

ANDRZEJ W DZIK

23. Jeszcze raz o owcach reniferów
...Dawno temu wiat by  pusty i ja owy. Na po udniu istnia a kraina ognia, za  na pó nocy

– spowita chmurami kraina lodu, sk d wyp ywa o dwana cie lodowych rzek...
M czyzna siedz cy na skraju wysoczyzny zarzuci  na ramiona okrycie ze skóry renifera. Spo-

gl da  na zachód, gdzie otoczone czerwon un  s o ce kry o si  powoli za pagórkami. Poni ej
wysoczyzny, w dolinie p yn  szeroki strumie , który na wschód od obozowiska wp ywa  do wiel-
kiej rzeki. Wielka rzeka od niepami tnych czasów wytycza a drog , któr  z po udnia na pó noc
w drowa y stada reniferów. Renifery to wielki dar dla ludzi, a wszystkie grupy my liwych yj ce
w rejonie trzech rzek pod a y za nimi, zazdro nie strzeg c znajduj cych si  na szlaku brodów, 
gdzie mo na by o urz dza  skuteczne zasadzki na zwierzyn .

My liwy mocniej nasun  kaptur na g ow , chroni c si  przed chmarami komarów, które 
u schy ku lata dawa y si  jeszcze mocno we znaki zwierz tom i ludziom. Nied ugo powinny poja-
wi  si  wracaj ce na po udnie renifery. Na my l o tym, przesun  d oni  po ja owcowym uku.
Tak, nadchodzi czas wielkich owów i dostatku dla grupy obozuj cej nad jeziorem.

Wyj  z niewielkiego woreczka gar  krzemiennych wiórów, po yskuj cych w promieniach 
zachodz cego s o ca. Dobre na groty strza  – pomy la , a te trzy wi ksze b d  idealne na nowe 
wk adki do no y...

Rozpoczynaj c w 2005 
roku cykl „Pradzieje 
Kociewia”, publikowa-

ny na amach KMR, napisa em
mi dzy innymi o ladach pierw-
szych ludzi, którzy w okresie 
paleolitu schy kowego przybyli 
w okolic  dzisiejszej miejscowo-
ci liwiny (pow. Tczew). Wyra-

zi em wówczas nadziej , i  dal-
sze badania, b d  przypadkowe 
odkrycia wp yn  na pog bienie
wiedzy o prehistorycznych my-
liwych, bytuj cych 11 tys. lat 

temu na obszarze Kociewia.
W ci gu minionych pi ciu

lat, mia em okazj  zapoznania 
si  z kolejnymi, niezwykle inte-
resuj cymi znaleziskami z rejonu 

liwin, które w du ej mierze po-
g biaj  wiedz  dotycz c  grup 
my liwych, którzy w paleolicie 
schy kowym egzystowali w oko-
licy Tczewa.

S  to dwa krzemienne rdze-
nie – to znaczy, odpowiednio 

przygotowane bry ki krzemienia, z których odbijano d u-
gie, cienkie od upki o ostrych kraw dziach, nazywane 
popularnie wiórami (Ryc. 1). Wióry z kolei stanowi y po-

dany materia  u ywany do produkcji niektórych typów 
skrobaczy, drapaczy, grotów strza , a przede wszystkim 
no y. Oprócz rdzeni znaleziono narz dzie wielofunkcyj-
ne o cechach drapacza i no yka lub skrobacza.

Przybli aj c rdzenie ze 
liwin warto zwróci  uwag

na ich kszta t. S  to miano-
wicie tak zwane formy dwu-
pi towe, charakterystyczne 
dla kr gu kultury widerskiej,
którego przedstawiciele 
w IX tys. p.n.e bytowali na 
ziemiach dzisiejszej Polski. 
Tak zwane dwie pi ty to po 
prostu dwie p aszczyzny, 
w które uderzano, by uzyska
wióry od upywane ze wspól-
nej powierzchni. (Ryc. 2).

Pierwszy z rdzeni (Fot.
1 a, b) posiada oczywi cie
dwie p aszczyzny uderze
oraz wyra nie zaznaczon
powierzchni , z której wióry 

Ryc. 1 
Wiór krzemienny

Ryc. 2
Rdze  dwupi towy



Fot. 1 a, b
Krzemienny rdze  dwupi towy.

liwiny, pow. Tczew
(Skala 1:1)

Fot. 2 a, b
Krzemienny rdze  dwupi towy.

liwiny, pow. Tczew
(Skala 1:1)

Fot. 3
Repliki no y i skrobaczy.

(Skala 1:1)

Fot. 4 a, b
Narz dzie wielofunkcyjne.

liwiny, pow. Tczew
(Skala 1:1)

a a

a b

b b

Wszystkie fot. Rafa  Rzeczkowski
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od upywano. Mocno zredukowane pi ty wiadcz  nie-
zbicie o szanowaniu dobrego surowca przez ówczesnych 
ludzi, swoistym wyzyskiwaniu odpowiedniego krzemienia 
prawie do ko ca. Jest to zreszt  charakterystyczne zjawi-
sko na Pomorzu, które na p aszczy nie wytwórczo ci krze-
mieniarskiej mo na uchwyci , praktycznie w ci gu trwania 
ca ej epoki kamienia. Omawiane zjawisko spowodowane 
by o z utrudnionym dost pem do krzemienia dobrej jako-
ci, poniewa  krzemie  ba tycki i pomorski, wyst puj ce na 

Pomorzu, spotykane s  z regu y w postaci niezbyt du ych
bry , a w wypadku wi kszych konkrecji, zawieraj  du e
domieszki czertu oraz wszelkiego rodzaju wtr tów wapien-
nych. Dodatkowo, cz st  cech  krzemieni wyst puj cych
na Pomorzu s  wewn trzne sp kania i zwietrza e warstwy 
powierzchniowe. Omawiany rdze , ze wzgl du na wymiary 
(5,5 x 3 cm) oraz znaczn  redukcj  pi t, jest w a ciwie
odpadem produkcyjnym. Ówczesny wytwórca wyko-
rzysta  w tym przypadku bry  krzemienia ba tyckiego
(nie wiadomo jaka by a jej pierwotna wielko ) o dobrej 
upliwo ci, nie pop kan , pokryt  popielat  cienk  wa-

pienn  kor  zachowan  w tylnej cz ci rdzenia. Mimo, 
e jest to „tylko” odpad, to znalezisko ma kapitalne zna-

czenie, gdy  pozwala prze ledzi  technik  uzyskiwania 
pó surowca przez ludzi yj cych na Kociewiu w tak od-
leg ych czasach. Istotne s  w tym wypadku widoczne na 
rdzeniu negatywy, czyli lady po odbitych w ko cowej
fazie produkcji wiórach. W przypadku tego egzemplarza 
by o ich: sze  odbitych z górnej i dwa z dolnej pi ty, 
o d ugo ciach odpowiednio: 3,5; 2; 2,5; 2,8; 2,5; 2 cm oraz 
3 i 3,5 cm.

Drugi z rdzeni (Fot. 2 a, b) to tak e typ rdzenia 
dwupi trowego o wymiarach 5,5 x 3,5 cm z wyra nymi
pi tami schodz cymi ku sobie w tylnej cz ci rdzenia. 
Uderzaj cy jest fakt bardzo starannego przygotowania 
kraw dzi, przez mikroodbicia i cieranie. Zapobiega o to 
kruszeniu i stanowi o mocny punkt oparcia dla po red-
nika, b d  uderzenia bezpo redniego mi kkim, kamien-
nym t uczkiem. Zachowane na rdzeniu negatywy wska-
zuj , i  w ko cowej fazie odbito z niego: dwa wióry 
z górnej cz ci o d ugo ci 3 i 3,5 cm, uderzaj c nato-
miast w przeciwleg  pi t  uzyskano cztery wióry: dwa 
bardzo krótkie o d ugo ci: 1,5 i 1 cm, które w a ciwie
mo na zaliczy  do wytworów nieudanych oraz dwa 
kolejne, które by y ju  znacznie lepsze, o d ugo ci 3,5 
i 5,5 cm. Rodzaj u ytego surowca, co ciekawe niemal 
identyczny jak w przypadku wcze niej opisywanego 
rdzenia – czarny krzemie  ba tycki o charakterystycznej 
cienkiej popielatej korze.

Cz owiek yj cy w realiach paleolitu schy kowego
zamierza  uzyskiwa  z obrabianego krzemienia, oprócz 

wszelkiego rodzaju owalnych lub pod u nych od upków, 
równie , jak ju  wcze niej zasygnalizowa em, wióry 
czyli smuk e d ugie od upki o niezwykle ostrych, dwóch 
równoleg ych kraw dziach, z powodzeniem wykorzy-
stywane do produkcji wielu typów narz dzi. Krótko 
przybli aj c, ówczesne narz dzia tworzone na podstawie 
pó surowca wiórowego (Fot. 3), warto zwróci  uwag
na fakt, i  elementy krzemienne stanowi y swego rodza-
ju wk adki umieszczone w szczelinach rogowych b d
drewnianych opraw. Wklejane za pomoc ywicy w ra-
zie zu ycia mog y by atwo wymienione na nowe, co 
znacznie u atwia o naszym przodkom produkcj  okre lo-
nych typów narz dzi.

Wracaj c jeszcze do kwestii rdzeni ze liwin to 
uderzaj cy jest fakt ich wielkiego podobie stwa. Mo -
na nawet przyj , i  s  niemal identyczne, bior c pod 
uwag  szereg cech wspólnych, omawianych zabytków. 
Przygl daj c si  dok adnie rdzeniom, mo na odnie
wra enie, i  po sko czonej pracy zwi zanej z obrób-
k  krzemienia wyrzuci  je ten sam cz owiek. Chocia
nie zosta y znalezione razem to przedstawiona hipoteza 
jest bardzo prawdopodobna, g ówne ze wzgl du na po-
dobn  metod  obróbki rdzeni i niemal identyczne ich 
wymiary.

Kolejny zabytek ze liwin (Fot. 4 a, b) prawdopo-
dobnie równie  mo na czy  z okresem paleolitu schy -
kowego, cho  nie jest to tak oczywiste jak w przypadku 
opisywanych powy ej rdzeni. Wydaje si , e jak ju
wspomnia em na wst pie, mamy w tym przypadku do 
czynienia z narz dziem wielofunkcyjnym, powsta ym
z grubego od upka o wymiarach 3 x 1,7 cm. Krótka kra-
w d  narz dzia to rodzaj agodnie zaznaczonego „dra-
piska” o bardzo delikatnym retuszu. Natomiast d u sza
– 2 cm to typowa kraw d  tn ca lub skrobi ca, przezna-
czona do ci cia jak i obróbki drewna, ko ci lub poro a.
Surowiec to oczywi cie dobrej klasy wyselekcjonowany 
krzemie  ba tycki (czy preferowany przez my liwych
w rejonie dzisiejszych liwin?), czarny pokryty ja niej-
sz  patyn  z wyra nymi bia ymi ogniskami.

 Zaprezentowane nowe znaleziska z okolicy liwin na 
pewno w du ym stopniu poszerzy y dotychczasow  wie-
dz  o spo eczno ciach owców reniferów bytuj cych na 
Kociewiu w tak odleg ych czasach. Szczególnie cenne, i
wiedza ta dotyczy krzemieniarstwa, wa nej p aszczyzny
w sztuce przetrwania ówczesnych ludzi. By  mo e cz-
nie z wcze niej odnalezionymi grotami strza  s ladami
sta ego obozowiska, co by o by niezwykle interesuj ce w 
kontek cie wci  jeszcze ma o zbadanych procesów za-
siedlania Pomorza przez grupy ludzi, po ust pieniu z jego 
obszaru lodowca.

Literatura:
Bordes F.: The Old Stone Age, London 1972.
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Z przykro ci  informujemy Czytelników, 
e nast pi przerwa w kontynuacji 

cyklu Pradzieje Kociewia.
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ANNA GAWRZYJA

St d Do Katynia
c z    II (ostatnia)

We dworze

Oprócz wspomnianej ju  El biety Roc awskiej, we 
dworze pracowa o tak e kilku na sta e zatrudnio-
nych ludzi, mi dzy innymi Jan Gapski. Mieszka

on w jednym z pi ciu domów przeznaczonych dla s u by. 
Jan zajmowa  si  pszczo ami, bieli  drzewka37, by  bedna-
rzem i stangretem, a tak e dogl da wi 38. Przez posiad o
przewijali si  te  pracownicy sezonowi. 

Jak wspomina Maria Danuta: W tych domkach mieszka-
y równie  inne rodziny, m.in. rodzina Jana Chy y, rodzina 

Otlewskich, Czarnych i Gosków (by  mo e nazwisko brzmi 
inaczej). Jan mia  brata lub kuzyna na Gapicy. Na imi
mia  Teofil. Tam ma a Dancia cz sto chodzi a, zw aszcza,
gdy pani Teosiowa upiek a pyszny, czarny chleb. Chleb po 
polaniu g st mietan  i posypaniu sol  smakowa  jej wy-
mienicie. Do dzisiaj pami ta te grube, pyszne pajdy chleba. 

Stefan Gapski by  stró em we dworze. By  bardzo przystojny 
i wszystkie kuzynki Danusi podkochiwa y si  w nim. Pod ko-
niec wojny Rosjanie rozstrzelali go. Józef Gapski pracowa
w winiarni. Bardzo lubi a go dziedziczka. Razem parowali 
kartofle dla wi . Gapscy mieszkali na gruncie, który otrzy-
mali od dziedzica39.

Jak to si  sta o, e ten dom zamieniono na wietlic , to 
nie wiem. Widocznie po mierci Jana nikt z jego rodziny nie 
zosta  w Mirotkach i w adza zabra a ostatni obiekt „obywa-
tela Górskiego”. Ci gle pami tam Jana Chy  i jego zak o-
potanie, gdy dowiedzia  si , e mój brat Franu  znalaz  si
w niewoli w Rosji. Ludzie zbierali w 1939 roku ró ne produk-
ty eby pos a  paczk  do Kozielska. Franciszka zamordowali 
w kwietniu 1940 r. Mój wuj Ks. dr Kamil Kantak opisa  po 
latach dzieje swego krewnego. Wuj Kamil zosta  wys any na 
roboty w kopalni, unikn mierci i pó niej wyjecha  z Rosji 
razem z sierotami polskimi i tak piewaczk  polsk , któ-
ra nazywa a si  Hanka Ordonówna. Wuj dotar  do Bejrutu 
w Libanie. Tam zmar . Wuj Kamil by  bratem drugiego 
wuja40  – w a ciciela maj tku i m yna w Pile ko o Bar o na
– pisa a w 2004 roku Maria Danuta z Górskich do Gra yny
Ko cielnej, obecnej pani dyrektor szko y w Mirotkach.

Dziedzic hodowa  zwykle ponad 90 krów. Pracownicy 
pa li swoje krowy razem z „pa skimi” na kach, a tak e
trzymali je w oborach Jana Wojciecha. W porze obiadowej 
schodzili si  do dworu, by wydoi  krowy. By y te  cielaki 
i dwa buhaje41 rozp odowe. Krowy przyprowadzano m.in. 
z Ko cielnej Jani (ok. 3 km). Na pewno za  nie robili tego 
Merkerowie ze Starej Jani, gdy  byli oni spokrewnieni 
z Kurtiusami (Niemcami), do których niegdy  nale a a ca a
ziemia Górskich. Julian Kurtius sprzeda  ziemi  Janowi 
Wojciechowi i dlatego (za kontakty z Polakami42 rodzina 
odwróci a si  od niego).

Za dworem znajdowa  si  du y ogród, po czony z sa-
dem, gdzie ros y mi dzy innymi drzewa owocowe. Od frontu 

posiad o ci rozci ga  si  park obsadzony lipami, dalej bieg a
aleja kasztanowców i aleja tui, któr  pami taj  nawet wspó -
cze ni mieszka cy. Wiadomo na pewno, e drzewa te ros y
tam jeszcze w 1972 roku, gdy Maria Danuta po raz pierwszy 
po wojnie odwiedzi a Polsk 43. Aleja kasztanowców ci gn -
a si  od szosy do podwórza. Zaraz za drzewami sta a ku nia

i dawny dom Chy ów. Dzi  jest on pozosta o ci  po maj tku
Górskich (obecnie mie ci si  tam wietlica wiejska)44.

Jan Wojciech wstawa  codziennie o tej samej porze. 
W sezonie letnim o 5.00, a zim  o 6.00 godzinie. Wraz 
z zarz dc , panem Lewi skim, obchodzi  ca e gospodar-
stwo i rozmawia  z pracownikami. Z ka dym z nich wita
si  uprzejmie i wspólnie ustalano plan pracy na ca y dzie .
Nast pnie dziedzic Górski i rz dca Lewi ski udawali si  do 
dworu na niadanie. Agnieszka Górska cz sto artowa a,
e jej m  bardziej dba o pracowników i gospodarstwo, ni

o w asn  rodzin . Jan Wojciech cz sto spotyka  si  rów-
nie  z Modrowem – w a cicielem ziemskim, mieszkaj cym
w Boles awowie ko o Skarszew. Razem unowocze niali od-
miany ziemniaków i fasoli. Modrow by  bardzo pomys owy
i posiada  zdolno ci organizatorskie. Maria Danuta pami ta,
e przynajmniej dwa razy odwiedzi  Mirotki45.

W Mirycach mieszka a rodzina pa stwa Szulców 
(Schulzów). Kiedy jednak ma onek pani Szulc zmar , wy-
sz a ona za m  za Szykowskiego. Szykowskiego wspomi-
na si  jako jednego z nielicznych Polaków, mieszkaj cych
w czasie wojny w Mirycach, które by y wsi  niemieck 46.
Franciszek Jan Górski i Aleksander Szulc (pasierb Szykow-
skiego), ucz szczali razem do Gimnazjum Klasycznyego 
w Starogardzie Gda skim. Jako e jednym z przedmio-
tów w szkole by a greka, a Franek nie bardzo radzi  sobie 
z tym przedmiotem, Aleksander cz sto pomaga  mu w nauce 
a zdarza o si , e i sam Jan Wojciech prosi  go o pomoc 
w pisaniu i t umaczeniu pism w tym j zyku. Po maturze 
Aleksander wyjecha  do Poznania, by studiowa  tam medy-
cyn . Po zdobyciu odpowiedniego wykszta cenia powróci
jednak na Kociewie, by w Starogardzie Gda skim rozpocz
prac  w szpitalu Kocborowo47. Podczas wojny pracowa  za
jako lekarz kolejowy48. Jego grób znajduje si  przy du ym
krzy u ustawionym w centrum cmentarza w Bar o nie, tu
obok grobowca Górskich.

Nagle przysz a mier ...

Dziedziczka Agnieszka zmar a 24 marca 1934 roku. 
Wybra a si  na spacer w sk  dró k  wiod c  z za-
budowa  gospodarczych do stacji kolejowej. Po dro-

dze spotka a syna Franka i zamieni a z nim kilka s ów. Kiedy 
dotar a do dworca, zas ab a. Znalaz  j  Franciszek. By a nie-
przytomna. Syn zaniós  j  na stacj . Niestety, Agnieszki nie 
uda o si  uratowa . Jej serce by o zbyt s abe. Tamtego dnia 
zmar a w wieku 52 lat49.
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Wkrótce odszed  tak e Jan Wojciech. Zima 1935 by a
bardzo agodna, zw aszcza grudzie . W dniu pogrzebu dzie-
dzica Jana Wojciecha, wiat jakby zatrzyma  si  w miej-
scu. Dzieci nie posz y do szko y. Odwo ano lekcje, gdy
dziedzic by  postaci  kochan  przez lokaln  spo eczno .
Zawsze dba  o ludzi, a oni z szacunku i oddania, porzu-
cili wszystkie zaj cia by uczestniczy  w uroczysto ciach
pogrzebowych. Dzieci ze szko y pod y y do oddalonego 
o pó  kilometra dworu. Wszystkie smutne, maszerowa y
w skupieniu, by odda  ho d temu, który wydawa  si  by
nie miertelnym. We dworze by o t oczno. Tak wielu ludzi 
przysz o po egna  si  z dziedzicem. Ze dworu procesja 
posz a do ko cio a parafialnego w Bar o nie. Kondukt a-
obny by  podobno tak ogromny, e t um rozci ga  si  na 

kilkaset metrów50.
Za zgromadzonymi szed  smutny pies dziedzica, Wil-

czek. Nie rozumia  powagi sytuacji. Nie wiedzia  dok d za-
bierano jego pana. Czu  jednak, e dzieje si  co  z ego. Msz
odprawia  ks. kanonik Franciszek Jaruszewski z Dobrcza51,
a Wilczek wci  obserwowa  wszystko z daleka. Po zako -
czonych uroczysto ciach pies nie wróci  do domu. Zosta  na 
grobie swojego pana. Tam podobno po kilku dniach zdech
z alu i t sknoty52.

Po mierci ojca, gospodarstwo przej  Franciszek Jan. 
Mimo, e prowadzi  je jeszcze za ycia ojca, ca kowit
swobod  w rz dzeniu otrzyma  dopiero po jego mierci.
Franciszek mia  mas  pomys ów na unowocze nienie go-
spodarstwa. Hodowa  bekony, sia  ogromn  mas  ogórków, 
które pó niej zaprawiano i sprzedawano za granic . Jednak 
g ównym ród em dochodów by  handel z Gda skiem, do 
którego Franciszek nie je dzi  po mierci ojca. Miasto by o
ju  zaj te przez Niemców53.

Inteligencja ros a w si

M ody dziedzic by  ca kiem dobrze wykszta co-
ny. Uko czy  wspomniane ju  gimnazjum kla-
syczne w Starogardzie Gda skim, a nast pnie

poszed  do Wo y skiej Szko y Podchor ych Rezerwy Ar-
tylerii im. Marcina K tskiego. Po powrocie z W odzimierza
w roku 193054 lub 193155, zacz  pomaga  ojcu w prowa-
dzeniu gospodarstwa. Chcia  wdro y  w asne pomys y, do 
których Jan Wojciech d ugo nie móg  si  przekona 56.

W roku 1936 za o y  wraz z przyjació mi – Jankiem 
Boltem i Chyrkiem – zwi zek „Strzelca”57. Panowie uczy-
li m odych jak sta  si o nierzem. Próbowali im równie
u wiadomi , e sytuacja polityczna kraju jest bardzo trudna. 
Opowiadali o Hitlerze i przestrzegali przed widmem wojny. 
Zapatrywania polityczne odziedziczy  Franciszek po ojcu, 
który za sw  dzia alno  polityczn  zosta  w czasie pierw-
szej wojny wiatowej osadzony w wi zieniu w Starogardzie 
Gda skim.

Koniec 1938 roku zapowiada  pocz tek wojny. Niem-
cy byli coraz bardziej bezwzgl dni w swych postulatach 
wzgl dem Polski, a nasz rz d si  nie ugina . Ostatni  noc 
sylwestrow  sp dzon  w Mirotkach uwieczniono na fo-
tografiach. Doskonale prosperuj ce gospodarstwo Fran-
ciszka przynosi o dobre dochody. Sta  go by o na zorga-
nizowanie przyj cia sylwestrowo-noworocznego. Go cie
w szampa skich nastrojach wi towali nadej cie Nowego, 
1939 roku i cho wiadomi zagro enia, nie zdawali sobie 
sprawy z tego, i  kolejne miesi ce a  tak bardzo zmieni
ich ycie.

W czerwcu, na trzy miesi ce przed kampani  wrze nio-
w 58, Franciszek Jan o eni  si  z Wand  Pi sk  z Wysokiej. 

wiadkami na lubie byli doktor Aleksander Schulz i Zofia 
Pi ska. Niestety, ju  w sierpniu Franek otrzyma  powo anie
do wojska i opu ci  Mirotki. Wanda Górska zosta a we dwo-
rze wraz z m odszym bratem Franciszka, Antonim. Nie na 
d ugo jednak. Po wybuchu wojny, we wrze niu 1939 roku, 
Niemcy zaj li ziemie i wszystkie budynki mieszkalne, wte-
dy w a nie Antoni ucieka do dalszej rodziny, a Wanda wy-
prowadza si  do znajomych59.

Wybuch wojny zaskoczy  mieszka ców Mirotek u ko ca
letnich prac gospodarskich. Maria Danuta przebywa a wów-
czas w Warszawie60. Zaniepokojona sytuacj  na Pomorzu, 
wróci a poci giem do domu, wysiadaj c na stacji Sm to-
wo Graniczne i pokonuj c pozosta y odcinek drogi pieszo. 
Obecnie odleg o  mi dzy Sm towem Granicznym a dwo-
rem Górskich wynosi 8 km, jednak na przestrzeni lat zabu-
dowa i infrastruktura drogowa zmieni y wygl d.

Kiedy Maria Danuta przyby a do rodzinnego domu, 
okaza o si , e zosta  on ju  zamieszka y przez Niemców. 
Podobny problem spotka  mieszka ców pobliskich miejsco-
wo ci. Wszyscy w a ciciele ziemscy utracili swe posiad o ci
i w wi kszo ci nigdy ju  ich nie odzyskali. Najpierw ziemie 
zaj li Niemcy, a pó niej socjali ci, którzy przetwarzyli je 
w PGR61. Dzisiaj natomiast, nie ma ju  o co walczy .

Losy Franciszka Jana, od rozpocz cia wojny do dnia 
jego mierci w Katyniu nie s  znane. Wiadomo, e zosta
aresztowany wraz z innymi oficerami i wywieziony do obo-
zu w Kozielsku62 na Smole szczy nie. Po raz ostatni widzia
go tam ksi dz Kamil Kantak, który równie  by  tam wi zio-
ny. Uda o mu si  jednak unikn mierci.

Zbrodnia przeciw inteligencji

Rosjanie najpierw przetrzymywali polsk  inteli-
gencj  w obozach, a potem dokonali masowego 
mordu w lasach w okolicach Katynia. Mówi si

o niemal 22 tys. zamordowanych w Katyniu, Kozielsku, 
Ostaszkowie, Storobielsku i innych nieustalonych dzi
miejscach (wed ug IPN by o to nie mniej ni  21 76863),
jednak liczby te nigdy ju  nie zostan  sprecyzowane. Fran-
ciszek Jan by  jedn  z ofiar pa stwa sowieckiego. Niewin-
n  ofiar  systemu.

Na podstawie zatajonej na d ugo decyzji Biura Politycz-
nego Komitetu Centralnego Wszechzwi zkowej Komu-
nistycznej Partii z dnia 5 marca 1940 r.64, zabito polskich 
je ców wi zionych w obozach NKWD. Decyzja zamordo-
wania tych w a nie osób nie by a przypadkowa. Do ofiar 
zbrodni nale eli przede wszystkim oficerowie i ludzie wy-
kszta ceni. Przez lata mówi o si  o ludziach zaginionych 
w czasie wojny. D ugo ukrywano zbrodnie Armii Czerwo-
nej, a tych, którzy zagin li w zawierusze wojennej, wci
poszukiwano. Spodziewano si , e s  gdzie  na froncie lub 
zgin li w walce. Nie przypuszczano, e zabito ich prostym 
strza em w ty  g owy.

Win  za zbrodni  na procesie norymberskim Rosjanie 
próbowali obarczy  Niemców, którym jednak nigdy jej nie 
udowodniono. Dopiero prezydent Jelcyn65 przeprosi  za winy 
Rosjan wzgl dem Polaków i udost pni  cz  dokumentów 
w tej sprawie naszemu rz dowi, co pozwoli o rozpocz
prawdziwe rozmowy pokojowe. Polacy pragn  dobrych sto-
sunków ze Wschodem, jednak nie s  w stanie zapomnie
zbrodni katy skiej. Nie chc  kolejnych konfliktów, ale nie 
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pozwol , aby zapomniano o zamordowanych w Katyniu ofi-
cerach i nie czczono ich pami ci.

Cia o Franciszka Jana znaleziono po ród innych cia
ofiar Katynia. Zapis w ksi ce Wydawnictwa ALFA „Li-
sta ofiar i zaginionych. Katy ” mówi: „Górski Franciszek, 
w mundurze, ur. 6.6.1909, dowód osobisty, 5 listów, pocz-
tówka (AM 2002), karta z nadawc : Wanda Górska, Wiesen-
walde, poczta Dietersfelde (WO 2002 – str. 30)”66. Nic poza 
tym. Po planach Franciszka Jana pozosta o wspomnienie, 
z dworu nie ma ju  nawet gruzu. Pozosta a tylko wietlica,
któr  przyw aszczy a sobie gmina Skórcz i dzisiaj trudno 
odebra  ten budynek pa stwu.

Wydarzenia z Katynia by y ogromn  zbrodni . Druga 
wojna wiatowa – najwi ksz  wojn  w historii ludzko ci.
Katy  odebra  Polsce ludzi wykszta conych i inteligent-
nych, ludzi pe nych zaanga owania i wysokich rang  bo-
haterów, a wojna zabra a spor  cz , zarówno polskich 
terenów jak i ludno , du  cz  polsko ci. Dzisiaj, spa-
ceruj c drog  g ówn  w Mirotkach, nie wida  dworu Gór-
skich, bramy z or ami, nie s ycha  perlistego miechu Fra-
nusia. Pozosta y wspomnienia kilku osób, grób masowy 
w Katyniu i ten jeden kasztanowiec, który pozosta  po ca-
ej alei. Nadal ro nie samotnie, b d c wspomnieniem ro-

dziny Górskich.

Przypisy:
37 Z rozmów telefonicznych Marii Danuty Górskiej-Flis z Gra yn

Ko cieln , grudzie  2009 r., relacja Gra yny Ko cielnej.
38 Z rozmów...
39 Wspomnienia Marii Danuty Górskiej-Flis, przekazane przez Gra-

yn  Ko cieln  w styczniu 2010 r.
40 Z listu Marii Danuty Górskiej-Flis, 2004 r., w zbiorach Gra yny

Ko cielnej.
41 Byk przeznaczony do rozp odu byd a domowego.
42 Wspomnienia Marii Danuty Górskiej-Flis, przekazane przez Gra-

yn  Ko cieln  w grudniu 2009 r.
43 Maria Danuta wyjecha a z kraju kilka lat po wojnie.
44 Mariusz cki, Mirotki XIX-XX. Dzieje wsi na tle Jana Wojciecha 

Górskiego, Górna Grupa 1999, s. 39-41.
45 Wspomnienia Marii Danuty Górskiej-Flis, przekazane przez Gra-

yn  Ko cieln  w grudniu 2009 r.
46 Wspomnienia Adeli Gawrzyja  przekazane autorce ustnie w dniu 

7.03.2010 r.
47 Jeden z najwi kszych i najstarszych szpitali psychiatrycznych 

w Polsce. Kocborowo to równie  nazwa jednej z dzielnic Starogardu 
Gda skiego.

48 Ze wspomnie  Marii Górskiej przekazanych Gra ynie Ko cielnej.
49 Mariusz cki, op. cit., s. 24-25.
50 Mariusz cki, op. cit., s. 9.
51 Wie  po o ona 18 km na pó nocny-wschód od Bydgoszczy 
52 Mariusz cki, op. cit., s. 9-10.
53 Ze wspomnie  Marii Górskiej przekazanych Gra ynie Ko ciel-

nej.
54 Mariusz cki, op. cit., s. 26.
55 Ze wspomnie  Marii Danuty Górskiej-Flis.
56 Mariusz cki, op. cit., s. 26.
57 Mariusz cki, op. cit., s. 27.
58 Pierwszy etap II Wojny wiatowej. Próba obrony kraju przed 

agresj  wojsk niemieckich.
59 Mariusz cki, op. cit., s. 27.
60 Mariusz cki, op. cit., s. 30.
61 Pa stwowe Gospodarstwo Rolne.
62 Kozielsk, miasto nad rzek yzdr , w latach 1939-1940 znajdo-

wa  si  tam obóz jeniecki dla Polaków.
63 http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/10612/W_zwiazku_z_liczny-

mi_zapytaniami_dotyczacymi_klasyfikacji_prawnej_Zbrodni_Katyns.
html, stan na dzie  7.03.2010 r.

64 http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/10612/W_zwiazku_z_liczny-
mi_zapytaniami_dotyczacymi_klasyfikacji_prawnej_Zbrodni_Katyns.
html, stan na dzie  7.30.2010 r.

65 Pierwszy prezydent Federacji Rosyjskiej.
66 Szcz niak Andrzej Leszek, Katy . Lista ofiar i zaginionych je -

ców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Warszawa 1989.

Okr g e rocznice i nawa  prawników

Postaci  pierwszoplanow  w tym wywodzie jest Sta-
nis aw Tollik. Min y w ostatnim czasie dwie zna-
cz ce rocznice odnosz ce si  do niego: wcze niej

w 2009 roku 25. rocznica mierci i w 2010 setna rocznica 
urodzin. Prowokuj  one do rozmy la  na temat wyboru wy-
kszta cenia i przekazywania preferencji w tym zakresie na 
nast pne pokolenia. Efektem powy szego jest fakt, e trzy 
kolejne pokolenia jednej familii Tollików studiowa o i uko -
czy o prawo. Dodatkowego smaku dodaje to, e wszystkie 
te osoby wybiera y t  sam  uczelni  tj. Uniwersytet War-
szawski, czo ow  wy sz  szko  w kraju, a czas ich studiów 
rozci ga si  od I do III Rzeczypospolitej.

Stanis aw Tollik jako rodowity Kociewiak urodzi  24 lipca 
1910 roku w Gniewie, jak wskazuje metryka, w rodzinie Paw-
a i Bronis awy z domu Kami skiej, w której by o siedmioro 

rodze stwa. Ojciec Pawe  po sprzeda y rodowego gospodar-
stwa rolnego w Rakowcu k/Gniewa przeniós  si  z rodzin  do 
Gniewa, gdzie w roku 1910 zakupi  dom w Rynku i za o y
Bank Ludowy. Wydzieli  w nim kilka pomieszcze  na cele 
banku, w którym by  równocze nie kierownikiem i kasjerem.

Z ca ej siódemki potomstwa dwóch synów wybra o
studia. Starszy o pi  lat Pawe  uko czy  geodezj  na Poli-
technice Warszawskiej w 1930 roku, natomiast Stanis aw na 
Uniwersytecie Warszawskim w 1937 roku Wydzia  Prawa. 
Stanis aw zapocz tkowa  trzypokoleniow  famili  praw-
ników. Pierwszym kierunkiem studiów, które rozpocz
na Uniwersytecie Warszawskim by a historia na Wydziale 
Humanistycznym, któr  wkrótce porzuci  na rzecz prawa. 
W swojej rodzinie Tollików, nawet dalszej, Stanis aw nie 
mia  wzorców, które mog yby nak oni  go do tego kierun-
ku nauki. Je eli szuka  wstecz, to w rodzinie jego prabab-
ki, w ród Ornassów, owszem byli prawnicy i to tacy, co 
w karierze wspi li si  bardzo wysoko. Spo ród wielu wy-
mieni  tu chocia  jednego. Otó  Jan Chryzostom Ornass 
(1859-1932) rodem z Rajków, przeszed  wszystkie szczeble 
w s downictwie, od s dziego s du powiatowego do s dziego
s du okr gowego, uzyskuj c nawet tytu  tajnego radcy przy 
wy szym S dzie Krajowym (Oberlandesgericht). Nie przy-
puszczam jednak, eby dalekie powinowactwo mog o mie
jakikolwiek wp yw na wybór zawodu przez Stanis awa.

Stanis aw swoj  edukacj  po uko czeniu szko y po-
wszechnej kontynuowa  w Pa stwowym Progimnazjum 
w Gniewie, a nast pnie kszta ci  si  w Pa stwowym Gim-
nazjum Humanistycznym w Che m y, gdzie uzyska  matur
w dniu 31 maja 1930 roku.

Odt d zaczyna si  jego kontakt z Uniwersytetem War-
szawskim, a tak e dwóch nast pnych  pokole .

BOGDAN K. BIELI SKI 

Klan prawników 
familii Tollik
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Uniwersytet Warszawski – troch  historii

Uniwersytet ten jest czo ow  placówk  dydaktyczn
w kraju, a jego pozycj  potwierdzaj  rankingi organi-
zowane w ród wszystkich uczelni wy szych w Polsce.

Uniwersytet w Warszawie powsta  w 1816 roku, gdy 
rozbiory odci y ziemie centralnej Polski od starego cen-
trum akademickiego w Krakowie. Najpierw, w Ksi stwie
Warszawskim, powsta y Szko a Prawa i Szko a Lekarska. 
W 1816 roku car Rosji i król Polski Aleksander I zezwoli
na powstanie uniwersytetu z o onego z pi ciu wydzia ów:
Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, Teolo-
gicznego, Nauk i Sztuk Pi knych. czna liczba studentów 
stopniowo zbli y a si  do 800. Profesorów by o 40-50. Po 
kilku latach wzgl dnego liberalizmu w adze rosyjskie ogra-
niczy y swobody uniwersyteckie, a gdy ogromna wi kszo
studentów wzi a udzia  w Powstaniu Listopadowym, uni-
wersytet zosta  zlikwidowany.

Dopiero w 1857 roku utworzono Akademi  Medyko-Chi-
rurgiczn , a w roku 1862 poszerzono m.in. tak e o Wydzia
Prawa i Administracji. W 1870 roku, w miejsce Szko y G ów-
nej, utworzono Cesarski Uniwersytet Warszawski z pi cioma
kierunkami, w tym z Wydzia em Prawa i Administracji. By a
to rosyjskoj zyczna uczelnia, której celem by a rusyfikacja 
spo ecze stwa polskiego. Wi kszo  profesorów by a z Ro-
sji. Odsetek Polaków-studentów wynosi  wówczas 60-70%. 
Studenci nale eli do organizacji patriotycznych. W 1905 roku 
w walce o polski uniwersytet og oszony zosta  bojkot ro-
syjskiej uczelni. W 1915 roku po zaj ciu Warszawy przez 
wojska niemieckie (I wojna wiatowa) w adze okupacyjne 
wyrazi y zgod  na utworzenie polskiej uczelni i powsta  Uni-
wersytet Warszawski. Pe n  suwerenno  otrzyma  w 1918 roku 
z chwil  odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci. W 1916 
roku studenci obchodzili 125. rocznic  Konstytucji 3 Maja. 
Doprowadzi o to do strajku w 1917 roku i zawieszenia zaj
na kilka miesi cy. Kadr  naukow  zasilili profesorowie z Ro-
sji, Galicji i Europy Zachodniej. Po mierci Marsza ka J. Pi -
sudskiego w 1935 roku Senat uczelni nada  Uniwersytetowi 
jego imi . Uroczysto ci nie oby y si  bez sprzeciwu m odzie-
y o pogl dach endeckich. Sprzeciw spo eczno ci akademic-

kiej doprowadzi  do przywrócenia autonomii uczelni w 1937 
roku. W czasie wojny 1939-1945 uczelnia zosta a zamkni ta,
a zbiory i dokumenty oraz wyposa enie wywiezione przez 
okupanta do Niemiec. Budynki uczelni zosta y zamienione na 
koszary dla andarmerii. Jednak e mimo to w czasie okupacji 
czynny by  tajny uniwersytet w Warszawie. Sta  si  on cz ci
ruchu oporu. W 1944 roku by o ju  300 pracowników nauko-
wych i 3500 studentów. W czasie wojny zgin o 63 profeso-
rów. Budynki zosta y zniszczone w 60%. Po wojnie w adze
by y nieprzychylne przywróceniu uczelni. Jednak e nacisk 
profesorów zmusi  w adze do zmiany decyzji i w 1945 roz-
pocz y si  znów zaj cia. Po pocz tkowym okresie stagnacji, 
który trwa  do 1950 roku, szczególnie du e zmiany nast pi y
od 1956 roku. Od y o ycie akademickie. Wielki wp yw mia y
wyst pienia studentów w marcu 1968 roku. Nast pi o dalsze 
o ywienie dzia alno ci Uniwersytetu Warszawskiego.

Siedzib  rektoratu umieszczono w Pa acu Kazimierzow-
skim, a Wydzia  Prawa i Administracji w budynku posemi-
naryjnym.

Rektorami Uniwersytetu w okresie studiowania Tollików 
byli w latach 1932-1933 Józef Ujejski, 1936-1939 W odzi-
mierz Antoniewicz, 1952-1969 Stanis aw Turski, 1999-2005 
Piotr W gle ski.

Stanis aw Tollik – pierwszy prawnik w tej rodzinie

Studia na Uniwersytecie Warszawskim rozpocz
w 1930 roku na Wydziale Humanistycznym – kie-
runek historia, pó niej zmieni  swe zainteresowa-

nia i w nast pnym roku by  ju  studentem prawa. Oprócz 
nauki mia  jeszcze ambicje wojskowe. One skierowa y go 
do Sztabu G ównego. Tam zosta  przyj ty i odbywa wi-
czenia w Oddziale II Wywiadowczym. Pomocnym mu by a
znajomo  j zyka niemieckiego, któr  wyniós  z domu i ze 
szkó . Mieszka  i kszta ci  si  na Pomorzu w by ym zaborze 
pruskim. Ponadto równolegle ze studiami uko czy  Szko
Podchor ych Piechoty w stopniu podporucznika.

Kaszubi w stolicy

Stanis aw by  zrzeszony w Korporacji Akademickiej 
„Cassubia”. By a to organizacja za o ona w 1927 
roku, której dewiz  by o: „Portiter et constanter”. Na 

li cie sporz dzonej przez Krzysztofa Adama Tyszk  posi kuj -
cego si  notatkami z „Biuletynu Pomorskiego”, „S owa Pomor-
skiego” oraz archiwum korporacyjnego figuruje 34 nazwisk 
w uk adzie alfabetycznym, w tym równie  „Stanis aw Tollik, 
rok 1935, ko o filistrów 1937, zam. w Gdyni, mgr prawa”.

Na tej samej li cie jest te  Bernard Kula, przewodnicz -
cy S du Kole e skiego. Mia em okazj  pozna  go osobi cie
jako za o yciela i d ugotrwa ego przewodnicz cego Ko a
Przyjació  Pomorza w Gda sku, którego by em cz onkiem
przez krótki okres czasu w latach 80. ubieg ego stulecia.

Na czele listy korporacyjnej wspomnianej wy ej figuru-
j : ks. prof. Or owski i ks. proboszcz Wi niewski.

Stanis aw by  te  cz onkiem Ko a Akademików Pomo-
rza. Studia ze stopniem mgra prawa uko czy  w 1937 roku.

Po uzyskaniu dyplomu Stanis aw otrzyma  posad  refe-
rendarza miejskiego w Komisariacie Rz du w Gdyni. By  to 
ju  rok 1938. Jeszcze przed wybuchem wojny 21.02.1939 
roku wzi  w P ocku lub z Zofi  Gierzy sk , z któr  mia
trójk  dzieci: Zofi  zam n  Skupi sk , Ryszarda, który 
po lubi  Hann  Kisiel (Ryszard w wyborze kierunku stu-
diów poszed ladami ojca) oraz Jacka o enionego z Izabel
Kwiatkowsk . Stanis aw wraz z on  Zofi  pocz tkowo za-
mieszkali w Gdyni, ale pierwsza córka urodzi a si  w 1940 
roku ju  w P ocku. Ostatni adres S. i Z. Tollików w P ocku
by  przy ul. Podlewskiego 16.

ona Stanis awa, Zofia z d. Gierzy ska wprowadzi a
tak e do rodziny Tollików ca y pakiet prawników – absol-
wentów Uniwersytetu Warszawskiego o bardzo wysokich 
kwalifikacjach zawodowych. Byli nimi: 
– Tadeusz Gierzy ski (1905-196-8), najstarszy brat Zo-

fii, absolwent UW J. Pi sudskiego, Prezes Towarzystwa 
Naukowego P ockiego w latach 1957-1968, za o onego

Stanis aw Tollik z on  Zofi



34 KMR

w 1820 roku. By  s dzi  i adwokatem w P ocku, M awie
i Warszawie. Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 
pose  na Sejm PRL II kadencji, zwi zany ze Stronnic-
twem Demokratycznym, cz onek w adz centralnych tego 
Stronnictwa.

– Kazimierz Gierzy ski, najm odszy brat Zofii, absolwent 
UW J. Pi sudskiego, na studiach cz onek Ko a P occzan,
adwokat w Rypinie i w Toruniu. 

– Andrzej Siemi ski, m  córki Kazimierza Gierzy skie-
go, absolwent UW, po wojnie adwokat, dziekan Rady 
Adwokackiej w P ocku, cz onek Naczelnej Rady Adwo-
kackiej.

Epizod wojenny

Stanis aw w sierpniu 1939 roku zosta  zmobilizowa-
ny do s u by w 65 p.p. 13 Dywizji Piechoty wcho-
dz cej w sk ad korpusu interwencyjnego. W dniu 

31.08.1939 roku korpus ten zosta  rozwi zany, a 13 Dywizja 
przeniesiona w okolice Radomia i w czona do Armii Od-
wodowej. Podczas walki 4 wrze nia 1939 roku zosta  ci ko
ranny i ewakuowany do szpitala w Radomiu. Okoliczno ci
te by y jednak szczególne, poniewa  Stanis aw po boju le-
a  ranny w lesie nie zauwa ony przez nikogo. Po d u szym

czasie, zbiegiem okoliczno ci, przechodzili obok niego sanita-
riusze wezwani do innego rannego o nierza. Stanis aw, cho
prosi  sanitariuszy tylko o cokolwiek do picia, zosta  przez nich 
na noszach dowieziony do szpitala. Jak wspomina  Stanis aw
w lazarecie spotka a go kolejna niespodzianka. Otó  niemiec-
ki lekarz wojskowy wizytuj cy oddzia  rozpozna  go jako 
polskiego oficera rannego w r k  i postanowi  go zoperowa .
Stan jego by  tak niebezpieczny, e zagra a yciu. Po udanej 
operacji zosta  ewakuowany do Oflagu VII A Murnau am Staf-
felsee w Bawarii. Internowanych by o w nim oko o tysi ca
polskich oficerów. W okresie szczytowym po upadku po-
wstania warszawskiego zag szczenie si ga o nawet do 5000 
oficerów. Przed ko cem wojny w 1945 roku dokwaterowano 
jeszcze je ców ewakuowanych z Oflagu II C Woldenberg 
(Dobiegniew).

W ród je ców Oflagu Murnau internowani byli czterej 
genera owie dywizji, genera owie brygady i pu kownicy. 
Przebywa  te  kontradmira  Józef Unrug z Wybrze a. Je -
cem by  tak e pisarz Stefan Majchrowski – autor wspomnie
o obozie.

Stanis aw jako podporucznik przesiedzia  w tym oflagu 
ca  wojn . Wskutek rany w r k  i stanu po operacji zanie-
cha  rozpocz tej nauki na gitarze jeszcze przed wojn .

Praca zawodowa i spo eczna Stanis awa

Rodzina Stanis awa zadomowi a si  w P ocku. Naj-
pierw dla ugruntowania swojego wykszta cenia
prawniczego Stanis aw odby  w P ocku aplikacj

s dow . Warunki rodzinne nie sprzyja y obj ciu stanowiska, 
do którego mia  ju  pe ne kwalifikacje. Przyj  stanowisko 
kierownika dzia u zbytu energii w Zak adzie Energetycz-
nym w P ocku.

By  cz onkiem Towarzystwa Naukowego P ockie-
go. Dzia a  w Spo ecznym Funduszu Odbudowy Stolicy 
(SFOS). Zbiera rodki na odbudow  Warszawy. Za to zo-
sta  uhonorowany br zow  odznak  „Odbudowy Warszawy” 
– legitymacja nr 3526 z 1953 roku. Za ca okszta t dzia alno ci
zosta  odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski – uchwa  R.P. z 17.08.1976 roku, a wcze niej w 1972 
– Z otym Krzy em Zas ugi. Otrzyma  te  odznaczenia z za-
kresu obronno ci, w tym medal zwyci stwa i wolno ci w 1945 
roku, za udzia  w wojnie obronnej 1939-1945 i wiele innych.

Stanis aw zmar  10 lipca 1984 roku w P ocku i pocho-
wany zosta  tam e w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Bielskiej. ona jego Zofia zmar a
16 sierpnia 1996 i pochowana zosta a razem z m em.

Zjazd Tollików w Janowie nad Wis

Wsetn  rocznic mierci Melchiora (24.07.1981 
r.) nie mog o zabrakn  na zje dzie rodzin-
nym, który odby  si  w dniu 18.07.1981 roku 

jego wnuka Stanis awa, najm odszego syna Paw a ze strony 
ojca (Paw a i Bronis awy Kami skiej), ostatniego yj cego
z siedmiorga rodze stwa.

Melchior by  w swojej rodzinie, spo ród przodków i po-
tomków, osob  najbardziej zas u on . Poniewa y  w okre-
sie, gdy Polska utraci a niepodleg o  czu  si  zobowi zany
jako ziemianin walczy  szczególnie o lepsze warunki ycia
ch opa. Samo Janowo n/W zas yn o z tego, e tu skupi a
si  ludno , która w wyniku plebiscytu, co mia o miejsce 
w 1920 roku dzi ki determinacji miejscowej ludno ci pod 
kierunkiem Tadeusza Tollika, bratanka Paw a, wywalczy o
przynale no  do Polski. wiadectwem dokumentuj cym
to wydarzenie jest Izba Pami ci w miejscowej szkole pod-
stawowej. W programie obchodów rocznicowych by  udzia
go ci w uroczystej mszy w. celebrowanej przez miejsco-
wego proboszcza ks. Henryka Pepli skiego oraz ods oni cie
nowej tablicy na grobie Melchiora. Dla autora niniejszego 
artyku u by a to ostatnia okazja do kontaktu ze Stanis awem
Tollikiem. Autor ze swej strony przekaza  zebranym napisa-
ny przez siebie artyku  „Wolny kmie  z Janowa nad Wis ”
dokumentuj cy najwa niejsze fragmenty z ycia Melchiora.

Ryszard Tollik i ona Hanna Kisiel
(II pokolenie)

Ryszard, syn Stanis awa i Zofii Gierzy skiej, urodzi
si  20 stycznia 1948 roku w P ocku. Matur  zda
w 1964 roku w Liceum Ogólnokszta c cym im. 

W adys awa Jagie y w P ocku. Studia na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uko czy
w 1969 roku. Temat jego pracy dyplomowej to „Pozycja 
Skarbu Pa stwa i stationes fiscu jako podmiotów prawa na 
tle uregulowania problemów podmiotowo ci prawnej jed-
nostek pa stwowych w prawie polskim”. Podj  aplikacj
s dow  w S dzie Wojewódzkim dla województwa warszaw-
skiego. Nast pnie przez jeden rok pracowa  w charakterze 
asesora w S dzie Powiatowym w Gostyninie. Pó niej odby

Ryszard Tollik z on  Hann

RODY POMORSKIE
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drug  aplikacj  adwokack  w Zespole Adwokackim Nr 1 
w P ocku. Od 1976 roku, przez 25 lat, pracowa  na stano-
wisku radcy prawnego w Centrali KBP w Warszawie. W la-
tach 1987-2001 w tym samym charakterze w Centrali PKO 
w Warszawie. W minionym okresie przez 23 lata by  kie-
rownikiem szkolenia aplikantów w Radzie Adwokackiej 
w P ocku. Pracuj c w Centrali NBP by  równocze nie cz on-
kiem Rady Nadzorczej. Jest tak e autorem szeregu artyku-
ów z dziedziny prawa bankowego.

O eni  si  6 czerwca 1976 roku w Warszawie z Hann  Ki-
siel ur. 14 maja 1945 roku. ona jest tak e absolwentk  Wy-
dzia u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Powi kszy a tym 
samym grono prawników w rodzinie Tollików. Pracuj c jako 
Przewodnicz ca Wydzia u Ksi g Wieczystych w S dzie Re-
jonowym w Otwocku otrzyma a postanowieniem Prezydenta 
RP z 26 stycznia 2009 roku powo anie na stanowisko s dzie-
go S du Okr gowego z zachowaniem dotychczasowej funkcji 
(awans poziomy). W tym samym roku 2009 otrzyma a z r k
Prezesa S du Okr gowego Warszawa Praga podzi kowanie
i wyrazy najwy szego uznania za wk ad pracy i zaanga owa-
nie z okazji up ywu 40 lat pracy w s downictwie.

Synowie Ryszarda i Hanny

Marcin urodzi  si  2 maja 1980 roku w Warszawie. 
Pierwsze jedena cie lat mieszka  w Falenicy i tu 
pobiera  nauk . W 1991 roku przeprowadzi  si

z rodzin  do Otwocka i tu w Liceum Humanistycznym im. 
w. Jadwigi Królowej w 1999 roku uzyska  matur . Nast p-

nie wpisa  si  w tradycje rodzinne i podj  studia prawnicze, 
które odby  w latach 1999-2004 na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Tematem jego pracy dyplomowej by  „Herb rodowy 
jako dobro osobiste w polskim prawie cywilnym”. Prac  na-
pisa  pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Bleszy skiego. Wy-
bór tematu dostosowa  do zainteresowa , które zajmowa y
go ju  od wczesnych lat m odzie czych. Przedmiotem by y
i trwaj  nadal poszukiwania przodków i wszystko co si
z tym wi e. Chodzi o rodzin  Tollików wywodz c  si
z Kociewia na Pomorzu Gda skim. Podj  m.in. trud ustale-
nia przyczyn i miejsca zes ania do ZSRR brata swego dziadka 
Romana Tollika. Uda o mu si  nawi za  kontakt bezpo redni
w 2001 roku z ks. pra atem Zdzis awem Peszkowskim (dzi
ju  nie yj cym), cho  nie uda o si  sprawy wyja ni . wiad-
czy to jednak o determinacji Marcina w tym przedmiocie.

W celu jeszcze lepszego przygotowania si  do opraco-
wania rodowodu podj  dodatkowo drugi kierunek studiów, 
tym razem histori  w trybie zaocznym te  na Uniwersytecie 
Warszawskim. Ugruntuje w ten sposób podstawy do dal-
szych bada .

Jeszcze w okresie studiów prawniczych Marcin nale a
do Katolickiego Ruchu wiat o- ycie. W tym czasie nale-

a  te  do ko a naukowego Utrisque Iuris, pó niej te  do 
Polskiego Klubu Ekologicznego. Po pierwszym dyplomie 
z o y  z obrz dem przyrzeczenie do Zwi zku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej.

Po sko czeniu studiów prawniczych przyj  funkcj  se-
kretarza referendarza w S dzie Rejonowym dla Warszawy 
Mokotowa, a od 1 czerwca 2006 roku jest asystentem s -
dziego w S dzie Okr gowym w Warszawie.

M odszy syn Ryszarda, Micha  ur. 17.04.1983 roku prze-
szed  podobn  edukacj  co Marcin z po lizgiem ze wzgl du
na wiek. W liceum uczy  si  w latach 1998-2002, za  studia 
w latach 2002-2007. Jego praca magisterska nosi a tytu :
„Wpisywanie do ksi gi wieczystej hipoteki zabezpieczaj ce
wierzytelno  banku”, któr  obroni  z wynikiem bardzo do-
brym. Taki sam wynik uzyska  równie  z uko czenia studiów. 
W latach 2007-2008 odby  etatow  aplikacj  referendarsk
w S dzie Okr gowym w Warszawie, która uprawni a go do 
wykonywania zawodu referendarza s dowego. Od 2009 roku 
jest etatowym aplikantem notarialnym w Izbie Notarialnej 
w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. 

Marcin i Micha  Tollik

ród o:
Informacje o rodzinie oraz kopie zachowanych dokumentów i zdj

przekazali Zofia Skupi ska z P ocka oraz Marcin Tollik z Otwocka.
Wiadomo ci dot. historii Uniwersytetu Warszawskiego zaczerpni -

to z internetu. Autor tekstu nie zosta  podany.
Informacje o obozie Oflagu VII A Murnau równie  wzi to z inter-

netu (przywo ano wspomnienia M. Sierkiewicza nr obozowy 16314).
B. Bieli ski, Jak gburski ch op syn mieszczuchem zosta , „Ko-

ciewski Magazyn Regionalny” nr 1 z 1986 r. Tczew – Starogard Gd., 
s. 64-70.

B. Bieli ski, Wolny kmie  z Janowa nad Wis , Tygodnik Rolniczy 
„Nasza Wie ”, nr 28/1104 Olsztyn.

RODY POMORSKIE
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Kolejny IX Przegl d odby  si  14 wrze nia 2002 roku 
z udzia em nast puj cych zespo ów: „Gzubów” ze 
Starogardu, „Burczybasa” z Gniewu, „Rych awia-

ków” z Rych awy, „Bar o anek”, „Lubichowskich Kocie-
wiaków”, „Samborowych Dzieci” z Tczewa, „Rodziny” ze 
Zblewa, „Relaksu” z Pinczyna i „Piaseckich Kociewiaków”.

Msz w. w ko ciele sprawowa  ks. dr Dr ek z Pelplina. 
Liturgi  s own  przygotowa y tym razem „Gzuby” ze Staro-
gardu. W podzi kowaniu przewodnicz cy Komitetu Orga-
nizacyjnego wyrazi  wdzi czno  za „u miechni t ” Msz
w., bo taka ona by a za spraw  g ównego celebransa. 

A oto laureaci: I miejsce – „Rych awiaki” z Rych awy, 
II miejsce – „Gzuby” ze Starogardu i III miejsce – „Burczy-
bas” z Gniewu.

X Jubileuszowy Przegl d odby  si  15 sierpnia 2003 
roku. Organizatorzy, ze wzgl du na z  wrze niow  pogo-
d , zmienili termin imprezy z wrze nia na drug  po ow
sierpnia. Komitet honorowy tworzyli: pos owie na Sejm RP, 
Biskup Diecezjalny, Wojewoda Pomorski, Marsza ek Woje-
wództwa Pomorskiego oraz starostowie ze wiecia, Staro-
gardu i Tczewa. 

Msz w. przy Studzience sprawowa  ks. infu at Sta-
nis aw Grunt z Pelplina. Opraw  liturgiczn  przygotowa-
y „Lubichowskie Kociewiaki”. W przegl dzie wyst pi o

11 zespo ów z Kociewia z najm odsz  uczestniczk  Edytk
Pilack  z Lubichowa.

Uczestnicz ce zespo y otrzyma y pami tkowe jubile-
uszowe dyplomy i nagrody.

Kolejny XI Przegl d odby  si  21 sierpnia 2004 roku. 
Uczestniczy o 10 zespo ów. Msz w. tym razem sprawo-
wa  ks. pra at Gerard Gromowski z Lisewa ko o W brze na,
który w latach 1967-1970 by  piaseckim wikariuszem. To 
on zach ca , by piasecka wi tynia wype ni a si  barw  ko-
ciewskich strojów i ludowym przepi knym piewem.

A oto laureaci: I miejsce – „Piaseckie Kociewiaki”, II miej-
sce – „Kociewie” Starogard, III miejsce – „Rych awiaki”.

XII Przegl d z udzia em 10 kociewskich zespo ów od-
by  si  w sobot  20 sierpnia 2005 roku. Msz w. odprawi
ks. Stefan Gra , proboszcz z Lipinek ko o Warlubia. 

Jury jednog o nie przyzna o: I miejsce „Piaseckim Ko-
ciewiakom”, II miejsce „Kociewiu Retro” ze Starogardu, 
III miejsce ex aeqvo – „Lubichowskim Kociewiakom” 
i „Rych awiakom”.

W „Pielgrzymie” redaktor Marzena B awat mi dzy in-
nymi napisa a: Rado  z doceniania imprezy udzieli a si
przede wszystkim artystom, ich rodzicom i mi o nikom pia-
seckich koncertów. T  rado ci  festiwal „bucha ” i „bu-

JAN EJANKOWSKI

Przegl dy Kociewskich 
Zespo ów Folklorystycznych 

w Piasecznie w latach 2002-2010
c z    III i IV

cha ”, jakby to powiedzia  Witold Gombrowicz. Czu o si  j
nawet w ko ciele parafialnym na kociewskiej Mszy w...

Nast pny XIII Przegl d odby  si  19 sierpnia 2006 roku. 
Uczestniczy o 11 zespo ów z Kociewia. W czasie mszy 
kociewskiej concelebrans, wicerektor WSD w Pelplinie, 
ks. dr Janusz Chy a w homilii podkre li  znaczenie tradycji 
w yciu rodziny, regionu i kraju. Termin ten oznacza przede 
wszystkim sam akt przekazania pewnych prawd, obyczajów. 
Piaseckie przegl dy dobrze spe niaj  t  misj .

Tegoroczne zwyci skie zespo y to: I miejsce „Kociewie” 
Starogard, II miejsce „Kociewie Retro” Starogard i III miej-
sce „Rych awiaki”.

XIV Przegl d oby  si  w sobot  18 sierpnia 2007 roku. 
Eucharysti  sprawowa  jak zwykle kap an z Kociewia, ro-
dem z Jelenia, ks. Grzegorz Weis ze Starogardu. W homilii 
poprzez wdzi czne kociewskie pozdrowienie uto sami  si
z ziomkami swojego regionu. By o to jednocze nie wyzna-
nie wiary i ho d, i podzi kowanie z o one krajanom za wie-
lopokoleniowe dokonania. 

Przepi kny piew w wykonaniu „Skarszewskiego Towa-
rzystwa piewaczego” by  wspania  opraw  liturgii.

 Jury przyzna o nast puj ce miejsca konkursowe: I miej-
sce – „Rych awiaki”, II miejsce – „Piaseckie Kociewiaki”, 
III miejsce – „Skarszewskie Towarzystwo piewacze”.

XV Przegl d odby  si  w sobot  23 sierpnia 2008 roku. 
Msz w. po raz drugi sprawowa  ks. infu at Stanis aw Grunt 
z Pelplina, który w homilii ukaza  ca e pi kno kociewskiego 
folkloru. Sanktuarium Maryjne w Piasecznie wype ni o si
cudnym piewem ku czci W adczyni Kociewia w wykona-
niu wszystkich kociewskich zespo ów (11).

Po mszy w. barwny kociewski korowód z miejscow
orkiestr  d t  na czele ruszy  do Studzienki. Zatrzymano 
si  przy cmentarzu, by z o y  kwiaty na grobie zas u onego
Kociewiaka, Teofila Watkowskiego, ludowego grajka „Pia-
seckich Kociewiaków”. Tak co roku si  dzieje. 

Klasyfikacja XV Przegl du przedstawia a si  nast pu-
j co: kategoria pie ni i ta ca: I miejsce – „Kociewie” Sta-
rogard, II miejsce – „Piaseckie Kociewiaki”, III miejsce 
– „Gzuby z Pelpli skiej Dwójki”. Kategoria zespo y pie-
wacze: I miejsce – „Subkowiaki”, II miejsce – Skarszewskie 
Towarzystwo piewacze, III miejsce – „Bar o anki”. Przy-
godna turystka tak oceni a piaseckie przegl dy: Jak wielkie 
i wspania e przedsi wzi cie! Nie tylko pokarm dla ducha, 
ale te  posi ki, napoje, domowe wypieki... Jestem szcz liwa,
e w cieniu s dziwych lip, tu  przy uroczej kaplicy Matki Bo-
ej znalaz am ukojenie i tyle rado ci. Zazdroszcz  Wam tego 

miejsca i imprezy, bo pochodz  z g bi Polski.
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CZY KOCIEWSKIE ZESPO Y

XVI Przegl d odby  si  22 sierpnia 2009 roku. Uczest-
niczy o 10 zespo ów z Kociewia. Msz w. sprawowa
ks. Janusz Wachowski, proboszcz z Dzier na. Pie ni ma-
ryjne piewa o „Skarszewskie Towarzystwo piewacze”.
Katarzyna Rybicka w artykule pt. „I roz piewa o si  ca e
Piaseczno” (Dziennik Ba tycki z dn. 28 VIII 2009) mi dzy
innymi napisa a: Roz piewane Piaseczno to dla mi o ników
folkloru nic dziwnego. W sobot  u stóp Piaseckiej Panien-
ki nie zabrak o te  i ta ców, a  spod butów iskrzy o. (...) 
Pi kny prezent na 25-lecie wyta czyli, wy piewali, a tak e
gadkami zdobyli dla siebie gospodarze – „Piaseckie Kocie-
wiaki”. To oni zgarn li najwy sze trofeum. Byli tak prze-
konuj cy, e nikt nie mia  w tpliwo ci, kto jest najlepszy.
W ród zespo ów piewaj cych nie do pokonania by a „Ro-
dzina” ze Zblewa.

XVII Przegl d odby  si  w sobot  21 sierpnia 2010 roku. 
Uczestniczy o 8 kociewskich zespo ów. W czasie mszy w., 
któr  sprawowa  miejscowy wikariusz ks. Jacek Karwasz 
przepi knie piewa y panie z zespo u „Subkowiaki”. Tu
po nabo e stwie cz onkowie zespo ów wraz z opiekuna-
mi ustawili si  przed o tarzem z cudown  figur  W adczy-
ni Kociewia, a senator Andrzej Grzyb wykona  „rodzinn ”
fotografi . Potem nast pi  wspania y przemarsz zespo ów
na czele z piaseck  orkiestr  d t  pod batut  Wojciecha 
Narlocha. Po drodze z o ono kwiaty na grobie p. Teofila 
Watkowskiego, a nast pnie wyst py przy s onecznej pogo-
dzie... I miejsce zdoby o „Kociewie Retro” ze Starogardu, 
II – „Rych awiaki”, III – „Gzuby z Pelpli skiej Dwójki”. 
W drugiej kategorii ( piewaczej): „B kitna Wst ga” z Gnie-
wu pokona a „Subkowiaków”.

W ci gu 17 lat (1994-2010) Przegl dów Kociewskich 
Zespo ów Folklorystycznych ku czci W adczyni Kociewia 
w Piasecznie wyst pi y zespo y: „Bukowiacy” z Bukowca 
k. wiecia, „Starogardzka Kapela Kociewska”, „Czerwona 
Jarz bina” z Milejewa, „Kolejarz” z Tczewa, zespó  ko-
ciewski Szko y Podstawowej nr 2 w Gniewie, który pó -
niej przyj  nazw  „Burczybas”, „Bar o anki” z Bar o na,
„Kociewie” z Przysierska, „Samborowe Dzieci” z Tczewa, 
„Brzady” z Pinczyna, „Lubichowskie Kociewiaki”, „Sami 
Swoi” z Boroszewa, m odzie owy zespó  Szko y Rolniczej 
w Boles awowie, pó niej „Chajdabany”, zespó  kociewski 
z okolic Tr bek Wielkich, „Rodzina” ze Zblewa, „Rokockie 
Kociewiaki” z Rokocina, „Rych awiaki” z Rych awy, „Mo-
draki” z Pelplina, „Gzuby z Pelpli skiej Dwójki”, „ wieckie
Gzuby”, „B kitna Wst ga” z Gniewu, „Wiecznie M odzi”
z Tczewa, „Subkowiaki”, „Kociewie” i „Kociewie Retro” ze 

Starogardu, dzieci cy zespó  kociewski ze Starogardzkiego 
Centrum Kultury, „Konsonans” z Czarnej Wody i „Piaseckie 
Kociewiaki”.

Od III Przegl du wyst py kociewskich zespo ów ocenia-
o jury w trzyosobowym sk adzie, w którym uczestniczy y

nast puj ce osoby: Jadwiga Mielke, prof. Maria Paj kow-
ska-Kensik, Miros awa Möller, Hanna Cio ek Niklewska, 
Irena Brucka, Alicja Samulewska, Jan W a niewski, Witold 
Nalepa, Mieczys aw Matysiak, Katarzyna Lanser, dr Kata-
rzyna Kami ska, Stefan Karwowski, Katarzyna Sturmow-
ska i Wies aw Sikora. 

A oto osoby, które od pocz tku dzia a y w komitecie 
organizacyjnym kociewskich przegl dów: ks. pra at Kazi-
mierz Myszkowski – piasecki proboszcz i jego wikariusze: 
ks. Janusz Lipski, ks. Andrzej Ossowski, ks. Wawrzyniec 
Ciesielski, ks. Przemys aw Krzy anowski i ks. Jacek Kar-
wasz, Jadwiga Mielke, Alicja Samulewska, Brygida Muraw-
ska, Ewa i Krzysztof Luchowscy, Andrzej Grzyb, Edmund 
Falkowski i prof. Maria Paj kowska-Kensik, burmistrzowie 
Miasta i Gminy Gniew – Maria Gurzy ska, Jan Urba ski,
Bogdan Badziong i wielu innych yczliwych ludzi.

Trzeba z wielkim szacunkiem wymieni  g ównych
sponsorów, bez których pomocy ta wielka kociewska im-
preza nie ujrza aby wiat a dziennego: Marek G owala
z Opalenia, Darek Oko ski z Nicponi, Krzysztof Luchow-
ski z Piaseczna, ma e stwo Ma gorzata i Pawe  Lisieccy 
z Nicponi, firmy: „Iglotex” ze Skórcza, „Murmex” i „Fama” 
(Kazimierz Pozna ski) z Gniewu, banki spó dzielcze
z Nowego i Gniewu, wójtowie: Sm towa, Morzeszczyna, 
Lubichowa, Skórcza – wsi, Tczewa – wsi, Subków, burmi-
strzowie: Kwidzyna, wiecia, Nowego, Skórcza, Czarnej 
Wody, Pelplina i Gniewu, prezydenci Tczewa i Starogar-
du, starostowie Starogardu i Tczewa, Sejmik Województwa 
Pomorskiego, Urz d Marsza kowski w Gda sku, dyrektor 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warsza-
wie i Ministerstwo Kultury.

Nale y wierzy , ze ta wspania a kociewska impreza da-
lej b dzie si  rozwija a, cz c kociewskie zespo y u tronu 
Królowej Pomorza, W adczyni Kociewia i Matki Jedno ci
w Piasecznie.

ród o:
Protoko y jurorów.
Sprawozdania i fotografie.
Dyplomy laureatów.
Prasa: „Dziennik Ba tycki”, „Gazeta Tczewska”, „Pielgrzym” 

i „Lilia”.

Zespó  „Kociewie” ze Starogardu Gda skiego„Piaseckie Kociewiaki” ta cz Korkarza
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Geneza sesji popularnonaukowej

Jubileusz 90-lecia szkolnictwa morskiego sk ania  do 
podj cia wielu inicjatyw. Liderem w skali regionu 
i kraju by a spadkobierczyni s awnej Szko y Mor-

skiej, czyli obecna Akademia Morska w Gdyni. Jej rektor 
prof. Romuald Cwilewicz kilkana cie miesi cy temu powo-
a  Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 90-lecia 

Szkolnictwa Morskiego. Obok wielu zas u onych profeso-
rów i przedstawicieli w adz regionalnych, znalaz o si  w nim 
dwóch mieszka ców naszego miasta, tj. prezydent Tczewa 
Zenon Odya i pose  Jan Kulas. Jednym z cenniejszych dzia-
a  Komitetu Organizacyjnego by o uroczyste posiedzenie 

Senatu Akademii Morskiej w Tczewie w siedzibie Centrum 
Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wis y. Uroczysty 
Apel przed posiedzeniem Senatu odby  si  przy gmachu 
historycznej Szko y Morskiej.

Pomys  zorganizowania sesji popularnonaukowej 
w Tczewie dla uczczenia 90-lecia powstania Szko y Mor-
skiej narodzi  si  w moim Biurze Poselskim podczas konsul-
tacji z historykiem mgr Bo en  Ga eck . Dyrekcja (dyrek-
tor Jadwiga Andrzejewska) I Liceum Ogólnokszta c cego
im. Marii Sk odowskiej-Curie w Tczewie wzi a na siebie 
g ówny ci ar organizacyjny. Do naszej inicjatywy uda o
si  pozyska  w adze Akademii Morskiej w Gdyni, dyrekcj
Centralnego Muzeum Morskiego w Gda sku oraz Miejsk
Bibliotek  w Tczewie i Tczewskie Centrum Sportu i Re-
kreacji. Niezwykle wa ne i potrzebne by o w czenie si
uczniów liceum do organizacji tej sesji, której to w a nie oni 
byli g ównymi odbiorcami. Zaanga owanie m odzie y by o
bardzo du e – przygotowali oni a  sze  biogramów wybit-
nych postaci zwi zanych ze Szko  Morsk .

Patronat Honorowy nad sesj  obj li Starosta Powiatu 
Tczewskiego Witold Sosnowski i Prezydent Tczewa Ze-
non Odya. Sesja odby a si  niejako w przededniu 90-lecia 
powstania Szko y Morskiej w Tczewie, dok adnie 18 pa -
dziernika 2010 roku. Uroczysto  u wietni a obecno  m.in. 
prof. Romualda Cwilewicza – rektora Akademii Morskiej 
w Gdyni i dra in . Jerzego Litwina – dyrektora Centralnego 
Muzeum Morskiego w Gda sku.

Pe ny program sesji popularnonaukowej przedstawia
si  nast puj co:
1.  Ciekawe i trudne pocz tki Szko y Morskiej w Tczewie 

– Jan Kulas.

2.  Kadra Szko y Morskiej w Tczewie – El bieta Wróblewska.
3.  Prezentacja filmu o pocz tkach szkolnictwa morskiego 

w Tczewie (z zasobów Akademii Morskiej w Gdyni).
4.  Z ycia Szko y Morskiej w Tczewie w wietle listów 

Zbigniewa Piekarskiego – uczniowie.
5.  Zwi zki K. O. Borchardta z Tczewem – Bo ena Ga ecka.
6.  Sylwetka dr Mieczys awa W glewskiego, tczewianina, 

lekarza Szko y Morskiej w latach 1926-1930 – ucze .
7.  Prezentacja sylwetek znanych i nieznanych absolwentów 

tczewskiej Szko y Morskiej (Micha  H asko, Konstanty 
Kot-Kowalski, Micha  Niczko, Micha  Leszczy ski,
Urban Krzy anowski) – uczniowie.

8.  Akademia Morska w Gdyni szans  na zdobycie atrakcyj-
nego i dobrze p atnego zawodu – rektor A. M. Romuald 
Cwilewicz.
Mo na wyrazi  nadziej , i  z czasem uda si  wyda

wszystkie materia y z tej wa nej i po ytecznej sesji popular-
nonaukowej. Obecnie warto zaprezentowa  jej najistotniej-
sze w tki i sekwencje.

Realizacja sesji popularnonaukowej

Uczestników sesji powita a Jadwiga Andrzejwska 
– dyrektor I LO im. Marii Sk odowskiej-Curie i licz-
nie obecna m odzie . Nast pnie prelegenci wyg osili

swoje referaty.
W swoim wyst pieniu mia em okazj  nakre li  genez

powstania Szko y Morskiej w Tczewie. Wskaza em na wi-
zjonersk  my l i pionierskie dzia ania zespo u entuzjastów 
na czele z admira em Kazimierzem Por bskim (1872-1933). 
Szko a Morska w Tczewie i wszystkie najwa niejsze dzia a-
nia na rzecz „uprawy morza” w pocz tkach lat 20. minionego 
wieku, to by y g ównie dokonania admira a K. Por bskiego.

Wiosn  1919 roku w Departamencie dla Spraw Morskich 
Ministerstwa Spraw Wojskowych zrodzi a si  idea polskiego 
szkolnictwa morskiego. Dnia 17 czerwca 1920 roku gen. dyw. 
Józef Le niewski, ówczesny Minister Spraw Wojskowych, 
podpisa  akt utworzenia Szko y Morskiej w Tczewie. O hi-
storycznym wyborze Tczewa („Grodu Sambora”) na siedzib
szko y zawa y y nast puj ce okoliczno ci: znakomite po o e-
nie nad Wis  i w pobli u Ba tyku, odpowiedni gmach szkolny, 
przychylne stanowisko w adz miejskich oraz pobliskie warsz-
taty (kolejowe). Pami tajmy, e wtedy, w 1920 roku, z Gda ska
uczyniono tzw. „wolne miasto”, a Gdynia by a jeszcze wiosk

JAN KULAS

Szko a Morska w Tczewie 1920-1930
Jej pracownicy i s awni absolwenci

W roku 2010 obchodzimy jubileusz 90-lecia szkolnictwa morskiego w Tczewie. Z tej okazji odby o si  m.in. 
uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Tczewie. Z kolei z mojej inicjatywy w I Liceum Ogólno-
kszta c cym im. Marii Sk odowskiej-Curie w Tczewie, w gmachu historycznej Szko y Morskiej, odby a si
sesja popularnonaukowa pt. „Szko a Morska w Tczewie (1920-1930) – jej pracownicy i s awni absolwenci”. 
Koordynatorem sesji by a mgr Bo ena Ga ecka.
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ryback . Latem 1920 roku niektórzy organizatorzy i uczniowie 
Szko y Morskiej ruszyli na front polsko-radziecki, w obronie 
miertelnie zagro onej Ojczyzny,  dlatego dopiero 23 pa dzier-

nika 1920 roku rozpocz y si  zaj cia. Nauk  rozpoczyna o
49 nawigatorów i 33 mechaników. Na pocz tku w szkole brako-
wa o prawie wszystkiego. To, e sobie poradzono z organizacj ,
internatem, programami, skompletowaniem kadry, podr czni-
kami, by o wielk  zas ug  dyrektora szko y Antoniego Garnu-
szewskiego i jego najbli szych wspó pracowników. Zast pc
dyrektora by  inspektor i jednocze nie kierownik Wydzia u
Nawigacyjnego kpt. .w. Gustaw Ka ski. Kierownikiem Wy-
dzia u Mechanicznego zosta  in . Kazimierz Bielski. Kierowni-
kiem zaj  praktycznych by  Tadeusz Koki ski. Pierwszym le-
karzem Szko y Morskiej mianowano dra Floriana H ask . Dnia 
8 grudnia 1920 roku mia a miejsce oficjalna uroczysta inau-
guracja pierwszej polskiej Szko y Morskiej, dlatego ten dzie
obchodzony jest jako wi to Szko y.

Przez pierwsze dwa lata szko a podlega a Ministerstwu 
Spraw Wojskowych. Nast pnie 1 stycznia 1922 roku zarz d
nad szko  przej o Ministerstwo Przemys u i Handlu.

Brak w asnej floty do szkolenia uczniów powodowa  nara-
staj ce problemy i trudno ci w utrzymaniu szko y. Absolwen-
tom brakowa o pracy, dopiero w 1926 roku przedsi biorstwo
„ egluga Polska” zakupi o pi  statków. Stopniowy wzrost 
tona u p ywaj cego pod polsk  bander  zwi ksza  z ka dym
rokiem zapotrzebowanie na fachowe kadry oficerskie. Absol-
wenci tczewskiej szko y zacz li by  poszukiwani, zw aszcza
e reprezentowali wysoki poziom wykszta cenia.

Sytuacja Szko y radykalnie si  zmieni a i w 1930 roku 
przeniesiono j  do Gdyni.

Szko a tczewska w swym dziesi cioleciu wykszta ci a 114 
nawigatorów i 90 mechaników. Pionierski trud i dorobek Szko-
y Morskiej w Tczewie zosta  nale ycie przez w adze ocenio-

ny. Szko a by a blisko zwi zana z miastem Tczew, które nie-
jako y o jej sprawami. Pos u y a znakomitej promocji miasta 
w kraju i na wiecie. Przy okazji warto te  wspomnie  pierw-
sze polskie statki pod znamiennymi nazwami: s/s Tczew i s/s 
Gdynia. W okresie gdy skim Pa stwowej Szko y Morskiej 
d ugo jeszcze funkcjonowa  absolwencki „Klub Tczewiaków”! 
Nade wszystko Szko a Morska w Tczewie po o y a kapitalne 
zas ugi dla rozwoju Polskiej Marynarki Handlowej. W istocie 
rzeczy Szko a Morska by a kolebk  polskiej eglugi.

Prelekcj  na temat pierwszych kadr Szko y Morskiej 
w Tczewie wyg osi a El bieta Wróblewska, pracownik Cen-
tralnego Muzeum Morskiego w Gda sku. Trafnie prelegentka 
wyeksponowa a pioniersk  rol  dyrektora szko y in . Anto-
niego Garnuszewskiego (1886-1964). On by  faktycznym 
jej organizatorem i dusz  nowo powsta ej placówki, potrafi
te  dobra  sobie znakomit  kadr . Wspomniani G. Ka ski
i K. Bielski, to by y naprawd  wielkie indywidualno ci. Na-
uczyciele Szko y Morskiej pisali pierwsze polskie podr czniki
do edukacji morskiej. Wydawa  je szkolny Instytut Wydawni-
czy. W ród najbardziej zas u onych nauczycieli Szko y Mor-
skiej E. Wróblewska scharakteryzowa a nast puj ce sylwetki: 
Antoniego Ledóchowskiego, Kazimierza D uskiego, Stefana 
Ancuta i Aleksego Majewskiego. W oddzielny sposób E. Wró-
blewska, i s usznie, wyeksponowa a biogramy komendantów 
praktyki morskiej, a konkretnie trzech kolejnych komen-
dantów aglowca szkolnego „Lwów” tj. kpt. .w. Tadeusza 
Zió kowskiego (1886-1940), kpt. .w. Mamerta Stankiewicza 
(1889-1939) i kpt. .w. Konstantego Maciejewicza (1890-
1972). G ównie na statku „Lwów” m odzie  odbywa a prak-
tyki, egluj c po Ba tyku, Morzu Pó nocnym, ródziemnym

i Atlantyku. Nale y podkre li , i  T. Zió kowski, M. Stan-
kiewicz i K. Maciejewicz to faktyczni wspó twórcy Polskiej 
Marynarki Handlowej w okresie II Rzeczypospolitej, to by a
elita polskiej eglugi. W latach 30. minionego wieku M. Stan-
kiewicz dowodzi  polskimi transatlantykami „Polonia”, „Ko-
ciuszko”, „Pu aski”, w tym legendarnym m/s „Pi sudski”.

K. Maciejewicz przez pierwsze osiem lat dowodzi  „Darem 
Pomorza”. W latach 1934-1935 zorganizowa  i poprowadzi
rejs dooko a wiata! Po 1945 roku w a nie K. Maciejewicz 
by  kolejno dyrektorem Pa stwowej Szko y Morskiej w Gdyni 
i w Szczecinie. Z kolei T. Zió kowski jako pierwszy Polak kie-
rowa  portem morskim Wolnego Miasta Gda ska.

Dobrym pomys em w trakcie realizacji sesji popularno-
naukowej by o, g ównie z my l  o m odzie y, wys uchanie
na ywo kilku piosenek eglarskich i morskich. Szanty za-
wsze dobrze przybli aj  klimat i koloryt ycia morskiego, 
tym bardziej kiedy wykonuje je mistrz tej klasy, co Ryszard 
Muzaj. Równie cennym i po ytecznym zabiegiem okaza o si
zaprezentowanie filmu o pocz tkach szkolnictwa morskiego 
w Polsce. Pionierskie dokonania admira a K. Por bskiego,
Szko a Morska w Tczewie, pocz tki miasta i portu morskie-
go w Gdyni, pierwsze polskie statki handlowe, wizja i dzia-
ania Eugeniusza Kwiatkowskiego, to elementy filmu, które 

zapewne g boko zapad y w pami  i wiadomo , nie tylko 
m odych s uchaczy sesji. Du e wra enie na uczestnikach 
sesji zrobi o te  odczytanie fragmentów wspomnie  ucznia 
szko y p. Zbigniewa Piekarskiego. Z tych wspomnie  wy-
ania si  obraz intensywnej nauki i solidnego wychowania 

w Szkole Morskiej, nierzadko w sparta skich warunkach. 
Swoj  s aw  i legend  Szko a Morska w Tczewie w du-

ej mierze zawdzi cza swojemu piewcy i absolwentowi kpt. 
.w. Karolowi Borchardtowi (1905-1986). Kompetentnie 

i przekonywuj co mówi a o tym Bo ena Ga ecka. Prele-
gentka przypomnia a, i  K. Borchardt by  uczniem Szko y
Morskiej w latach 1925-1928. Nast pnie p ywa  po morzach 
i oceanach. Zawsze zachowywa  sentyment do tczewskiej 
szko y. Da  pó niej temu wyraz w swojej znakomitej, kulto-
wej ksi ce pt. „Znaczy Kapitan”, na której w czasach PRL 
wychowywa o si  kilka pokole  polskiej m odzie y. War-
to jeszcze wspomnie  dwie kolejne znakomite jego ksi -
ki „Szaman Morski” i „Kr ownik spod Samosierry”. Po 
wielu latach, w 1967 roku, jak przypomnia a B. Ga ecka,

Prelegenci (od lewej): prof. Romuald Cwilewicz, 
rektor Akademii Morskiej, pose  Jan Kulas, 
El bieta Wróblewska z Centralnego Muzem 

Morskiego i Joanna ada, uczennica LO 
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W dniu 1 pa dziernika 2010 roku zmar  jeden z naj-
wybitniejszych polskich historyków, specjalista w dziedzi-
nie historii Pomorza, prof. Gerard Labuda. Urodzi  si
w 1916 roku w Nowej Hucie ko o Kartuz. Nauk  pod-
j  w wieku o miu lat w szkole podstawowej w Luzinie, 
nast pnie kontynuowa  edukacj  w gimnazjum w Wej-
herowie. Studia historyczne Gerard Labuda rozpocz
w 1936 roku na Uniwersytecie Pozna skim. Ju  po roku 
od rozpocz cia studiów zosta  stypendyst  Uniwersyte-
tu w Lund w Szwecji. Niestety, studia przerwa  wybuch 
II wojny wiatowej, w czasie której kontynuowa  nauk
na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzib
w Warszawie. Tytu  magistra otrzyma  w 1943 roku. Na 
podstawie wydanej kilka lat wcze niej w 1937 roku ksi -
ki: „Polska i krzy acka misja w Prusach”, doktorat obroni
w 1944 roku. Temat jego rozprawy doktorskiej brzmia :
„Za o enia Arcybiskupa Magdeburskiego i Biskupstwa 
Pozna skiego na tle wschodniej polityki misyjnej”.

W czasie okupacji pracowa  jako ksi gowy. Po zako -
czeniu II wojny wiatowej dra Gerarda Labud  zatrud-
niono na Uniwersytecie Pozna skim, gdzie aktywnie bra
udzia  w odbudowie biblioteki Seminarium Historycz-
nego. W 1943 roku o eni  si  z Albert  Wielopolsk ,
z któr  mia  dwóch synów.

Gerard Labuda habilitowa  si  w 1946 roku, niespe -
na dwa lata po obronie pracy doktorskiej. W 1950 roku 
uzyska  tytu  profesora. Od 1953 roku by  tak e cz on-
kiem Instytutu Historii PAN.

Przypisy:
1   Tomasz Schramm, Zarys dziejów Instytutu Historii UAM [w:] Bog-

dan Lapis, Tomasz Schramm, Rafa  Witkowski, Ryszard Wryk, In-
stytut Historii UAM w Poznaniu. 1956-2006, Pozna  2006, s. 26.

2 http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,8455397,Zmarl_prof__Ge-
rard_Labuda__Kaszub_rowny_Dlugoszowi.html

Zmar  nestor polskiej 
nauki historycznej

W latach 1962-1965 Profesor pe ni  funkcj  rektora 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, by  tak-
e dwukrotnie prezesem Pozna skiego Towarzystwa Przyja-

ció  Nauk. Nie unikn  tak e represji w adz pa stwowych.
Jego dwaj synowie wzi li udzia  w protestach Marca 1968 
roku. Gdy wezwano go do ministerstwa w celu wyja nie-
nia sprawy, powiedzia e: synowie stan li w marcu 1968 
roku po w a ciwej stronie1. W rezultacie dwa lata pó niej,
w 1970 roku zosta  odsuni ty od pracy na UAM.

Profesor Gerard Labuda napisa  ponad 2000 prac, 
kilkaset artyku ów, wyda  ponad 30 ksi ek. Wypromo-
wa  kilkudziesi ciu doktorów i ponad 100 magistrów. 
By  wybitnym naukowcem.

Niestety, od pewnego czasu jego stan zdrowia coraz 
bardziej si  pogarsza . Nie przyj  te  zaproszenia na roz-
poczynaj cy si  nowy rok akademicki. Napisa  jednak, 
przeczuwaj c zbli aj c  si mier , list po egnalny. W li cie
tym podzi kowa  pracownikom uniwersytetu za wspó pra-
c  i wspomnia , e czuje e jego ycie dobiega ko ca.

To by  wielki historyk uznany w kraju i za granic ;
cz owiek wielkiego formatu. Z niego emanowa a profesura 
w najlepszym tradycyjnym wydaniu – powiedzia  Jacek 
Guli ski, prorektor UAM2.

W czwartek ukaza a si  jego ostatnia ksi ka „Próba 
nowej systematyki i nowej interpretacji róde  historycz-
nych. Z pos owiem”. Nie zd y  jednak jej obejrze …

Parlamentarny Zespó  Kociewski

Borchardt przyjecha  do Tczewa na spotkanie z m odzie
w a nie do LO im. Marii Sk odowskiej-Curie. Jak e wiele 
jeszcze pami ta  i wspomina , dzieli  si  anegdotami szkol-
nymi. Po raz ostatni go ci  w tczewskim LO w 1980 roku. 
Niew tpliwie u wietni  wtedy swoj  osob wiatowy Zjazd 
Absolwentów Szko y Morskiej. 

M odzie  liceum przygotowa a sze  biografii zwi za-
nych ze Szko  Morsk  w Tczewie. To osobiste zaanga o-
wanie uczniów w sprawy ludzi morza zas uguje na szcze-
gólne uznanie. W takim te  znaczeniu wielka historia Szko y
Morskiej w Tczewie i potem w Gdyni, mo e dobrze s u y
wychowaniu morskiemu.

Natalia Wyrwicka zaprezentowa a wizerunek dra Mie-
czys awa W glewskiego (1894-1985), zas u onego lekarza 
Szko y Morskiej i kolejowej s u by zdrowia w Tczewie. War-
to zauwa y , e obecnie dr Ryszard W glewski kontynuuje 
pi kne tradycje rodzinne. Dominika Andrzejewska przybli-
y a interesuj c  sylwetk  Micha a H asko (1907-1998), bra-

tanka pierwszego lekarza Szko y Morskiej. M. H asko by ,
obok rektora Wy szej Szko y Morskiej prof. Daniela Dudy, 
jednym z inicjatorów wiatowego Zjazdu Absolwentów 
Szko y Morskiej. Zas ug  H asko by o te  wydanie pie ni
i piosenek (wraz z nutami) z dawnych czasów Szko y Mor-
skiej. O Konstantym Kot-Kowalskim (1902-1969), jednym 
z najs awniejszych absolwentów Szko y Morskiej w Tczewie, 
rocznik 1927, mówi a Magdalena Labuda. By  tak e ostatnim 
przedwojennym komendantem „Daru Pomorza”. Po 1945 
roku odnosi  du e sukcesy zawodowe w ameryka skiej flocie 
handlowej. Biogram Micha a Niczko (1904-1961) przedsta-
wi a Joanna ada. Niczko uko czy  Szko  Morsk  w Tcze-
wie w 1927 roku. Karier  zawodow  rozwija  w przedsi bior-
stwie „ egluga Polska S.A”. Kpt. .w. M. Niczko z dobrym 
skutkiem dowodzi  wieloma polskimi statkami. Niew tpliwie
najwi kszym orygina em Szko y Morskiej w Tczewie by
Micha  Leszczy ski (1906-1972), absolwent roku 1928. By
on wszechstronnie uzdolniony, a w m odo ci wielce rogat
dusz , jak podkre li a m oda prelegenta Marta Gajewska. 
M. Leszczy ski sztuk  malarsk  przez wiele lat czy  z ak-
tywnym p ywaniem. Po drugiej wojnie wiatowej zamieszka
na Jamajce. U schy ku ycia za o y  s awn  galeri  obrazów 
„Lester Art. Gallery”! Obrazy Lester-Leszczy skiego zdobi
galerie na ca ym wiecie. Uczennica Anna Markowska przygo-
towa a biografi  in . Urbana Krzy anowskiego (1907-1985). 
W 1927 roku uko czy  Wydzia  Mechaniczny. P ywa  na kil-
ku statkach. W okresie powojennym zajmowa  si  z powo-
dzeniem publicystyk  morsk . Za swoj  powie  „Specjalny 
pasa er” otrzyma  nagrod  im. gen. Mariusza Zaruskiego. 
Krzy anowski ws awi  si  te  promocj  i obron  spraw ludzi 
morza, w tym trosk  o ich godne warunki pracy.

Niejako na podsumowanie sesji popularnonaukowej 
pt. „Szko a Morska w Tczewie (1920-1930) – jej pracow-
nicy i s awni absolwenci” g os zabra  prof. Romuald Cwi-
lewicz, rektor wspó czesnej Akademii Morskiej w Gdyni. 
Nawi za  on do bogatych tradycji szkolnictwa morskiego. 
Przypomnia , e w corocznie obchodzonym wi cie Szko y
w dniu 8 grudnia, zawsze podkre la si  pi kny dorobek 
Szko y Morskiej w Tczewie. Nast pnie rektor nakre li  sze-
rok  ofert  edukacyjn  obecnej Akademii Morskiej w Gdy-
ni. Bez w tpienia jest to jedna z najlepszych szkó  morskich 
w Europie i w wiecie! Absolwenci Akademii Morskiej 
ciesz  si  nale nym szacunkiem i uznaniem. Co te  bardzo 
wa ne, uko czenie Akademii Morskiej w Gdyni, daje szans
zdobycia dobrego, atrakcyjnego i dobrze p atnego zawodu. 

90 LAT SZKOLNICTWA MORSKIEGO
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STEFAN GE DON

W sid ach i okowach 
II wojny wiatowej

c z    II

Wpa dzierniku 1943 roku jednostka zosta a prze-
niesiona do francuskiego miasteczka Senlis, 
gdzie w dalszym ci gu by a musztra i wiczenia.

Po miesi cznym pobycie przetransportowano nas do Mon-
targis – miasteczka w departamencie Loiret. Tu Wehrmacht 
tworzy  now  jednostk , w której przydzielono mnie do 
8 kompanii przeciwlotniczej. I znów wiczenia, ale ju  in-
nego rodzaju – po czterech o nierzy uczyli my si  obs ugi
ma ego jednolufowego dzia ka przeciwlotniczego. Mieli my
te  cz stsze przepustki, no i wi cej czasu dla siebie. 

Pozna em mieszkaj c  tu w Montargis polsk  rodzin
– pa stwa Patków. W pewnym okresie odwiedza em ich sto-
sunkowo cz sto.

Pan Patek z uwag  s ucha  informacji o „naszej” jedno-
stce, a ja z zainteresowaniem s ucha em londy skiego radia, 
którego charakterystycznym sygna em by o bum..., bum..., 
bum... Dowiadywa em si , co tak naprawd  dzia o si  na 
scenie tej okrutnej wojny.

Pó n  wiosn  1944 roku – w drugiej po owie maja 
– jednostka zosta a przeniesiona do Owernii w Masywie 
Centralnym w okolice du ego miasta Clermont-Ferand. 
Z widoków tego pi knego grodu utkwi a mi w pami ci du a
gotycka katedra. 

W owym czasie w Masywie Centralnym dzia a y du e
skupiska partyzanckie. Kilkakrotnie „nasza” jednostka zo-
sta a ostrzelana. 

Inwazja aliantów (6 czerwca 1944 r.) spowodowa a, e
jednostki Wehrmachtu musia y opu ci  Owerni  i zgodnie 
z otrzymanym rozkazem skierowa y swój kurs na pó nocny
– wschód Francji. By em w grupie ochrony przeciwlotniczej 
wycofuj cego si  wojska – zd aj cego do Bezancon. Byli-
my ostrzeliwani. Ameryka skie my liwce lata y bardzo nisko 

i strzela y do wszystkiego co si  rusza. Kilkakrotnie by em

wiadkiem, jak z samolotów pada y strza y nawet do pojedyn-
czych o nierzy. W ród kilku poleg ych znalaz  si  Polak.

Kilku z nas postanawi o uciec z obcego nam wojska. Byli 
to Marian(?) Bukowski, Franciszek Makowski, Mieczys aw
Ró a ski i ja. Przywódc  naszej grupy wtajemniczonych by
przedwojenny sier ant Wojska Polskiego Franek Makowski 
z Tczewa, konkretnie z W dków w powiecie tczewskim 
(wiosn  1983 roku odwiedzi em Franka w jego gospodar-
stwie i tam dosta em pokazane ni ej zdj cie).

 W sekrecie przed innymi i na uboczu naradzali my si
i oczekiwali my decyzji oraz uwag naszego do wiadczone-
go lidera – Franka. 

 Warto przypomnie , e jeszcze przed zaplanowan  de-
zercj  z Wehrmachtu – z inicjatywy Franka – robili my taki 
ma y sabota : na noc nie dokr cali my kranów z wod , cza-
sami robili my zwarcia w sieci elektrycznej, „zapominali-
my” wy cza wiat o w pomieszczeniach sanitarnych (za 

co nie raz mieli my dodatkow  musztr ), gin y ró ne woj-
skowe rzeczy itp. 

 Józef Milewski w ksi ce
„Kociewie w latach okupacji 
hitlerowskiej” mi dzy inny-
mi pisze: Najbardziej ostr
form oporu by a dezercja 
z jednostek Wehrmachtu, noto-
wana na wszystkich frontach. 
Na przyk ad w Nantes przygo-
towaniem dezercji zaj a si
kilkunastoosobowa grupa kon-
spiracyjna „Zwi zku Jaszczur-
czego”, któr  zorganizowa
Z. Grochocki ze Starogardu. 
Sk ada a si  ona z o nierzy

Rodzina pa stwa Patków. Zdj cie dosta em podczas ostatniej wizyty, 
tu  przed przeniesieniem mojej jednostki do Owernii. 

Obok kopia dedykacji na odwrocie zdj cia

 Franciszek Makowski 
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narodowo ci polskiej, pochodz cych z powiatów Kociewia 
i Kaszub. Ka dy z nich otrzyma  indywidualne zadanie na 
wypadek przyst pienia do dezercji, jak i polecenie werbowa-
nia do niej nowych o nierzy III grupy DVL.

Oblicza si , e na terenie Francji zdezerterowa o z We-
hrmachtu kilka tysi cy Pomorzan. Wiele z nich walczy o we 
francuskim ruchu oporu.

W drugiej dekadzie sierpnia 1944 roku stacjonowali my
niedaleko miasta Bezanson. Na wiadomo  o wysadzeniu 
poci gu z benzyn  – w okolicach miasta Langres – dosta-
li my rozkaz wy apania sprawców. Rano 19 sierpnia 1944 
roku wyjechali my. Po przejechaniu oko o 12 kilometrów 
zostali my ostrzelani. Wyskoczy em z samochodu do rowu. 
Znowu jeden z Polaków zosta  ranny. 

 Po ustaniu strzelaniny otrzymali my rozkaz okopania 
si . Nasza czwórka postanawia w nocy z 19 na 20 sierpnia 
zrealizowa  plan ucieczki. Wszyscy tej nocy mieli my war-
t . By a to okoliczno  sprzyjaj ca, atwiej by o nam de-
zerterom oddali  si  noc  i przy os abionych stanowiskach 
wachty. Na kilka godzin przed podj ciem warty Franek Ma-
kowski poinformowa  ka dego z nas, e mniej wi cej oko o
godziny pierwszej w nocy nale y opu ci  wart  pod wymy-
lonym pretekstem i dosta  si  do widocznej, ale znacznie 

oddalonej k py drzew i krzaków. 
 W warunkach zagro enia obsada stanowisk wartow-

niczych by a dwuosobowa. Trzyma em wart  z du o ode 
mnie starszym Niemcem, który wróci  ze szpitala. Stali my
na szosie przy przeciwlotniczym dzia ku, którego lufa skie-
rowana by a wzd u  szosy. By em w k opotliwej sytuacji. 
Jak opu ci  wart ? Moim amanym niemieckim zapyta em,
czy mog  pój  do samochodu, gdzie zostawi em cukierki? 
Zgodzi  si . W samochodzie mia em przygotowany „ma y
uciekinierski tobo ek”. Zabra em przygotowane rzeczy 
i znikn em w pobliskich krzakach i mroku sierpniowej nocy. 
Ostro nie zmierza em do umówionych zaro li i widocznej 
z daleka k py drzew. Ku mojemu przera eniu, nikogo tam 
nie zasta em. Pierwszym moim odruchem by o pó g o ne
zawo anie: Franek!!! Franek!!! Cisza. Po pewnym czasie 
odezwa  si  karabin maszynowy „mojej” jednostki. Us ysza-
em bliski wist kul przeszywaj cych powietrze. Pad em na 

ziemi . Na szcz cie by a to tylko jedna seria. Nie czeka em
d u ej. Zacz em biec, byle dalej od wrogiego Wehrmachtu. 
Gna em ile si  w nogach przez chaszcze i rowy. Nie czu em
zm czenia. O wicie obudzi  mnie deszcz, by em przemo-
czony. Id c dalej omija em zabudowania i zagrody. Po paru, 
a mo e po kilkunastu kilometrach dotar em do lasu. Po ród
jakich k i bagien znalaz em co  w rodzaju ma ej wysepki. 
Tu poczu em si  bezpiecznie. Zbudowa em sza as i przegl -
dam moje zabrane skarby. By y to pa atka, troch  chleba, 
suchary i puszka tak zwanej „ elaznej porcji”, przybory 
do golenia, szycia, no i mundur feldgrau oraz dwa r czne
(jajowate) granaty. Musz  wyja ni  powód zabrania z sob
granatów. By a to propozycja naszego Franka Makowskie-
go, który powiedzia , e dla schwytanego dezertera nie ma 
lito ci – tortury, potem kula w eb i tyle.

ciemni o si . W wieczornej modlitwie podzi kowa em
Bogu za pomoc i prosi em o dalsz  przychylno . Po o y-
em si  na wspania ym dla mnie o u z zielska i trawy. Po-

gr y em si  w twardym nie. Spa em d ugo. Gdy si  rano 
(21.08.1944) zbudzi em s o ce ju  przew drowa o wier
swej drogi. Zjad em skromny posi ek, który popi em wod .
Zacz em si  stroi : z munduru feldgrau ubra em spodnie, 
mia em te  granatowy sweter. Rozejrza em si  po okolicy. 
W odleg o ci jakie  pó  kilometra zauwa y em pracuj ce-
go w polu cz owieka. Sytuacja zmusi a mnie do nawi zania
kontaktu, niestety, po francusku mówi  i rozumiem „pi te

przez dziesi te”, czyli niewiele, w tym kilka grzeczno cio-
wych s ówek np. buonjour (dzie  dobry). G ód jest moim 
przewodnikiem i przyspiesza podj cie decyzji. Podszed em
do zdziwionego Francuza i powiedzia em (tak mog a si
toczy  moja rozmowa). – Buonjour. Dalej duka em. – Je 
suis Polonais. Je partir avec allemange armee (Jestem Po-
lakiem. Uciek em z niemieckiego wojska). Francuz co  do 
mnie mówi , czego nie zrozumia em i odpowiedzia em – Je 
ne comprends pas. Je ne parle pas francais (Nie rozumiem. 
Nie mówi  po francusku). Z dalszych jego s ów zrozumia-
em tylko – Je suis retour avec polonaise (Wróc  z polskim). 

Z mieszanymi uczuciami wróci em do mojego sza asu.
Wieczorem Francuz przyszed  w towarzystwie Polki. 

Przynie li mi wspania  kolacj  oraz cywilne ubranie. Je-
stem cywilem!!!. Opowiedzia em moj  histori , któr  Polka 
t umaczy a. Jutro mia em pozna  partyzanta z Francuskich 
Si  Podziemnych.

Rano 22 sierpnia pomaga em memu gospodarzowi przy 
czym  podobnym do skoszonego zielska. Oko o po udnia
do czy  do nas jaki  m czyzna, który okaza  si  by  znajo-
mym gospodarza. S usznego wzrostu przybysz mówi  troch
po polsku. Okaza o si , e miejscowi partyzanci wiedzieli 
ju  o naszej dezercji. Poinformowa  równie , e moi wspó -
uciekinierzy gdzie  tam na mnie czekaj .

By o dobrze po po udniu, gdy „mój” gospodarz du ym
dwuko owym wozem przyjecha  po owo zielsko. Skry em
si  w ju  za adowanej furze. Po pewnym czasie wóz zatrzy-
ma  si  w stodole po czonej z domem mieszkalnym. Na 
miejscu czeka  poznany wcze niej „partyzant”. Wieczorem 
wyruszyli my we dwójk  do nast pnej wioski. Odprowadzi-
a nas na kraniec wsi dziewczyna albo siostra owego party-

zanta. Dalej szli my sami. ciemni o si  na dobre, gdy trafi-
li my do jakiego  francuskiego domu. Tu zasta em Franka, 
Miecia i Mariana Bukowskiego. To spotkanie by o ogromn
rado ci . Koledzy wyja nili mi, e po opuszczeniu war-
ty mia em doj  do kolejnej, bardziej odleg ej k py drzew 
i tam mieli my si  spotka . Ale dobrze, e jeste my ju  ra-
zem. Rozmowy trwa y do bardzo pó nej nocy. 

Rankiem ca a nasza czwórka oraz kilku Francuzów wy-
ruszy a do partyzanckiego obozowiska. Po dwugodzinnym 
marszu ujrzeli my ukryte w lesie namioty. Jeszcze tego sa-
mego dnia (23.08.1944) by a ewidencja i przydzielono nas 
do istniej cej ju  polskiej dru yny, któr  dowodzi  polski 
porucznik Karwat. I tak zosta em partyzantem w Forces 
Francaises d’Interieur (F.F.I.). 

Z czasów partyzanckich pami tam wyjazdy po yw-
no . Przy naszej partyzanckiej jednostce F.F.I. sta y w le-
sie ró nej marki samochody, gotowe w ka dej chwili do 
wyjazdu.  Nie zapomnia em organizowanych zasadzek na 
niemieckie, wycofuj ce si  z po udniowej Francji, kolum-
ny samochodów. Pami tam te  dobrze prawie codzienne 
czyszczenie stenów (pistoletów maszynowych) i ich spraw-
dzanie przez naszych dowódców. Szczególnie utkwi y mi 
w pami ci dwa tragiczne wypadki postrzelenia si  party-
zantów podczas czyszczenia broni. Gdzie  ich odwieziono, 
pewnie do szpitala.

Funkcjonowali my w lesie, w krajobrazie raczej górzy-
sto-równinnym. Szlaki komunikacyjne – poza równinami 
– usytuowane by y w górskich w wozach. Wsie i miastecz-
ka zlokalizowane na terenach bardziej równinnych.

W lesistych rejonach wschodniej Francji przewa a y ak-
cje lokalnych oddzia ów FFI koncentruj cych si  przewa -
nie na dywersji na szlakach prowadz cych do Niemiec. We 
wrze niu, gdy do tego obszaru zbli y y si  wojska alianckie. 
Oddzia y FFI podj y krótkotrwa e akcje bojowe na dro-
gach odwrotu Wehrmachtu. Zw aszcza w rejonie Bezancon 
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oraz Belfort koncentrowa y si ci gaj ce z wielu regionów 
Francji kolumny FFI.

Otrzymali my rozkaz wyjazdu po m k , dwóch Fran-
cuzów i pi ciu Polaków z naszej dru yny jako obrona. Po 
przejechaniu kilku kilometrów mieszkaniec jakiej  wsi 
poinformowa  nas, e z naprzeciwka jedzie kolumna sa-
mochodów. Wrócili my do w wozu, gdzie zaj li my sta-
nowiska na górze. Meli my ostrzela  kolumn  pojazdów. 
Kierowca wróci  z informacj  do naszego obozowiska, 
sk d oczekiwali my te  wsparcia. Niemców nie by o wi-
da , prawdopodobnie mieli postój. Nasi ju  zaj li stanowi-
ska strzeleckie. Po pewnym czasie w w wozie pojawi a si
niewielka kolumna niemieckich samochodów. Strzelamy 
na rozkaz. Z gór lec  te  granaty i jakie  bomby. Karabi-
ny maszynowe umieszczone na samochodach strzelaj  do 
nas. S  ranni. Wi kszo  pojazdów wroga uciek a. Dwa s
unieruchomione, a jeden z nich p onie. Po zako czonej ak-
cji wracócili my do naszego obozowiska. Wyjazd po m k
od o ono na pó niej. Jest rozkaz natychmiastowego prze-
niesienia naszego obozu w inne miejsce. Noc  przenie li-
my si  w inny teren, do innego lasu.

Dopiero po wojnie dowiedzia em si , e zasadniczym
zadaniem FFI by o sparali owanie sieci komunikacyjnej, 

Czyszczenie broni w polowych warunkach Legitymacja partyzancka

zarówno kolejowej, jak i drogowej, oraz sieci czno ci
w celu uniemo liwienia przerzutu niemieckich dywizji 
z g bi Francji nad Atlantyk. Dywersja powa nie parali-
owa a komunikacj . Ponadto wojska partyzanckie opa-

nowa y liczne mosty, zapobiegaj c ich zniszczeniu. Naj-
wi ksze nasilenie dzia alno ci si  partyzanckich nast pi o
w sierpniu 1944 roku. 

W tym okresie mia  te  miejsce najliczniejszy nap yw
ochotników do oddzia ów FFI, które rozrasta y si  do wielo-
tysi cznych zgrupowa .

W tym czasie tj. w sierpniu 1944 roku si y francuskiej 
partyzantki szacowano na oko o pó  miliona ludzi. Przesta
wreszcie doskwiera  problem braku broni na skutek licznych 
zrzutów z powietrza mo na by o uzbroi  zg aszaj cych si
ochotników.

Pewnej nocy nasza dru yna z porucznikiem Karwatem 
uczestniczy a w zabezpieczeniu i ochronie miejsca lotni-
czego zrzutu. Dotarli my na wielk  le n  polan , gdzie 
w odpowiednim czasie rozpalono trzy ogniska. Punkty pal -
cych si  ogni by y wierzcho kami trójk ta. By  to znak dla 
samolotów dokonuj cych zrzutów. Po zebraniu zrzuconych 
materia ów i wygaszeniu ognisk wrócili my do naszego le-
nego obozowiska.

Ci g dalszy w nast pnym numerze 

Zrzuty z powietrza kontenerów, zawieraj cych
 wszystko – poza broni  ci k  – co partyzantom 

 by o potrzebne do walki 

 1. Samolot RAF u ywany do transportu i broni ludzi, 
2. adunek rodków wybuchowych, 3. Zasobnik 

spadochronowy, 4. Pistolet maszynowy sten
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HUBERT POB OCKI

Trzynaste spotkanie Kociewiaków 

Hubert Pob ocki odbiera z r k senatora Andrzeja Grzyba, 
Pier cie  Mechtyldy. 

Obok soj  pose  Jan Kulas i Patrycja Hamerska. 
Fot. B. Sulewska

Tylekro  spotykali si  dotychczas trój-
miejscy Kociewiacy Sekcji Towarzy-
stwa Mi o ników Kociewia w Staro-

gardzie Gda skim. Po raz pierwszy spotkanie 
otworzy  dyrektor Nadba tyckiego Centrum Kultury 
w Gda sku Lawrens Okey Ugwu, który powita  licz-
nych go ci ciep ymi s owy i yczy  owocnego prze-
biegu spotkania. 

Tego  7. wrze nia 2010 roku na Sali obecni 
byli pose  Jan Kulas, senator Andrzej Grzyb, wice-
prezydent Starogardu Gda skiego Henryk Wojcie-
chowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Starogardzie Wies aw Proll, prezes Oddzia u Gda -
skiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, Ró a
Janca i s dzia s du wojewódzkiego Kamila Thiel-
Ornass i wielu innych, którzy niech mi wybacz , e
z powodu szczup o ci miejsca ich imion i nazwisk 
nie wymieni em. Zasadniczymi tematami wieczoru 
by y promocje ksi ek autorstwa nader p odnego
pisarza regionalisty Krzysztofa Kowalkowskiego, 
który zaprezentowa  ksi k  pt. Z dziejów gminy 
Kaliska oraz wsi do niej nale cych. Dzie o ponad 
sze setstronicowe (sic!). Drugim autorem prezentacji po-
zycji wydawniczej by  Edmund Zieli ski, a jej tytu  brzmia
O tarz papieski d utem stworzony. Obu autorów przedstawi
publiczno ci w zwi z ych s owach Gerard Sulewski. 

Niezaplanowanym wydarzeniem wieczoru by a spon-
taniczna uroczysto wi towania DIAMENTOWYCH 
GODÓW przez obecnych na sali jubilatów, nestorów TKK, 
Wandy i Stefana Raszejów. Uczestnicy uroczysto ci, przy 
wtórze zespo u kameralnego rodziny Ollerów (w sk adzie:
Grzegorz – akordeonista, Ma gorzata – wiolonczelistka, 
Joachim – skrzypek), za piewali wzruszonym Jubilatom 
„Sto lat”.

Kolejnym nieplanowanym aktem by o wr czenie wy-
ró nie  redakcyjnych Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
w Tczewie dzia aczom kociewskim na niwie literacko-po-

etyckiej: Edmundowi Zieli skiemu oraz prezesowi TKK, 
ni ej podpisanemu.

Spotkanie zako czy o si  tradycyjnie przy biesiadnym 
stole suto zaopatrzonym w kuchy, kuszki, kawa zes bón-
ków, kozie mlyko i zelcerka, przez sponsorów, braci Lipi -
skich – w a cicieli cukierni we Wrzeszczu przy ulicy S o-
wackiego 53 i „Zielonego smoka” w Gda sku przy ulicy 
Szerokiej 125.

Tradycyjne spotkanie ubarwi y swoimi hafciarskimi cu-
de kami panie: Maria Leszman z Tczewa i Katarzyna No-
wak z Pelplina. Jak zawsze stoisko Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego oblegane by o t umem zainteresowanych.

Kolejne spotkanie wyznaczono na grudzie  br. w pi -
t  rocznic  powstania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków 
w Gda sku.

W dniu 6 pa dziernika 2010 roku zmar  w wieku 70 lat JANUSZ KORTAS
Wiceprezes Towarzystwa Mi o ników Ziemi Tczewskiej, 

Kawaler Medalu „Pro Domo Trsoviensi” (1998), laureat „Kociewskiego Pióra” 
w kategorii animacja kultury (2006) 

oraz nagrody starosty tczewskiego „Samburia” (2008).
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 1 pa dziernika 2010 roku 

nada  Mu Medal Zas u ony Kulturze – Gloria Artis.
Wspó za o yciel (1970) i prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Sugestia” 

w Tczewie oraz cz onek Rady Polskiej Federacji DKF w Warszawie.
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Wostatni  sobot  wrze nia 2010 roku w sali kon-
ferencyjnej Urz du Miasta w Czarnej Wodzie 
odby a si  XVI Biesiada Literacka. Za my l

przewodni  tegorocznej Biesiady obrano „Reporta e i eseje 
historyczne – publicystyka na Kociewiu”. Spotkanie zorga-
nizowa o Towarzystwo Przyjació  Czarnej Wody, a ca o
poprowadzi  senator Andrzej Grzyb – poeta i pisarz – inspi-
rator czarnowodzkiego biesiadowania. W wydarzeniu licz-
nie udzia  wzi li znakomici twórcy i pasjonaci kociewskiej 
literatury, regionali ci i mi o nicy Kociewia.

Przed rozpocz ciem naukowej cz ci Biesiady, An-
drzej Grzyb zapozna  zebranych z ostatnimi nowo cia-
mi wydawniczymi na Kociewiu. Prowadz cy zach ci  do 
bacznego przyjrzenia si  efektom wspólnej pracy autorek 
albumu „Kociewie Skarszewskie”. Ewelina Lis i Mieczys a-
wa Krzywi ska przygotowa y bowiem ciekaw  publikacj
wzbogacon  poezj . Andrzej Grzyb poleci  równie  lektur
reedycji tomiku miniatur literackich Konstantego B czkow-
skiego pt. „Gawa di kociewskie Kubi z Psi czina”. Gaw dy
napisane gwar  kociewsk  to doskona a okazja, by pozna
bli ej ycie na Kociewiu przed laty oczami pinczy skiego
gaw dziarza – Kuby, który jak nikt inny potrafi opowiada
o codziennym yciu z humorem i ironi  zarazem.

Naukow  cz  Biesiady rozpocz a prof. dr hab. Maria 
Paj kowska-Kensik. Referat nt. „Wa ne co stoi napisane, 

MAGDA POZORSKA

Czarnowodzkie spotkanie, 
czyli o publicystyce na Kociewiu

czyli o publicystyce w Kociewskim Magazynie Regional-
nym w latach 2005-2010” stanowi  solidne uj cie my li
przewodniej spotkania. Kolejnym z prelegentów by  prof. dr 
hab. Tadeusz Linkner. Swoj  wypowied  po wi ci  on re-
porta om Tadeusza Majewskiego, zebranym w najnowszej 
ksi ce „Oj, oj Ojczyzna”. 

Du e zainteresowanie wzbudzi  referat Micha a Seroc-
kiego (patrz str. 46), który zadebiutowa  na Biesiadzie w roli 
referenta. Ze spor  doz  humoru przedstawi  on biesiadnikom 
sylwetk  Wojciecha Cejrowskiego – „Gringo z Kociewia”, 
podkre laj c kociewskie korzenie podró nika i jego przywi -
zanie do regionu.

W czasie spotkania zaprezentowano szerzej dwie publi-
kacje. Pierwsz  z nich by a ksi ka autorstwa Krzysztofa 
Kowalkowskiego „Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do 
niej nale cych”. Z kolei Ryszard Szwoch omówi yciorysy
wybranych postaci, pochodz cych z powstaj cego w a nie
„S ownika biograficznego Kociewia” t. 4. 

Czarnowodzka Biesiada Literacka by a, jak co roku, 
doskona  okazj  do dyskusji o literaturze nadwi la skiej
ziemi i jej przysz o ci. Spotkanie stanowi o znakomite pod-
sumowanie zrealizowanych zamierze , a jednocze nie po-
kaza o, ile pracy literackiej pozosta o jeszcze do zrobienia 
dla Kociewia.

Licznie zgromadzeni biesiadnicy
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Co sprawia, e mo emy o sobie powiedzie  „Jestem 
Polakiem”? Pierwsza odpowied  jaka nam si  nasu-
wa to, e urodzi em si  w Polsce. Jest to odpowied

najbardziej oczywista. Posiadam polskie obywatelstwo ergo
jestem Polakiem. Co z lud mi, którzy urodzili si  poza gra-
nicami naszego kraju, czy ich mo emy nazwa  Polakami? 
Oczywi cie, e nie! Zdarzaj  si  jednak przypadki, kiedy 
rodzimy si  poza granicami Polski, jednak wychowywani 
jeste my w duchu polsko ci, od dziecka wpajane s  nam 
warto ci narodowe (chocia by te podstawowe uj te has ami:
Bóg, Honor, Ojczyzna), uczy si  nas j zyka polskiego, pol-
skiej historii. Gdy tych nauk, tych warto ci wyniesionych 
z domu rodzinnego nie zagubimy, wtedy mo emy czu  si
Polakami. Przy wigilii z ch ci  za piewamy polskie ko-
l dy, gdy na obczy nie znajdziemy chocia by ma y skra-
wek, który dotyczy Polski, zaraz si  z nim b dziemy uto -
samia 1. Czy wtedy, b d c obywatelami Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych czy innych krajów nie mogliby my o sobie 
powiedzie , e tak naprawd  jeste my Polakami? My l ,
e jak najbardziej, poniewa  o tym kim cz owiek jest decy-

duje jego serce i umys  a nie papiery. Taka sytuacja odnosi 
si  do wielu ludzi, tak e znanych takich jak np. Miros aw
Klose czy ukasz Podolski, którzy kopi  pi k  dla Niemiec, 
a o których wiadomo, e starali si  o gr  w polskiej repre-
zentacji pomimo tego, e od dziecka mieszkali i wychowy-
wani byli w Niemczech. 

Sytuacj  tak  z pewno ci  mo na przenie  na grunt 
bardziej lokalny. Co sprawia, e jeste my Kociewiakami?2.
Miejsce urodzenia na pewno, ale czy jest to jedyny i wy-
starczaj cy powód? Wed ug mnie nie! To czy kto  jest Ko-
ciewiakiem zale y od tego czy czuje si  nim w sercu, czy 
z mi o ci  odnosi si  do tego terenu, czy zachowuje chocia
szcz tki naszej gwary, tradycji. 

Wojciech Cejrowski urodzi  si  w Elbl gu, chocia  jak 
sam mówi woli bardziej romantyczn  wersj , e urodzi  si
w szczerym polu ko o Elbl ga3. Na sta e mieszka w Warsza-
wie. Przez pewien czas mieszka  w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie stale jeszcze posiada rancho. Cz sto odwiedza tak e
Ameryk  Po udniow . Patrz c na jego posta  z boku mo na
stwierdzi , e to kosmopolita. Wszystko jednak ma swoje 
fundamenty, i pan Wojciech równie . Tym fundamentem 
w jego przypadku jest wychowanie, które odebra  w domu 
rodzinnym, którego domownicy w znacznej wi kszo ci po-
chodzili z Kociewia. Ono sprawi o, e Wojciech Cejrowski 
emocjonalnie zwi zany jest z naszym regionem. Odzwier-
ciedla on to w swoich ksi kach, w których nawi zuje do 
Kociewia, naszej gwary, sposobu my lenia, charakteru. 

Przegl daj c pierwsze ksi ki Wojciecha Cejrowskiego: 
Ko tun si  je y, Podró nik W.C. Tom I, W.C. na ko cu Ori-
noko pierwsze co si  nasuwa to to, e s  one wydawane nie 
w konkretnym mie cie a na Kociewiu w a nie. Rzadko wi-
dzi si , eby wydanie ksi ki obejmowa o region a nie kon-

MICHA  SEROCKI

Wojciech Cejrowski – Gringo z Kociewia

kretne miasto. W rzeczywisto ci ksi ki te by y wydawane 
w Pelplinie w latach 1996-1998. 

Pierwsza ksi ka Ko tun si  je y nie jest pozycj  stricte 
podró nicz , jest to raczej wywiad z panem Wojciechem, 
w którym opowiada o sobie, swoich pogl dach i postawie 
yciowej. Nie mniej jednak zawiera ona najwi cej odniesie

do pochodzenia, do tego kim autor si  czuje. Mo e dlatego, 
e w ca o ci dotyczy jego osoby. W ksi ce tej autor przyzna-

je, e zawsze przedk ada  ma omiasteczkowy salonik swojej 
babci (kocie wianki) ponad warszawskie salony4. Mówi c
o tym, jak sp dza  czas na ameryka skiej wsi, porównuje 
mentalno  tamtych osób do mentalno ci kociewskiej.

Mam rancho na najg bszej ameryka skiej prowincji. 
Tam, gdzie nawet nie doci gni to asfaltu. Mam te  rodzi-
n  na g bokiej polskiej prowincji – na Kociewiu. I tu i tam 
tkwi  moje korzenie, bo i tu i tam ziemia wci  jest zdrowa. 
Niebo u góry, piek o wstydliwie ukryte5.

Przy ka dej okazji Wojciech Cejrowski wspomina 
o swojej rodzinie i jej kociewskim pochodzeniu. Chocia by
o stryju Andrzeju Cejrowskim, którego nazywa królem ad-
wokatów kociewskich i syndykacie biskupów pelpli skich6.
Gdy wspomina swoje pocz tki zwi zane z jak kolwiek
prac  my lami si ga do zbierania butelek w lasach borów 
tucholskich, które po cz ci nale  przecie  do Kociewia. 
Najdobitniejszym momentem, wiadcz cym o tym jak bar-
dzo autor jest zwi zany z Kociewiem, jest fragment kiedy 
zdezorientowany redaktor pyta si  sk d pan Wojciech do-
k adnie pochodzi, bo wspomina  ju  o Elbl gu, Kociewiu, 
Borach Tucholskich. Odpowied  jest natychmiastowa i zde-
cydowana Z Kociewia! Dalej czytamy:

Ani z Elbl ga ani z Warszawy tylko ze wsi kociewskiej, 
bo to, gdzie si  cz owiek urodzi jest ma o wa ne – wa ne
w jakiej rodzinie wzrasta i kim si  czuje. Czes aw Mi osz
sp dzi  wi ksz  cz ycia w Ameryce, a jest Polakiem do 
szpiku ko ci. […] Prosz  te  spyta  tysi ce nowojorskich y-
dów urodzonych i wychowanych w Polsce, czy s  Polakami 
– ze wstr tem odpowiedz , e nie. Najwa niejsze jest to, kim 
si  cz owiek czuje, jakie odebra  wychowanie, nie gdzie si
urodzi , ale w jakiej rodzinie wychowa . Potem mo na ju
sto lat mieszka  na obczy nie a i tak pozostanie si  tym, kim 
cz owiek jest w sercu. Dlatego odpowiadam z pe nym prze-
konaniem, e jestem ze wsi Kociewskiej, a nie z Elbl ga, czy 
z Warszawy7.

Mo emy w to uwierzy . Skoro napisa , nie ma co spraw-
dza  dalej. I tu mog o by ju  zako czy  si  to moje wyst -
pienie, ale kusi, by pój  dalej. Prze led my w tki kociew-
skie w jego ksi kach podró niczych, kiedy sta  si Gringo.
Czyli bia ym cudzoziemcem, dla którego hiszpa ski nie jest 
j zykiem ojczystym. Obcym. Móg  by  wielkomiejskim 
warszawiakiem. Wojciech Cejrowski jednak jawi si  jako 
swojski ch opak z Polski, z Kociewia. By uzmys owi  czy-
telnikowi jak dobrze jest mówi  w jakimkolwiek miejscu 
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gwar  tam panuj c  by zyska  sobie przychylno  miesz-
ka ców porównuje t  sytuacj  do przybysza na Kociewiu. 

Do male kiej wioseczki Karszanek, na Kociewiu, przy-
je d a Hindus w turbanie, wchodzi do kiosku spo ywczego
i mówi pi knie po polsku:

– Kerowniczko, Pani poda flaszk  browaru. Tylko szyb-
ciorkiem, bo mnie strasznie suszy.

Taka przemowa wyg oszona przez Hindusa w samym 
rodku polskiego zadupia musia oby wywo a  szok. atwo

sobie wyobrazi  g by okolicznego ch opstwa i Pani „kie-
rowniczki” rozdziawione jak malowane wrota stodo y8.

Nast pnie, t umacz c gwar  wypowiedzian  w j zyku
hiszpa skim, t umaczy j  za pomoc  gwary kociewskiej; 
pojawiaj  si  wtedy tak swojsko brzmi ce s owa jak s ysze-
li ta.

W innym miejscu, mówi c o zwyk o ci dnia codzienne-
go widzianego jako co  niezwyk ego przez innych napisze:

Nasz chleb powszedni jawi  si  b dzie wszem i wobec 
jako wi teczny placek dro d owy z kruszonk  i lukrem, czy-
li w gwarze kociewskiej „kuch z glancem”9.

I to jest to co najdobitniej ukazuje, e gringo (bia y kole
niewiadomo sk d) jest tak naprawd  Wojtkiem z Kociewia. 
Gwara. Zapraszaj c czytelnika do podró y w WC na ko cu
Orinoko pisze:

Czytelniku, si d  teraz wygodnie albo si  po ó , bo ru-
szamy w drog . Tobie ycz  wyobra ni a sobie fantazji. Miej 
na uwadze, e cokolwiek si  wydarzy, b dzie temu towarzy-
szy  kupa miechu, wi c prze knij, zanim ci wpadnie nie w t
dziurk . (W moich rodzinnych stronach, czyli na Kociewiu, 
mówi si  o takiej sytuacji, e „co  nam wpad o w niemiec-
kie gard o”. Czemu niemieckie? Bo wpada zwykle, kiedy si
gada przy jedzeniu, a potem cz owiek dalej gada i jednocze-
nie kaszle, co przypomina do z udzenia niemiecki szwargot. 

Przynajmniej w uszach Kociewiaka)10.
Je eli kiedykolwiek czytelnik Wojtka Cejrowskiego za-

stanawia  si  kim jest Wuja, autor daje mu dok adn  odpo-
wied :

Wuja – rodzaj m czyzny, wyst puje w Borach Tuchol-
skich (a bardziej konkretnie to na Kociewiu)[…]. W moich 
stronach rodzinnych zwracamy si  tym s owem do m czyzn
o tyle od nas starszych, e nie wypada im mówi  na ty, z dru-
giej strony na tyle z nami skumplowanych, e g upio by oby
mówi  do nich per Pan.

Wyt umaczenie tego s owa jest dosy … oryginalne:
Mianownik (kto? co?) – wuja
Dope niacz (kogo? czego?) – wuja
Celownik (komu? czemu?) – wuja; gdyby kto ywi

w tpliwo ci, czy podana tu forma celownika jest mo liwa
do praktycznego zastosowania, spiesz  z przyk adami z y-
cia na Kociewiu (konkretnie spod gospody we wsi Osiek 
k. Skórcza):

Wuja spad a na gira kasta z ceg amni. (komu? = wuja,
a nie wujowi)

Jestem wuja wjinny kupa psianiandzy. (znów; komu?= 
wuja)

(Wuja bije dzwon... (czemu? ano temu, e komu?= wuja)
– przyp. Ernest Hemingway (1899-1961), ameryka ski al-
koholik, powie ciopisarz i nowelista; przyjaciel rewolucji 
kuba skiej; nagroda Nobla 1954, zupe nie niepotrzebnie).

Biernik (kogo? co?) – wuja
Narz dnik (kim? czym?) – wujam
Miejscownik (o kim? o czym?) – tego przypadku uni-

ka si  starannie, zast puj c go wszystkimi mo liwo ciami

wygibasami gramatycznymi lub w ostateczno ci zaimkami; 
w czasach mojej m odo ci s ysza o si  jeszcze tu i tam form
miejscownikow  o wuji, ale dzisiaj doszcz tnie zanik a, ju
wtedy by a tak dalece niestosowna jak wypowiadanie s owa
Makbet w teatrze z innej okazji ni  wystawianie tego drama-
tu (Szekspira) 

Wo acz (ooo! hej ty!, halo!, te!, s uchaj no!, stój!, hande 
hoch!) – wuja11.

W innym miejscu ksi ki, pomimo pejoratywnego zna-
czenia s owa, u ywa wobec dziewczyny zawo ania… koza12.
Kociewskich m czyzn przedstawia jako odpornych na ból 
i nie przejmuj cych si  b ahostkami13. Je eli kto  z czytelni-
ków nie by by w stanie okre li  czym jest monotonne dydu-
dydu na kontrabasie autor spieszy z pomoc 14.

W dwóch najnowszych ksi kach Gringo w ród dzikich 
plemion i Rio Anaconda Wojciech Cejrowski nie odwo uje
si  tak cz sto do Kociewia jak w swoich dwóch pierwszych 
ksi kach podró niczych. Na uwag  zas uguje fragment kie-
dy opisuje swoj  pierwsz  k piel w rzece przy mieszka cach
wioski, w której mieszka . eby tubylcza ludno  zacz a go 
szanowa  i uznawa  za kogo  warto ciowego Autor musia
zadzia a  na ich wyobra ni . Dlatego, k pi c si  w rzece po-
kaza  im swoj  ran , która mu zosta a z dzieci stwa, po usu-
ni ciu kawa ka p uca. Rana ta jest dosy  du a. Dla tubylców 
taka rana by a znakiem, e cz owiek, który j  posiada  musia
by  obdarzony moc , bo normalnie nikt po takiej ranie nie 
powinien prze y . T umacz c sk d j  ma, autor wspomnia
o wojnie z niejakimi Kaszubami. Z pewn  doz  prawdopo-
dobie stwa mo na stwierdzi , e nikt nie wymy li by takiej 
historii gdyby pochodzi  z Kociewia. 

Wszystkie przedstawione powy ej fragmenty ksi ek
pana Wojciecha Cejrowskiego pokazuj  jak bardzo jest on 
zwi zany z Kociewiem. Jak b d c daleko poza granicami na-
szego regionu i kraju mówi o swoim pochodzeniu, o swoich 
g bokich korzeniach zwi zanych z t  ziemi . B d c Gringo,
obcym w ród innych dla nas pozostaje Wojtkiem z Kocie-
wia, cz owiekiem, któremu uda o si  spe ni  swoje marzenie 
o podró ach i przy okazji, cz owiekiem, który nie zatraci  tego 
kim jest i w co wierzy. Na zako czenie chcia bym przedsta-
wi  fragment, w którym pan Wojciech odpowiada czym jest 
dla niego Kociewie, niech to b dzie jego wizytówk  miejsca, 
które, jak s dz , dla nas wszystkich jest tak samo wa ne.

[…] dla mnie Kociewie, to najwa niejszy region etnogra-
ficzny na wiecie. Ka dy wie o Mazowszu, Kujawach, Kaszu-
bach, wi c chcia bym, eby wiedzia  i o Kociewiu. […].

Kociewie jest […] tam, gdzie si  po kociewsku mówi. Na 
wschodzie granic  jest Wis a od Tczewa po wiecie. Pozo-
sta e granice, ukryte w Borach Tucholskich zale  od tego, 
które chudoby zasiedlaj  Kociewiacy, a które nasi s siedzi
Kaszubi.

A propos. Je li kto  z czytelników mia by ochot  narazi
siebie i swoj  rodzin  na d ugotrwa e i dotkliwe prze lado-
wania, proponuj  publicznie pomyli  si  i powiedzie  Ko-
ciewiakowi: „Panie Kaszub…”. Gwarantuj  k opoty przez 
wiele lat. 

Ca e Kociewie, to wielka kupa piachu pofa dowana
w góry i w do y przez obcy kulturowy element nap ywo-
wy, czyli lodowiec skandynawski, który zrobi  swoje i teraz 
mamy tu bardzo pi knie.

Mamy lasy i jeziora. W gorze grube jak panie skie ydy. 
Najczystsz  rzek  w Polsce (Wda czyli Czarna Woda). A sie-
go roku tak e plagi komarów, gzów, dzikiego szczawiu, jar
muszki i s owików. 
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Onegdaj Krzy acy (tfu!) kazali nam pobudowa  ceglane 
zabytki, które pó niej opu cili i tak ju  stoj  po dzi  dzie
i zagracaj  widnokr g. Ka dy ch opak w mojej rodzinie 
przechodzi w odpowiednim wieku opryszczk , wraz z krót-
kotrwa ym powo aniem do poszukiwania skarbów, ukrytych 
w ukrytych lochach dawnej komutrii15.

Mamy te  dawne opactwo cysterskie w Pelplinie. To 
stara siedziba biskupia i „Ateny Pomorza”. Pelplin gro-
madzi  bowiem naj wietniejszych filozofów i teologów, 
którzy tam w a nie tworzyli i nauczali. A potem promie-
nia o na ca  okolic . Pewnie dlatego jak u nas ch op mija 
drugiego przy robocie, to mówi „Szcz  Bo e” a nie co 
innego.

Jako podrostek lubi em bardzo przesiadywa  w gotyckiej 
bazylice pelpli skiej i po prostu gapi  si  godzinami w sufit. 
Rodzina uzna a, e to nie marnacja czasu jeno po ytek, po 
tym jak dziadek wyczyta , e tam jest sklepienie gwie dziste
nade mn  no i oczywi cie prawo moralne dooko a, jak to 
w ko ciele. […]

O Kociewiu móg bym napisa  ca  ksi k . Tam si
najg o niej mia em, tam widzia em nieistniej ce podobno 
strzygi, tam przed burz  skrzaty wci  sikaj  babom do mle-
ka, tam ciasto dro d owe (po naszemu „kuch”) nie wyro nie
jak si  je „bandzie kranci  we z a stróna” i tylko tam robi 
si  zydle na miar …16.

Tak opisuje Kociewie Wojciech Cejrowski, czy jest to 
zgodne z rzeczywisto ci  czy nie, zostawiam Pa stwu pod 
os d i ko cz  ostatnim fragmentem:

Najcz ciej zbywam to pytanie o lokalizacj  Kociewia, 
odpowiadaj c wierszem napisanym w naszej gwarze przez 
ks. Bernarda Sycht :

Dzie Wie yca, Wda
Przy rebrnym fal psiewie
Niesó woda w dal,
Tam moje Kociewie.

Przypisy:
1 Chocia by mia a by to by  kolejna pora ka polskich pi karzy.
2 Albo kim innym, zale y od tego kogo to nasze spotkanie zebra o.
3 Wojciech Cejrowski, Ko tun si  je y, Kociewie 1996, s. 196.
4 Tam e, s. 18.
5 Tam e, s. 124.
6 Tam e, s. 131.
7 Tam e, s. 197.
8 Wojciech Cejrowski, Podró nik WC Tom I, Kociewie 1997, s. 70.
9 Tam e, s. 102
10 Wojciech Cejrowski, WC na ko cu Orinoko, Kociewie 1998, s. 9.
11 Tam e, s. 29-30.
12 Po ród przyby ych m czyzn kr ci a si  jedna niewiasta, w a ci-

wie m oda dziewczyna, koza, jak mawiaj  babki na Kociewiu. (Tam e,
s. 97). Jak pisze Bernard Sychta w swojej ksi ce S ownictwo kociew-
skie na tle kultury ludowej Tom II koza to dziewczyna podrastaj ca,
podlotek (s. 86).

13 Kiedy w czasie podró y Wojciech Cejrowski skaleczy  si  w pa-
lec u nogi i chcia  za o y  opatrunek nie zrobi  tego gdy : Przypomnia o
mi si , co robi  ch opi na Kociewiu, kiedy przypadkiem nast pi  go
stop  na bron , grabie lub wid y. Przecie  nie lec  z pola do domu, eby
sobie naklei  plasterek, jeno wycieraj  stop  w piach tak, jakby wycie-
rali buty o wycieraczk . Zawsze si  rana pi knie zaklajstruje i spokój.
(Tam e, s. 153).

14 Dydu-dydu to wyra enie z gwary kociewskiej, oznacza pi o-
wanie, ci cie t pym no em; w a ciwie onomatopeja, przeciwie stwo
ostrego „ciach”. Z kolei „udydoli ” znaczy ur n  nierówno, szarpi c
lub mia d c brzegi. Dydoli  mo na na przyk ad pi  (po kociewsku 
„ ag ”). A na kontrabasie si  „ryra”, a nie gra, chyba e kto  to robi 
pi knie. (Tam e, s. 165).

15 Mia em to samo 
16 Wojciech Cejrowski, Ko tun si  je y, Kociewie 1996, s. 199-200.

Wst p
Zdzis aw Ja kowiak (1949-2000) by  rodowitym tcze-

wianinem, wybitn  i ciekaw  indywidualno ci . Ak-
tywnie dzia a  w NSZZ „Solidarno ”, szczególnie 

w czasie stanu wojennego. Pomaga  wielu osobom, którzy po-
trzebowali wsparcia finansowego i duchowego. Czyni  to bez-
interesownie. Nale a  do g ównych dzia aczy Komitetu Oby-
watelskiego Miasta Tczewa. Blisko 10 lat by  radnym Rady 
Miejskiej (1990-2000) w Tczewie, a od 1994 roku wiceprze-
wodnicz cym tczewskiego samorz du.

Na szczególne podkre lenie zas uguje  jego g bokie za-
anga owanie spo eczne i religijne w parafiach pw. w. Józefa 
i Podwy szenia Krzy a wi tego w Tczewie oraz podczas pie-
szych pielgrzymek na Jasn  Gór . Pomimo wielu zaj  Zdzi-
s aw Ja kowiak bardzo dba  o rodzin , która by a dla niego naj-
wi ksz  warto ci .

Zdzis aw Ja kowiak zmar  dziesi  lat temu, 4 lutego 2000 
roku. Tczew by  jego „ma  ojczyzn ”. Jego pogrzeb by  wielk
manifestacj  ró nych rodowisk miejskich, kolejarskich i samo-
rz dowych.

Ukaza a si  kolejna ksi ka pos a Jana Kulasa, tym 
razem po wi cona osobie wielce zaanga owanej w rozwój 
miasta Tczewa, obron  i upowszechnianie idea ów „Soli-
darno ci”  oraz prac  spo eczn .

Po miertnie w 2000 roku uchwa  Rady Miejskiej 
Zdzis aw Ja kowiak otrzyma  najwy sze wyró nienie
– Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

Nak adem Wydawnictwa „Bernardinum” ukaza a si
druga ksi ka kucharska autorstwa Krystyny Gierszew-
skiej pt.: „Dawne smaki Kociewia”.

KRYSTYNA GIERSZEWSKA

Od autorki
Szanowny Czytelniku, ksi ka kulinarna Dawne smo-

ki Kociewia, któr  otwierasz, nie jest przeznaczona 
dla profesjonalistów. Podobnie jak pierwsz  moj

ksi k  kucharsk  pt. Tradycyjne smaki Kociewia, t  rów-
nie  adresuj  do tych z Pa stwa, którzy zdecyduj  si  przy-
gotowa  dla swojej rodziny wypróbowane, tradycyjne potra-
wy jednego z pomorskich regionów – Kociewia, a dok adnie
z Lignowów Szlacheckich, malowniczo po o onej na wzgó-
rzach morenowych, od wschodniej strony przechodz cych
w Dolin  Dolnej Wis y. Wie  terytorialnie nale y do gminy 
Pelplin w powiecie tczewskim.

Tu, na Kociewiu, oprócz pi knych krajobrazów, wspa-
nia ej architektury, uroczych wzniesie , spokojnych rzek, 
a tak e gwary, stroju, haftu, przetrwa  równie  smak, zapach 
i receptury dawnych potraw, zachowa o si  dziedzi ctwo ku-
linarne regionu.

W ksi ce tej znajd  Pa stwo przepisy na owe smaczne, 
regionalne dania i pyszne„kuszki” przyrz dzane w oparciu 
o receptury mojej babci, mamy, ciotek, a tak e moje.

Znajduj ce si  w niniejszej publikacji potrawy 
z m ki, ziemniaków oraz zupy, przetwory i inne kociewskie 



Przywilej potwierdzaj cy lokacj  miasta Tczewa, 1260. 
Archiwum Pa stwowe w Gda sku

Panorama Tczewa, 1627 r.
Archiwum Pa stwowe w Gda sku

Ksi ga pami tkowa siodlarzy 
z Gda ska, Elbl ga, Tczewa 
i Starogardu, 1608-1840. 
Archiwum Pa stwowe
w Gda sku

Codzienna gazeta tczewska „Dirschauer 
Zeitung”, 24 czerwca 1890 r.

Archiwum Pa stwowe w Gda sku

Po ar ko cio a katolickiego
pw. Podwy szenia Krzy a wi tego
w Tczewie, 29 sierpnia 1982 r.
 Archiwum Pa stwowe w Gda sku



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

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

• Jeszcze o kalatrawensach z Tymawy... Grzegorza Woli skiego

• III Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego

• W sid ach i okowach II wojny wiatowej (c.d.) Stefana Ge dona

• W adys aw S awomir Jurgo Aleksandry J dryszek-Geisler

• od mniy o ci do o anku w psiy ni kociewski Grzegorza Ollera

Fot. Ma gorzata Pauch

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE


