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Od redaktora § 1
Organizatorem konkursu jest Parlamentarny Zespół Kociewski, Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Kociewskiej, Trójmiejski Klub Kociewiaków i Muzeum Ziemi 
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

§ 2
Celem konkursu jest promowanie kultury Kociewia i zwrócenie uwagi na dzia-

łalność społeczną i kulturalną młodych ludzi pochodzących z Kociewia, w rezultacie 
uhonorowanie ich za działalność na rzecz regionu. Nagrodę „Młodzi dla Kociewia” 
przyznaje się raz do roku za:
a)  szeroko pojętą działalność kulturalną, obejmującą swym zasięgiem powiat 

starogardzki, tczewski i świecki,
b)  animację życia kulturalnego Kociewia,
c)  działalność artystyczną związaną z Kociewiem,
d)  działalność społeczną, obejmującą również wolontariat.

§ 3
Konkurs adresowany jest do osób w wieku od trzynastu do trzydziestu lat. 

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:
a)  młodzież gimnazjalna,
b)  młodzież ponadgimnazjalna,
c)  studenci i młodzież w wieku od osiemnastu do trzydziestu lat.

§ 4
Wnioskodawcą występującym o przyznanie nagrody „Młodzi dla Kociewia” mogą być:
a)  instytucje kultury,
b)  szkoły i uniwersytety,
c)  jednostki samorządu terytorialnego,
d)  członkowie komisji przyznającej nagrodę,
e)  media,
f)  stowarzyszenia, organizacje społeczne,
g)  osoby prywatne.

§ 5
Skład komisji przyznającej nagrodę:
a)  przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego,
b)  dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
c)  prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej,
d)  członek Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków,
e)  przedstawiciel instytucji kultury (powiat starogardzki, tczewski i świecki), po 

jednym z każdego z powiatów,
f)  przedstawiciel mediów (prasa, radio, telewizja),
g)  przedstawiciele laureatów konkursu „Młodzi dla Kociewia” z poprzedniej edycji.

§ 6
Propozycje do przyznania nagrody powinny zawierać:
a)  imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail wnioskodawcy,
b)  imię i nazwisko oraz dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail zgłaszanej osoby,
c)  opis działań oraz dorobku artystycznego osoby zgłaszanej, do wniosku o przyznanie 

nagrody można dołączać załączniki w postaci artykułów prasowych, zdjęć i innych,
d)  zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7
Komisja przyznaje nagrody rzeczowe w wymienionych w § 3 kategoriach 

i rzeźby w drewnie.
§ 8

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w maju. Organizator powiadomi 
osoby zgłaszające i zgłaszane do konkursu o terminie wręczenia nagród odpo-
wiednio wcześniej.

§ 9
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu, 

zmian w składzie komisji konkursowej, zmian w zakresie przyznawania nagród 
oraz do zmian w regulaminie konkursu o czym powiadomi zainteresowanych.

§ 10
Osoba zgłaszająca w chwili zgłoszenia kandydata do nagrody „Młodzi dla 

Kociewia” wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu, a osoba zgła-
szana wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu w chwili podania 
jej podstawowych danych osobowych do wiadomości publicznej (ogłoszenie osób 
nominowanych do nagrody oraz ogłoszenie wyników konkursu).

§11
Osoba nominowana do nagrody „Młodzi dla Kociewia” zostanie odpowied-

nio wcześniej powiadomiona o zgłoszeniu jej do nagrody.
§ 12

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych powiatu staro-
gardzkiego, tczewskiego i świeckiego.

§ 13
Wnioski o nagrodę „Młodzi dla Kociewia” należy przesłać do 30 kwietnia 2011 

roku na adres:
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

ul. Boczna 2
83-200 Starogard Gdański

z dopiskiem „Młodzi dla Kociewia”
lub drogą elektroniczną na adres: kociewianka1986@wp.pl

§ 14
Dodatkowe informacje o konkursie dostępne są pod numerem telefonu: 512 434 

105 lub (58 ) 562 46 75 oraz drogą elektroniczną na adres: kociewianka1986@wp.pl

KONKURS
„M ODZI DLA KOCIEWIA”

W tym numerze polecam uwadze Czytelników 
obszerny artyku  Kazimierza Denka pt. „Dba o
o geniusz loci Tczewa”, w którym autor z wielkim 
umi owaniem wspomina okres 6-letniego pobytu 
w Tczewie, pobytu w Domu Dziecka.

„Czym by  i jest dla mnie Dom Dziecka w Tcze-
wie? Z pewno ci  nie tylko wspólnym fragmentem 
odnotowanym w biografii. By  przede wszystkim 
domem rodzinnym, przygotowuj cym do startu 
w doros e ycie. Zachowa em Go jako miejsce, któ-
re kszta towa o osobowo  swoich wychowanków 
m dro ci ycia. (…).

Kazimierz Denek, dzi  maj cy tytu  profesora 
zwyczajnego nauk humanistycznych, z sentymen-
tem wraca do Tczewa, do swojej ma ej Ojczyzny. 
Interesuje si  wszystkim, co zwi zane z miastem 
Jego m odo ci.

Dalej mówi: „W grodzie Sambora spotka em
wielu yczliwych i szlachetnych ludzi, którzy po-
mogli mi sta  si  tym kim jestem”.

To pi kne, e mimo up ywu lat Tczew dla 
prof. Denka stanowi wci  Ojczyzn  najbli sz .
Jest miastem, do którego przywodzi Go potrzeba 
serca.

Kolejnymi, wartymi polecenia, s  dwa artyku-
y traktuj ce równie  o mi o ci do ziemi kociew-

skiej, do tradycji z niej si  wywodz cej. Katarzyna 
Sturmowska przedstawia nam posta  jednej z naj-
wybitniejszych poetek Kociewia XX wieku – Fran-
ciszki Powalskiej, której twórczo  nawi zuje do 
dawnych i wspó czesnych wydarze  z ycia na 
Kociewiu, a zw aszcza w Pinczynie, gdzie miesz-
ka a. Jej zami owanie do poezji rozwija o si  od 
najm odszych lat, ale dopiero w dojrza ym wieku 
zacz a zapisywa  zapami tane z m odo ci pie ni, 
legendy i opowiastki. Pozostawi a obszerny r ko-
pis pt. „Mój pami tnik”, który przekaza a W a-
dys awowi Kirsteinowi. Znaczn  cz  jej zbioru 
(54 utwory) zamie ci  on w opracowanym przez 
siebie piewniku „Pie ni z Kociewia”. Tu odsy-
am Czytelnika do opracowania Grzegorza Ollera 
(str. 33), który ukazuje nam, na podstawie wy-
mienionego piewnika W . Kirsteina i „Wesela 
kociewskiego” Bernarda Sychty, bogactwo tre ci
mi osnych i weselnych pie ni naszych dziadów.
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

Dzieje parafii

WXVII wieku kap ani subkowscy otoczyli opiek
duszpastersk  mieszka ców Gorz dzieja oraz obj li 
patronat nad ko cio em pod wezwaniem w. Wojcie-

cha. Pierwotnym patronem wi tyni by w. Jerzy i jego wzmiankuj
dokumenty z 1583 i 1598 roku. Z ich tytu ów ks. Stanis aw Kujot 
wyci gn  nast puj ce wnioski dotycz ce czasu powstania parafii 
i budowy ko cio a: w. Jerzy jest patronem ko cio a w Gorz dzie-
ju i w Ko cierzynie, ale te  najdawniejszej wi tyni w Gnie nie. 
A jednak by  patron ten pó niej rzeczywi cie ma o znany, bo dopie-
ro Krzy acy odnowili jego kult, po wi caj c mu z zasady poza mu-
rami ka dego miasta szpital i przy nim ko ció . Natomiast ko cio a
parafialnego i oni nie oddali mu nigdy. Zatem mo na przyj , e
oba wymienione ko cio y pomorskie powsta y w tym samym czasie 
co gnie nie ski.

Kiedy nast pi a zmiana patrona w Gorz dzieju – tego nie wie-
my. Z okazji „Wielkiego Jubileuszu” 3 maja 1700 roku proboszcz 
subkowski i gorz dziejski Jerzy Piotr Jesionowski wystawi  doku-
ment, na którym widnieje imi w. Wojciecha. Nie przetrwa y ad-
ne wzmianki o powstaniu i konsekracji ko cio a, jedynie szczegó-
owy opis wi tyni pochodz cy z 1780 roku. Przytoczony zostanie 
w tym miejscu oryginalny tekst o nast puj cej tre ci: 

Ko ció  Gorz dziejski cz ci  staro wieckiego Muru, cz ci
Pruskiego z o ony, na dwa podzielony Chory. Chor wi kszy ca y
murowany krzy ack  robot . Chor mniejszy murowany w Pruski 
mur, z tego ko ca który na wschód s o ca iest y oraz ku Wi le po-
o ony, dla zarywaj cey t  Gor  (na którey Ko ció  stoi) Wis y iest 
opatrzony filarami. Ca y Dachówk  pokryty. Wie  ma murowan
wraz z kopu , w tey s  Dzwony g o ne dwa. Wchod do tego ko -
cio a iest ieden z pod Dzwonnicy, gdzie s  drzwi wielkie mocne, 
a drugi od Po udnia z Babi ca (kruchta – przyp. 
red.), gdzie iest dwoie Drzwi mocnych y zamkiem 
opatrzonych, babiniec murowany Dachówk  po-
kryty. W ko ciele sufit z desek malowany, ciany 
ca e pobielane, okna dobre, posadzka ceg ami wy-
k adana. awki id  po obydwóch stronach. Chor 
z desek malowany. Organki ma e z 5 g osami. O tarz 
wielki snycerskiej roboty y malowany, w którym iest 
obraz . Wojciecha Biskupa y M czennika u które-
go Mensa murowana, pi knie pokryty y przybrany, 
na tym stoi Cymborium, ale si  Nays. Sakrament 
w onym e niezachowuie, iest iednak zamkni te ma-
lowane niebiesko wyz acane. Po lewej stronie tego 
O tarza iest o tarzyk ma y, malowany, w którym iest 
Obraz . Barbary Panny y M cz: przystoynie obra-
ny, ko o tego o tarzyka stoi konfesjona  wygodny, 
pi kny, malowany. S  ieszcze y kratki przed tym e
o tarzem. Ambona iest w tym ko ciele prostey robo-
ty, malowana iu  stara Chrzcielnica iest tak e w tym 
ko ciele, w którym si  iednak woda do Chrzczenia 
nale ca niezachowuie, ile e si  In Ecclesia Ma-
trici chrzc . Zakrystyi przy tym ko ciele nie masz 

MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
c z   V

adney, dla mieysca szczup o ci, atoli za wielkim O tarzem s  szaty 
do chowania Aparatów y bielizny ko cielney zdatne. Cmentarz iest 
wko o ogrodzony deskami, przy ko cu za  dla ziemi do Wis y wpa-
daj cy nieogrodzony, na który wchodzi  byd o nie mo e. Drzwi s
od Po udnia a w ziemi wkopane kraty, aby tym sposobem na ten e
byd o dosta  si  nie mog o.

wi tynia, zbudowana na planie prostok ta o trójk tnie za-
mkni tym prezbiterium, jest doskona ym przyk adem pó nego 
gotyku. Jej wewn trzne wymiary wynosz : d ugo  – 13,5 m 
i szeroko  – 8,5 m. Prawdopodobnie wskutek wylewu Wis y
cz wi tyni zapad a si , co by o te  przyczyn  budowy w dru-
giej po owie XVII wieku nowego teraz jeszcze stoj cego ko cio a.
Przekaz ten potwierdza inny rodzaj ceg y, jak te  i opis z wizyta-
cji przeprowadzonej w 1780 roku. Spo ród eksponowanych we 
wn trzu niewielkiej wi tyni zabytków najcenniejszymi s : kru-
cyfiks zawieszony u sufitu i ustawione na dwóch filarach rze by 
Matki Boskiej i w. Jana Ewangelisty. Figury wykonano oko o
roku 1510 w warsztacie mistrza Paw a. Ko ció  w Gorz dzieju 
jest jednym z trzech na Pomorzu obok Mariackiego i w. Miko-
aja w Gda sku, które mog  poszczyci  si  tego rodzaju ekspo-
natami. W barokowym o tarzu g ównym widnieje obraz patrona 
wi tyni, w. Wojciecha. Miejscowe podanie zapisane w trak-

cie wizyty ks. Kili skiego w 1746 roku g osi, e czeski biskup 
w drodze do Gda ska w tym miejscu wyszed  na l d i pod na-
miotem odprawi  msz wi t . Sta o si  to w 997 roku.

Od XVII wieku w Gorz dzieju opiek  duszpastersk  spra-
wowali proboszczowie subkowscy. Zachowa  si  pe en rejestr 
nazwisk, a otwiera go ks. Jan Jassenius. Kap ani mogli korzy-
sta  z plebanii, stoj cej tu  obok wi tyni. Jednak by  to budynek 
bardzo skromny, w rzeczywisto ci lepianka pokryta s om , która 
sp on a w po owie maja 1790 roku.

Ko ció  pw. w. Wojciecha w Gorz dzieju
Fot. Iwo Eugeniusz Dylkiewicz
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Z PRZESZ O CI REGIONU

Dawn  parafi  gorz dziejsk  tworzy a sama wie  ko ciel-
na, któr  w XVII wieku w czono jako fili  do subkowskiej. Na 
swym uposa eniu posiada a cztery w óki ziemi. By y one, tak jak 
i plebania, z ogrodem, dzier awione przez jednego z wie niaków. 
Ten fakt odnotowano w 1649 roku. Z wizytacji przeprowadzonej 
w 1702 roku dowiadujemy si , e w obr bie wsi mieszka o 120 
katolików. Proboszcz posiada  niedaleko Wis y dom z propina-
cj (dawniej: karczma) i odprawia  w Gorz dzieju nabo e stwa 
co trzeci  niedziel  i trzeci dzie wi t. Na pocz tku XVIII wieku 
plebani  i dom organisty zniszczy  wylew Wis y. Parafia w 1710 
roku posiada a na swym uposa eniu 12 domów, a ich mieszka -
cy p acili czynsz. Natomiast wizytacja z 1766 roku informuje, e
na ziemi parafialnej postawiono 9 domów, co przyczyni o si  do 
zwi kszenia dochodu parafii.

Oprócz ko cio ów w Subkowach i Gorz dzieju na terenie pa-
rafii funkcjonowa a kaplica w Radostowie, któr  zbudowano po 
po arze, jaki mia  miejsce w kwietniu 1637 roku. Sp on  dom 
robotniczy, budynki inwentarskie i ywy inwentarz. Niezw ocznie 
przyst piono do odbudowy wsi i w konsekwencji wzniesiono tak-
e wspomniany obiekt kultu. Biskup Miko aj Krasicki konsekro-

wa  kaplic  6 stycznia 1653 roku. By a to wi tynia o niewielkich 
wymiarach, a raczej niepoka na. W jej wn trzu umieszczono trzy 
o tarze: Naj wi tszej Maryi Panny Wniebowzi tej, w. Andrzeja 
Aposto a i w. Bernarda Patrona. W 1689 roku opat oliwski An-
toni Hacki przebudowa  j  na ma y ko ció . Do powstania cian 
i posadzki jako materia u budowlanego u yto ceg y. Dach pokryto 
dachówk . Do wi tyni przylega a kruchta z drzwiami wej cio-
wymi. Wyposa enie uleg o pewnym zmianom, poniewa  usuni -
to o tarz w. Andrzeja Aposto a i zosta  on zast piony przez inny 
– w. Krzy a. Wn trze wype nia y dwa rz dy awek. Na gzymsie 
wi tyni 1 pa dziernika 1736 roku umieszczono kamienn  statu

Naj wi tszej Maryi Panny, a w wie yczce niedu y dzwon. Przez 
ca y czas odprawiano tu nabo e stwa pod przewodnictwem za-
rz dzaj cego Radostowem zakonnika ekonoma. Cystersi z Oliwy 
zajmowali si  kaplic  do 1772 roku, czyli likwidacji dóbr ko ciel-
nych przez rz d pruski. Wówczas kap an administruj cy opu ci
Radostowo i klucz do wi tyni przekaza  proboszczowi subkow-
skiemu. Kamienn  osiemnastowieczn  figur  Naj wi tszej Maryi 
Panny przeniesiono do Subków i obecnie zdobi g ówne wej cie na 
cmentarz ko cielny. W Zarysi  historyczno-statystycznym. Diece-
zja Che mi ska z 1928 roku podano informacj  o istnieniu budowli 
sakralnej, lecz w tym czasie s u y a ona zupe nie innym celom, 
a mianowicie gospodarczym.

Radostowo niegdy  nale a o do cystersów oliwskich. Prowa-
dzili oni roczniki Annales monasterii Oliviensis ord. Cist.. Obszer-
niejsze wiadomo ci z ko ca XVI wieku zawarte zosta y w tym 
dokumencie przez O. Schwengla. Wynika z nich, e na prze omie 
XVI i XVII wieku trwa y spory mi dzy cystersami a biskupami 
w oc awskimi o granice dóbr radostowskich i nale ne z nich dzie-
si ciny. Dla za egnania sporów 11 lipca 1638 roku wys ano do tej 
miejscowo ci zakonników Andrzeja i Piotra – mierniczego. Tam 
te  w obecno ci kapitana zamku subkowskiego Wolffa zrewido-
wano i oznaczono kamieniami granice.

Ju  w XIV wieku odnotowano istnienie osobnej kaplicy przy 
pa acu biskupim w Subkowach. Wspomina  o niej biskup Ger-
ward w przywileju lokacyjnym z 1301 roku. Pó niejsze wizytacje 
milcz  i nic nie wiadomo o jej dalszych losach.

W redniowieczu i w wiekach pó niejszych Ko ció  katolicki 
zajmowa  si  szkolnictwem – oprócz szkó  parafialnych istnia y
katedralne i klasztorne. Na powy sz  instytucj  spad  obowi zek 
kszta cenia, co regulowa y rozporz dzenia wydane przez odpo-
wiednie instancje w adzy. Jeden z dokumentów dotycz cy tej kwe-
stii wystawiono na synodzie w oc awskim w 1487 roku. Nakazano 
w nim, aby przy ka dym ko ciele i parafii powsta a szko a. Ten 
dokument by  zapewne powtórzeniem poprzednich rozporz dze .

W Subkowach szko a powsta a w XVI wieku. W 1710 roku na-
uczyciel z Subków pobiera  op at  za nauk  dzieci z Brze na.

Ko ció  zajmowa  si  tak e ubogimi. Budowano w zwi zku 
z tym liczne szpitale. Na wznoszenie takich domów dobroczyn-
nych wskazywa y ustawy synodalne. Spora cz  duchowie -
stwa dostosowa a si  do nich i stworzy a odpowiednie warunki 
do powstania takich obiektów. Ustanowiono prowizorów szpital-
nych i do ich obowi zków nale a o utrzymanie dok adnego spisu 
rzeczy szpitalnych, sporz dzenie rejestru dochodów i wydatków, 
sprawowanie opieki materialnej nad ubogimi oraz udzielanie 
pomocy medycznej. Starano si  równie  pozyska  pieni dze 
na utrzymanie szpitala, zbieraj c ja mu n  w ród zamo niejszej 
grupy parafian. rodki finansowe przekazywano na zakup yw-
no ci i lekarstw. W Subkowach szpital powsta  w XVIII wieku.

Bractwo Ró a cowe utworzono w parafii subkowskiej 16 lipca 
1720 roku. Wzmo ony wysi ek pracy duszpasterskiej oddzia ywa
na funkcjonowanie organizacji i stowarzysze  katolickich, które 
zrzesza y spor  liczb  cz onków. Wyra a y one d enia do czynnego 
w czenia w struktury Ko cio a apostolstwa wieckich.

Budowle sakralne rozmieszczone w ró nych zak tkach rozleg ej 
parafii subkowskiej, w przesz o ci i równie  obecnie s  miejscem 
kultu, gdzie gromadz  si  wierni. Na przestrzeni wieków zmienia y
swe oblicze, co mo na odnotowa  w kontek cie opisanych wi ty .
Przedstawione w poprzednich artyku ach informacje oparte na od-
powiednich materia ach ród owych s  tego dowodem. Przodkowie 
pozostawili materialne wiadectwo swej dzia alno ci, które w dal-
szym ci gu upi kszaj  nast pcy dzi ki zabiegom konserwatorskim. 
Co prawda w granicach parafii subkowskiej nie ma ju  Gorz dzieja, 
to jednak opis wi tyni zosta  utrwalony i niech s u y lepszemu po-
znaniu historii naszej ma ej Ojczyzny.

Pa ac biskupi

Pierwotne granice diecezji zmienia y si  wielokrotnie. Zasi g
terytorialny ulega  przemianom w zale no ci od sytuacji po-
litycznej, czy te  ze wzgl du na struktur  nowo tworzonych 

jednostek ko cielnych. W ich obr bie na ogromnych przestrzeniach 
mierzonych kilkusetkilometrowymi odcinkami ustanowiono w a-
dz  biskupi . Poprzez wspó czesne zdobycze cywilizacji oraz rodki 
transportu i czno ci natychmiast mo na uzyska  bezpo redni 
kontakt z zainteresowan  osob  i podj  odpowiedni  decyzj .
W redniowieczu to konni pos a cy dostarczali i przekazywali infor-
macje adresatom. To oni byli zwiastunami dobrych i z ych wie ci. 
Pokonywali w ci gu kilku b d  kilkunastu dni znaczne odleg o ci, 
dziel ce poszczególne miejscowo ci i na nich spoczywa  obowi zek 
zapewnienia sta ej czno ci najwy szego hierarchy z kap anami 
sprawuj cymi pos ug  duszpastersk  w najbardziej odleg ych pa-
rafiach diecezji w oc awskiej. Warunki zarz dzania udoskonalono 
poprzez ustanowienie kurii w oc awskiej i dwóch archidiakonatów 
pomorskich – jednego w Kamieniu, a drugiego w Gda sku z pier-
wotn  siedzib  na Biskupiej Górce. Tam te  wzniesiono zamek, któ-
ry niebawem w 1414 roku zosta  zniszczony przez Krzy aków.

Jak wynika z powy szego faktu, biskupi posiadali rezydencje 
tak e poza sta ym miejscem swego pobytu, jakim by  W oc awek. 
Po zburzeniu gda skiej siedziby w Subkowach zlokalizowano 
najbardziej na pó noc wysuni t  budowl  biskupi  nazywan
zamkiem lub pa acem. Zbudowano j  tu  przy ko ciele parafial-
nym i jest ona niemal e jego rówie niczk . Ju  biskup Gerward 
w roku 1301 wspomina o curia et capelia. Pa ac wzniesiono 
z ceg y oko o 1350 roku; inne ród a uwzgl dniaj  lata 1323-1366. 
Biskupi Maciej i Zbylut z Go a czy zbudowali okaza y murowany 
dwór obronny. By  on rezydencj  oraz centrum administracyjno-
gospodarczym dóbr biskupich. Funkcjonowa  przy nim folwark, 
w którym prowadzono gospodark  roln  i hodowlan . Dwór z ce-
g y na kamiennych fundamentach sk ada  si  z trzykondygnacyj-
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nego budynku rezydencjonalnego o wymiarach 29,2 m x 10,2 m 
oraz innych zabudowa . Na parterze znajdowa y si  dwa du e po-
mieszczenia, w podziemiach – piwnice i karcer dla ksi y. Nie jest 
znane dalsze rozplanowanie budynku i forma przestrzenna dworu, 
który by  zapewne otoczony murem oraz bram .

Jednak koniec wieku XVI to okres intensywnej rozbudowy 
istniej cego ju  gmachu. W ci gu trzech lat, do roku 1595, za-
ko czono kompleksowe prace w tym zakresie dzi ki inicjatywie 
biskupa Hieronima Rozra ewskiego. Dotychczasowy zameczek, 
ma y i niewygodny, przebudowano na miar  ówczesnych potrzeb. 
Zas ugi wymienionego wcze niej dobroczy cy uwzgl dniono na 
pami tkowej tablicy marmurowej opatrzonej aci skim napisem. 
Zosta  on umieszczony nad g ównym wej ciem ciany fronto-
wej. Po przet umaczeniu tre ci tekst brzmia  nast puj co: Hrabia 
Hieronim z Rozra ewa z Bo ej i Stolicy Apostolskiej aski biskup 
w oc awski i pomorski, pomny na powierzony sobie obowi zek go-
spodarno ci, który biskupi tak wzgl dem ko cio a jak w sprawie 
dziedzictwa chrystusowego wiecznie spe nia  maj , gdy ju  powin-
no  t  za wiadczy  wobec ko cio a katedralnego w oc awskiego, 
oblubienicy swojej, ozdabiaj c j  starannie, wobec zamku tak e
malborskiego, który po cie nieniu wewn trznych zabudowa  mu-
rem obwiedziono, niemniej wobec zamku raci skiego i dworu cie-
choci skiego gruntownie od fundamentów odnowionych i nowymi 
budynkami opatrzonych, gdy nadto ró ne dobra w biskupstwie od-
restaurowa , nareszcie te  stare budynki rezydencji tej subkowskiej 
biskupów w oc awskich na Pomorzu zerwa , pozostawiwszy tylko 
mury obwodowe i tej rezydencji niniejszej bardziej elegancki kszta t
i wygl d nada  dla swojej i nast pców swoich wygody R. P. 1592, 
prosz c Boga, aby jak mu dopomóg  b ogos awie stwem swoim 
w naprawieniu zewn trznych ruin tego biskupstwa, tak i w stara-
niach o wewn trzne sprawy tej owczarni udzieli  mu m dro ci, 
mocy i gor tszej mi o ci. 1595. Jak podaje w Kronice Subkowskiej
jej autor ks. Alfons Ma kowski, tablica a  do roku 1795 znajdo-
wa a si  na swoim miejscu. Istnieje hipoteza, e mog a zosta  naj-
prawdopodobniej wmurowana w cian  i przykryta tynkiem we-
wn trz budynku, nie wiadomo tylko, w którym pomieszczeniu.

Pa ac by  obiektem jednopietrowym, wzniesionym na planie 
wyd u onego prostok ta. Obecny budynek posiada boczne elewa-
cje siedmioosiowe, a szczytowe trzyosiowe. W pomieszczeniach 
piwnicznych zachowa y si  do czasów wspó czesnych sklepienia 
kolebkowe z lunetami. Mo na te  zobaczy redniowieczne piw-
nice obronnego dworu biskupiego. Wed ug miejscowych poda
podziemne korytarze czy y biskupi  rezydencj  z usytuowanym 
nieopodal ko cio em parafialnym, a nawet prowadzi y w kierun-
ku Radostowa. W XIX wieku na polecenie w adz pruskich pa ac 
rozebrano. Ceg y z rozbiórki wykorzystano do budowy koszar 
w Starogardzie. Na fundamentach dworu i pó niejszego pa acu 
wzniesiono budynek obecnej szko y podstawowej.

Osobliwo ci  subkowskiego pa acu by o umieszczenie 
w jego najni szej kondygnacji wi zienia dla niegodnych kap a-
nów. W 1809 roku przebywa  tam przez trzy tygodnie ksi dz 
proboszcz, który z ama  prawo ko cielne, gdy  rozdawa  komu-
ni wi t  pod dwiema postaciami. Natomiast inny zosta  osa-
dzony, poniewa  zawar  zwi zek ma e ski z jedn  ze swoich 
parafianek. W XVI wieku w ród skazanych widzimy zwolenni-
ka luteranizmu Jakuba Knade. W wi zieniu przebywali tak e za 
naruszenie porz dku publicznego w Gda sku wieccy poddani 
biskupów w oc awskich. Ten przyk ad zostanie szczegó owo 
omówiony w jednym z nast pnych rozdzia ów.

Po utworzeniu archidiakonatu pomorskiego rz dy sprawowali 
w nim biskupi poprzez archidiakonów rezyduj cych w Górce pod 
Gda skiem, a po ograniczeniu ich w adzy w XIV wieku – przez 
oficja ów. Otrzymali oni do  szerokie uprawnienia w zakresie 
sprawowanej w adzy. Wielu z nich zapisa o si  we wdzi cznej 
pami ci Pomorzan, a o miu wyniesiono do godno ci sufragana. 

W a ciwie zast powali na podleg ym sobie terenie biskupów, 
zaj tych niejednokrotnie ró nymi obowi zkami pa stwowymi 
i przy katedrze w oc awskiej. Kr powani byli nadzwyczaj napr -
onymi stosunkami z zakonem krzy ackim i rz dem pruskim po 

pierwszym rozbiorze Polski, a tak e – od czasów reformacji 
– z magistratem Gda ska. Konsystorz pomorski mie ci  si  z regu y
w Gda sku i obejmowa  pó nocne Pomorze po Chojnic , Tuchol
i wiecie. Po 1772 roku utworzono dla cz ci nale cej do Prus 
osobn  siedzib  oficja a z konsystorzem w Tczewie, nast pnie 
w Subkowach i w Szotlandzie. Po w czeniu Gda ska do Prus 
w 1793 roku istnia  jeden wspólny konsystorz i to w Starogardzie, 
Lubiszewie, Skarszewach i Gda sku.

Do  du a samodzielno  Pomorza wyra a a si  nie tylko 
w powstaniu odr bnego archidiakonatu i stanowiska oficja a. Or-
ganizowano te  synody. W Subkowach odby o si  ich dwana cie. 
Na podstawie porz dku chronologicznego ich wykaz przedstawia 
si  nast puj co: w Nowem – za rz dów biskupa Jana Szafra ca 
(1428-1433), w Subkowach w 1455, 1488 i w styczniu 1497 roku, 
w Gda sku 26 marca 1508 roku i pod koniec pa dziernika 1516 
roku, w Subkowach w 1547 roku, w Gda sku 12 pa dziernika 
1550 roku i 5 lutego 1585 roku, w Subkowach 23 czerwca 1589, 
3 i 4 wrze nia 1590, 23 lipca 1598, 2 pa dziernika 1614, 27 wrze -
nia 1617, 2 czerwca 1620 i 26 kwietnia 1622 roku. Ostatni synod 
pomorski zwo any zosta  przez biskupa ubie skiego w Subko-
wach 25 wrze nia 1640 roku.

W pa acu mia y miejsce ró norodne uroczysto ci, m.in. wi -
cenia kap a skie, konsekracje, ponadto wydawano tzw. instytucje 
na probostwo. Czasowy pobyt w tym miejscu u atwia  przeprowa-
dzenie licznych podró y wizytacyjnych. Du y zakres obowi zków 
ko cielnych hierarchów w znaczny sposób absorbowa  ich uwag .
Zatem posiadanie rezydencji w odleg ych zak tkach diecezji sta o
si  zwyk  konieczno ci .

Wraz z przybyciem biskupa do swych w o ci wokó  jego 
osoby gromadzi a si  zamo na szlachta, która dodawa a dworowi 
niema o splendoru i wnosi a ruch oraz o ywienie do wiejskiego 
zak tka. W pa acu przyjmowano dostojników pa stwowych i ko -
cielnych. Przede wszystkim w ród grona go ci nale y wymieni
króla Zygmunta III Waz . Okoliczno ci jego ponad miesi cznego 
pobytu zostan  pó niej wyja nione. Na pocz tku XIV wieku bi-
skup przyj  w dworze wojewod  brzeskiego Alberta. Po bitwie 
grunwaldzkiej w lipcu 1410 roku podejmowano dowódców wojsk 
polskich, a pó niej burmistrza Gda ska Konrada Leczkowa.

Kres wietno ci pa acu biskupiego min  bezpowrotnie wraz 
z pierwszym rozbiorem Polski. Zagarni cie i konfiskata maj tku 
ko cielnego przez pruskiego zaborc  ca kowicie zmieni y dotych-
czasowe stosunki w asno ciowe.

W Subkowach wielokrotnie przebywali biskupi. Na podstawie 
wydanych dokumentów wiemy, kiedy odwiedzali t  miejscowo
i jakie podejmowali decyzje. Pierwszym z nich by  Gerward, który 
28 kwietnia 1301 roku za zgod  kapitu y katedralnej i na umówionych 
warunkach ustanowi  dwóch so tysów – Henryka, syna poprzednie-
go so tysa w Gniewie i Jana z Lignowów – za kwot  92 marek sre-
bra toru skiego. Dokument dotyczy  Subków, a osad  lokowano na 
prawie niemieckim. Dwa lata pó niej 24 lutego 1303 roku ten sam 
biskup wyda  przywilej lokacyjny dla Ma ków i Urzenina.

Biskup Jan z Go a czy, wizytuj c Subkowy, wystawi  dwa do-
kumenty 3 lutego 1350 roku i – tego samego dnia – trzy lata pó -
niej. Pierwszy z nich dotyczy  Kacka i so tysa Pczitusona, a drugi 
Wysina i so tysa Janusza. Za przyzwoleniem kapitu y katedralnej 
ka d  z osad lokowano na prawie magdeburskim w odmianie 
che mi skiej.

Kolejny hierarcha ko cielny Maciej wizytowa  Subkowy 
w 1356 roku i 21 listopada zezwoli  opatowi cystersów z Oliwy 
dokonywa  zmian w ród swoich podw adnych, sprawuj cych 
opiek  duszpastersk  nad ko cio em w. Jakuba w arnowcu nale-
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cym do cysterek. Zastrzeg  równie , e w przypadku, gdy b dzie 
przebywa  na Pomorzu, to on – lub w jego zast pstwie archidiakon 
pomorski – udzieli osobie mianowanej instytucji.

Biskup Zbylut przynajmniej dwukrotnie odwiedza  Subkowy. 
W 1369 roku przyj  kap anów: kapelana komtura krzy ackiego 
w Gniewie o imieniu Borbo i rektora ko cio a parafialnego w Ligno-
wach Jana oraz so tysa i mieszka ców Szprudowa. Przekazali oni in-
formacj , e w ostatniej z wymienionych miejscowo ci zbudowano 
filialn  kaplic  parafii w Lignowach. Zbylut z zadowoleniem przyj
t  wiadomo , o czym wspomnia  w dokumencie sporz dzonym 
25 czerwca 1369 roku. Ten sam biskup rok pó niej po 23 maja wyda
monitorium (upomnienie – przyp. red.) dla kapelanów duszpaste-
rzy norbertanek w ukowie, którzy zaniedbywali swoje obowi zki 
w zakresie rezydencji przy ko ciele klasztornym.

Bardzo bogat  spu cizn  archiwaln  odnotowano na pocz t-
ku XV wieku, kiedy to diecezj  w oc awsk  zarz dza  biskup Jan 
Kropid o. W Subkowach 7 wrze nia 1402 roku wystawi  doku-
ment. Z niego dowiadujemy si , e w gowie erygowano kapli-
c ku czci Bo ej i chwale Naj wi tszej Maryi Panny. Okre lono 
równie  uposa enie kaplicy i uwzgl dniono wykaz obowi zków 
s u bowych. Biskup Jan podj  t  decyzj  na pro b  opata cyster-
sów z Oliwy Miko aja, konwentu cystersów w L dzie, proboszcza 
parafii w K odawie Marcina i wiernych z gowa.

Kolejny dokument z 24 listopada 1404 roku dotyczy  konsekracji 
nowego ko cio a parafialnego w Lignowach oraz o tarzy i cmenta-
rza. Nadano równie  odwiedzaj cym to miejsce czterdziestodniowy 
odpust. Wyszczególnione czynno ci wykona  biskup Jan i wikariusz 
generalny w sprawach duchowych biskupa w oc awskiego. Ostatni 
z wymienionych 29 sierpnia 1406 roku przekaza  kapitule katedral-
nej we W oc awku kompleks wolborskich posiad o ci na potrzeby 
chórowe tamtejszych pra atów i kanoników. Taki stan rzeczy mia
trwa  do momentu wcielenia do uposa enia kapitu y przez Stolic
Apostolsk  realnie bogatego beneficjum prepozyta kolegiaty w. 
Micha a na zamku krakowskim. W tym czasie znajdowa a si  ona 
pod zarz dem biskupów krakowskich a nie w oc awskich.

W Subkowach w 1409 roku wystawiono jeszcze jeden do-
kument dotycz cy parafii w K odawie i jej filii w Zuchcinie oraz 
wyodr bnionej wcze niej parafii gowo. W zapisie znajduje si
uk ad podzia u maj tkowego pomi dzy wymienionymi instytucja-
mi. Informacje o zawartym porozumieniu przekaza  proboszcz pa-
rafii w K odawie Marcin w obecno ci archidiakona w oc awskie-
go Piotra, proboszcza subkowskiego Jana Hose i notariusza kurii 
biskupiej w Subkowach Miko aja Schonenborna.

Maciej, archidiakon pomorski kapitu y katedralnej i wikariusz 
generalny w sprawach duchowych oraz oficja  biskupa Jana Pelli, 
17 marca 1428 roku w Subkowach zatwierdzi  dokument z 4 lipca 
1365 roku.

Pobyt w Subkowach biskupa Jana Szafra ca odnotowano 
25 lutego 1429 roku. Wówczas, po zbadaniu sprawy, na pro b
Janusza, so tysa wsi Ma kowy, wyda  nowy przywilej, gdy  pier-
wotny uleg  silnemu podniszczeniu. By  on transumptem (uwie-
rzytelniona kopia – przyp. red.) dokumentu wystawionego przez 
biskupa Gerwarda równie  w Subkowach 24 lutego 1303 roku.

Biskup Krzes aw Kurozw cki za zgod  kapitu y katedralnej 
25 lutego 1497 roku lokowa  na prawie che mi skim wie  Male-
nin. Uczyni  to za po rednictwem so tysa ukasza i jego sukceso-
rów oraz w odarza dóbr pomorskich.

W XVI wieku hierarchowie ko cielni tak e licznie przybywali 
do Subków. W ród nich odnotowano biskupa Macieja Drzewi-
ckiego. Na pro b  Jana Salericha, plebana parafii w Lignowach, 
ale wbrew opinii tenutariusza (urz dnik ziemski w dawnej Polsce, 
tzw. starosta niegrodowy, który dzier awi  lub przyjmowa  w za-
staw dobra królewskie – przyp. red.) w Lignowach Tidemana oraz 
miejscowego so tysa i ludno ci 16 wrze nia 1523 roku zmniejszy
uprawnienia duszpasterskie kaplicy w Szprudowie. Zachowa  dla 

niej tylko dzie  patronalny aposto ów Szymona i Judy Tadeusza 
(28 pa dziernika) oraz dni wi teczne. W tym samym dniu na umó-
wionych warunkach przekaza  w u ytkowanie Micha owi Heysse-
mowi i jego sukcesorom wie  Stolcemberg.

Natomiast w oc awski biskup Jakub Ucha ski powierzy
20 kwietnia 1560 roku Miko ajowi Smoli i jego wspó pracownikom 
w u ytkowanie gospod  kurialn  w Subkowach. Mia o to nast pi
bez zgody kapitu y katedralnej, poniewa  hierarcha nie by  jeszcze 
przez ni  wybrany. Kilkana cie lat pó niej 10 sierpnia 1575 roku 
biskup Stanis aw Karnkowski na pro b  karczmarza Paw a Smoli-
ka potwierdzi  przywilej wystawiony przez swego poprzednika. 
Ponadto wyda  dwa dokumenty, pod którymi widnieje data 3 sierp-
nia 1579 roku. Na wniosek karczmarza w Stolcembergu Marcina 
Redera zatwierdzi  dokument zawieraj cy opini  starosty subkow-
skiego Kosobudzkiego. Pozwoli  tak e swoim poddanym ze wsi 
Subkowy wypasa  byd o na pastwiskach pobliskiego Bischofdorf 
(miejscowo  dzi  nieznana), poniewa ulitowa  si  nad ich zbiednie-
niem z powodu wojny gda szczan z królem Stefanem Batorym.

Do Subków cz sto przybywa  biskup Hieronim Rozra ewski. 
To on, za zgod  kapitu y katedralnej, wystawi  5 sierpnia 1583 roku 
dwa przywileje lokacyjne, których orygina y zagin y – dla so tysa 
wsi Brze no Wawrzy ca Go y oraz Eliasza, so tysa wsi Malenin. 
Jednocze nie wprowadzi  w powy szych umowach konieczne 
zmiany i poprawki. Biskup Rozra ewski po wiadczy  18 lipca 1589 
roku, e starosta i arendarz maj tków biskupich klucza niesu kow-
skiego Jan Lipnicki wp aci  do jego skarbu z tytu u nale no ci 300 
z otych polskich. Ten sam dostojnik ko cielny 16 sierpnia 1596 roku 
sprawdza  dokumenty dzier awne so tysów w maj tkach rozleg ego 
klucza subkowskiego i otrzyma  do wgl du przywilej dostarczo-
ny przez Wincentego Sull , so tysa wsi Wysin. Kilka dni pó niej 
21 sierpnia Jerzy Grabowicz, so tys wsi Chwaszczyno, przedsta-
wi  podobny dokument odnosz cy si  do wymienionej miejsco-
wo ci, a wystawiony przez biskupa Macieja z Go a czy w Raci -
ku 29 czerwca 1350 roku. Przy okazji kolejnej wizyty 18 lipca 1597 
roku swym poddanym ze wsi Giemlice odda  w arend  (dawniej: 
dzier awa – przyp. red.) na dogodnych warunkach na cztery lata 
(1597-1601) pastwiska w miejscowo ci Bischofsdorf. Ich podzia u
na poszczególne cz ci mia  dokona  starosta subkowski. Ponadto 
8 lipca 1598 roku przekaza  kasztelanowi remskiemu Kasprowi 
z Nowego Miasta Rozdra ewskiemu w arend  na rok klucz w oc-
awski za kwot  5000 z otych polskich, dary w naturze, ofiary na 
katedr  i miejscow  szko  oraz goszczenie jego dworu przybywa-
j cego w liczbie trzydziestu koni. Kilka dni pó niej 24 lipca odda
w trzyletni  dzier aw  staro cie piórkowskiemu Aleksandrowi z No-
wego Miasta Rozdra ewskiemu maj tki biskupstwa w tamtejszym 
kluczu z miastem gowem za op at  roczn  2200 z otych polskich 
regulowanych osobi cie w dwóch ratach. Kolejny dokument 
z 26 lipca 1598 roku mówi o przekazaniu w arend  na trzy lata 
staro cie Piotrowi Osieckiemu dóbr biskupich klucza komorskie-
go. Za to dzier awca zosta  zobowi zany do przekazania w dwóch 
ratach op at w wysoko ci 1900 z otych polskich za ka dy rok z wy-
j tkiem trzeciego, gdzie kwota by a o 100 z otych wy sza.

Biskup Andrzej Lipski 8 wrze nia 1625 roku za przyzwole-
niem kapitu y katedralnej przekaza  w emfiteuz (rodzaj dzier awy 
gruntu – przyp. red.) mieszka com wsi Giemlice biskupie ki na-
le ce do wsi Mi ob dz. Okres dzier awy mia  trwa  dwadzie cia 
lat. U ytkownicy ziemi ka dorazowo na w. Marcina (11 listopa-
da) uiszczali roczn  op at  w wysoko ci 1200 florenów polskich.

Na podstawie przedstawionych dokumentów znajdujemy spo-
ro informacji o hierarchach diecezji w oc awskiej, przede wszyst-
kim, kiedy przebywali oni w Subkowach oraz jakie podejmowali 
decyzje. Stanowi  one bogaty materia ród owy, z którego jedno-
znacznie wynika, e biskupia osada posiada a w minionych wie-
kach wysok  rang  i du e znaczenie.

Ci g dalszy w nast pnym numerze
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GRZEGORZ WOLI SKI

Jeszcze o kalatrawensach 
z Tymawy…

Pojawienie si  przedstawicieli hiszpa skiego zakonu 
rycerskiego Calatrava (zwanych potocznie kalatrawensami) 
w pomorskiej Tymawie na prze omie lat 20. i 30. XIII wieku 

stanowi jedn  z wielu osobliwych i nie wyja nionych do ko ca zaga-
dek historycznych wczesno redniowiecznego Pomorza Gda skiego. 
Historycy od stuleci próbowali (nie szcz dz c swego naukowego tru-
du) wyja ni  m.in.: przyczyny pojawienia si  tej formacji zakonnej 
w Tymawie, czasu ich przebywania tam e oraz celu ich pobytu, jaki 
móg  im przy wieca . Nagromadzi  si  przy tym spory zasób artyku-
ów naukowych i prac po wi conych temu  problemowi, wa nych 
moim zdaniem, gdy  uwypuklaj  oraz przybli aj  nam one coraz bli-
ej problem pojawienia si  kalatrawensów w pomorskiej Tymawie1.

Za o eniem niniejszego artyku u nie jest dokonywanie przegl du 
opinii poszczególnych historyków dotycz cych problemu tymaw-
skich kalatrawensów. Autor stawia sobie za cel przede wszystkim 
ponowne, obiektywne, a przede wszystkim przejrzyste rozpatrzenie 
niniejszego problemu w wietle dost pnych dokumentów. 

Co tak naprawd  wiadomo na temat tej e formacji zakonnej, która 
przebywa a w Tymawie na prze omie lat 20. i 30. XIII wieku? Pierw-
szorz dnym problemem stoj cym przed historykiem jest tu przede 
wszystkim szczup o róde  zwi zanych z pomorskim epizodem ka-
latrawensów2. Nie mniej jednak, spróbujmy (w wietle wspomnianej 
szczup o ci róde ) przeanalizowa  pokrótce jeszcze raz ten problem. 

Pierwszym z dokumentów, w którym natrafiamy na tymaw-
skich kalatrawensów, jest darowizna wsi Radostowo i 10 p ugów 
niemieckich w ksi cej wsi Rajkowy, uczyniona na rzecz cyster-
sów z Oliwy (ad structuram monasterii ab ipsis iam inchoatam 
hereditate) przez ksi cia Sambora II. Dokument opatrzony jest dat
9.08.1224 roku (M.° CC.° vicesimo quarto in vigila beati Laurencii 
martiris), a jako miejsce przekazania darowizny podana jest Tyma-
wa (Thymaua)3. W ród wiadków uczynionej darowizny wyst puj
m.in. tamtejsi bracia kalatrawensi o imionach: Konrad, Herbord oraz 
Magnus. Ponadto w koraboracji dokumentu czytamy, e zosta a
przywieszona do niego oprócz piecz ci Sambora II równie  piecz
ich prze o onego – mistrza Florencjusza4.

Historycy (S. Kujot i G. Labuda) wystarczaj co udowodnili, e
rok podany w datacji tego dokumentu (1224) nie zgadza si  co do jego 
tre ci5. Przeczy temu ca y szereg faktów m.in. tytulatury u ytej w nim 
przez Sambora II (dux) w tak wczesnym okresie (1224 r.) nie mo e
wchodzi  w ogóle w gr 6. Ponadto datacji dokumentu przeczy jego 
narracja (tj. wypadki poprzedzaj ce uczynienie darowizny cystersom 
z Oliwy), która mówi nam o odbudowie ich klasztoru (ad structuram 
monasterii ab ipsis iam inchoatam) i odnosi si  zapewne do sytuacji 
po dotkliwym napadzie Prusów w okolice Gda ska (spalenie klaszto-
rów w Oliwie i Sto pie), który mia  miejsce wed ug rocznika klasztoru 
ko backiego w pa dzierniku 1226 roku7.

Powy sze ustalenia historyków powoduj , e nie mo na roku 
podanego w tym dokumencie (1224) uzna  za wiarygodny. Dlacze-
go wi c widnieje na nim akurat tak wczesna data? Pomijaj c hipo-
tez  jak  postawi  G. Labuda o antydatacji tego dokumentu o 4-5 lat 

wstecz, od daty jego oficjalnego wystawienia w 1233 roku w oliw-
skim skryptorium8, trafniejsz  i bardziej wiarygodn  hipotez  jest, 
moim zdaniem, mo liwo  pope nienia b du przez cysterskiego 
mundatora podczas sporz dzania oficjalnego czystopisu dokumentu 
w skryptorium oliwskim oko o 1233 roku.

W tym kontek cie G. Labuda i E. Rymar przedstawiaj  dwie 
mo liwo ci9. Pierwszy z badaczy za o y , e cysterski mundator 
b dnie odczyta  w datacji wcze niejszej minuty, tj. brudnopisu 
czy konceptu, ko cow  rzymsk  liczb  IX jako IV i mylnie wpisa
w datacji czystopisu quarto (4). Drugi z badaczy za o y , podobnie 
jak pierwszy, e b d w dacie zaistnia  przy sporz dzaniu czystopi-
su dokumentu, dodaj c, e ostatni  niezbyt wyra n  rzymsk  liczb
VII mundator b dnie odczyta  jako liczb  IIII wpisuj c quarto (4), 
st d pojawienie si  w dokumencie roku 122(4)10. Uwa a  mo na, 
e bardziej trafna jest tu hipoteza E. Rymara, co wyja nia oby, e akt 

darowizny Sambora II dla cystersów z Oliwy w rzeczywisto ci mia
miejsce 9.08. ale 1227 roku. Rok ten zdaje si  by  ju  odpowiedni co 
do tre ci dokumentu, tym samym wyst puj cy w nim kalatrawensi 
równie  mogli si  pojawi  w Tymawie od 1227 roku. 

Po raz drugi kalatrawensi pojawiaj  si  na terytorium Polski 
w styczniu 1230 roku w Inowroc awiu, jako wiadkowie ugody 
pierwszego misyjnego bpa Prus Chrystiana z Krzy akami. S o-
wa ugody potwierdzaj   tam (obok dwóch cysterskich opatów 
z ekna i L du) bracia kalatrawensi z Tymawy (fratribus de Thi-
mov) o imionach: Gerhard i Konrad11. Niezwyk e, e rozpoznaje-
my tu brata Konrada z wcze niejszego dokumentu tymawskiego 
z 9.08.1224 (1227 r.). Jednak po wspomnianym dokumencie (ze 
stycznia 1230 r.) wi cej na kalatrawensów w pomorskich ród-
ach nie natrafiamy, ich lad tymawski niestety si  urywa. 

W tym samym czasie (w 1231 r.), mamy wydanie postanowie-
nia cysterskiej kapitu y generalnej w burgundzkim opactwie Mo-
rimond, której zakon kalatrawensów by ci le podporz dkowany, 
mówi cy o zakazie wysy ania przedstawicieli tego  zakonu poza 
macierzysty Pó wysep Iberyjski (Calatravenses extra fines Hispa-
niae aliter quam personae Ordinis carnibus non utantur) 13.

Posiadamy jeszcze jeden dokument – wzmiank  odnosz c  si
zapewne do kalatrawensów z Tymawy. Mianowicie w 1245 roku 
jacy  ksi ta polscy (duces de Polonia) wysy aj  do wspomnia-
nej kapitu y generalnej w Morimond petycj  o ponowne przys a-
nie kalatrawensów do Polski14. Poszlaki wskazuj , e nadawcami 
petycji mogli by  ksi ta wielkopolscy (Przemys  I i Boles aw 
– synowie ksi cia W adys awa Odonica), próbuj cy poprzez sw
pro b  wzmocni  w tym czasie utracone wp ywy bpa Chrystia-
na15, o których poni ej.

S  to wszystkie dost pne obecnie znane historykom wzmianki 
ród owe, odnosz ce si  do kalatrawensów tymawskich. W swojej 

pracy magisterskiej oraz opublikowanym artykule na amach „Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego” (nr 2 i 3, 2010 r.), postawi-
em nast puj c  hipotez  opart  na uprzedniej skrupulatnej analizie 
materia ów ród owych oraz wspart  fachow  literatur  przedmiotu, 
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e kalatrawensów sprowadzi  do Tymawy (w 1227 r.) bp Chrystian 
i osadzi  ich tam za wiedz  którego  z tamtejszych ksi t (raczej 
jeszcze Warcis awa I15A) zapewne w celach obronnych, gdy  prze-
mawia za tym przecie  ju  sam charakter tego  zakonu16.

Ich znikni cie z Tymawy uto sami em natomiast z dostaniem 
si  wspomnianego biskupa do niewoli u Sambów w po owie 1233 
roku17.Tym samym kalatrawensi z Tymawy, osadzeni i protegowani 
przez tego  biskupa, znale li si  w trudnej sytuacji. Z jednej strony 
„by  mo e” niech tne stanowisko kapitu y generalnej w Morimond 
do odleg ej pomorskiej komandorii, z drugiej popadni cie w niewo-
l  ich g ównego sprzymierze ca i zapewne inicjatora ich osadzenia 
– bpa Chrystiana. Jednym s owem równa o si  to osamotnieniu kala-
trawensów, do czego przyczyni  si  równie  ich nik y stan osobowy 
(zaledwie 5 braci). Wszystko to spowodowa o zapewne, e zdecy-
dowano o zwini ciu tymawskiej komandorii przez kalatrawensów 
w 1233 roku18. Bp Chrystian powróci  z niewoli sambijskiej po 
6 latach (!), wykupiony z niej m.in. przez ksi cia gda sko-pomor-
skiego wi tope ka II. Krzy acy, którzy uprzednio rozg aszali 
w kurii papieskiej fa szywe wiadomo ci o jego mierci, uzyskali 
tymczasem prawa do wszystkich jego dóbr i praw na terenie ziemi 
che mi skiej. Ponadto inkorporowali w tym czasie utworzony przez 
niego Zakon Braci Chrystusowych tzw. dobrzy ców (1235 r.) oraz 
m.in. zburzyli jego siedzib  misyjn  w Santy e19. Reasumuj c, jego 
dzie o ycia zosta o zrujnowane. 

Niemniej jednak, biskup ten, nie godz c si  z zaistnia  sytuacj
po 1239 roku, próbowa  odzyska  swoje dawne wp ywy w Prusach. 
Wspierany przez ksi t wielkopolskich oraz tamtejsze klasztory, 
wnosi  m.in. do kurii papieskiej skargi na Krzy aków (1240 r.), czy 
snu  plany fundacji nowego opactwa cysterskiego w Prusach (1242 r.). 
Warto wspomnie , e solidarnie popar o równie  jego spraw  kil-
kunastu cysterskich opatów z terenów Francji, Niemiec oraz – co 
by o ju  wspomniane – z Polski (1243 r.)20. Wielce prawdopodobne 
jest wi c, e petycja ksi t wielkopolskich z 1245 roku o ponowne 
przys anie kalatrawensów do Polski by a w a nie jedn  z inicjatyw 
ratuj cych pozycj  biskupa. Nieugi te postanowienie papie a Inno-

centego IV o podziale Prus na cztery diecezje w 1243 roku (dzi ki 
staraniom Krzy aków – przyp. G. W.) zdawa y si  niweczy  bisku-
pie plany Chrystiana, który upominany przez papie a co do wyboru 
jednej z nich, zmar  w grudniu 1245 roku21.

Podsumowuj c niniejszy artyku , podkre li  trzeba równie
szerok  dzia alno  bp Chrystiana na pruskim polu misyjnym, 
a szczególnie jego mo liwo ci i uprawnienia w tym kontek cie22

oraz szerokie kontakty w redniowiecznej zachodniej Europie, 
szczególnie w ród klasztorów cysterskich. Za o enie przez nie-
go podleg ego mu zakonu dobrzy ców, czy wybudowanie na 
pograniczu pomorsko-pruskim misyjnego grodu w Santyrze 
w pobli u Tymawy powoduj , e posta  jego zdaje si  by  najod-
powiedniejsz  do ewentualnego sprowadzenia przedstawicieli 
zakonu kalatrawensów do Tymawy. Faktem jest, e na podsta-
wie dokumentu tymawskiego z 9.08.1224 (1227 r.), w którym 
wyst pili kalatrawensi, nie da si  jednoznacznie odpowiedzie  na 
pytania zwi zane z ich krótkim pobytem w Tymawie. Poznajemy 
bowiem z niego tylko ich imiona, prze o onego i miejsca prze-
bywania. Jednak ju  wyst pienie kalatrawensów jako wiadków 
w dokumencie bpa Chrystiana w styczniu 1230 roku zdaje si
w zupe no ci zdradza  ich powi zania z tym e biskupem oraz 
z wielkopolskimi klasztorami w eknie i L dzie, podporz dko-
wanymi przecie  tej samej kapitule generalnej co kalatrawensi23.
Powi zanie kalatrawensów tymawskich z kapitu  w Morimond 
zdaje si  zdradza  równie  ksi ca petycja z 1245 roku skiero-
wana z Polski do powy szej kapitu y.

Kalatrawensi tymawscy gin  w ród ach mniej wi cej w tym 
samym okresie, kiedy bp Chrystian popada w niewol  (1233 r.). 
Nie wiadomo co si  z nimi sta o, zapewne opu cili Tymaw . Kiedy 
po 1239 roku biskup ten stara si  o odzyskanie swoich dawnych 
wp ywów utraconych na rzecz Krzy aków, mamy w tym czasie 
wspomnian  pro b  ksi t wielkopolskich do kapitu y generalnej 
w Marimond o ponowne przys anie kalatrawensów. Posta  bpa 
Chrystiana zdaje si  by  wi c najbardziej odpowiedni  postaci ,
która sta a za krótkim epizodem tymawskich kalatrawensów.

Przypisy:

1 Zobacz chocia by niektóre z nich: R. Frydrychowicz, Der Ritteror-
den von Calatrava in Tymau bei Mewe, Altpreussische Monatsschrift, 
Bd. 27, Königsberg 1890, s. 315-320; S. Kujot, Dzieje Prus Królew-
skich, cz. 1: Do roku 1309, Roczniki Towarzystwa Naukowego w To-
runiu, R. 21, 1914, s. 479-481; G. Labuda, Ze studiów nad najstarszymi 
dokumentami Pomorza Gda skiego, Zapiski Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, 18, 1953, s. 130 i n.; E. Rymar, Ze studiów nad genealogi
ksi t Pomorza Gda skiego w pierwszej po owie XIII w. Daty zgonów,
Zapiski Historyczne, t. 42, 1977, z 1, s. 14-20 ten e, Raz jeszcze w spra-
wie pe noletno ci Sambora II pomorskiego. Odpowied  Gerardowi La-
budzie i Józefowi Sporsowi, [w:] Rocznik Gda ski, t. 44, 1984, z. 4, 
s. 228; Z. H. Nowak, Der Anteil der Ritterorden an der preu ischen 
Mission (mit Ausnahme des Deutschen Ordens) [w:] Ordines militares 
Colloquia Torunensia Historica, Bd. 1, 1983, s. 89-90. K. Bruski, Zie-
mie nad doln  Wierzyc  od XIII do pocz tku XV wieku, Gda sk 1997, 
s. 37-46; M. Starnawska, Mi dzy Jerozolim  a ukowem. Zakony krzy o-
we na ziemiach polskich w redniowieczu, Warszawa 2000, s. 112-117. 
2 Zob. G. Woli ski, Kalatrawensi z Tymawy, [w:] Kociewski Magazyn Re-
gionalny (dalej cyt. KMR), 2/2010, s. 10, 12, przyp. 1 i passim. Chcia -
bym w tym miejscu podzi kowa  redakcji niniejszego kwartalnika za 
wydrukowanie mojego artyku u.
3 Zob. Pommerellisches Urkundenbuch (dalej cyt. PU), hrsg. von M. Per-
lbach, Danzig 1882, nr 28, por. G. Labuda, Ze studiów…, s. 132-135. 
4 Zob. G. Woli ski, Kalatrawensi…, [w:] KMR, 2/2010, s. 12, ryc. II i III.
5 S. Kujot, Dzieje…, s. 480-481; G. Labuda, Ze studiów…, s. 132-135 
przyp. 75. 
6 Zob. K. Jasi ski, Kilka uwag o najstarszych dokumentach Pomorza 
Gda skiego [w:] Studia ród oznawcze, t. 2, 1958, s. 151 uwa a dat
widniej c  w PU nr 28 – dla tego  dokumentu za wr cz niemo liw .

7 Annales Colbazenses, [w:] Pommersches Urkundenbuch, ed. J. Klem-
pin, Bd. 1, Stettin 1864, s. 484. 
8 G. Labuda, Ze studiów…, s. 134-135, zak ada akt darowizny Sambora 
II (actum) na ok. 1229/30 r., a oficjalne wystawienie dokumentu (datum) na 
ok. 1233 r. – ale e akt darowizny mia  miejsce wcze niej – ni datum wi c
wg tego  badacza antydatowano go o 4-5 lat wstecz. Por. na ten temat uwagi 
K. Jasi skiego, Kilka uwag…, s. 151, przyp. 24-26. 
9 G. Labuda, Ze studiów…, s. 132 przyp. 64; E. Rymar, Ze studiów…,
s. 19-20.
10 Przypadkow  pomy k  mundatora przy przepisywaniu daty, zak ada
równie  K. Jasi ski, Kilka uwag…, s. 151. 
11 Preussisches Urkundenbuch (dalej cyt. PrU), hrsg. von R. Philippi, 
C. P. Woelky, A. Seraphin, Bd. 1, Königsberg 1882, nr 74, skrót doku-
mentu równie  w PU, nr 43.
13 Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis ab anno 1116 
ad annum 1786, t. 1, ed. J. M. Canivez, (dalej cyt. Canivez) Louvain 
1933, s. 124. 
14 Ibidem, s. 296. 
15 Z. H. Nowak, Der Anteil…, s. 89-90; G. Woli ski, Kalatrawensi w Hi-
szpanii i na Pomorzu Gda skim w XII i XIII wieku, praca magisterska napi-
sana pod kierunkiem prof. dr hab. Wies awa D ugok ckiego, Gda sk (UG) 
2009, s.s. 75, na s. 51-53 m.in. studium tego  zagadnienia. 
15A Uwa am jednak, e posta  ksi cia Warcis awa I, bardzo s abo na-
wietlona w ród ach musi pozosta  tu umown .

16 G. Woli ski, Kalatrawensi…, s. 54 i n.; zob. KMR, nr 2/2010, s. 10-
12; KMR, nr 3/ 2010, s. 10-12 pkt. 2, 3 i 5. Warto wspomnie  w tym 
miejscu, e bp Chrystian za o y  równie  ok. 1227/28 r. podleg y so-
bie Zakon Rycerzy Chrystusowych o regule inflanckiej, nazwanych od 
nadanego im w 1228 r. przez ksi cia Konrada Mazowieckiego grodu 
Dobrzy  (zakonem dobrzy ców). Warto zaznaczy , e wiadcz cy Ka-
latrawensi z Tymawy na dyplomie bpa Chrystiana ze stycznia 1230 r. 
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(PrU, Bd. I, nr 74) wiadcz  przed pi cioma przedstawicielami (milites
Christi de Prussia) z tego  w a nie zakonu(!). Moim zdaniem, jest to 
jeszcze jeden argument (mimo bezpo rednich dowodów ród owych) 
na mo liwo  uto samienia kalatrawensów z Tymawy z biskupem 
pruskim Chrystianem. Równie  daty pojawienia si  obu tych zakonów 
(kalatrawensów i dobrzy ców) na terytorium pogranicza pomorsko-
pruskiego (1227, 1227/28) zdaj  si  by  równoleg e.
17 Ibidem, s. 11, p. 5. tam e odes anie do literatury. 
18 Ma a liczebno  zakonników by a zapewne jednym z powodów 
wyga ni cia komandorii w Tymawie oko o 1233 ewentualnie 1234 r. 
i fiaskiem ich misji. Odmienny los spotka  za o onych przez Chrystia-
na wspomnianych braci dobrzy ców, którzy zostali wch oni ci przez 
Krzy aków w 1235 r., a reszta z nich z mistrzem Brunonem zosta a
osadzona w 1237 r. w Drohiczynie na granicy rusko-ja wieskiej.
19 R. Grodecki, Chrystian, [w:] Polski S ownik Biograficzny, t. 3, Kra-
ków 1937, op. cit., s. 457; J. Powierski, Chrystian, [w:] S ownik Bio-
graficzny Pomorza Nadwi la skiego, t. 1., red. S. Gierszewski, Gda sk
1992, op. cit., s. 241-215. 
20 R. Grodecki, op. cit., s. 457. 
21 Prawdopodobnie krótko przed mierci  Chrystian wybra  diecezj
che mi sk  – R. Grodecki, op. cit., s. 457.
22 Mam tu na my li szczególnie szerokie mo liwo ci sprowadzania mi-
sjonarzy i rycerstwa w celach misyjnych, prawo erygowania ko cio ów
i kaplic jakie otrzyma  bp Chrystian na swym pruskim terenie misyj-
nym, mo liwo  wy wi cania biskupów i misjonarzy – zob. R. Grode-
cki, Chrystian..., s. 456. 
23 Doda  chcia bym na zako czenie, e twierdzenie o powi zaniach ka-
latrawensów rzekomo z opactwem w Oliwie, prezentowane szczególnie 
przez starsz  historiografi , nie ma adnego poparcia w ród ach, ani 
nawet w jakichkolwiek poszlakach. Ponadto Oliwa by a podporz dko-
wana osobnej kapitule generalnej mieszcz cej si  w Clairvaux – zob. 
M. Starnawska, Mi dzy Jerozolim ..., s. 113.
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Patriotyzm Jana Paw a II wyra a  si  w mi o ci do Polski 
– Ojczyzny. By a to mi o  prawdziwa, wielka, ofiarna, 
wierna; mi o , która wypowiada a si  w czynach. Bo ja 

pragn  dla mojego narodu przysz o ci, wspania ej przysz o ci – to 
wyznanie Papie a us yszeli my w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku.

Jan Pawe  II przypomnia  nam, e s owo „Polska” nas 
wszystkich okre la, zobowi zuje, ale i kosztuje, stanowi war-
to . Mówi : Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie 
kosztowa a.

O tym, e Ojciec wi ty Jan Pawe  II przejawia  wielk  mi-
o  do Polski, pewnie nie trzeba nikogo przekonywa . Ju  po 

wyborze na Papie a zawsze g boko prze ywa  wszelkie zawi-
rowania historyczne rodzinnego kraju. Przyjrzyjmy si  jednak 
bli ej temu, co On sam mówi  na temat Polski i jakie wymaga-
nia stawia  w tej kwestii rodakom. Zacznijmy od pytania: Czym 
jest Ojczyzna? 

S owo „Ojczyzna” posiada dla nas wyj tkowe znaczenie, 
którego nie posiadaj  inne narody Europy i wiata. Jan Pawe  II 
mocno podkre la , e swoje wychowanie zawdzi cza od pocz t-
ku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej historii, polskim 
szko om, polskim uniwersytetom i temu bogatemu dziedzictwu, 
które nale a oby uczyni  przedmiotem szlachetnej dumy. Mówi
bowiem, e: W Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej stale tkwi  g -
boko wro ni ty korzeniami mojego ycia, mojego serca, mojego 
powo ania.

Z Ojczyzn  wi e si  patriotyzm. Pod tym poj ciem rozu-
miemy ustosunkowanie si  do tego, czym jest Ojczyzna. Warto 
by jednak poszuka  bli ej, czym ona jest. Z pewno ci  bardzo 
trafnie Jan Pawe  II wypowiedzia  si  na temat Ojczyzny przy 
okazji spotkania ze rodowiskiem akademickim Uniwersytetu 
Jagiello skiego: Ojczyzna to jest dziedzictwo, które nie tylko 
obejmuje pewien zasób dóbr materialnych na okre lonym tery-
torium, ale nade wszystko jest jedynym w swoim rodzaju skarb-
cem warto ci i tre ci duchowych, czyli tego wszystkiego, co sk a-
da si  na kultur  narodu.

Jak wielk  czci  Jan Pawe  II obdarzy  Polsk , widzimy 
przede wszystkim w gestach i s owach powitania podczas piel-
grzymek do Ojczyzny. Szczególnie za  warto zwróci  uwag  na 
pobyt w kraju Ojca wi tego w czerwcu 1979 roku. Mówi  wte-
dy: Uca owa em ziemi  polsk , z której wyros em. Ziemi , z której 
wezwa  mnie Bóg – niezbadanym wyrokiem swojej Opatrzno ci 
– na Stolic  Piotrow  w Rzymie. Ziemi , do której przybywam 
dzisiaj jako pielgrzym (…).

Szczególnie za  wzruszaj ce s  s owa wypowiedziane pod-
czas drugiej pielgrzymki: Przybywam do Ojczyzny. Pierwszym 
s owem, wypowiedzianym w milczeniu i na kl czkach, by  poca-

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Uczy  patriotyzmu 
i czci 

wobec Ojczyzny
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unek tej ziemi: ojczystej ziemi. (…) Poca unek z o ony na ziemi 
polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby poca-
unek z o ony na r kach matki – albowiem Ojczyzna jest nasz

matk  ziemsk .
Jak wida , Polska dla Papie a mia a znaczenie bardzo 

szczególne. Porównanie do Matki, to wyniesienie jej w systemie 
warto ci bardzo wysoko. Równie  w s owach wypowiadanych 
przed odlotem do Rzymu, Papie  wspomnia  wielokrotnie, i
zabiera ze sob  pami  widoku ojczystej ziemi, szczególnie tak 
bardzo umi owanych Tatr.

Ojczyzna, to równie  szczególne miejsca i szczególni ludzie. 
Tymi miejscami z pewno ci  by y dla Jana Paw a II Wadowice 
i Kraków. Miejsca narodzin, pierwszych lat m odo ci, a potem 
pos ugi kap a skiej i biskupiej. Ze wzruszeniem wspomina  pod-
czas pielgrzymek te miasta. W nich odnajdywa  wymiar ojczystej 
ziemi. Przez pryzmat ma ej Ojczyzny mi owa  Polsk .

Równie  te ziemie, na których nigdy nie by , a które s
ci le zwi zane z histori  Polski, Papie  nosi  w swoim sercu: 

Nigdy w yciu nie by em w Wilnie. Jestem tu po raz pierwszy. 
Równocze nie mo na powiedzie , e przez ca e moje ycie, (…) 
stale by em w Wilnie. By em w Wilnie my l  i sercem, mo na 
powiedzie  ca ym moim jestestwem, przynajmniej w jakim
jego szczególnym wymiarze. To mi pozosta o równie  w Rzy-
mie, mo e nawet bardziej.

Powy sze s owa dobitnie wskazuj , jak poj cie „Ojczy-
zna” w rozumieniu Ojca wi tego Jana Paw a II zosta o ubo-
gacone i poszerzone. Papie  by  wymagaj cy, przede wszyst-
kim w stosunku do siebie, ale umia  te  stawia  wymagania 
innym. Je li mieliby my wskaza  jakie  ramy wychowania 
patriotycznego, mogliby my si  pos u y  s owami Papie a
do Kaszubów w 1999 roku. Prosi  on wtedy o piel gnowanie 
swojej to samo ci, piel gnowanie wi zów rodzinnych, po-
g bianie znajomo ci swojego j zyka, przekazywanie tradycji 
m odemu pokoleniu.

Jan Pawe  II uczy nas patriotyzmu, mówi c: Patriotyzm
oznacza umi owanie tego co ojczyste: umi owanie historii, tra-
dycji, j zyka czy samego krajobrazu ojczystego, dzie  i owocu 
geniuszy – naszych rodaków. Z jak  mi o ci  odnosi  si  do 
Ojczyzny, kiedy mówi : My l c Ojczyzna, pragn  by zamkn
j  w sobie jak skarb albo Z ni  nie mo e rozsta  si  moje serce 
b d  te  Gdy wspominam pi kno Tatr, to za si  w oku kr ci.

Mi o  do Polski – Ojczyzny wypowiada  z w a ciw  mu 
g bi  i wra liwo ci  s owami poezji: Ojczyzna – kiedy my l
– wówczas wyra am siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, 
jakby ukryta granica, która we mnie przebiega ku innym, aby 
wszystkich ogarnia  w przesz o  dawniejsz  ni  ka dy z nas: 
z niej si  wy aniam...

Znamienne s  s owa kilkakrotnie powtarzane przez Jana 
Paw a II, szczególnie do m odych o stawianiu sobie wymaga .
Nie tylko wtedy, gdy inni od nas tego wymagaj , lecz szczegól-
nie wtedy, gdy wymaga  nikt nie stawia. Bo od naszej aktywnej 
postawy zale e  b dzie Polska. Nasze by  i nasze mie . Papie

czy dwa tematy: moralno ci i patriotyzmu. Wskazuj c na bo-
hatersk  postaw  majora Henryka Sucharskiego na Westerplat-
te, odwo uje si  do sumienia m odych ludzi. Tak jak polscy o -
nierze trwali do ko ca na stanowiskach, tak my winni my trwa
przy warto ciach, od których nie mo na zdezerterowa . S owa te 
do dzi  odbijaj  si  g o nym echem.

Jan Pawe  II nie ba  si  równie  mocnych s ów kierowanych 
do tych, którzy krzywdz  s abszych, krzywdz c tym samym 
Polsk . W sposób szczególny mo emy tu nawi za  do sytua-
cji stanu wojennego, którego wprowadzenie Papie  bardzo bo-
le nie prze y . Ten gwa t zadany Polsce skomentowa  podczas 

spotkania w Belwederze 17 czerwca 1983 roku z ówczesnymi 
w adzami pa stwa polskiego. Czyni  to z mi o ci , ale i stanow-
czo ci . Zreszt  pod koniec przemówienia wyra nie podkre li ,
i  w Rzymie b dzie ledzi  wydarzenia w Polsce i b dzie na nie 
bardzo wyczulony.

Znane by y Papie owi zagro enia wyp ywaj ce z „zach y -
ni cia si ” wolno ci  i w adz . Przej cie (…) stawia przed 
ka dym nowe zadania. Przeciw ich podj ciu dzia aj  dawne 
nawyki, a cz ciowo te  dawne struktury, których nie sposób 
wymieni  z dnia na dzie . Jan Pawe  II bardzo wyra nie mówi 
do Polaków, i  „Nowa Polska” to proces d ugotrwa y i bardzo 
pracoch onny. 

Ojciec wi ty wielokrotnie wskazywa  nam, jak realizowa
mamy swoje patriotyczne powo anie. Jego zdaniem ca y naród 
polski musi y  we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera 
si  na prawdzie. Jest to sprawa zupe nie podstawowa. Nie zawa-
ham si  powiedzie , e od tego przede wszystkim: od zaufania 
zbudowanego na prawdzie, zale y przysz o  Ojczyzny – mówi
Papie  w 1983 roku.

Wyj tkowe s  s owa Jana Paw a II podczas przemówie  po-
egnalnych. W ka dym z nich motyw patriotyzmu przewija si

bardzo mocno. Mo emy sobie tylko próbowa  wyobrazi , co 
czu  odlatuj c z Ojczyzny, cho  zawsze mówi , i  jest ona nie-
ustannie w jego sercu i modlitwie. S owa znane, ale tak bardzo 
g bokie, i  pozostaj  jako wezwanie i wyzwanie dla przyjmu-
j cego te s owa: I dlatego – zanim st d odejd , prosz  was, aby-
cie to cale duchowe dziedzictwo, któremu na imi  „Polska”, 

raz jeszcze przyj li z wiar , nadziej  i mi o ci  – tak , jak  za-
szczepia w nas Chrystus na chrzcie wi tym.

Jan Pawe  II pe ni c uniwersaln  pos ug  wobec ca ego
Ko cio a – wszystkich ludów i narodów – podkre la , e jest 
synem polskiego Narodu i czerpie si y z jego duchowego dzie-
dzictwa. Z odwag  i wielk  mi o ci  mówi  o Polsce: O ziemio 
polska! Ziemia trudna i do wiadczona! Ziemio pi kna! Ziemio 
moja! oraz Ziemio szczególnie odpowiedzialnego wiadectwa, 
ziemio trudnego wyzwania!

I te ostatnie, po egnalne: A na koniec có  powiedzie ? al 
odje d a . Mo emy mia o powiedzie , i  to nie by  frazes, lecz 
prawdziwa t sknota za Ojczyzn , której wi cej nie zobaczy . To 
by y te  ostatnie s owa, jakie wypowiedzia  na polskiej ziemi.

My l , e obecnie – w dobie otwartych granic i wielkiej 
migracji ludzi – Jan Pawe  II jest dla nas najlepszym przyk a-
dem, jak trzeba pracowa  dla kraju, by s owo „Polak” budzi o
yczliwo  i szacunek na wiecie, a w kraju dawa o poczucie 

tego, co warto ciowe, co jako ciowo najlepsze, o ywione my l
i sercem.

Ojciec wi ty swoj  postaw  mówi  nam jeszcze jedno, 
e o Polsk  trzeba dba . Dbajmy wi c o nasz  Ojczyzn ,

maj c na uwadze Jego s owa: Staj c si  cz onkiem Wspól-
noty Europejskiej Polska nie mo e straci  niczego ze swoich 
dóbr materialnych i duchowych, których za cen  krwi bro-
ni y pokolenia naszych przodków. Ta obrona dóbr material-
nych i duchowych i ich pomno enie, bo po to weszli my 
do struktur Unii Europejskiej, jest wielkim historycznym 
zadaniem stoj cym dzi  przed Polakami. Je eli patriotyzm 
polski ma w tej obronie i pomna aniu naszych dóbr odegra
wa n  rol , to trzeba go umacnia .

Prawdziwa mi o  Ojczyzny zobowi zuje nas do zachowa-
nia wsz dzie honoru i godno ci Polaka. Uczy nas tego Jan Pa-
we  II kiedy mówi: By  Polakiem, to nie atwe, ale warto. B d -
my wi c Polakami takimi, o których mówi nasz wielki rodak 
Jan Pawe  II, zawsze i wsz dzie, równie  dzi  w jednocz cej 
si  Europie. 

NASZA OJCZYZNA
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gdzie przebywa  a  do wybuchu wojny w 1914 roku. Pó niej s u y
w pruskim wojsku i bra  udzia  w wojnie.

Do matki do Piaseczna wróci  z siostr  Bronis aw  w lutym 1920 
roku. Mowy polskiej nie zapomnia .

Pracowa  ci ko jako cie la w Piasecznie i okolicy. Opiekowa
si  schorowan  matk . Aktywnie dzia a  w Towarzystwie Ludowym 
w Piasecznie za prezesury organisty Ksawerego Pozorskiego.

W dniu 14 sierpnia 1938 roku umar a ukochana matka, jego y-
ciowa podpora. Jej pogrzeb odby  si  17 sierpnia w Piasecznie.

Pó niej pracowa  w porcie gdy skim. W czasie okupacji hitle-
rowskiej Józef Knuth by  szykanowany, gdy  nie chcia  podpisa
volkslisty (III grupa).

O tym tragicznym zdarzeniu jego siostra Julianna w li cie napi-
sa a: W czasie okupacji znów go aresztowano, poniewa  nie chcia
przyj  dowodu niemieckiego i po 3-tygodniowym pobycie w wi -
zieniu w Tczewie zosta  wys any do Norwegii, gdzie musia  pe ni
s u b  marynarza a  do ko ca wojny. Fakt ten jest autentycznym 
dowodem przymusu s u by w Wehrmachcie.

Po zako czeniu wojny wróci  do Piaseczna i dalej ci ko praco-
wa  jako cie la.

Zmar  na astm  25 marca 1961 roku i spocz  w grobie matki na 
piaseckim cmentarzu.

ród a:
Ksi ga zmar ych parafii Piaseczno, wpis 1961/9, s. 91.
List siostry Julianny z dn. 12 X 1966, rkp. s. 3.
Ustna relacja Franciszka Ziorkiewicza z Piaseczna.
Kronika Szko y Podstawowej w Piasecznie.
Ksi ga Pami ci Piaseczna.

JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy wcieleni 
do Wehrmachtu za Polsk  walczyli

c z   IV

Oto dwa ró ne biogramy: Józefa Knutha, który od dzieci stwa walczy  z wrogiem i si  zosta  przymuszony do 
s u by w Wehrmachcie oraz W adys awa Kami skiego walcz cego na Zachodzie.

JÓZEF KNUTH

Urodzi  si  29 listopada 1896 roku w Piasecznie w wielodzietnej 
rodzinie robotnika Piotra i Katarzyny. Jego starszym rodze -
stwem by y siostry: Marcjanna, Marianna, Anna, Julianna 

i Bronis awa. Józef by  najm odszym cz onkiem rodziny. Wcze nie 
straci  ojca, dlatego jego wychowaniem zaj a si  matka, któr  bardzo 
kocha . Kiedy z ka dym dniem nasila a si  germanizacja, 10-letni Jó-
zio wraz z siostr  Bronis aw  (13 l.) ucz szcza  do niemieckiej szko y
w Piasecznie. Te dzia ania Niemców przyczyni y si  do wybuchu straj-
ku szkolnego w obronie wiary i mowy praojców, m.in. w szkole w Pia-
secznie (1906-1907), w którym uczestniczy a najstarsza klasa czwarta 
(20 uczniów) i 10-letni Józef Knuth. Tak zapewne zadecydowa a mat-
ka, która by a wspó organizatork  tego patriotycznego zrywu.

Julianna Knuth, która mieszka a w Bydgoszczy, w li cie skie-
rowanym do kierownictwa Szko y Podstawowej w Piasecznie 
z 12 X 1960 r., mi dzy innymi napisa a: Wszystkie dzieci strajku-
j ce (w Piasecznie – przyp. autora) straszone ró nymi gro bami ze 
strony nauczycieli przesta y strajkowa  z wyj tkiem mojej siostry 
Bronis awy (13 l.) i brata Józefa (10 l.), którzy uporczywie stali 
przy swoim zdaniu. W ko cu, gdy nie pomog y adne gro by i bi-
cie, przyjechali policjanci z Gniewu, zabrali siostr  moj , mojego 
brata z matk , któr  zamkn li na 2 dni w wi zieniu w Gniewie, 
odebrali jej rent  inwalidzk , której wi cej nie odzyska a.

Prusacy si  zabrali matce Katarzynie jej 13-letni  córk  i 10-
letniego syna i wywie li na dalsz  germanizacj  do Prus Wschod-
nich. Za kar  Bronis aw  umieszczono w Domu Poprawczym 
w Brunsberd, a Józefa – w Domu Dziecka w Sztumie, którym kiero-
wa y siostry zakonne. To dzi ki nim ma y Józio ucz szcza  do szko y
i przyst pi  do Pierwszej Komunii wi tej. Gdy uko czy  16 lat, pra-
cowa  jako robotnik rolny w gospodarstwie Niemca w Ruschendorf, 

Józef Knuth

Bronis awa Knuth 
zgin a w l. 30. 
w wypadku 
samochodowym
w Bydgoszczy
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W ADYS AW KAMI SKI

Urodzi  si  24 sierpnia 1908 roku w Lalkowach (pow. 
Starogard Gd.) w rodzinie Jana i Franciszki z domu 
Gawro skiej z Opalenia. Po uko czeniu miejscowej 

szko y powszechnej uczy  si  kowalstwa. Po zdaniu egzaminu 
czeladniczego by  kowalem w maj tku Niemca w Sm tówku. 
Pó niej pracowa  w Gdyni, a potem, a  do tragicznej mierci, 
w Sm towie Granicznym jako kolejarz.

Przez 24 miesi ce a  do 14 sierpnia 1932 roku odbywa
zasadnicz  s u b  wojskow  w 2 Pu ku Szwole erów Rokit-
nia skich w Starogardzie Gda skim.

W 1934 roku zawar  zwi zek ma e ski z Mariann  Chy
z Lalków.

W dniu 28 sierpnia 1939 roku, w ramach tzw. „mobili-
zacji kolorowej”, zosta  powo any jako saper kolejowy do 
Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie bra  udzia  w wojnie 
obronnej. 6 wrze nia 1939 roku dosta  si  do niewoli nie-
mieckiej. Po zwolnieniu wróci  do Lalków i dalej pracowa
jako kolejarz w Sm towie.

31 marca 1943 roku zosta  powo any do Wehrmachtu. 
S u y  w Stamm. – Kom., Gren. Ers. Batl. 398 w Geslaw. Po 
inwazji aliantów na Francj  (6 VI 1944) jego jednostka zosta-
a skierowana na front zachodni. Prawdopodobnie w drugiej 

po owie wrze nia 1944 roku, w trakcie ataku, uda o mu si
zdezerterowa .

10 pa dziernika 1944 roku wst pi  do Polskich Si  Zbroj-
nych w Wielkiej Brytanii. Po odpowiednim przeszkoleniu 
w Szkocji rozpocz  s u b  jako mechanik w RAF-ie. Otrzy-
ma  szereg odznacze  i awans na plutonowego.

S u b  w wojsku polskim w Wielkiej Brytanii zako -
czy  1 stycznia 1947 roku. W Bo e Cia o tego samego roku 
w mundurze polskiego lotnika wróci  do Lalków. Dalej pra-
cowa  jako kolejarz na stacji PKP w Sm towie na stanowisku 
maszynisty maszyn sta ych. 

28 stycznia 1966 roku, wracaj c z pracy do domu w Lal-
kowach, zgin  tragicznie. Osieroci on  i dwóch synów: 
Jana i Zdzis awa.

ona Marianna od czerwca 1982 roku na sta e zamieszka a
u syna Jana w Piasecznie, gdzie przebywa a a  do mierci.

ród a:
W asnor cznie napisany yciorys, rkp.
Soldbuch nr 1343.
Ksi eczka wojskowa dla obcokrajowców ze zdj ciem, wydana w j zyku 
angielskim podczas s u by w Anglii.
Za wiadczenie nr 1167/4 wydane przez Centralne Archiwum Wojskowe 
w Warszawie stwierdzaj ce, e W adys aw Kami ski s u y  w 2 Pu ku
Szwole erów w Starogardzie, bra  udzia  w wojnie 28.08.-6.09.1939 r. 
i s u y  w Polskich Si ach Zbrojnych w Anglii 10.10.1944-1.01.1947.
Ustna relacja syna Jana Kami skiego zamieszka ego w Piasecznie.

W adys aw Kami ski w 2 Pu ku Szwole erów
w Starogardzie Gd. (pierwszy z prawej)

...oraz
podczas

s u by
w Wielkiej 

Brytanii
w l. 1944-47

W. Kami ski
z on
Mariann
w 1943 roku...

Legitymacja Polskich Si  Powietrznych
w Wielkiej Brytanii

WALCZYLI ZA POLSK
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Z geografii ycia umys owego
na Kociewiu w latach zaboru

Geografia ycia literackiego czy szerzej – umys owe-
go – stanowi ma o jeszcze znan  ga  wiedzy o li-
teraturze. W przypadku regionów, o których mówi, 

jest doskona ym narz dziem, pozwalaj cym w nowym, „geo-
graficznym” spojrzeniu pokaza  zjawiska, procesy, przede 
wszystkim jednak ludzi tworz cych owo ycie umys owe.

A e polskie ycie umys owe okresu zaboru (przyjmu-
jemy dla tej wypowiedzi lata 1750-1920, chodzi o daty 
urodzenia ludzi pióra dzia aj cych w okresie zaboru) by o
wyj tkowo bogate – pokazuje w a nie geografia ycia umy-
s owego. Nie sposób zaprezentowa  w krótkim wyst pieniu
wszystkich przejawów tego ycia, które zreszt  w ró nym
okresie i w ró nych miejscach wieci o blaskiem rozmaitym. 
W ró nych miejscach, bo geografia widzi nie tylko wielkie 
czy wzgl dnie wielkie o rodki ycia polskiego. Widzi te
– i to jest jej wielkim walorem, miejscowo ci niewielkie, 
wsie, osady, „pustki” nawet czasem czy pojedyncze domy, 
które w pewnym okresie stawa y si  niewielkimi, ale bar-
dzo wa nymi o rodkami polskiego ycia umys owego.

Skupi  si  jednak najpierw na miejscach znanych na Ko-
ciewiu, w nowym jednak, geograficznym wietle je przed-
stawiaj c.

O specyficznej sytuacji narodu bez w asnego pa stwa 
nie ma potrzeby tu przypomina . To w a nie ta specyficzna 
sytuacja spowodowa a, e powstawanie, tworzenie si  inte-
ligencji polskiej oraz dzia ania zmierzaj ce do utrzymania 
to samo ci narodowej zacz y si  nasila  i ich stopniowe 
narastanie jest wyra nie widoczne. 

Spójrzmy na map  Kociewia i przypatrzmy si  sylwet-
kom twórców ycia umys owego.

Najpierw Pelplin. Miejsce znacz ce przez swoje Col-
legium Marianum i seminarium. To Pelplin jest miejscem 
urodzenia (a wiemy, co znaczy dla ka dego cz owieka jego 
pierwsza domowa ojczyzna) sporego zast pu ludzi kultury 
umys owej.

A wi c:
HERMAN KO CIMSKI (1840-1908), który po Collegium Ma-

rianum i seminarium pelpli skim zosta  ksi dzem. Pracowa
w ró nych parafiach, najwa niejsz  jednak by a ta przy ko -
ciele w. Brygidy, gdzie g osi  kazania polskie dla o nierzy
(oko o 30 w ci gu roku). Mamy wi c wyra n  wskazówk , i
w armii niemieckiej (bo tylko taka wtedy tu istnia a) by o tylu 
Polaków, e trzeba by o dla nich polskich kaza .

JÓZEF LARISCH (1848-1912), równie  ksi dz, który 
w Pinczynie by  kierownikiem wzorowo prowadzonego 
Zwi zku Rolniczego i Kredytowego, za o ycielem lokalnej 
biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych, w a cicielem 
cennego ksi gozbioru, który zostawi  parafii. Zmar  w Pin-
czynie, który równie  wpisa  si  przecie  pi knymi kartami 
w geografii polskiego ycia umys owego.

BOLES AW MAKOWSKI (1880-1934), filomata, ksi dz, 
w latach 1916-1918 prowadzi  lektorat j zyka polskiego dla 
niemieckich oficerów; cz onek Towarzystwa Filomatów Po-
morskich, opublikowa  w mi dzywojniu szereg prac z zakre-
su kultury i historii Pomorza, wyda  te  obszern  monografi
Sztuka na Pomorzu 1932.

BERNARD RUCHNIEWICZ (1881-1904), równie  ksi dz, któ-
ry by  jednym z najlepszych dyrygentów chóru i nauczycielem 
w Collegium Marianum, wydaj c piewnik ko cielny dla u yt-
ku wiernych..., opracowuj c melodie szeregu nowych oficjów 
brewiarzowych; cz  tego dorobku pozosta a w r kopisach
(znakomite pole dla wspó czesnych Kociewiaków – wyda !).

JÓZEF G OWACKI (1890-1972), ekonomista, wojskowy, 
pose  na Sejm II Rzeczpospolitej, w czasie okupacji w War-
szawie pisywa  do gazet niemieckoj zycznych wydawanych 
przez AK.
Wreszcie wspania a rodzina KARCZY SKICH.

Najstarszy – MARIAN (1879-1944), pracowa  jako ksi dz 
w licznych miejscowo ciach Kociewia, uczestnicz c w yciu 
miejscowych organizacji religijnych, gospodarczych, o wia-
towych, nale a  do Rady Nadzorczej „Pielgrzyma”.

Bratem Mariana by CYRYL KARCZY SKI (1884-1940), 
równie  ksi dz, który, pracuj c w ró nych miejscowo ciach
przede wszystkim kociewskich, czynnie dzia a  w polskich 
organizacjach. Spisa  teksty i melodie 152 pie ni ludowych 
z terenu Grzybna i okolic. Szykanowany i pobity za sw
dzia alno  patriotyczn , w czasie wojny wi ziony w Ka-
mieniu, Stuthoffie, Sachsenhausen, tam zmar . W 1994 roku 
rozpocz to proces beatyfikacyjny.

ALOJZY WOJCIECH KARCZY SKI (1892-1967), tak e
ksi dz, pracuj c w ró nych miejscowo ciach Kociewia, by
sekretarzem generalnym TCL na Pomorze, profesorem gim-
nazjum pelpli skiego, pisywa  artyku y do „Miesi cznika 
Diecezji Che mi skiej”.

Wreszcie ALEKSANDER KARCZY SKI (1882-1973), który 
po studiach muzycznych uda  si  do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie by  organist  i profesorem muzyki, wyk adowc  j zy-
ka i literatury polskiej. Organizowa  tu polskie chóry, wspó -
redagowa  „Przegl d Polsko-Ameryka ski” i miesi cznik 
„Lutnia”, pracowa  w kolegium redakcyjnym „Przegl du 

piewaczego”, nale a  do Towarzystwa Literatów i Dzien-
nikarzy Polskich w Ameryce. W 1966 roku wróci  do Pel-
plina, tu zmar .

Pi kna armia ludzi, którzy pracowali w materii polskie-
go s owa. A przecie  do nich warto by doda  nazwiska tych, 
którzy nie rodzili si  wprawdzie w Pelplinie, tylko tu przy-
szli, tworz c rodowisko, jakie wyda o „Pielgrzyma” i które 
stworzy o z niewielkiego przecie  miasteczka jedno z naj-
bardziej znacz cych na mapie pomorskiej miejsc polskiego 
s owa. Nazwiska takie jak ROMANOWIE – JAN NEPOMUCEN
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i STANIS AW, którzy prowadzili w Pelplinie drukarni  i ksi -
garni , EDWARD BOLES AW MICHA OWSKI – równie  drukarz 
i ksi garz, w którego oficynie ukaza o si  oko o 80 druków 
polskich, FRANCISZEK ZNANIECKI, wyk adowca seminarium 
pelpli skiego, ADAM NAPIERALSKI, który praktyk  drukar-
sk  odbywa  w a nie tutaj, potem by  w Bytomiu jednym 
z najg o niejszych redaktorów i polityków, WAC AW MA-

LON, dyrygent chóru katedralnego w katedrze pelpli skiej,
autor modlitewnika wydanego w 1842 roku, WALENTY MA-
CIEJ STEFA SKI, który za o y  w Pelplinie bibliotek , by  te
wspó za o ycielem Towarzystwa Rolniczego.

Zostawmy Pelplin, spójrzmy na nast pny wa ny punkt 
mapy kociewskiej – Starogard. To tutaj urodzili si JAN

JULIUSZ (1855-1882) i HENRYK (1857-1930) OSSOWSCY, pierw-
szy by  j zykoznawc , wspó pracownikiem s ynnego S ownika 
geograficznego Królestwa Polskiego, autorem rozpraw nauko-
wych m.in. Zabytki j zyka dawnych Prusaków, drugi w okre-
sie gimnazjalnym filomata, w okresie studiów we Wroc awiu 
– cz onek Towarzystwa Literacko-S owia skiego, jego biblio-
tekarz i kasjer, jako ksi dz pracowa  w licznych placówkach, 
znany jako mi o nik ksi ek, szczególnie z zakresu filologii 
klasycznej kultury antycznej.

Dalej mamy WOJCIECHA JEDLIN -JACOBSONA (1885-1961), 
który jako lekarz wyda  wspomnienia Z armii Kluka na Pary ,
informacje z powstania wielkopolskiego utrwali  we wspo-
mnieniach Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcy, po wojnie 
osiad  w Londynie, gdzie wyda  rozpraw Reakcja Pomorza na 
wybuch Powstania Wielkopolskiego.

Nast pne nazwiska to KAZIMIERZ MAJ (1885-1943) oraz 
KLEMENS PRZEWOSKI (1886-1976); pierwszy by  lekarzem, 
cz onkiem Ligi Narodowej na Pomorzu, autorem artyku ów
o tematyce turystycznej, dzia aczem politycznym, drugi to 
ksi dz, zwi zany w Pelplinie z Ko em Kaszubologów; opra-
cowa  genealogi  rodu Rutendorf-Przewoskich, autor Oku-
pacyjnych wspomnie  proboszcza z Oksywia.

S  nast pni – JÓZEF KAWCZY SKI (1892-1957), redak-
tor kwidzy skiej „Gazety Polskiej”, autor rozpraw i artyku-
ów o tematyce morskiej, wreszcie W ADYS AW AUGUSTYN

KIRSTEIN (1901-1987), autor zbioru melodii do Jestem Ka-
szub  F. S dzickiego i samodzielnie opracowanych Pie ni 
Kociewia oraz Kociewie – gaw dy i wiersze.

wiecie. Tu ju  data wczesna, bo w 1812 roku urodzi  si
FRANCISZEK MIERNICKI (1812-po 1896), nauczyciel w wie-
ciu, gdzie uczy  40 lat! Owocem licznych studiów i konsul-
tacji by  wydany w 1846 roku elementarz, który mia  wiele 
wznowie ; do elementarza tego opracowa  tablice cienne.

Dalej JAN PAWE  SUCHARSKI (1828-1907), ksi dz, który 
pracowa  w kilku parafiach; by  delegatem TCL na powiat cz u-
chowski, cz onkiem Towarzystwa Naukowego Toru skiego.

FRANCISZEK GRAJEWSKI (1850-1950), równie  ksi dz, 
by  wspó za o ycielem Towarzystwa Naukowego Akademi-
ków Polaków w W rzburgu, potem dzia a  w Towarzystwie 
Naukowym Toru skim.

PAWE  SZOLC (1866-1945) by  korespondentem prasy 
katolickiej w wieciu, od 1924 roku redagowa  w „G osie 

wieckim” cotygodniowy dodatek spo eczny „S o ce”.
PAWE  DUNAJSKI (1867-1957), tak e ksi dz, bra ywy udzia

w pracach polskich towarzystw, skomponowa  pie  Bractwa 
Trze wo ci, któr  powszechnie piewano na zebraniach.

JAN SIEG (1889-1962), ksi dz, pisywa  wiersze, naj-
cz ciej religijne, og aszane w „Przewodniku Katolickim”, 
„Opowie ciach Fal Morskich”, „Latarni Morskiej”, „Gwie -
dzie Morza”, „Dniu Pomorskim”, „Gazecie Gda skiej”, by
równie  cz onkiem TNT.

Jest jeszcze na tej li cie ALOJZY SZOLC (1905-?), drukarz 
w „Kurierze Pozna skim”, redaktor „Tygodnika Parafialne-
go” w wieciu, redaktor „Echa Borów Tucholskich”. W pel-
pli skim „Pielgrzymie” by  redaktorem dodatku „Przyjaciel 
Dziatwy”.

Wreszcie STANIS AW WARDACKI, którego dat ycia nie 
uda o si  ustali , autor Krótkiej Historyi cudownego ob-
razu Matki Boskiej wieckiej opisanej wed ug wiarygodnych 
róde  przez Stanis awa Wardackiego ze wiecia, a wydanej 

w Che mnie w drukarni Fia ka.
No i Tczew. Tutaj mamy urodzonego JANA ZAREMB

(1874-1939), który by  ksi dzem, nauczycielem w Col-
legium Marianum, wprowadzi , mimo oporów dyrektora 
ks. Teicherta, polski j zyk wyk adowy na swoich przed-
miotach, w j zyku polskim zapisywa  tematy w dzienniku; 
dzi ki niemu odegrano tutaj w 1916 roku obrazek sceniczny 
Jagie o pod Grunwaldem.

Czersk. Na pograniczu Kociewia, Kaszub, Borów 
– stanowi jeden z najbogatszych punktów geograficznego 
ukazania miejsca urodzin i dzia ania ludzi kultury umys o-
wej, bo w zanotowanym zestawie mamy a  11 biogramów, 
nie o wszystkich wi c tutaj wspomnimy.

S  dwaj arty ci malarze – FRANCISZEK KONITZER

(1882-1952) oraz KAZIMIERZ JASNOCH (1886-1966), którzy 
sw  sztuk  pokazywali pomorskie krajobrazy; dalej JÓZEF

BARTEL (1894-1955), ksi dz, który dzia a  w obozie kon-
centracyjnym w grupie tzw. „nocnych pisarzy”, AUGUSTYN

SZPR GA (1896-1939), który wydawa  w Czersku czasopis-
mo „Dzieje Pomorza”, napisa  te  wspomnienie-opowie
Borowiacy i Zaborszczyzna w czasie strajku szkolnego.
Nast pne nazwisko – znane chyba najbardziej – OTTO SA-
BINIARZ (1897-1939), który uczy  si  drukarstwa, otworzy
w Czersku w asn  drukarni  i ksi garni  i wydawa  „Echo 
Borów Tucholskich” z kilkoma dodatkami, w tym ilustro-
wane kalendarze. Zap aci  za to wysok  cen  – mier
w Dolinie mierci pod Ig ami.

Mamy ROMANA DANIELEWSKIEGO (1901-?), lekarza, 
który, prócz pracy zawodowej zajmowa  si  prac  nauko-
w . Jeszcze wymieni  tylko z nazwiska – ANTONIEGO MA-
NIKOWSKIEGO, KONSTANTEGO B CZKOWSKIEGO, LUDWIKA

ZABROCKIEGO, JANA KAZIMIERZA SZALEWSKIEGO, wreszcie 
urodzonego ju  w 1920 roku JERZEGO PERTKA! To te  armia 
ludzi, którzy znaczyli sw  drog  wa nymi dokonaniami.

I w tym miejscu trzeba zastanowi  si , dok d prowadzi 
nas jeszcze geografia ycia umys owego. Wymienione zo-
sta y ju  wa ne o rodki polskiego ycia umys owego i co? 
S  to sprawy w jaki  sposób, nieco inny, ni  ukazane dzisiaj 
– ale przecie  znane.

Wska my wi c na priorytet tej dyscypliny – punkt geo-
graficzny na mapie (tutaj – kociewskiej). W a nie – nie tylko 
znana i znacz ca miejscowo , lecz ma e, najmniejsze punk-
ty geograficzne, które w okresie zaboru na firmamencie ko-
ciewskiego ycia umys owego wieci y. A tych niewielkich 
miejscowo ci – przede wszystkim miejsc urodzenia ludzi 
pióra i kultury umys owej jest wiele, jest bardzo wiele. 

Miejsca urodzin ludzi pióra i kultury umys owej to: Bar-
o no gm. Skórcz, pow. starog., Bartel Wielki gm. Kaliska, 

pow. starog., Belno gm. Je ewo, pow. wiecki, Bobowo gm.
Bobowo, pow. starog., i tak dalej, i tak dalej... Pe en zestaw 
tych miejscowo ci to oko o 90! Podaj  je w przypisach1. Mó-
wi  oko o, bo na pewno do odnalezionych przeze mnie infor-
macji b dzie mo na wci  jeszcze dodawa  nast pne.

Geografia urodzin to jedno. Ale przecie  s  inne znacz ce 
zjawiska kulturowe, które pokazuj  wymiary ycia polskie-
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go w okresie zaboru, ycia zwi zanego z kultur  literack
i umys ow . Bo to sprawa towarzystw ludowych dzia aj -
cych wtedy. Spory zestaw miejscowo ci kociewskich. 

Dalej – towarzystwa rolnicze, które w tamtym czasie 
spe nia y nie tylko rol  kszta c c  w dziedzinie rolnictwa; one 
by y o rodkami polskiego s owa, polskiego komunikatu.

Nast pnie id towarzystwa piewacze i chóry rozma-
itego wymiaru, przede wszystkim ko cielne, ale nie tylko.
Pot ny ruch, w którym polskie s owo, zwykle wysokie, li-
terackie s owo brzmia o dono nie, bo wzmocnione melodi
i dziesi tkami ba! setkami g osów wykonawców. 

Dalej idzie prasa polska, najpot niejsze medium tam-
tego czasu. Wymieni  tylko najbardziej znacz cy tytu  – pel-
pli ski „Pielgrzym”. Co za tym s owem si  kryje, wiemy 
tu prawie wszyscy. Ale warto by prze ledzi  drog  prenu-
merowania tego i innych czasopism polskich. Ta droga po-
kaza aby dziesi tki, setki miejscowo ci i po prostu domów 
polskich, w których pras  polsk  czytano. 

Teatr – nast pny znacz cy or  utrzymania i rozwijania 
ycia polskiego poprzez literatur  i komunikat s owny. 

A szko y, w których tak e, cho  z trudami i oporami, ale 
jednak to s owo, tak e literackie brzmia o? Mo e tylko krót-
ki sygna  – pelpli skie Collegium Marianum i seminarium. 
Ile  o nich mo na by powiedzie .

Dalej id  o rodki komunikatu polskiego i kaszubskiego 
kr gu kulturowego – drukarnie i ksi garnie. Znów mo na,
geograficznie spogl daj c na to zjawisko, dostrzec miejsco-
wo ci kociewskie. 

Dalej nast puje jedno z najznamienitszych towarzystw 
polskich – Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Imponuj cy
zestaw nazwisk ludzi, którzy na ca ym Pomorzu do niego 
nale eli. Kociewie ma tu spory udzia .

I wreszcie – biblioteki i czytelnie polskie. Zjawisko 
nieporównywalne z niczym. Na mapie pomorskiej to ponad 
600 adresów geograficznych! Warto pokusi  si  o zestawie-
nie miejscowo ci kociewskich, w których te placówki dzia-
a y. Tu nie sposób nawet próbowa  zasygnalizowa , gdzie 

to ycie polskie kwit o.
Jest wi c przed Kociewiakami zadanie wcale nie atwe, 

które tu zostawiam do wykonania. Geografia ycia umy-
s owego na Kociewiu – we wszystkich jego wymiarach. Bo 
geografia literacka to nowy wymiar zjawisk, które znamy od 
strony innych dyscyplin naukowych. Warto pokaza  wszyst-
kim, najmniejszym nawet miejscom w ojczy nie kociewskiej 
– gdzie i co dzia o si  tam w okresie zaboru. Warto  najbli -
szej, domowej ojczyzny jest zawsze warto ci  najwa niej-
sz . Po niej dopiero uczymy si  rozszerza  granice naszego 
wiata tak daleko, a  stan  si  one granicami wiata2.

Przypisy:
1 Borzechowo gm. Zblewo, p. starog., Brzeziny gm. Osie, 

p. wiecki, Brze no gm. Pruszcz, p. wiecki, Brze no gm. Starogard, 
p. starog., Brzusce gm. Subkowy, p. tczewski, Bukowiec gm. Buko-
wiec, p. wiecki, Bytonia gm. Zblewo, p. starog., Czarna Woda gm. 
Czarna Woda, p. starog., Czarnolas gm. Skórcz, p. starog., Czubek, in-
tegralna cz  wsi  Czarne gm. Kaliska, p. starog., D brówka gm. Sta-
rogard Gd., p. starog., Drzycim gm. Drzycim, p. wiecki, Du aKlonia
Gm.Czersk, p. chojnicki, Dzier no Gm. Morzeszczyn, p. tczewski, 
Gniew Gm. Gniew, p. tczewski, Godziszewo gm. Skarszewy, p. starog., 
Gogolewo gm. Gniew, p. starog., Gorzedziej gm. Subkowy, p. tczew-
ski, Grabowo Bobowskie gm. Bobowo, p. starog., Grabowskie Góry,
obecnie Góry gm. Warlubie, p. wiecki, Iwiczno gm. Kaliska, p. sta-
rog., Jab owo gm. Starogard Gd., p. starog., Jab ówko gm. Starogard 
Gda ski, p. starog., Jaroszewy gm. Skarszewy, p. starog., Je ewo gm. 
Je ewo, p. wiecki, Kierwa d gm. Morzeszczyn, p. tczewski, Kla-
skawa gm. Czersk, p. chojnicki, Klonówka, gm. Starogard Gda ski, 
p. starog., K odnia gm. Czersk, p. chojnicki, Kokoszkowy gm. Sta-
rogard Gda ski, p. starog., Komorsk gm. Warlubie, p. wiecki, 
Ko min gm. Skarszewy, p. starog., Królówlas gm.  Morzeszczyn, 
p. tczewski, Kulice gm. Pelplin, p. tczewski, Kurcze gm. Czersk, 
p. chojnicki, Le na Jania gm. Sm towo Graniczne, p. starog., Li-
gnowy Szlacheckie gm. Pelplin, p. tczewski, Lipienki gm. Je e-
wo, p. wiecki, g gm. Czersk, p. chojnicki, owin gm. Pruszcz, 
p. wiecki, Ma e Turze, integralna cz  wsi Turze, gm. Tczew, 
p. tczewski, Miedzno gm. Osie, p. wiecki, Mi ob dz gm. 
Tczew, p. tczewski, Nied wied  gm. wiecie, p. wiecki, Nowa

W poprzednim numerze Kociewskiego Magazynu Regionalnego znalaz a si  moja wypowied  po-
wi cona IV Kongresowi Kociewskiemu w wieciu nad Wis . W nast pnym numerze zamierzam przedstawi

syntez  ca o ci, gdy  uczestniczy am we wszystkich wa nych wydarzeniach i imprezach kociewskich w Roku 
Kongresowym. Widz  te  potrzeb  sformu owania wniosków na przysz o  i ogólnych uwag. Warto tu wspo-
mnie , e w „Tekach Kociewskich” ukaza  si  obszerny i zarazem polemiczny artyku . Spojrzenie m odych re-
gionalistów zapewne nie tylko dla mnie jest wa ne. Zgromadzi am wiele notatek prasowych, opinii i refleksji.
Mam nadziej , e uka e si  w tym roku ksi ga pokongresowa z IV Kongresu. W materia ach z IV KK zebra am
referaty i komunikaty wyg oszone w wieciu. Czekaj c na zwarte publikacje, warto zatrzyma  si  przy tekstach 
w KMR. W nast pnym numerze uka e si  g ówna cz  referatu Anny ucarz, doktorantki z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która zajmuje si  badaniem to samo ci regionalnej na po udniowych 
kra cach Kociewia.

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

Cerkiew gm. Morzeszczyn, p. tczewski, Nowa Wie  Rzeczna
gm. Starogard Gda ski, p. starog., Nowe gm. Nowe, p. wiecki,
Nowy Dwór gm. Osieczna, p. starog., Osie gm. Osie, p. wiec-
ki, Osiek gm. Osiek.p. starog., Osówek gm. Osieczna, p. starog., 
P czewo gm. Skórcz, p. starog., Piaseczno gm. Gniew, p. tczew-
ski, Pieni kowo gm. Gniew, p. tczewski, Pinczyn gm. Zblewo, 
p. starog., P ochocin gm. Warlubie, p. wiecki, Pólko gm. Osiecz-
na, p. starog., Przyja nia gm. Czersk, p. chojnicki, Rajkowy
gm. Pelplin, p. tczewski, Rozbark gm. Pelplin, p. tczewski, Ro en-
tal gm. Pelplin, p. tczewski, Rytel gm. Czersk, p. chojnicki, Rywa d
gm. Starpgard  Gda ski, p. starog., Rze cin gm. Morzeszczyn, 
p. tczewski, Sieros aw gm. Drzycim, p. wiecki, Stary Bukowiec
gm. Stara Kiszewa, p. ko cier., St ki gm. wiekatowo, p. wiec-
ki, Struga gm. Czersk, p. chojnicki, Suchobrze nica gm. Osiek, 
p. starog., Sucumin gm. Starogard Gda ski, p. starog., wieka-
towo gm. wiekatowo, p. wiecki,Trzci sk gm. Starogard Gda ski,
p. starog., Tymawa gm. Gniew, p. tczewski, Warlubie gm. War-
lubie, p. wiecki, W tfie gm. Lniano, p. wiecki, Widlice
gm. Gniew, p. tczewski, Wielbrandowo gm. Skórcz, p. starog., Wiel-
kie Stolno gm. Dragacz, p. wiecki, Wielki Komorsk, gm. Warlubie, 
p. wiecki,Wi ckowy gm. Skarszewy, p. starog., Wysoka gm. Bobowo, 
p. starog., Zarzecze obecnie Rytel-Zarzecze gm. Czersk, p. choj-
nicki, Zdroje gm. Cekcyn, p. tucholski, Z e Mi so, gm. Czersk, 
p. chojn.

2 Wszystkie informacje oparte o J. K ci ska, Geografia ycia 
literackiego na Pomorzu Nadwi la skim 1772-1920. Polski i kaszub-
ski kr g kulturowy, Gda sk – S upsk 2003; tam dalsze ród a.
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ZACHOWA  W PAMI CI POTOMNYCH

Franciszka Powalska – jedna z najwybitniejszych poe-
tek Kociewia XX wieku, której twórczo  nawi zuje
do dawnych i wspó czesnych autorce wydarze  z y-

cia na Kociewiu, zw aszcza w Pinczynie.
Franciszka Powalska urodzi a si  9 marca 1884 roku w Kona-

rzynach ko o Starej Kiszewy jako jedno z dziesi ciorga dzieci Jó-
zefa i Barbary Szramków z d. Fischer. Jej rodzice kupili ziemi  od 
spó ki niemieckiej i wybudowali w Pinczynie skromny drewniany 
dom, w którym Franciszka by a wychowywana w duchu polsko ci 
i umi owania j zyka ojczystego. Z domu wynios a poszanowanie 
dla pracy i zami owanie do piewu, które odziedziczy a po matce, 
maj c w dodatku spory talent ku temu. Ojciec jej by  cz onkiem 
Spó ki Parcelacyjnej w Pinczynie. To dzi ki niemu mia a kontakt 
z polsk  pras  i literatur . Ucz szcza a do niemieckiej szko y po-
wszechnej w Pinczynie, któr  uko czy a w 1898 roku. Poniewa
w domu pa stwa Szramków y o si  biednie, Franciszka w wieku 
kilkunastu lat wyjecha a z siostr  do Niemiec do pracy. Po po-
wrocie wysz a za m  za Franciszka Powalskiego w 1904 roku, 
osiedlaj c si  w Pinczynie na pó torahektarowym gospodarstwie, 
które jednak e nie zapewnia o utrzymania coraz liczniejszej rodzi-
nie. W zwi zku z tym m  Franciszki rozpocz  prac  na kolei. 
Kiedy podczas I wojny wiatowej wcielono jej m a do armii nie-
mieckiej i wys ano na front, sama wychowywa a czwórk  dzieci. 
Po sp oni ciu drewnianego domu w 1935 roku Franciszka wraz 
z m em wybudowa a nowy „z ceg y i dachówki”, który mimo 
dwukrotnego po aru w du ej cz ci zachowa  si  i obecnie mie ci 
si  przy ulicy Semli skiej 20. Po mierci m a nadal pracowa a
na roli utrzymuj c gospodarstwo. Zajmowa a si  równie  krawie-
ctwem, samodzielnie zapewniaj c byt dziewi ciorgu dzieciom. 
Mia a sze ciu synów i trzy córki. Zawsze ciekawa wiata du o
podró owa a, odwiedzaj c m.in. Kraków. Samodzielnie nauczy a
si  czyta  i pisa  po polsku. Franciszka Powalska zmar a wskutek 
zawa u serca 30 grudnia 1970 roku w Pinczynie. Tam te  zosta a
pochowana 2 stycznia 1971 roku na miejscowym cmentarzu.

Zami owanie do poezji rozwija o si  we Franciszce Powalskiej 
od najwcze niejszych lat, kiedy to jako m oda dziewczyna z pasj
recytowa a wiersze i wykonywa a kociewskie przy piewki ludowe. 
W 1948 roku (ju  jako wdowa) zacz a zapisywa  zapami tane 
z m odo ci pie ni, legendy i opowiastki. Po 1950 roku zaj a si
w asn  twórczo ci , pisz c okoliczno ciowe wiersze i piosenki 
z ycia kociewskiej wsi zarówno w j zyku polskim, jak i w gwa-
rze kociewskiej stosowanej wówczas w Pinczynie i okolicy. By a
samoukiem w dziedzinie wierszopisarstwa. Franciszka Powalska 
bardzo ch tnie wspó pracowa a z zespo em ludowym w Pinczynie, 
istniej cym zaledwie trzy lata (1957-1960), którego za o ycielem 
by  W adys aw Smuka a. Wiele tekstów i melodii jej autorstwa 
wchodzi y w sk ad repertuaru tego zespo u. Pozostawi a obszerny 
r kopi mienny memuar pt. Mój pami tnik. Orygina  tego r kopisu 
i ponad 200 pie ni ludowych przekaza a znanemu badaczowi folk-
loru kociewskiego, regionali cie W adys awowi Kirsteinowi, który 
znaczn  cz  tego zbioru zamie ci  w opracowanym przez siebie 
piewniku Pie ni z Kociewia. Publikacja ta zawiera 54 utwory lu-

dowe przekazane przez Franciszk  Powalsk  z okolic Pa ubinka, 
Pinczyna, Semlinka i Konarzyn oraz cztery utwory jej autorstwa. 

KATARZYNA STURMOWSKA

Babcia Powalska z Pinczyna 
Historia poetki kociewskiej Franciszki Powalskiej 

W adys aw Kirstein opracowa  równie  ksi k Kociewie. Gaw dy 
i wiersze, w której opublikowa  12 wierszy pinczy skiej poetki. 

Twórczo  Franciszki Powalskiej, która powsta a wskutek 
spo ecznego zapotrzebowania, przepojona jest umi owaniem tra-
dycji i gwary kociewskiej, nawi zuje do dawnych i wspó czes-
nych jej wydarze . Z niezwyk  wra liwo ci  i zaanga owaniem 
w regionalne tematy opisuje pi kno kociewskiego rytua u i ludo-
wych wierze . Jej twórczo  przemawia przywi zaniem do ziemi 
rodzinnej, podziwem dla pi kna kociewskiego krajobrazu i kul-
tem dla przesz o ci. Wszystkie utwory Powalskiej maj  charakter 
poetycki i mo na podzieli  je na trzy podgrupy poetyki: wiersze, 
pie ni i pami tnik pisany wierszem o charakterze epickim. W swo-
ich wierszach Powalska umiej tnie po czy a faktyczne zdarzenia 
z fantastycznym opisem, co czytelnika mo e wprowadzi  w stan 
zachwytu, a niekiedy tak e i grozy. Wi kszo  utworów Francisz-
ki Powalskiej skupia si  wokó  Pinczyna i w tków z nim zwi za-
nych. W wierszu Wspominki z czasów zaboru (1958) Franciszka 
Powalska scharakteryzowa a atmosfer  i warunki ycia Polaków 
pod zaborami. Wiersz ten zosta  specjalnie napisany przez poetk
i wyg oszony na uroczysto ci obchodów 70-lecia za o enia Spó -
ki Parcelacyjnej w Pinczynie. W wierszu Kamie  diabelski pod 
Pinczynem (1964) poetka utrwali a pochodzenie owego kamienia, 
opisuj c legend  opart  na wierzeniach ludu. Jeden z wierszy Po-
walska po wi ci a kierownikowi szko y w Pinczynie Mieczys a-
wowi Narlochowi, który pe ni  t  funkcj  19 lat. W utworze zatytu-
owanym Na wieczn  pami tk  Kochanemu Kierownikowi naszej 
szko y w Pinczynie poetka przedstawia sylwetk  kierownika, nie 
stroni c od pochwa  na temat jego osoby. 

Jednym z najbardziej interesuj cych utworów Franciszki 
Powalskiej jest Piosenka o Pinczynie. Jak sam tytu  wskazuje, 
utwór ten nie otrzyma  rangi pie ni, jednak e dla pinczynian 
jest on najwa niejszym utworem opisuj cym Pinczyn, a tak e
ludzi zamieszkuj cych t  wiosk . Piosenk  t  mo na potrakto-
wa  jako wizytówk  wsi Pinczyn oraz reklam  zach caj c  do 
bli szego poznania tej interesuj cej wsi. S owa piosenki, mimo 
up ywu wielu lat, s  nadal prawdziwe i aktualne. 

Franciszka
Powalska
w swoim ogródku 
– zdj cie
z ok. 1965 roku
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PO NASZAMU

Piosenka o Pinczynie

Czi nie psiankno tu w Psi czinie,
rzyka p inie tam w dolinie,
a woko o nasze lasi,
pe ne skarbów, pe ne krasi.

ani zbo a, bujne ónki,
je do  mniansa, chleba, mónki,
nasza ziamnia, choc psiaszczista,
nóm najmnilsza, bo ojczista.

Pod Zemlinam je jezioro, 
a w ogrodach wi niów sporo,
mómi szko a ji kultura,
ksiandza Hofmana fsigura.

on nóm ko ció  wibudowa
ji za nas sia ofsiarowa ,
jego to zacna prziczina,
e je dworzec dla Psi czina.

Góra, Ko min, Nowi Dworzec,
wszistko lejci tu na dworzec,
drzewo ló na eksport wielki,
baga  na targ, towar wszelki.
Psi czin, niegdi  wioska ma a,
bardzo sia rozbudowa a,
poczta, szko a ji wetlica,
ma swe sklepi okolica.

Nasza m odzie  pracowita,
gna na dworzec skoro wita,
a dziewczanta m odziusia ke
majó gómbki s odziusia ke.

Ch opci sia tu zakochajó,
o Psi czinie pamniantajó,
przeto powiam wóm nowina,
szuka ona stónd, z Psi czina.

Tak tu m odich wiró nióno,
e o starszich zabaczóno,

dumne zawdi, w zgodzie yli,
wzajam sobie wció  radziyli.

Choc nie dosi  grosza majó,
jednak biydi tu nie znajó,
wódki bowiam ma o psijó,
stónd w Psi czinie d ugo ijó.

W Moim pami tniku pisanym wierszem w j zyku polskim Fran-
ciszka Powalska opisuje losy swojej rodziny powi zane z najwa niej-
szymi dziejami Pinczyna. Poetka przedstawia w nim wzrost zamo -
no ci mieszka ców na przestrzeni lat i ogóln  kultur  wsi. Nie brak tu 
zachwytu natur , przyziemnymi sprawami i codziennymi obowi zka-
mi. Poetka przedstawia siebie jako osob  g boko religijn , a jej rado
czerpana z yciowych wydarze  jest imponuj ca. Utwór ten przybiera 
form  wierszow , trafnie przeplatan  wierszykami, piosenkami i pie -
niami narodowymi, istotnymi dla ycia Franciszki, co czyni Mój pa-
mi tnikmonografi  biograficzn  Franciszki Powalskiej. 

Twórczo  Franciszki Powalskiej w bardzo du ym stopniu 
wzbogaci a literatur  regionaln  Kociewia, a tak e samego Pinczy-
na. Uczy ona szacunku dla rodzinnych tradycji oraz historii. Zo-
sta a utrwalona w dwóch publikacjach W adys awa Kirsteina oraz 
w trzech audycjach radiowych zarejestrowanych przez Gda sk
Rozg o ni  Polskiego Radia. W latach 80. powsta a praca licen-
cjacka, autorstwa ks. Janusza Fierka, opisuj ca ycie i twórczo
Franciszki Powalskiej. Pracy tej niestety nie uda o si  odnale . Na 
opracowanie czeka jeszcze Mój pami tnik…

Tablic  wykonano z inicjatywy Nadwi la skiego Klubu 
Krajoznawczego PTTK – TRSOW, przy wsparciu Sa-
morz du Miasta Tczewa i Towarzystwa Mi o ników 

Ziemi Tczewskiej. Uroczysto  rozpocz a si  o godzinie 16.00 
powitaniem zgromadzonych go ci przez Alicj  Gajewsk
– dyrektor CWRDW. Nast pnie poprzedni prezydent miasta 
Zenon Odya ods oni  tablic , a proboszcz parafii Podwy szenia 
Krzy a wi tego ksi dz dziekan Piotr Wysga po wi ci  j . Na 
zako czenie tej cz ci uroczysto ci pod p yt  z o one zosta y
wi zanki kwiatów od Nadwi la skiego Klubu Krajoznawczego 
PTTK – TRSOW, Porozumienia Oddzia ów PTTK z Gda ska, 
Oddzia u Morskiego PTTK z Gdyni, Pomorskiego Kolegium 
Instruktorów PTTK z Gdyni i osób prywatnych.

Po chwili przerwy na wykonanie pami tkowych 
zdj , uczestnicy uroczysto ci przeszli do sali konferencyjnej 
w CWRDW na spotkanie pn.: „ ladami Romana Klima”.

Po przywitaniu wszystkich obecnych przez prezesa NKK 
„TRSOW”, Tadeusza Magdziarza, przedstawiono krótki y-
ciorys Romana Klima, podkre laj c jego zas ugi w tworzeniu 
Muzeum Rybo ówstwa w Helu, Muzeum Wis y w Tczewie 
oraz kilku klubów turystycznych. Potem odczytano par  wy-
powiedzi Romana Klima, na temat okoliczno ci powstania 
Muzeum Wis y.

Kolejnym punktem spotkania by a prezentacja zdj  z lat 
1986-2000 z w drówek Klubu „TRSOW”, w których bra
udzia  Roman Klim. Podczas prezentacji czytano fragmenty 
wspomnie  Justyny Koz owskiej z Elbl ga.

TADEUSZ MAGDZIARZ

Pami ci
Romana Klima

7.12.2010 roku min a 10 rocznica mierci 
dzia acza PTTK, krajoznawcy Pomorskiego i Ho-
norowego Obywatela Miasta Tczewa – Romana 
Klima. Z tego wzgl du w Centrum Wystawienniczo-
Regionalnym Dolnej Wis y w Tczewie ods oni ta zo-
sta a pami tkowa tablica.
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Roman Klim urodzi  si  5 lutego 1940 roku w Brze -
ciu nad Bugiem z matki Adeli i ojca Andrzeja. Po 
zako czeniu dzia a  wojennych II wojny wiato-

wej latem 1946 roku wraz z rodzin  przyby  do Elbl ga. Tu-
taj ucz szcza  do Szko y Podstawowej nr 7, a nast pnie do 
Liceum Ogólnokszta c cego im. Juliusza S owackiego. Po 
uko czeniu liceum studiowa  w Poznaniu w Wy szej Szko-
le Rolniczej, gdzie w roku 1965 uzyska  dyplom magistra 
in yniera chemicznej technologii drewna. 

Podczas studiów rozpocz  dzia alno  w Lidze Ochro-
ny Przyrody i Stra y Ochrony Przyrody. 

Pierwsz  prac  po studiach rozpocz  w Zak adach Su-
chej Destylacji Drewna w Hajnówce. Kolejnymi placówka-
mi, w których pracowa  by y: Mazurskie Zak ady Przemys u
Sklejek w Mor gu i Zak ady Tworzyw Sztucznych w Elbl -
gu. Mieszkaj c i pracuj c w Elbl gu, rozpocz  sw  dzia al-
no  spo eczn . W roku 1960 zosta  cz onkiem Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Oddziale 
Miejskim w Elbl gu. Na prze omie lat sze dziesi tych i sie-
demdziesi tych pe ni  funkcj  wiceprezesa Zarz du Klubu 
Turystów Pieszych „Delta”. Zosta  tak e cz onkiem Prezy-
dium Ochrony Przyrody przy Zarz dzie PTTK w Elbl gu, 
a nast pnie wiceprezesem Ko a Przewodników przy Oddzia-
le. By  tak e powiatowym inspektorem Stra y Ochrony Przy-
rody z ramienia PTTK. Roman Klim zawsze marzy  o pracy 
w muzealnictwie. Taka okazja si  nadarzy a, gdy w roku 
1972 og oszono konkurs na stanowisko kierownika Muzeum 
Rybo ówstwa w Helu. Konkurs ten wygra  i od roku 1972 
rozpocz  prac  w Helu. 7 listopada 1973 roku przy Muzeum 
w Helu powo a  do ycia Klub Ochrony rodowiska „Mi -
dzymorze”, w ramach którego zorganizowa  wiele imprez 
i w drówek. Wspólnie z Janem Holeks  i Janem Bartoszkiem 
wytyczy  szlak pieszy z Juraty do W adys awowa, b d cy 
obecnie cz ci  Szlaku Nadmorskiego. 

Zdobywa  kolejne stopnie wykszta cenia: podyplomowe 
studium ochrony przyrody przy Wydziale Le nym Wy szej 
Szko y Rolniczej w Krakowie, kurs organizacji i kierowni-
ctwa kadry kierowniczej muzeów oraz podyplomowe stu-
dium muzeologiczne na Wydziale Filozoficzno-Humani-
stycznym Uniwersytetu Jagiello skiego. 

W roku 1980 opu ci  Hel i przeniós  si  do Tczewa, 
gdzie rozpocz  tworzenie Muzeum Wis y. Musia  prze-
zwyci y  wiele przeciwno ci. Przez kilka lat walczy
o budynki przeznaczone na muzeum, równocze nie gro-
madz c zabytki.

Pó niej swoimi wspomnieniami podzielili si  pozostali 
uczestnicy zebrania. G os zabrali: Micha  Kargul ze Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego (Oddzia  Kociewski w Tczewie), Tere-
sa Boguszewska z Towarzystwa Mi o ników Centralnego Mu-
zeum Morskiego w Gda sku, pose  Jan Kulas, Alicja Wrzosek 
– cz onek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Ryszard Wrzosek 
– przewodnicz cy Pomorskiego Kolegium Instruktorów PTTK 
z Gdyni, Boles aw Klein z Klubu Nowodworskiego z Nowego 
Dworu Gda skiego, Tadeusz Wrycza ze Stowarzyszenia Dorze-
cza Wis y „Wis a” z Tczewa, El bieta wierk z Porozumienia 
Oddzia ów PTTK z Gda ska, Maria Markowska z Gdyni, El -

Po wielu trudno ciach 13 kwietnia 1984 roku dopro-
wadzi  do otwarcia placówki, której zosta  kustoszem. 
Tematyka wi lana i kociewska poch on a go bez reszty. 
Utworzy  Towarzystwo Mi o ników Wis y i Klub Kultury 
Mennonickiej „Ol der”. Wspólnie z miejscowym oddzia-
em PTTK organizowa  w drówki krajoznawcze pod wie-

loma has ami, takimi jak: „Przyroda i zabytki Kociewia”, 
„Brzegiem Wis y”, „ ladami Mennonitów”, „Romantycz-
na Wysoczyzna Elbl ska”.

Po rozwi zaniu Oddzia u PTTK w Tczewie 29 lute-
go 1992 roku powo a  Nadwi la ski Klub Krajoznawczy 
„TRSOW”. Od samego pocz tku Klub organizuje sobot-
nie w drówki piesze pod ró nymi has ami tematyczny-
mi. Roman Klim by  pionierem w rozpowszechnianiu 
problematyki mennonickiej, doprowadzaj c w roku 1993 
do I Zjazdu Mennonitów.

Napisa  niezliczon  liczb  publikacji naukowych, popu-
larnonaukowych, szereg folderów, ksi ek i przewodników 
turystycznych. By  tak e organizatorem wielu sympozjów 
wi lanych i hydrotechnicznych.

Za swoj  dzia alno  zawodow  i spo eczn  otrzyma
wiele dyplomów, wyró nie , medali i odznacze .

Zmar  7 grudnia 2000 roku. Pochowany zosta  na cmen-
tarzu katolickim w Gda sku Oliwie. 

Na sesji Rady Miasta 31 stycznia 2001 roku po miertnie 
nadano mu tytu  Honorowego Obywatela Miasta Tczewa.

Po mierci Romana Klima zosta  oznakowany pie-
szy zielony Szlak Ziemi Tczewskiej jego imienia bieg-
n cy z Tczewa do Opalenia. Obecnie szlak ten biegnie 
z Tczewa do Rakowca ko o Ma ej Karczmy.

bieta Klim z Gda ska, Micha  Klim z Gda ska oraz Ryszard 
Klim z Elbl ga.

Na zako czenie spotkania prowadz cy podzi kowa  wszyst-
kim, którzy przyczynili si  do jego organizacji, a wi c Samorz -
dowi Miasta Tczewa, prezydentowi Zenonowi Odyi, Wydzia o-
wi Promocji Urz du Miasta Tczewa, Stefanowi Kukowskiemu 
– projektantowi tablicy, Wojciechowi Antoniewiczowi – wy-
konawcy tablicy, Towarzystwu Mi o ników Ziemi Tczewskiej, 
Alicji Gajewskiej – dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regio-
nalnego Dolnej Wis y w Tczewie, pracownikom CWRDW oraz 
wszystkim przyby ym na to spotkanie.

ROMAN KLIM 

WSPOMNIENIE

Fot. S. Zaczy ski
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Stanis aw Andrzej Janik urodzi  si  21 kwietnia 1895 
roku we wsi Ci cina w gminie W gierska Górka 
w wielodzietnej rodzinie Franciszka i Franciszki 

z domu Kasperlik. Jego ojciec by  pracownikiem miejscowej 
odlewni eliwa, zatrudniony najpierw jako stolarz modelarz, 
a pó niej jako mistrz. Przepracowa  tam wzorowo przesz o
50 lat. Matka zajmowa a si  prowadzeniem domu.

Rodze stwem Stanis awa byli: Rudolf – najstarszy brat, 
pracownik odlewni, podczas pierwszej wojny wiatowej o -
nierz II Brygady Legionów Polskich, poleg  w Karpatach 
Wschodnich; Fryderyk – nauczyciel, równie  uczestnik pierw-
szej wojny wiatowej, potem porucznik rez. Wojska Polskie-
go bra  udzia  w kampanii wrze niowej; Leon – oficer Wojska 
Polskiego, o nierz wojny obronnej w 1939 roku, potem par-
tyzant; Franciszek – ksi dz w diecezji tarnowskiej, kapelan 
wojskowy; siostra El bieta – z wykszta cenia nauczycielka 
oraz najm odszy brat, Julian – absolwent Wydzia u Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie.

Stanis aw Janik po uko czeniu szko y powszechnej 
w Ci cinie ucz szcza  do gimnazjum w Bochni, gdzie uzy-
ska  matur . Po wybuchu pierwszej wojny wiatowej zosta
powo any do s u by wojskowej w armii austriackiej w ran-
dze kadeta aspiranta, przysposabiaj cego si  do nadania mu 
najni szego stopnia oficerskiego. Bra  udzia  w walkach na 
froncie wschodnim, gdzie dosta  si  do niewoli rosyjskiej. 
Pod koniec pierwszej wojny wiatowej walczy  w oddzia ach
polskich. Do kraju wróci  dopiero w 1921 roku i na sta e jako 
oficer przeszed  do s u by w Wojsku Polskim. 

Pe ni  s u b  w 82 pu ku piechoty w Brze ciu nad Bugiem, 
mie cie powiatowym po o onym w centrum kraju, licz cym
wówczas oko o 40 tys. mieszka ców. By  niew tpliwie do-
brym oficerem i wychowawc o nierzy, bogatym w do wiad-
czenia wojenne. W uznaniu jego wzorowej postawy o nier-
skiej i dowódczej zosta  jeszcze w Brze ciu awansowany do 
stopnia majora ze starsze stwem od 1 stycznia 1932 roku, 
a potem do rangi podpu kownika z dat  1 stycznia 1936 roku.

 Pp k Stanis aw Janik zna  dobrze j zyk niemiecki, co 
niew tpliwie rzutowa o równie  na fakt, e pod koniec 1936 
roku zosta  s u bowo przeniesiony na zaszczytne, ale i odpo-
wiedzialne stanowisko dowódcy samodzielnego 2 Batalionu 
Strzelców w Tczewie, mie cie granicznym z Niemcami – jak 
mawiano – mie cie frontowym.

 Tu pp k Janik znalaz  si  w zupe nie innych nowych wa-
runkach zamieszkania i pracy. Tczew by  wprawdzie mniej-
szym miastem ni  Brze  nad Bugiem, bo licz cym tylko oko o
22 tys. mieszka ców, ale za to o pr nej gospodarczo i politycz-
nie, cho  liczebnie niewielkiej mniejszo ci niemieckiej (oko o
2200 osób), jakiej w ogóle pozbawiony by  Brze . W r kach
Niemców by y tu du e zak ady pracy, ponad 20 procent skle-
pów i oko o 31 procent ziemi w powiecie. Niemcy mieli w asne
szko y – powszechn  i redni . Dzia a y tu organizacje politycz-
ne m.in. Zjednoczenie Niemieckie czy Partia M odoniemiecka,
z których pierwsza nale a a do najliczniejszych na Pomorzu. 
Dzia a y tak e Scena Niemiecka, niemiecki Skauting czy filia 
staropruskiej Wielkiej Lo y Maso skiej. W mie cie by a sie-
dziba „Lakwi” – oddzia u Zwi zku Rolnego Okr g – Wis a. Dla 
Niemców wychodzi a tu w latach 1920-1937 w kilku mutacjach 
„Dirschauer Zeitung” (Gazeta Tczewska). Wszystkie te instytu-
cje hojnie korzysta y z kredytów niemieckich. Nie wiod o si
wi c Niemcom w Tczewie le, a mimo to wrogo byli nastawieni 
do Polski. Nawo ywali do aktywnego udzia u w realizacji poli-
tyki wschodniej Hitlera, negowali traktat wersalski, potajemnie 
zbroili si  i szkolili w rzemio le wojennym. 

Pp k Stanis aw Janik rozpocz  prac  w Tczewie od swego 
batalionu, ale równie  w czno ci z polskim spo ecze stwem
miasta. Nawi za  wi c od pocz tku kontakt z w adzami admi-
nistracyjnymi i co wa niejszymi organizacjami spo ecznymi,
zapoznaj c si  z ich sprawami i problemami. Z miejsca zwró-
ci  uwag  na inny obok niemieckiego problem Tczewa: bez-
robocie. Przyrzeka  w adzom pomoc w ich rozwi zywaniu
i z obietnicy tej w miar  mo liwo ci stara  si  wywi za . ad-
na te  z manifestacji polsko ci w Tczewie nie odbywa a si
bez udzia u o nierzy 2 Batalionu Strzelców i jego dowódcy. 

Takie post powanie pp k Janika doprowadzi o do pozy-
skania zaufania tczewian. Zacz  cieszy  si  coraz wi kszym
autorytetem w polskim spo ecze stwie. St d dobrowolne 
wiadczenia na Fundusz Obrony Narodowej, czy rozpisan

po yczk  pa stwow  na cele obrony przeciwlotniczej kraju 
by y w Tczewie wy sze ni  w innych miastach na Pomorzu 
Gda skim. 4 czerwca 1939 roku Katolickie Stowarzyszenie 
M odzie y w Tczewie przekaza o 2 Batalionowi Strzelców 
20 karabinów zakupionych z jej ofiar. 

W 1937 roku 2 Batalion Strzelców dowodzony przez 
pp ka Stanis awa Janika przekszta ci  si  w o rodek tajnie 
organizowanych szkole  bojowych dla wybranych grup Po-
lonii gda skiej. Przeszkolone zosta y cztery plutony starszo-
harcerskie z terenu Wolnego Miasta Gda ska. Utrzymywano 
te  kontakty ze Szko  Macierzy Polskiej w Szymankowie, 
a szczególnie z dru yn  harcersk  tej placówki. Wychowan-
kowie tej szko y cz sto byli go mi 2 Batalionu Strzelców.

W ko cu marca 1939 roku, kiedy sytuacja polityczna w Eu-
ropie zacz a si  zaostrza , przyby  do Tczewa inspektor armii 
w Toruniu, gen. dyw. W adys aw Bortnowski i wyda  dowódcy 
2 Batalionu Strzelców, pp kowi Janikowi, rozkaz przygotowa-
nia obrony miasta i mostów na Wi le przed atakiem wojsk nie-
mieckich. Mosty nale a o te  przygotowa  do zniszczenia na 
wypadek, gdyby Niemcy próbowali je opanowa  w stanie przy-
datnym do u ytku. Wprawdzie jeszcze w pocz tkach sierpnia 
1939 roku genera  Bortnowski ponownie przyby  do 2 Batalio-
nu Strzelców, ale zadanie z marca modyfikacji nie uleg o.

Ju  25 marca przydzielono dowódcy 2 Batalionu Strzel-
ców 18-osobow  grup  saperów z 8 Batalionu Saperów 
z Torunia z por. Goli skim na czele, która przyst pi a do 
potajemnego zak adania adunków wybuchowych w starych 
komorach mostów oraz do wykuwania nowych. W zwi zku
z wypadkiem motocyklowym por. Goli ski zosta  zast piony
w po owie lipca przez ppor. Norberta Juchtmana, który jesz-
cze w tym miesi cu zadanie w pe ni zrealizowa . W marcu 
z rozkazu pp ka Janika, zosta a umieszczona w sposób kon-
spiracyjny na dworcu PKP grupa interwencyjna o nierzy
z dwoma ci kimi karabinami maszynowymi, zdolna do akcji 
na wypadek wdarcia si  na stacj  poci giem z Malborka o -
nierzy niemieckich. W stan pogotowia wojennego w czono
zreszt  ca y obszar kolejowy miasta Tczewa i Zaj czkowa
Tczewskiego. Uzbrojeni kolejarze zacz li miasto patrolowa .
W po owie maja do dyspozycji Janika zg osi a si  ochotniczo 
grupa oko o 20 miejscowych harcerzy, której powierzono za-
dania obserwatorów, wywiadowców, go ców itp. 

Najwcze niej na Kociewiu, bo ju  w maju przyst piono
na polecenie pp k Janika do budowy umocnie  polowych 
na przedpolach Tczewa. Prace te zintensyfikowano w lipcu 
i – cho  kontynuowano je jeszcze przez ca y sierpie  – nie 
wszystko na tym odcinku wykonano. Nie z winy Janika, ale 
jego prze o onych, zaprzepaszczono na tym odcinku 2-3 mie-
si ce prac (plany by y gotowe ju  w kwietniu, ale rozkaz bu-
dowy pochodzi  dopiero z 24 czerwca 1939 roku).

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Zas u y  na pami  tczewian
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Wponiedzia ek 6 grudnia w Centrum Wystawienni-
czo-Regionalnym Dolnej Wis y w Tczewie mia a
miejsce promocja najnowszego albumu Andrzeja 

Grzyba zatytu owanego „Kociewie – tajemnicza, pomorska 
kraina”. Wzbogacony literacko album zaskoczy niejednego 
odbiorc  swoj  ró norodno ci .

Spotkanie zosta o zorganizowane wspólnie z Towa-
rzystwem Mi o ników Ziemi Tczewskiej. Jako e odby-
o si  ono w szczególnym dniu w. Miko aja, Gimnazjum 

nr 3 w Tczewie sprawi o zebranym wspania  niespodziank
i przedstawi o inscenizacj  kukie kow  do tekstu Romana 
Landowskiego pt. „Ksi niczka i pasterz”. Wyst p spotka
si  z entuzjastycznym przyj ciem go ci, a uczniom pogratu-
lowa a talentu prezes TMZT – Eleonora Lewandowska oraz 
gospodarz promocji Andrzej Grzyb.

W dalszej cz ci spotkania Andrzej Grzyb podzieli  si
z zebranymi refleksj  nad sensem i celem realizacji najnow-
szego albumu o Kociewiu. Autor podkre la , e w pracy nad 
ksi k  zale a o mu na tym, aby pokaza  prawd  o regionie 
i jego urod :

– Mam nadziej , e jest to niespodzianka dla wszystkich 
Kociewiaków, eby docenili Kociewie i zobaczyli, jak ta kra-
ina jest urodziwa. Ksi ka nie tylko pokazuje wspó czesne
Kociewie, ale mówi jednocze nie o historii naszego regionu, 
o walorach przyrody – opowiada  Andrzej Grzyb.

Autor wyrazi  nadziej , e album trafi w r ce czytelni-
ków, którzy nie s  zwi zani z ziemi  kociewsk  i pozwoli 
im zapozna  si  z regionem, zasieje w nich ziarno zainte-
resowania.

– Aby kto , kto nie zna Kociewia nabra  w sobie sympatii 
do naszego regionu, eby znalaz  w sobie przyja  dla Ko-
ciewia – mówi  dalej.

Wprowadzenia w tematyk  ksi ki dokona  dyrektor 
LOT Kociewie, Piotr Ko czewski:

– Ta ksi ka to kompendium wiedzy o regionie. Autor 
przedstawia nasze tereny tajemniczo, troch  intryguj co
– wskazywa  Piotr Ko czewski. – Mamy tu wszystkie pory 
roku – Roku Kongresu Kociewskiego. Najwa niejsza rzecz 
to operowanie zmys em, zmys em wzroku czytelnika, autor 
wspaniale przechodzi od ogó u do szczegó u i od szczegó u
do ogó u.

Andrzej Grzyb jest pasjonatem dobrze wydanych 
ksi ek i zawsze troszczy si , by jego ksi ki spe nia-
y ten warunek. Tym razem autor równie  zadba  o to, 
eby ksi ka nie tylko przekona a czytelników, ale przede 

wszystkim ich zaintrygowa a. Jak przyzna  w trakcie spo-
tkania, powsta a ona na kszta t szkatu y, któr  mo na po-
znawa , otwiera  na niezliczone sposoby, a ka dy kontakt 
z ni , zaskakuje nowym odkryciem. Taka te  mia a by  ta 
publikacja: nowatorska, inna od wszystkich. Zaprezen-
towany w Tczewie album jest niezwykle ciekawy pod 
wzgl dem edytorskim. W ród swych kart zawiera on przy-
najmniej trzy rodzaje papieru i trzy jego formaty, dobrane 
w taki sposób, by ca o  tworzy a spójn , zwi z  opo-
wie .

Na zako czenie pozostaje zatem tylko zach ci  wszyst-
kich zainteresowanych do poznania urody Kociewia 
w obiektywie i ...piórze Andrzeja Grzyba.

MAGDA POZORSKA

Nowatorski 
album senatora

Pp k Stanis aw Janik udziela  pomocy w lipcu i w sierp-
niu przymusowym uciekinierom – Polakom z Wolnego Mia-
sta Gda ska, jak i Czechom, którzy latem przewo eni przez 
Tczew poci giem do Prus Wschodnich podejmowali prób
ucieczki. U atwia  te  im wyjazd do formuj cego si  pod Kra-
kowem Legionu Czeskiego, wzgl dnie do Gdyni, a stamt d
morzem na zachód Europy.

Po przeprowadzeniu 24 sierpnia 1939 roku tzw. koloro-
wej, cichej mobilizacji i odes aniu nadwy ek mobilizacyj-
nych do centralnej Polski pp k Stanis aw Janik ju  26 sierp-
nia zarz dzi  zaj cie w pe nej gotowo ci bojowej stanowisk 
w okopach przygotowanych wzd u  Wis y i przyczó ku w Li-
sewie, na pó noc i pó nocny – zachód od Tczewa. Dowództwo 
2 Batalionu Strzelców znalaz o si  na stanowisku dowodzenia 
w Górkach na przedmie ciu Tczewa. 28 sierpnia przyst pi
Janik do ewakuacji rodzin wojskowych z Tczewa. 

W tej sytuacji dowódca 2 Batalionu Strzelców nie da
si  zaskoczy  niespodziewanym wybuchem wojny, co na-
st pi o 1 wrze nia 1939 roku. Oceniaj c jednak potem sy-
tuacj  za powa n , osobi cie wyda  rozkaz wysadzenia 
mostów w powietrze. Wed ug relacji pp ka Stanis awa Jani-
ka o godzinie 6.00 i 6.45 mosty zosta y zniszczone. W ten 
sposób uniemo liwiono Niemcom przegrupowanie wojsk 
z Rzeszy do Prus Wschodnich, w celu przeprowadzenia pla-
nowanego w drugim etapie kampanii wrze niowej skrzyd o-
wego uderzenia na lini  Bugu.

Mimo natarcia Niemców od strony Pszczó ek, batalion 
dowodzony przez pp ka Janika utrzyma  przez ca y dzie  wy-
znaczone pozycje obronne. Nad sam  Wis  dowódca tej jed-
nostki trzykrotnie by  w ród walcz cych o nierzy. Zach ca
ich do boju i wytrwania.

Oko o godz. 20.00, stosownie do otrzymanego rozkazu 
z dowództwa armii „Pomorze”, pp k Janik zarz dzi  odwrót, 
który – je li idzie o samo miasto – odbywa  si  w ci kich wa-
runkach, gdy  jednostka zosta a zaatakowana przez grup  dy-
wersantów niemieckich. Odwrót 2 Batalionu Strzelców mia
miejsce w godzinach nocnych, szosami zat oczonymi ucieki-
nierami, tras  Starogard – Skórcz – Osie do wiecia, na rze-
komo przygotowan  tam przepraw  przez Wis . Po po udniu
3 wrze nia Batalion zatrzyma  si  w wieciu, zape nionym
uciekinierami. Pp k Janik wraz z adiutantem wyjechali w kie-
runku Przechowa celem ustalenia warunków przeprawy przez 
Wis . Tam okr eni wpadli do niewoli niemieckiej. 

Pp k Stanis aw Janik przez ca y czas okupacji przebywa
w oficerskim obozie polskich je ców wojennych Woldenberg 
– Neumark Oflag IIC (dzi  Dobiegniew na ziemi lubuskiej). 
W obozie nale a  zapewne do ko a Pomorzan. Mia  tam do-
statecznie du o czasu na ponowne przemy lenie i przeanali-
zowanie swego udzia u w wojnie obronnej 1939 roku. Uwa-
a , e 2 Batalion Strzelców zadanie wykona  i to dobrze. 

Jednak ju  w samym za o eniu obrony miasta przy pomocy 
stosunkowo ma o liczebnych si , a przede wszystkim si  ma o
ruchliwych (piechota), kry  si  zasadniczy b d. Do wycofa-
nia nale a o przewidzie  transport samochodowy. 

 Po zako czeniu wojny w 1945 roku wróci  do s u by
wojskowej, z której jednak w 1950 roku zosta  zwolniony.

Mieszka  i pracowa  w Olsztynie, a nast pnie w Bydgosz-
czy, gdzie zmar  7 stycznia 1981 roku i tam zosta  pochowany.

 Po wojnie cz sto odwiedza  Tczew i spotyka  si  z ów-
czesnymi w adzami miasta, dzia aczami spo ecznymi i m o-
dzie , której mówi  o swoich prze yciach i do wiadczeniach.
Odwiedza  groby poleg ych 1 wrze nia 1939 roku o nierzy
2 Batalionu Strzelców – swoich podkomendnych. Zabiega
o ich upami tnienie, sk ada  na ich grobach wi zanki kwiatów. 

Pp k Stanis aw Janik jest autorem m.in. artyku u „Przez 
mosty w Tczewie wróg nie przeszed ”, który ukaza  si  w ty-
godniku „Za Wolno  i Lud” nr 35 z 31.08.1974 roku oraz 
obszernego opracowania „Obrona Reduty Tczew”, które 
umie ci  WTK w nr 36 z 3.09.1978 roku. Recenzowa  wiele 
prac na ten temat. 
W yciu prywatnym by  dwukrotnie onaty. Mia  jedno dziecko.

 Ju  w stanie spoczynku awansowany zosta  do stopnia 
pu kownika. Posiada  wiele odznacze  wojskowych. Zas u y
sobie na pami  mieszka ców Tczewa. 

30 ROCZNICA MIERCI



Fauna i flora Kociewia 
w obiektywie Andrzeja Grzyba



22 KMR

Jeszcze kilka lat temu, przez my l mi nie 
przesz o, bym móg  oczekiwa  tej pi knej 
nagrody, jak  jest „Kociewskie Pióro”. 

Na Kaszubach od lat docenia si  zas u onych 
ludzi, wr czaj c im statuetk  „Stolema”, a Ko-
ciewie mo e si  poszczyci  równie znacz cym
wyró nieniem. Jego pomys odawc  jest Towa-
rzystwo Spo eczno-Kulturalne im. Ma gorzaty
Hillar. Niestrudzonym moderatorem tego przed-
si wzi cia by p. Micha  Spankowski, wielce 
zas u ony dla kultury Kociewia. Uczci  on w ten 
sposób literackie osi gni cia naszej poetki, Ma -
gorzaty Hillar z Piesienicy.

No i otrzyma em zaproszenie na uroczysto
wr czania nagrody do Gminnego O rodka Kul-
tury w Zblewie. Zastanawia em si  czy jecha ,
zw aszcza, e nasz radiowy komentator pogody 
Andrzej Zalewski, zapowiada lizgawic  na 
szosach. W kierowaniu autem wyr czy  mnie 
mój syn, co by o mi bardzo na r k , bo bardzo 
nie lubi  je dzi  noc . Na szcz cie prognoza 
pogody si  nie sprawdzi a i przed siedemnast
byli my na miejscu. Przy okazji uszczupli em 
moje zasoby biblioteczne o kilkana cie ksi ek i z o y em 
w darze Gminnej Bibliotece w Zblewie.

O godzinie 17.00 na scen  wesz a para m odych konfe-
ransjerów – Emilia Szynkowska i ukasz Roc awski, którzy 
sprawnie poprowadzili ca  uroczysto . Na pocz tku przywi-
tali przyby ych go ci: senatora Andrzeja Grzyba reprezentuj -
cego marsza ka województwa Mieczys awa Struga, starost
tczewskiego Józefa Puczy skiego, starost  starogardzkiego 
Leszka Burczyka, wiceprezydenta Tczewa Zenona Drew ,

prezydenta Starogardu Gd. Edmunda Stachowicza, wójta gmi-
ny Zblewo Krzysztofa Trawickiego, przewodnicz cego Rady 
Miejskiej w Pelplinie Miros awa Chy , pani  sekretarz 
z Gniewa Danut  Zgubie sk , przewodnicz cego kapitu y
„Kociewskiego Pióra” prof. Tadeusza Linknera. Serdecznie 
powitano równie  komendanta wojewódzkiego Pa stwowej
Stra y Po arnej w Gda sku – starszego brygadiera Andrzeja 
Roszkowskiego oraz brygadiera Zbigniewa Kami skiego, ko-
mendanta Pa stwowej Stra y Po arnej w Starogardzie Gd.

EDMUND ZIELI SKI

Nagrodzeni „Kociewskim Piórem”

Zdobywca tegorocznej nagrody „Kociewskiego Pióra” – 
Edmund Zieli ski, wójt Krzysztof Trawicki i wiceprezydent 

Tczewa Zenon Drewa
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III Kociewski 
Konkurs Literacki 

za nami

Kapitu a, pod przewodnictwem prof. Tadeusza Linknera 
przyzna a 8 statuetek „Kociewskie Pióro” w trzech dziedzi-
nach: publicystyka, literatura i animacja kultury. Wyró nio-
nymi w kategorii publicystyka zostali: 
– STANIS AW ZACZY SKI – fotografik, archiwista; 
– ksi dz pra at ZENON GÓRECKI – proboszcz zblewski, 

autor 280 publikacji; 
– BOGDAN WI NIEWSKI – nauczyciel, instruktor harcerstwa, 

propagator kultury teatralnej w ród m odzie y. 
W dziedzinie literatura przyznano jedn  nagrod ,

a przypad a pisz cemu te s owa. I tutaj chcia bym podzi -
kowa  wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
si  do przyznania mi tej nagrody. Zw aszcza nisko si  k a-
niam memu przyjacielowi Gerardowi Sulewskiemu. 
W trzeciej kategorii – animacja kultury – nagrody otrzymali: 
– ZESPÓ  RODZINNY FAMILIA HP ze Starogardu, który two-

rz  dwa pokolenia rodzin Hoduniów i Piskorskich. W re-
pertuarze zespo u jest poezja papie a Jana Paw a II, ksi -
dza Janusza Pasierba i innych poetów; 

– HALINA RUDKO – redaktor naczelna Kociewskiego Maga-
zynu Regionalnego oraz redaktor techniczna wielu publi-
kacji traktuj cych o Tczewie i ca ym Kociewiu;

– KOCIEWSKI ZESPÓ  REGIONALNY „BURCZYBAS” z Gniewa 
– za promocj  regionu podczas licznych wyst pów estra-
dowych w Polsce i za granic  oraz w programach telewi-
zyjnych o Pomorzu.
Kapitu a przyzna a specjalne „Kociewskie Pióro” za ca-

okszta t dzia alno ci twórczej emerytowanemu lekarzowi 
stomatologowi HUBERTOWI POB OCKIEMU, który jest preze-
sem Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków.

Wójt Gminy Zblewo Krzysztof Trawicki uhonoro-
wa  specjalnym pucharem komendanta wojewódzkiego 
Pa stwowej Stra y Po arnej w Gda sku, starszego bryga-
diera Andrzeja Roszkowskiego, za wspó prac  w dziedzinie 
ochrony przeciwpo arowej.

Poszczególne cz ci tej uroczysto ci przeplatane by y
wyst pami artystycznymi. Jako pierwsze wyst pi y malusz-
ki z Gminnego Przedszkola w Zblewie. Dwie dziewczynki 
i ch opiec, wszyscy w regionalnych strojach, pi knie i z od-
wag  zacytowali s owa pie ni „Jezdóm Kociywiakam”, do 
której s owa i muzyk  napisa  W adys aw Kirstein. To by o
bardzo wzruszaj ce. Z werw  i gracj  wyst powali cz onko-
wie zespo u „Burczybas” z Gniewa. Pi kne g osy, muzyka 
akordeonowa i burczybas – chcia o si  s ucha . Z ca ym sza-
cunkiem chc  si  odnie  do zespo u „Familia HP”. Przed 
chwil  by a muzyka ludowa, której niczego nie mo na za-
rzuci  i te  jest bardzo pi kna, ale tutaj by y utwory z wy -
szej pó ki w wykonaniu doskonale przygotowanych wyko-
nawców. Szczególnie wpad y mi do ucha czyste d wi ki 
p yn ce ze skrzypiec. I pozosta ym cz onkom tego zespo u
nisko si  k aniam. Macie dobr  przysz o .

Chcia bym serdecznie podzi kowa  pani dyrektor Gminnej 
Biblioteki w Zblewie – Emilii Bielskiej. To ona trzyma a r k
na pulsie i by a motorem ca ej, bardzo udanej, imprezy. 

Pewnie trudno by oby zorganizowa  to spotkanie, gdyby 
nie darczy cy. Oto oni: Starostwo Powiatowe w Tczewie, 
Urz d Miasta w Starogardzie Gd., Urz d Gminy w Zble-
wie, Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa, Gminny O rodek 
Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie.

Na koniec zaproszono nas do s siedniej sali, gdzie sta
stó  ze wspania ymi smako ykami, które przygotowa y panie 
z Ko a Gospody  Wiejskich w Jab owie. Ja by em sprag-
niony blutki (krwawej kiszki, po niemiecku – Blut Wurst),
jakiej dzi  nie u wiadczysz w naszych sklepach. Smakowa a
jak w dawnych latach.
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Trzecia edycja Kociewskiego Konkursu Literackie-
go im. Romana Landowskiego przesz a do historii. 
Obecnie trwaj  pierwsze przygotowania do czwar-

tej ods ony, która odb dzie si  w listopadzie. 
III Kociewski Konkurs Literacki zosta  zainaugurowany 

16 listopada 2010 roku w Centrum Wystawienniczo-Regional-
nym Dolnej Wis y wernisa em prac plastycznych i juweni-
liów literackich. Nast pnie m odzi recytatorzy udali si  do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, by przedstawi  swoj  in-
terpretacj  wierszy i prozy Romana Landowskiego. W tym 
samym czasie, w Centrum Kultury i Sztuki, odbywa y si
eliminacje w pozosta ych kategoriach: inscenizacje, progra-
my poetycko-muzyczne, poezja piewana. Jury mia o trudne 
zadanie. Spo ród wielu uczestników trzeba by o wybra  tych 
najlepszych, którzy zaprezentowali si  18 listopada podczas 
gali fina owej. 

Z uwagi na to, e trzecia edycja Konkursu odby a si
w Roku Jubileuszowym Miasta Tczewa, podczas koncer-
tu fina owego nie mog o zabrakn  przedstawienia „Jeden 
dzie  z historii Tczewa” w wykonaniu Zespo u Teatralnego 
Gimnazjum nr 1. Widzowie odbyli podró  do czasów red-
niowiecza, kiedy ksi  Sambor II lokowa  miasto Tczew na 
prawie lubeckim. 

Nie zabrak o tak e filmowych wspomnie  o Romanie 
Landowskim, podzi kowa  i oczywi cie og oszenia wyni-
ków, na co uczestnicy z niecierpliwo ci  czekali. Laureatom 
wr czono równie  pami tkowe dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Tego dnia finali ci mogli zaprezentowa  swój talent 
szerszemu gronu. Z ca  pewno ci , Konkurs jest doskona
okazj , by mog y rozkwitn  m ode talenty na naszej ko-
ciewskiej ziemi zgodnie ze s owami Romana Landowskie-
go: „Najwa niejsze, by w twórczo ci swojej lad o ziemi 
najbli szej zostawi ”. Podczas gali dowiedzieli my si  rów-
nie , e w ród organizatorów dojrzewa my l, aby w przy-
sz o ci rozszerzy  formu  Konkursu im. Romana Landow-
skiego o dorobek innych ludzi pióra rodem z Kociewia. 

Warto nadmieni , e Konkurs cieszy si  coraz wi ksz
popularno ci . W ostatniej edycji wzi o udzia  240 uczest-
ników z powiatu tczewskiego, starogardzkiego i wieckiego
oraz gda skiego(!), czyli o 40 osób wi cej ni  w 2009 roku. 
Jest to dowód, e idea upami tnienia Wielkiego Kociewiaka 
w formie eliminacji literacko-plastycznych na trwa e wpisa-
a si  w krajobraz ycia kulturalnego naszego regionu. Dzi -

ki temu pami  o Romanie Landowskim i jego twórczo  na 
pewno nie odejd  w zapomnienie.

Organizatorem przedsi wzi cia jest Towarzystwo Mi-
o ników Ziemi Tczewskiej we wspó pracy z tczewskimi 

instytucjami kultury: Centrum Kultury i Sztuki, Miejsk
Bibliotek  Publiczn  oraz Centrum Wystawienniczo-Re-
gionalnym Dolnej Wis y. Impreza zosta a dofinansowana ze 
rodków bud etu miasta Tczewa. 

M.K.



W Centrum Wystawienn
wystawa prac pla
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Aktorzy amatorzy z Gimnazjum nr 1 w Tczewie wprowadzili go ci 
w klimat redniowiecznego Tczewa

Fot. Stanis aw Mrozek

Powy sze prace plastyczne najbardziej przypad y jury do gustu. Ich autorami s
Wszystkie fotografie

Zwyci zcom w kategorii inscenizacje wr czono nagrody podczas gali fina owej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Fot. Stanis aw Mrozek



Najm odsza uczestniczka zmaga
konkursowych Aleksandra Skórka, 

zdobywczyni g ównej nagrody 
w kategorii recytacje
Fot. Stanis aw Mrozek

Magdalena Wilma, wyró niona
w kategorii poezja piewana

Fot. Stanis aw Mrozek

-Regionalnym w Tczewie odby a si
znych uczestników konkursu
anis aw Mrozek

Klaudia Rzóska (I miejsce, kl. 4-6) 
recytowa a wiersz w przepi knym

stroju kociewskim
Fot. Maciej Fergon

Fragment przedstawienia „Ku pami ci” zaprezentowanego przez rodowiskowy 
Dom Samopomocy w Tczewie – bezkonkurencyjny w kategorii inscenizacje

Fot. Stanis aw Mrozek

ejno: Wies awa Filipczyk, Patrycja Jasnoch, Dawid Bieszka, Karina Klejna
udia Lasota
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1. JUWENILIA LITERACKIE

w kategorii: poezja
kategoria wiekowa: do 12 lat

I miejsce: Agnieszka Schleser, Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
II miejsce: Marta Reiss

kategoria wiekowa: powyżej 12 lat
I miejsce: Aleksandra Półgsek, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Justyna Kajzer, Gimnazjum nr 2 w Tczewie
Wyróżnienie: Monika Damrath, Zespół Szkół w Osiu

w kategorii: proza
kategoria wiekowa: do 12 lat

I miejsce: Magdalena Przystrzelska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
II miejsce ex aequo: Szymon Szałapata, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie

Weronika Jatkowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
kategoria wiekowa: powyżej 12 lat

I miejsce: Martyna Piaskowska, Gimnazjum w Suminie
II miejsce: Marcelina Goliska, Gimnazjum w Suminie
Wyróżnienie: Aleksandra Szewczyk, Zespół Szkół w Osiu

2. PLASTYKA

kategoria wiekowa: przedszkola i uczniowie od 7 do 10 lat
I miejsce: Dawid Bieszka, Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
II miejsce: Anna Kasprzycka, Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
III miejsce: Łukasz Kwiatkowski, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie 
Wyróżnienie: Zofia Samulewicz, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie

Wiktoria Mojek, Szkoła Podstawowa w Grupie
Zofia Kuraszewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.

kategoria wiekowa: uczniowie od 11 do 13 lat
I miejsce: Karina Klejna, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce
II miejsce: Wojciech Lagowski, Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
III miejsce: Agata Miler, Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
Wyróżnienie: Michał Kotłowski, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce

kategoria wiekowa: uczniowie od 14 do 19 lat
I miejsce: Patrycja Jasnoch, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Natalia Nawrocka, Zespół Szkół w Osiu
III miejsce: Karolina Buczkowska, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
Wyróżnienie: Klaudia Talarka, Zespół Szkół w Osiu

Adrianna Szyszka, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
kategoria: środowiskowe domy samopomocy, szkoły specjalne

I miejsce: Wiesława Filipczyk, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 
ul. Niepodległości
II miejsce: Dawid Krawczyk, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 
ul. Armii Krajowej
III miejsce: Elwira Wetta, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie
Wyróżnienie: Piotr Bukowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
rogardzie Gd., Ośrodek Adaptacyjny

Beata Czubacka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, ul. Nie-
podległości

Iwona Bajer, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, ul. Nowowiejska

3. RECYTACJE

w kategorii wiekowej: szkoła podstawowa kl. 1-3
I miejsce: Aleksandra Skórka, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
II miejsce: Krystian Kasper, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
III miejsce: Jakub Lewandowski, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
Wyróżnienie: Patrycja Przybylska, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie

w kategorii wiekowej: szkoła podstawowa kl. 4-6
kategoria: poezja

I miejsce: Klaudia Rzóska, Publiczna Szkoła w Lubichowie
II miejsce: Marianna Wołoszyk, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
III miejsce: Anna Szulc, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie

Oliwia Raduska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
Wyróżnienie: Małgorzata Burczyk, Szkoła Podstawowa w Lubiszewie

Natalia Sikorska, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
kategoria: proza

I miejsce: Wiktoria Czapska-Pruszak, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
II miejsce: Sara Piotrowicz, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie

Jakub Tafliski, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
III miejsce: Adrianna Głowacka, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
Wyróżnienie: Anna Walczyk, Szkoła Podstawowa w Grupie

Zuzanna Tran, Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
Agnieszka Gdaniec, Zespół Szkół w Pogódkach

PO WI CONY ROMANOWI

LAUREACI III KOCIEWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
w kategorii wiekowej: gimnazjum

I miejsce: Oliwia Zieliska, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Daniela Pawłowska, Publiczne Gimnazjum w Suminie
III miejsce: Stanisław Szufrajda, Publiczne Gimnazjum w Suminie

Joanna Moczyska, Publiczne Gimnazjum w Smętowie Granicznym
Wyróżnienie: Izabela Komorowska, Publiczne Gimnazjum w Suminie

w kategorii wiekowej: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Paulina Sajda, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
III miejsce: Helena Mazurkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Wyróżnienie : Agata Suszyska, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży

w kategorii: Środowiskowe Domy Samopomocy
I miejsce: Marian Graczyk, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 
ul. Armii Krajowej
II miejsce ex aequo: Iwona Bajer, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tcze-
wie, ul. Nowowiejska
Karol Niewiedział, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, ul. Niepodległości

4. INSCENIZACJE, POEZJA ŚPIEWANA, PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE

w kategorii: inscenizacje
Grand Prix dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie 
za inscenizację „Ku pamięci”. 

Cztery równorzędne nagrody otrzymali:
Przedszkole nr  w Tczewie za inscenizację „Szczęśliwa wędrówka”
Gimnazjum nr  w Tczewie za inscenizację „Księżniczka i pasterz”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr  w Starogardzie Gd. za insceniza-
cję „Zakochani ze świętego jeziora”
Fundacja Pokolenia z Tczewa za inscenizację „Dlaczego”.
Wyróżnienia:
uczniowie z Szkoły Podstawowej nr  w Tczewie za najbardziej ko-
ciewską inscenizację
Sandra Krajnik, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gd. za 
rolę Lilianny w inscenizacji „Zakochani ze świętego jeziora”

w kategorii: poezja śpiewana
Wyróżnienie: Magdalena Wilma, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

w kategorii: programy poetycko-muzyczne nagród nie przyznano

5. NAGRODY SPECJANE

Nagroda specjalna senatora RP Andrzeja Grzyba:
Aleksandra Skórka, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie

Nagroda specjalna marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka:
Zespół Szkół w Osiu
Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
Szkoła Podstawowa w Kolinach
Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie
Elbieta Ziółek, Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie

Nagroda specjalna posła RP Jana Kulasa:
Barbara Derbis, Przedszkole nr 8 w Tczewie
Boena Jackowska, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
Irena Pijanowska-Morus, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
Aleksandra Miczek, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gd.

Nagroda specjalna posła RP Kazimierza Smolińskiego:
Towarzystwo Miłoników Ziemi Tczewskiej

Nagroda specjalna pomorskiego kuratora oświaty Zdzisława Szudrowicza:
Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie

Nagroda specjalna starosty starogardzkiego Leszka Burczyka:
Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
Zespół Szkół w Suminie

Nagroda specjalna starosty tczewskiego Witolda Sosnowskiego:
Miejski Orodek Pomocy Społecznej Środowiskowe Domy Samopo-

mocy w Tczewie
Nagroda prezydenta miasta Tczewa Zenona Odyi:

Gimnazjum nr  w Tczewie
Nagroda specjalna Janusza Landowskiego:

Piotr Weintz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowe Domy 
Samopomocy w Tczewie 
Nagroda specjalna organizatorów konkursu:

Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
Gimnazjum nr  w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr  w Tczewie
Danuta Kitkowska, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Renata Reterska, Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Zbigniew Biegajło, Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie



27KMR

Inspiracj  do tworzenia towarzystw ludowych by a ency-
klika Rerum novarum Leona XIII z 1891 roku, w której 
zalecano: ...by po wszystkich parafiach, po wi kszych 

wsiach zak adano towarzystwa ludowe jak warownie wiary 
naszej i twierdz  dobrych obyczajów1.

Specyficzne, trudne warunki Pomorza, w tym ziemi gniew-
skiej, jako terenów gn bionych przez zaborc , zapewne wp yn -
y na pewn  modyfikacj  za o e  ideowych polskich towarzystw 
ludowych, o czym w specjalnej odezwie pisze ks. Aleksander 
Kupczy ski. Proboszcz w Garcu, a od 1906 roku patron towa-
rzystw ludowych, napisa : ...my Polacy – katolicy, musimy wyst -
powa  nie tylko w obronie swojej wiary, ale i swej narodowo ci 
(...). W towarzystwach ludowych walczymy o wiar  i obyczaje 
(...), ale i za przyznaniem nam praw naszego j zyka.

Dlatego mia o mo na mówi  o trzech zasadniczych sferach 
dzia alno ci towarzystw ludowych:
–  pracy o wiatowej (biblioteki wiejskie, ustawiczna walka o pol-

ski j zyk w szkole),
–  dzia alno ci kulturalnej (teatry, zespo y piewacze, w tym ludo-

we, chór, koncerty),
–  dzia alno ci spo eczno-politycznej.

Jednak wspóln  cech  tych poszczególnych dziedzin oddzia-
ywania na polskie spo ecze stwo by o krzewienie ducha polsko ci 
i walka z zalewem germanizacji2.

W 1902 roku w okolicach wiecia, Nowego, Gniewu i Pel-
plina towarzystwa ludowe dzia a y w Grucznie, wieciu, Bzo-
wie (powsta o 27 II 1902), Komórsku, Kamionce (powsta o
26 VI 1902), Lalkowach, Pieni kowie, Pó wsi i Pelplinie3.

Prawdopodobnie najstarszym na ziemi gniewskiej by o To-
warzystwo Ludowe w Pieni kowie. Wiadomo, tam rezydowa
ks. proboszcz dr Antoni Wolszlegier – cz owiek instytucja, wy-
bitny dzia acz niepodleg o ciowy.

W 15 numerze Pielgrzyma z 4 lutego 1902 roku mi dzy innymi 
czytamy: W niedziel  dnia 26 stycznia br. odby o si  walne zebranie 
Towarzystwa Ludowego na Pieni kowo i okolic  (...). Po od pie-
waniu „Bo e w dobroci” przyst piono do wyboru nowego zarz du. 
Obrano jednog o nie p. Jana Grochockiego prezesem (...).

Ks. dr Antoni Wolszlegier wspólnie z lalkowskim proboszczem, 
ks. Leonem Kurowskim, wspó twórc  Towarzystwa Ludowego 
w tej parafii, opracowa  i wyda  w Pieni kowie Nowy piewnik 
polski z melodiami. Przeznaczony w pierwszym rz dzie dla Towa-
rzystw Ludowych w Prusach Zachodnich. Wydrukowano go w zna-
nej oficynie Karola Miarki w Miko owie na l sku i to na pocz tku 
XX wieku. Zawiera ponad 100 pie ni ludowych z nutami.

Autorzy – jak o wiadczyli mi w 1952 roku najstarsi mieszka cy 
Lalków – przekazywali ch tnym za darmo to wspania e dzie o pod-
czas wykonywania kol d. piewnik ten by  bardzo rozpowszechnio-
ny i mia  w latach zaboru pruskiego du e znaczenie patriotyczno-
wychowawcze w podtrzymywaniu ducha narodowego.

Kiedy wiosn  1952 roku jako m ody nauczyciel wspólnie z lu-
dowym skrzypkiem, Feliksem Witkowskim z Kamionki zak ada em 

JAN EJANKOWSKI

Stulecie powstania Towarzystwa 
Ludowego w Piasecznie
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w Lalkowach zespó piewaczy Kociewie, ten piewnik mia  dla nas 
szczególn  warto . To z niego czerpali my znane pie ni ludowe, jak: 
Witaj domku mój rodzinny, Wpo ród drzew g stych w altanie i itp4.

We wrze niu 1907 roku powsta o Towarzystwo Ludowe 
w Gniewie skupiaj ce kupców, rzemie lników, robotników 
i miejscow  inteligencj . Prezesem zosta  Brzeski. Stworzono 
teatr amatorski, który kilka razy w roku wyst powa  publicznie 
dla mieszka ców Gniewa i okolicy.

W 21 numerze Pielgrzyma czytamy: Gniew. Tutejsze Towarzystwo 
Ludowe sprawi o nam w niedziel  11-go bm. prawdziwie pi kn  uczt
duchow  przez odegranie dwóch pi knych, pouczaj cych sztuczek: „Pan 
chciwski” i „Na naszej glebie”. Amatorki i amatorzy wywi zali si  ze 
swych zada  znakomicie, tak e trudno powiedzie , kto gra  lepiej5.

Jednak najbardziej przypad  do gustu licznie zebranej publiczno-
ci drugi utwór sceniczny, tematycznie wskazuj cy, w jakim kierun-

ku maj  pod a  towarzystwa ludowe. Ten wspania y utwór napisa-
a pod koniec XIX wieku Anna Karwatowa. W 1900 roku ukaza  si
on drukiem. Obrazek sceniczny ko czy si  wspania  patriotyczn
pie ni  w wykonaniu ca ego zespo u.

A oto trzecia zwrotka: 
J zyk kochany d wi czny nasz, czysty,
Drog  spu cizn  ojców i dziadów!
Gleb  mi ujmy, strumyk nasz bystry,
Chaty zaciszne, cienie tych sadów6.

W niedziel  23 wrze nia 1912 roku Towarzystwo Ludowe w Gnie-
wie obchodzi o pi t  rocznic  swego istnienia. Nale y doda , e udzia
wzi li: Józef Czy ewski z Gda ska (rodem z Widlic) i redaktor Piel-
grzyma Leon Forma ski z Pelplina. Uczestniczy y delegacje mi dzy 
innymi z Ja wisk i Piaseczna. Po przemówieniach i dyskusji gniewscy 
aktorzy amatorzy odegrali zabawn  sztuk  sceniczn  pt. „ wiat bez 
m czyzn” – komedi  w trzech ods onach. W Pielgrzymie napisano: 
Amatorki i amatorzy wywi zali si  ze swych ról bardzo dobrze, to te
licznie zebrana publiczno  nie szcz dzi a im oklasków7.

Katolickie Towarzystwo Ludowe w Piasecznie powsta o
w niedziel  27 stycznia 1911 roku z inicjatywy miejscowego 
proboszcza ks. pra ata Anastazego Kowalskiego. Urodzi  si  on 
24 kwietnia 1864 roku w Subkowach. Rok po mierci wybit-
nego kap ana ks. proboszcza Franciszka Szefera przej  w dniu 
20 wrze nia 1881 roku piaseck  parafi . W latach 1898-1912 
by  gniewskim dziekanem. Jednocze nie by  cz onkiem Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu. Dzia a  w polskim ruchu wyborczym, 
by  cz onkiem Stowarzyszenia Stra  i radc  duchowym. Zmar
24 marca 1920 roku i spocz  tu  przy ko ciele w Piasecznie8.

W czasie wymienionego zebrania za o ycielskiego piaseckiego To-
warzystwa Ludowego ogó  wybra  Bieleckiego na prezesa. Ustalono, e
zebrania odbywa  si  b d  raz w miesi cu w niedziel  po nieszporach 
o godz. 1600, o czym wcze niej zawiadamia  cz onkówPielgrzym.

Ustalono równie , e sta ym miejscem spotka  b dzie sala 
ober ysty Perlika w Piasecznie, gdzie znajdowa a si  du a scena. 
Dlatego przy Towarzystwie Ludowym w Piasecznie powsta  te-
atr amatorski, który systematycznie pracowa . Dzia a  równie
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czterog osowy chór mieszany, który nie tylko wykonywa  pie ni 
nabo ne, lecz tak e patriotyczne i ludowe, szczególnie te, które od 
pokole  by y w Piasecznie piewane.

Cz onkowie Towarzystwa Ludowego i sympatycy cz sto 
uczestniczyli w wycieczkach do Brodów, Opalenia i Widlic, o czym 
wiadcz  zachowane po ó k e zdj cia.

W Piasecznie dzia a a biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludo-
wych, a od pocz tku 1901 roku ponownie wznowi o dzia alno
kó ko rolnicze.

G ówn  tematyk  jesienno-zimowych zebra  piaseckiego To-
warzystwa Ludowego by y zbli aj ce si  wybory do parlamentu 
niemieckiego. W adze pruskie ustali y, e odb d  si  one w pi tek 
12 stycznia 1912 roku.

Do udzia u Polaków w wyborach najbardziej zach ca Pielgrzym,
który w czwartym numerze z 1912 roku umie ci  na stronie tytu owej 
pouczaj cy artyku  pt. „W ostatniej chwili”, w którym mi dzy innymi 
napisano: adnemu Polakowi – katolikowi nie wolno w pi tek pozo-
sta  w domu. Niechaj nikt nie mówi, „beze mnie si  odb dzie”.

W tym samym numerze, te  na stronie tytu owej, J. Wiszniew-
ski z Ja wisk umie ci  swój wspania y wiersz z 8 I 1912 roku pt. „Na 
wybory”. Autor serdecznie zach ca wszystkich Polaków, szczegól-
nie mieszka ców ziemi gniewskiej, do masowego udzia u w wybo-
rach mówi c:

Dalej Bracia wraz,
Ilu jest tu nas!
Pójdzim wszyscy na wybory,
Czy kto zdrowy, czy kto chory,
Byle wszyscy wraz!
Ka dy odda g os,
B dzie kartek stos.
B dzie, b dzie na Polaka,
Na naszego, na rodaka,
Wrogom utrzym nos.
Niech wie o tym wiat,

e w ród polskich chat,
Polska jeszcze nie zgin a,
Ale zgod  si  d wign a,
Zgodnie z bratem, brat9.

Ta wspania a patriotyczna odezwa, wyp ywaj ca z ust autora, 
który z kociewskiego ludu si  wywodzi  i dla niego y  i pracowa .

Na przedwyborczych zebraniach mówiono równie , e zdrajc
wiary i Ojczyzny jest ten, kto w pi tek na wybory nie pojedzie, za  po-
dwójnym zdrajc  ten, kto g os swój odda na naszego przeciwnika10.

Uczestnicz cy w wyborach marzyli, by jak najwi cej Polaków 
zasiad o w pruskim parlamencie, a wtenczas b dzie im atwiej wal-
czy  o polsko  ziemi pomorskiej.

Wielkim wydarzeniem historycznym w dzia alno ci Towarzy-
stwa Ludowego w Piasecznie sta o si  ufundowanie przez cz onków 
i sympatyków (i to w drugim roku chlubnej dzia alno ci) przepi knego 
sztandaru Towarzystwa Ludowego z Piaseck  Pani  (u do u data po-
wstania) na jednej stronie i wi tym Wojciechem na drugiej stronie.

W 67 numerze Pielgrzyma w sprawozdaniu z piaseckiej uro-
czysto ci napisano: Piaseczno. W niedziel  2 czerwca br. odby a
si  rzadka uroczysto  po wi cenia sztandaru tutejszego Towarzy-
stwa Ludowego. W uroczysto ci wzi o udzia  ze sztandarem To-
warzystwo Ludowe z Nowej Cerkwi. O godzinie 3-ej rozwin  si
wspania y pochód ze sztandarami, z muzyk  na czele do ko cio a
parafialnego, gdzie ko cielnego aktu po wi cenia dokona  miej-
scowy proboszcz ks. pra at Kowalski, który tak e w serdecznych 
s owach wyg osi  przemow  okoliczno ciow .

Po uko czonych ceremoniach ko cielnych powrócono przy 
d wi kach muzyki na sal  Perlika. Tutaj pod przewodnictwem pre-
zesa Bieleckiego odby o si  w kó ku zamkni tym uroczyste zebranie 
Towarzystwa11.

Okoliczno ciow  mow  wyg osili redaktor naczelny Gazety 
Grudzi dzkiej Wiktor Kulerski, Rakowski z Pelplina i prezes gniew-
skiego Towarzystwa Ludowego – Brzeski. 
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ZACHOWA  W PAMI CI POTOMNYCH

W cz ci artystycznej wiersze religijno-patriotyczne recytowa y
Czajówna i Szwarcówna z Piaseczna oraz panowie Szwarc i Czar-
nowski z Nowej Cerkwi.

O pracy piaseckiego Towarzystwa Ludowego mówi  cz onek 
zarz du Go y ski. Wybrano poczet sztandarowy w sk adzie: Ko-
towski jako chor y oraz Koc i Baranowski jako asysta. 

Uroczysto  zako czy a si  wspania  zabaw  z licznie zgroma-
dzonymi Polakami (dziewcz tami) – tak zanotowa Pielgrzym.

Jak wynika z wiadomo ci potocznych Pielgrzyma, Towa-
rzystwo Ludowe w Piasecznie zawsze stawa o w obronie wiary 
i mowy praojców poprzez uroczysto ci religijno-patriotyczne, 
koncerty miejscowego chóru, s owa mówionego w postaci recy-
tacji i widowisk teatralnych, o czym skrz tnie informowa  czy-
telników Pielgrzym, którego przedstawiciele cz sto odwiedzali 
w owym czasie Towarzystwo Ludowe w Piasecznie.

W 120 numerze tego  czasopisma napisano: Piaseczno. W nie-
dziel  29-go bm. urz dzi o Towarzystwo Ludowe teatr amatorski. 
Odegrano dwie sztuki. „Adam i Ewa” i „Wieczna bajka”. Sztuki by y
bardzo pi kne i pouczaj ce. Amatorki i amatorzy wywi zali si  bar-
dzo dobrze ze swych ról, za co nie szcz dzono im oklasków12 (...).

Sprawozdawca, b d c na miejscu, zauwa y  pewien smut-
ny szczegó , wi c pisze: Towarzystwo Ludowe (w Piasecznie 
– przyp. autora) istnieje niemal od dwóch lat, lecz niestety sk ada 
si  przewa nie z ludu roboczego, rzemie lników i kupców. Nasi 
posiedziciele (rolnicy) prawie wcale do niego nie nale , za to 
nale  do Kó ka Rolniczego (...).

Dalej stwierdza i to ze smutkiem: Ale niech tylko odb dzie si  jaki
„Abschied” (po egnanie), to niejedni tam id  i „Lidry” piewaj 13.

Smutne to, ale prawdziwe. Prusak umia  ró nymi metodami 
i sposobami rozbija  spo eczno  wiejsk .

Dlatego zapewne Towarzystwo Ludowe w Piasecznie poprzez 
cz ste wyst py miejscowego zespo u teatru amatorskiego, koncerty 
chóru, wspólne zabawy, dobrze zorganizowane wycieczki po bli -
szej i dalszej okolicy, prelekcje, d y o, by jak najwi cej mieszka -
ców Piaseczna i okolicy uczestniczy o w ww. imprezach, by j zyk 
ojczysty by ywy nie tylko w domu i w ród s siadów.

Kiedy  przed laty zacna wdowa Franciszka Brzózka z Piasecz-
na, której m  poleg  w obronie Tczewa 1 IX 1939 r. mi dzy innymi 
powiedzia a z dum : (...) bo w szkole i na urz dach wsz dzie muso-
wo po niemiecku, za  wew ko ciele u ks. proboszcza Kowalskiego, 
mi dzy s siadami i w domu wszystko po polsku14.

Warto równie  wspomnie  ksi y wikariuszy, którzy w la-
tach 1905-1920 pracowali z ks. proboszczem Anastazym Ko-
walskim i pomagali mu: ks. Marian Miechowski, ks. Leon Go-
win Gustowski, ks. Antoni Brocki, ks. Kazimierz Wojtaszewski 
i ks. Maksymilian Putynowski15.

O tym, co pó niej w Towarzystwie Ludowym w Piasecznie si
dzia o, napisz  w nast pnej cz ci.

Przypisy:
1 Wielka Encyklopedia PWN, tom 23, s. 297.
2 D. Mi kiewicz, Dzia alno  Towarzystw Ludowych na Pomorzu 

Gda skim pod koniec XIX wieku i na pocz tku XX wieku (do 1914), 
Gda sk 1985, s. 36.

3 Oprawiony rocznik „Pielgrzyma” 1902.
4 J. Ejankowski, Refleksje nad w asnym yciem 1929-1976, tom I, rkp.
5 „Pielgrzym” nr 21 z dnia 17 II 1912.
6 A. Karwatowa, Na naszej glebie, Pozna  1900, s. 126.
7 „Pielgrzym” nr 116 z dnia 26 IX 1912.
8 Ks. H. Mross, S ownik biograficzny kap anów diecezji che mi -

skiej wy wi conych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 145.
9 „Pielgrzym” nr 5 z dn. 11 I 1912, s. 1.
10 „Pielgrzym” nr 67 z dn. 4 VI 1912, s. 4.
11  J. Ejankowski, Towarzystwo Ludowe w Piasecznie w latach 

1911-1939, rkp. – referat wyg oszony na sesji popularnonau-
kowej w Piasecznie pt. „Dzia alno  Towarzystw Ludowych na 
Kociewiu” w dn. 21 IV 2001 r. w Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w Piasecznie.

12  „Pielgrzym” nr 120, s. 5.
13  Tam e, s. 6.
14  Wywiad z lutego 1998 r. (w zbiorach autora).
15  Ks. H. Mross, S ownik biograficzny..., op.cit.

Na skraju parku miejskiego w Tczewie stoi okaza y g az, 
na którym w ród wielu widnieje nazwisko W adys awa 
Jurgo. Jego imieniem nazwano tczewski hufiec ZHP 

i jedn  z ulic na osiedlu Suchostrzygi w Tczewie. W adys aw 
Jurgo wszed  równie  do historii lubelskiej martyrologii, jednak 
nawet dzisiaj jego osoba i szczegó y dzia alno ci s  ma o znane.

Przecie  pami  o tych, którzy zgin li w obronie ojczyzny, 
powinna by  mocno zakorzeniona, a naszym obowi zkiem jest 
przekazywanie jej m odemu pokoleniu. Wobec naszych dzieci, czy 
wnuków mamy szczególn  misj  do spe nienia, polegaj c  na prze-
kazywaniu kultury, tradycji narodowej, czy historii naszego kraju. 
To zadanie tak e dotyczy w adz, mediów i oczywi cie szko y. Jakie 
warto ci i stosunek do ojczyzny b dzie mia a m odsza generacja za-
le y od nas i to my jeste my odpowiedzialni za to, jak w niedalekiej 
przysz o ci b d  si  kszta towa y postawy patriotyczne. 

Uwa am, e ycie m odego bohatera W adys awa Jurgo jest 
doskona ym przyk adem, sk aniaj cym do piel gnowania mi o ci 
do ojczyzny i lokalnego patriotyzmu oraz do zadumy nad warto-
ci ycia. Nale y te  pami ta  o tych,  którzy gin li za to, by my 

mogli czu  si  Polakami.
W adys aw Jurgo urodzi  si  9 listopada 1920 roku w asku, 

w województwie ódzkim. W maju 1923 roku przyby  z rodzicami 
do Tczewa. Dzieci stwo sp dzi  z siostrami Wand , Mari , Iren
(Lilk ) oraz bratem Zbigniewem. 

W tamtych czasach Tczew graniczy  z Prusami Wschod-
nimi, wi c ówczesna m odzie  by a wychowywana w atmos-
ferze patriotyzmu i wyczulona na sprawy ekspansji niemiec-
kiej na polskie ziemie. 

ALEKSANDRA J DRYSZEK-GEISLER

Patron 
tczewskich harcerzy

Warto  walki tkwi nie w szansach zwyci stwa sprawy, 
w imi  której si  j  podj o, ale w warto ci tej sprawy.

Henryk Elzenberg

Paszport W adys awa Jurgo wystawiony z okazji 
wyjazdu na mi dzynarodowy obóz harcerski na Litw

i otw  w lecie 1939 roku



30 KMR

W 1939 roku „S awek”, bo tak go nazywano w rodzinie, uko -
czy  tczewskie gimnazjum i wybiera  si  na studia do Centralnego 
Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

Mia  ró norodne zainteresowania – kocha  przyrod , hodowa
go bie, by  harcerzem, zajmowa  si  czynnie sportem, szczególnie 
lekkoatletyk . W rozgrywkach szkolnych uzyskiwa wietne wyni-
ki, niejednokrotnie otrzymywa  dyplomy, puchary. 

Pasj  „S awka” by a równie  muzyka. Mia wietny s uch i a-
godny g os o ciep ym brzmieniu. Uko czy  Konserwatorium 
Muzyczne w Gda sku, gdzie uczy  si  gry na skrzypcach, ale gra
równie  na wielu innych instrumentach. W domu urz dza  rodzinne 
koncerty muzyczne, anga uj c wszystkich cz onków rodziny. 

Nale a  do harcerskiego akademickiego zespo u pie ni i ta ca, 
z którym w okresie wakacji 1939 roku przebywa  na wyst pach na 
Litwie i otwie. Z tych wyst pów wróci  ostatniego sierpnia, gdy 
wojna by a ju  spraw  przes dzon . Od razu po jej wybuchu zg osi
si  ochotniczo do wojska. 

Po zaj ciu Tczewa Niemcy sporz dzili list  patriotów, na której 
znalaz  si  Jurgo i jego ojciec. Syn zosta  aresztowany i przez kilka 
tygodni przebywa  w tymczasowym obozie w Bydgoszczy. Nie-
d ugo pó niej do czy  do niego ojciec, któremu niebawem „S a-
wek” umo liwi  wydostanie si  z obozu. Sam uciek  z transportu 
kolejowego, wy amuj c wraz z kolegami deski z pod ogi wagonu. 

Pod koniec 1939 roku wraz z przyjació mi, mi dzy innymi 
Edwardem Cilkowskim – „Ed ”, przedosta  si  przez „zielon
granic ” na teren Generalnej Guberni. Pocz tkowo zamieszka
u rodziny w podlubelskich Osmolicach. Potem wynajmowa  po-
kój u Danuty uszczewskiej przy ulicy Wspólnej 16 w Lublinie. 
Wkrótce pomóg  przedosta  si  do tego miasta siostrze, Wan-
dzie, która po przyje dzie zamieszka a wraz z nim. 

Dzi ki znajomo ci j zyka niemieckiego zacz  pracowa  na ko-
lei. Pewnego dnia 1940 roku, posilaj c si  w dworcowym bufecie 
„S awek” i „Eda” spotkali niejakiego Lucjana Forysia, który, jak si
pó niej okaza o, by  cz onkiem tajnej organizacji wojskowej. Fory
zwerbowa  Cilkowskiego i Jurgo do pracy w podziemiu. 

Wkrótce obaj stali si  podpor  lubelskiej sekcji kolejowej 
AK. Mieli dost p do niezwykle cennych dla partyzantów infor-
macji. Z listów przewozowych wiedzieli wszystko o zawarto ci 
poci gów odprawianych na lubelskim dworcu. Przekazywali to 

cznikowi partyzantów – Zygmuntowi Górniakowi. 
Sprawozdania dotyczy y informacji o transportach wojsko-

wych, gospodarczych i sanitarnych, przeje d aj cych przez Lublin. 
Dzi ki tym informacjom cz onkowie AK wysadzali potem poci gi 
w d bli skich, rejowieckich i che mskich lasach, uniemo liwiaj c
im dotarcie do celu, najcz ciej za wschodni  granic . Poza tym Jur-
go wraz z koleg  w czasie formowania sk adów sypali do ma nic 
niektórych wagonów piasek, co powodowa o zapalanie si  osi po 

kilkunastu kilometrach jazdy. Wówczas wybucha  po ar i roz cza-
no poci g. Jego ko cowe wagony zawracane by y bez eskorty na 
stacj  w Lublinie, dzi ki czemu w czasie drogi polscy dywersanci 
opró niali je z amunicji, broni, czy ywno ci. W Lublinie adowano 
skradziony towar do nielegalnego wagonu, plombowano nielegaln
plombownic  i do czano do pierwszego sk adu, który przeje d a
przez lasy, gdzie czekali na niego partyzanci. 

W dzia alno ci konspiracyjnej ca y czas uczestniczy a równie
siostra „S awka” – Wanda. W zwi zku z tym, e mia a wielu przy-
jació  i rozmaite kontakty organizowa a ró nego rodzaju pomoc, 
szczególnie dla rodzin harcerskich. 

„Eda” i „S awek” na dobre zadomowili si  w Lublinie i wszystko 
wskazywa o na to, e szcz liwie doczekaj  ko ca wojny. Niestety, 
31 pa dziernika 1943 roku otrzymali nakaz stawienia si  nazajutrz 
u szefa ekspedycji kolejowej, nadinspektora Schulza. W wyznaczo-
nym terminie o 8.15 zwierzchnik wprowadzi  ich, kaza  poczeka
i wyszed . Po 15 minutach wróci  z trzema cywilami w czarnych 
skórzanych p aszczach. Jeden z nich zapyta , który z nich to Cilkow-
ski, a który Jurgo, drugi za  wyci gn  kajdanki. W tym momencie 
„S awek” wyskoczy  przez okno, celowo niedomkni te przez sprz -
taczk . Ucieka  pomi dzy wagonami a p otem. Tam wpad  w r ce 
kierowcy gestapowców, który pod luf  pistoletu doprowadzi  go 
z powrotem do gabinetu Schulza. W mi dzyczasie Cilkowskiego za-
kuto w kajdanki. Nast pnie obu konspiratorów zawieziono czarnym 
mercedesem bezpo rednio do lubelskiego zamku.

Za aresztowanym „Ed ” wybieg a ona Janina, która tak e
pracowa a w ekspedycji. Chcia a si  dowiedzie , gdzie prowadz
jej m a, ale zosta a brutalnie odepchni ta przez jednego z gesta-
powców. 

Nast pnego dnia Jurgo zosta  przewieziony na przes uchanie 
do siedziby gestapo „Pod Zegarem” mieszcz cej si  przy ulicy 
Uniwersyteckiej. Tam wieszano go za nogi na hakach umocowa-
nych pod sufitem. Na g ow  zak adano he m, w który uderzano 
ci kim dr giem. Mimo tych tortur nie pisn  ani s owa, nie wyda
adnego ze spiskowców. Pó niej przewieziono go do szpitala wi -

ziennego, gdzie by  leczony z ci kich urazów.
Dzie  pó niej przywieziono Cilkowskiego. Oskar any 

by  wspólnie ze „S awkiem” o sabota  kolejowy. W pomiesz-
czeniach gestapo „Pod Zegarem” przes uchiwany by  trzy-
krotnie przez obersturmf hrera SS Tuchsa, z czego dwa razy 
w ci gu dnia i raz o pierwszej w nocy. Torturowa o go dwóch 
oprawców, którzy bili go, wykr cali mu ko czyny i lali do nosa 
rozcie czony amoniak z terpentyn . lady oparze luzówek 
i uszkodzenia p uc „Eda” nosi  do ko ca ycia. 

Po przes uchaniu sprowadzono Cilkowskiego do piwnicy, 
gdzie w celi naprzeciwko dojrza  „S awka”. Ten le a  na pod odze 
skatowany, z obanda owan  g ow , chocia  by  przytomny. Powie-

dzia , e czuje si  okropnie, ale nie pisn  ani s owa. Edward 
odpowiedzia , e od niego równie  nic si  nie dowiedzieli 
i e musz  si  trzyma .

Dzi  w tym miejscu znajduje si  Muzeum Martyrolo-
gii „Pod Zegarem”. 

Po przes uchaniach Cilkowski wróci  na zamek, 
gdzie dwa tygodnie sp dzi  na parterze oddzia u I, a reszt
dni na IV oddziale, w celi numer 20. 

Cilkowski mia  du o szcz cia, gdy  ojcu uda o
si  znale  Niemca, t umacza KRiPO, Wójtalewicza, 
który za wysok apówk  wystawi  nakaz zwolnie-
nia „Edy” z zamku. 11 grudnia 1943 roku Cilkowski 
opu ci  wi zienie. Zanim gestapo zorientowa o si , e
wymkn  si  z ich r k podejrzany o wspó prac  z AK, 
Edward ju  ukry  si  z rodzin  u krewnych pod War-
szaw . Tam w a nie doczeka  ko ca wojny. Potem 
wróci  do rodzinnego Tczewa. 

Jurgo nie mia  tyle szcz cia i wszystkie próby 
wykupienia go spe z y na niczym, gdy  by  pilnie strze-
ony przez gestapo. Siostra Wanda z nara eniem w a-

Starszyzna gimnazjalnej 45. dru yny harcerskiej 
im. H. D browskiego. „S awek” Jurgo z tr bk  przy pasie
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snego ycia niejednokrotnie próbowa a wydosta  brata 
z wi zienia. 

Dzi ki lekarzowi Andrzejowi Bonikowskiemu, 
pracuj cemu w wi ziennym szpitalu, Jurgo zosta
sanitariuszem korytarzowym. Bonikowski wyprosi
u prze o onych, aby na czas rekonwalescencji S a-
wek by  przydzielony do pomocy w ambulatorium. 
Najprawdopodobniej przebywa  w celi numer 72. 

W wi zieniu „S awek” nie spodoba  si  niemieckiemu 
stra nikowi Tanzhausowi, zwanemu „Krow ” – sady cie, 
któremu przyjemno  sprawia o obserwowanie reakcji wi -
niów na wiadomo  o wydaniu na nich wyroku mierci.

Nazwisko W adys awa Jurgo nieraz pojawia o si
na afiszach z nazwiskami osób skazanych na mier , jed-
nak wyrok wci  odraczano. Niemcy ci gle mieli nadzie-
j , e w ko cu uda si  co  z niego wyci gn .

Z uwagi na charakter swojej pracy Jurgo mia  sta y do-
st p do ambulatorium, gdzie przypadkowo odkry  schowa-
ny pod sterylizatorem 30-centymetrowy nó  chirurgiczny. 
Instrument ten schowa  doktor Bonikowski, który wraz z sanitariu-
szem korytarzowym Koby eckim postanowi  broni  si  w razie za-
gro enia. Koby ecki mia  schowan  w celi siekier , a Bonikowski 
ukry  nó , który wieczorem 20 lipca znikn  ze skrytki. 

W zwi zku z rych ym nadej ciem Armii Czerwonej Niemcy 
planowali ewakuacj  i likwidacj  wi niów. 19 lipca 1944 roku 
przygotowano list  tych, którzy mieli zosta  rozstrzelani. 20 lipca 
po po udniu do oddzia u szpitalnego przyszed  Tanzhaus, któ-
ry w celi numer 19, zwanej „stodo ”, zgromadzi  wszystkich 
wi niów przeznaczonych do natychmiastowej egzekucji. By o
tam trzydzie ci par  osób, w ród których znalaz  si  W adys aw 
Jurgo. Wieczorem doktor Bonikowski powiedzia  „S awkowi”, 
jaki los czeka transport, do którego zosta  przydzielony. 

21 lipca 1944 roku, przed wieczorem, w obr bie szpitala pojawi
si  Tanzhaus, który wyda  rozkaz opró nienia celi numer 19, a wi -
niom kaza  stan  parami. Sam wyszed  na czo o kolumny, a skaza-
nym poleci  i  za nim. Doktor Andrzej Bonikowski tak relacjonuje 
tamte wydarzenia: W momencie, gdy skaza cy szli, z kolumny wy-
skoczy  W adys aw Jurgo, w r ku b ysn  mu nó  chirurgiczny. By
to nó  ukrywany przeze mnie w ambulatorium. Nim to w a nie Jur-
go zacz  uderza  w g ow  Tanzhausa, który przera liwie piszcz c, 
rzuci  si  do ucieczki na klatk  schodow . Jurgo pobieg  za nim. Na 
chwil  znikn  nam z oczu, ale niebawem pojawi  si  znowu i pobieg
do ambulatorium”.

Tam, patrz c w lustro, aby dobrze wymierzy , wbi  sobie nó
w serce i jednym ciosem pozbawi  si ycia. 

„S awek” nie tylko zabi  okrutnego kata, ale pope ni  samobój-
stwo, czym ocali  reszt  wi niów przed zemst .

Zw oki Tanzhausa zosta y z o one do trumny, któr  umieszczo-
no na dziedzi cu zamkowym. Cia o „S awka” zaniesiono na strych 
budynku wi ziennego. Po masakrze wi niów 22 lipca i uciecz-
ce Niemców odnalaz a je w a cicielka mieszkania na Wspólnej 
– Danuta uszczewska z s siadkami. Znajomi wyj li zw oki Tan-
zhausa i w o yli do trumny cia o W adys awa Jurgo, wy cie aj c j
uprzednio bia ym prze cierad em tak, aby zakry lady po jego ka-
cie. Koledzy z konspiracji przetransportowali trumn  na cmentarz. 
Nieznana siostrze S awka kobieta odda a bohaterowi grobowiec 
wybudowany dla syna, znajduj cy si  po lewej stronie tu  przy 
wej ciu na cmentarz przy ulicy Lipowej. 

14 pa dziernika 1971 roku W adys aw Jurgo zosta  po miertnie 
odznaczony Srebrnym Krzy em Orderu Virtuti Militari, który ode-
bra  jego ojciec, W adys aw Jurgo. 

14 maja 1972 roku tczewskiemu hufcowi ZHP uroczy cie 
nadano imi  W adys awa Jurgo, a w 1974 roku „S awek” zosta  po-
miertnie udekorowany Krzy em „Za zas ugi dla ZHP”.

W 1970 roku, pisarz Igor Sikirycki wyda  ksi k  „Siedmiu nie-
obecnych”, w której opisuje m.in. aresztowanie W adys awa Jurgo. 
Edward Cilkowski do mierci próbowa  sprostowa  niejasno ci, które 

znajduj  si  w tej publikacji. Pisa  w tej sprawie mi dzy innymi w 1984 
roku do Klubu By ych Wi niów Politycznych Zamku Lubelskiego 
„Pod Zegarem”, ódzkiego Oddzia u Literatów Polskich, Rozg o ni 
Radia i Telewizji Polskiej w odzi i do samego Igora Sikiryckiego. 
Niestety jego pisma nie przynios y adnego skutku. 

Niejasno ci dotycz  1 listopada, dnia, w którym to wraz 
ze „S awkiem” zostali aresztowani oraz dzia alno ci konspi-
racyjnej. Otó  w „Siedmiu nieobecnych” aresztowany z Jur-
go mia  by  niejaki Bieniek, który tak e dzia a  ze S awkiem
w konspiracji. Cilkowski twierdzi, e kto  podszywa si  pod 
jego nazwisko, my l c, e nie ma ju wiadków tamtej tra-
gedii. Wed ug niego aden cz owiek o nazwisku Bieniek nie 
dzia a  z nimi w AK, ani nie by  aresztowany z W adys awem
Jurgo. Druga sprawa dotyczy ucieczki S awka z pierwszego 
pi tra budynku, w którym zostali aresztowani. Wed ug autora 
ksi ki Jurgo amie sobie nog , co uniemo liwia mu dalsz
ucieczk  . „Eda” twierdzi, e to on by  aresztowany wspólnie 
z W adys awem Jurgo, a fakt ten mia  miejsce w parterowym 
budynku ekspedycji i S awek nie z ama  nogi. Zatrzyma  go 
kierowca gestapo podczas ucieczki mi dzy wagonami. 

Do dnia dzisiejszego na pisma Cilkowskiego nie ma reakcji i nie 
sprostowano faktów z ksi ki „Siedmiu nieobecnych”. 

ród a:
Ankieta wi nia Zamku Lubelskiego E. Cilkowskiego z 1984 roku.
APMM 380, Materia y dotycz ce wi zienia na Zamku 1944, poz. 121. 
APMM, mikrofilm 1675, Ksi ga chorych i zmar ych w wi zieniu na 
Zamku lubelskim, fot. 78, poz. 784.133. 
APMM, sygn. XI-44, Imienny wykaz wi niów Zamku Lubelskiego, 
którym PCK wysy a  paczki, poz. 1909. Dowód otrzymania paczki od 
Wandy Jurgo. 
Dokument z dnia 19 lipca 1944 roku.
List z 1984 roku E. Cilkowskkiego do I. Sikiryckiego. 
List z 1984 roku napisany przez E. Cilkowskiego do L. Forysia.
Relacja Janiny Cilkowskiej z maja 2001 roku.
Relacja Wandy Mazur z dnia 1 pa dziernika 2009 roku.
Telegram z dnia 15 pa dziernika 1971 roku do ojca W adys awa Jurgo 
o przyznaniu synowi Krzy a Virtuti Militari. 
Wspomnienia Andrzeja Bonikowskiego „Wi zienny oddzia  szpitalny” 
w: „Wspomnienia wi niów Zamku Lubelskiego 1939-1944”, 1984, s. 205.
Wspomnienia Janiny Go biowskiej „Próba scharakteryzowania prze-
y  psychicznych wi niów zamki lubelskiego w okresie okupacji” 

w:  Wspomnienia Mariana Pycha w: „Wspomnienia wi niów Zamku 
Lubelskiego 1939-1944”.
„Wspomnienia wi niów Zamku Lubelskiego 1939-1944”.
Za wiadczenie z 1984 roku Zarz du Klubu By ych Wi niów Politycz-
nych Zamku Lubelskiego i „Pod Zegarem” potwierdzaj ce ewidencj
wi nia E. Cilkowskiego w ksi dze Oddzia u IV Zamku Lubelskiego.
Zdj cie oryginalnego obwieszczenia z dnia 2 pa dziernika 1943 roku, 
w którym skazano na mier  W . Jurgo.

yciorys napisany przez E. Cilkowskiego.

S awomir Jurgo (pierwszy z lewej) wraz z kolegami 
przed matur  w 1939 roku

Wszystkie ilustracje pochodz  ze zbiorów J. Golickiego.
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Wsobot  27 listopada 2010 roku w Wy szym Semina-
rium Duchownym w Pelplinie odby a si  konferen-
cja po wi cona Kronice wi tego Zakonu Cystersów 

w Pelplinie. Konferencja zosta a zorganizowana przez zespó  na-
ukowy, powo any do opracowania kroniki, Muzeum Ziemi Ko-
ciewskiej w Starogardzie Gda skim oraz Wy sze Seminarium Du-
chowne w Pelplinie. Patronat nad wydarzeniem obj  marsza ek 
Senatu Bogdan Borusewicz oraz Parlamentarny Zespó  Kociew-
ski. Konferencja sk ada a si  z cz ci seminaryjnej oraz dyskusji.

Spotkanie otworzy  inicjator prac badawczych nad kroni-
k  pelpli sk  – senator RP Andrzej Grzyb oraz rektor WSD 
w Pelplinie ks. Antoni B czkowski, natomiast cz  seminaryjn
poprowadzi  prof. UG, dr hab. Klemens Bruski z Zak adu Histo-
rii Powszechnej redniowiecza Uniwersytetu Gda skiego, prze-
wodnicz cy komitetu naukowego zaanga owanego w prace nad 
opracowaniem i wydaniem dzie a. W ród go ci konferencji zna-
le li si  przedstawiciele wiata nauki, regionali ci, j zykoznawcy 
oraz klerycy WSD w Pelplinie. W trakcie konferencji wyg oszo-
no siedem referatów, które na wietli y liczne szczegó y kroni-
ki pelpli skich cystersów, dawne kontakty cystersów z innymi 
zakonami a tak e miejscow  ludno ci , w tym szlacht , histori
ziem i ludzi, którzy zamieszkiwali Pelplin i okolice, szczególnie 
w okresie istnienia tzw. Prus Królewskich.

W cz ci seminaryjnej jako pierwszy g os zabra  prof. Bru-
ski. Historyk przedstawi  zebranym najwa niejsze informacje 
o Kronice wi tego Zakonu Cystersów, dotycz ce formy dzie-
a, jej autorstwa oraz czasu powstania. Profesor Bruski w swojej 
wypowiedzi wielokrotnie wspomina  posta  ks. Stanis awa Kujo-
ta, który jako pierwszy podj  badania nad kronik , a jego praca 
naukowa zaowocowa a krótkim, aczkolwiek dog bnym studium 
pod nazw  „Kronika pelpli ska” i do dzi  jest dla historyków pod-
staw  do dalszej analizy dzie a. Spore zainteresowanie wzbudzi o
wyst pienie drugiego z zaproszonych prelegentów. Referat dra 
Micha a Kargula na temat miast kociewskich w przedmiotowej 
kronice dotyczy  bowiem faktów szczególnie bliskich s uchaczom 
zwi zanym z Kociewiem, gdy  traktowa  on o okolicznych mia-
stach, najbli szych Pelplinowi. Jako trzeci wyst pi  prof. Krzysztof 
Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i przedstawi  materia  pt. „Studia cystersów pelpli skich w rednio-
wieczu i dobie nowo ytnej”. Z kolei dr S awomir Ko cielak podj
si  analizy dzia alno ci cystersów pelpli skich w kronikach jezui-
ckich na Pomorzu w XVI-XVIII wieku, a dr Marek Smoli ski zre-
ferowa  materia  na temat ich s siedztwa z joannitami z Lubiszewa 
i Skarszew. Warto  kroniki jako ród a informacji biograficznych 
sta a si  tematem wyst pienia mgra Ryszarda Szwocha z I Liceum 
Ogólnokszta c cego w Starogardzie Gda skim. Natomiast mgr 
Karol Wróblewski wyg osi  ostatni referat pt. „Sobies awice i ich 
dzia alno  zwi zana z zakonem cysterskim w Pelplinie na podsta-
wie informacji zawartych w kronice pelpli skiej” . 

Po cz ci seminaryjnej nast pi a dyskusja nad kszta tem
dalszej pracy grupy badawczej, zmierzaj cej do opublikowania 
dzie a w przeci gu dwóch lat. Jej ogólny zarys polega na prze-
k adzie dzie a z aciny na j zyk polski i opatrzeniu go niezb d-
nym aparatem naukowym. Zespó  badawczy tworz  naukowcy 

MAGDA POZORSKA 

ladami Kroniki wi tego Zakonu 
Cystersów w Pelplinie

z Gda ska, Torunia i Poznania oraz Pelplina. Podczas konferencji 
wielokrotnie podkre lano, e dwutomowa Kronika wi tego Za-
konu Cystersów w Pelplinie stanowi dzie o wysokiej rangi. Ob-
szerny tekst dokumentuje w sposób faktograficzny wydarzenia 
zarówno ogólnopolskie, jak i z Pomorza, zwi zane z zakonem 
cystersów i Ko cio em w XIII-XVII wieku. Dotychczas zidenty-
fikowano czterech autorów kroniki, w wi kszo ci pochodz cych 
z Warmii. Drugi tom kroniki prowadzony by  do roku 1688 i za-
ko czono go opisem pogrzebu opata pelpli skiego. 

W przedstawionym kontek cie kronika pelpli ska jest nie-
ocenionym ród em informacji historycznych, a Pelplin stanowi 
najbardziej odpowiednie miejsce do wytyczenia kierunku prac 
badawczych nad tym dzie em. Na zako czenie nale y podkre-
li , e wszystkie referaty przedstawione w trakcie konferencji 

zostan  opublikowane w po owie roku 2011 jako specjalny nu-
mer rocznika muzealnego Rydwan, który jest wydawany przez 
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gda skim.

Prof. Krzysztof Kaczmarek wypowiedzia  si
nt. „Studiów cystersów pelpli skich w redniowieczu

i dobie nowo ytnej”

Referat dra Micha a Kargula 
wzbudzi  spore zainteresowanie
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Kociewiak z natury szuka i pragnie szcz cia, co nieuchronnie prowadzi do zakochania:
Ptaszek szuka ga ónzek, by gniazdeczko uwji ,
Ale cz owiek chce syrca, aby szczan cie z owji .
A gdy mniy o  znajduje, weso o mu wsza dzie,
cz owiek nie kochajóncy szczan liwym nie ba dzie1.

Aby mi o  mog a si  rozwin  powinna by  odwzajemniona, zatem rozpoczynaj  si  zaloty.
Cho bym ja je dziy  we dnie ji w nocy, cho bym wyje dziy  kóniowi oczy,
tak ty moja musisz by , wola moja uczyni 2.

Nie zawsze ko cz  si  one szcz liwie, zw aszcza, je li to nie Kociewiak jest zalotnikiem:
Jadzie, jadzie Huzar z wojny, podkówkami krzesze,
liczna dama jadzie za nim, psiankny warkocz czesze.(…)

Huzar do ni sia uwinó , ji oczkami mrugnó ,
liczna dama sia sk óniy a ji go ostawjy a3.

Mówi si , e ch opcy id  w zaloty, natomiast damskie zabiegi w tej mierze cz ciej zwano sid ami:
Chocia  ji sia al zrobjy o, wnet sia obejrza a,
sid a swoje zastawjy a, tak go zdoby  chcia a4.

M skie zaloty bez zakochania nie s  odrzucane, ale uwzgl dniane jedynie dla szansy narodzenia si  uczucia:
Sz a Marinka po ulicy z torebeczkó w rankawjicy,
na przechadzka sia wybra a, Mnicha a pozna a.
Czapka zdjón, wpó  sia zgión i sia mia , buzi od ni chcia .
Przy mnie siónd , grzeczny bónd , rónczka daj, psiyrw sia zakochaj5.

Kiedy mi o  poczyni pierwsze kroki, wraz z ni  w serce wdziera si  t sknota:
Tanskno mnie je, tanskno, do Jasia ka mygo,
gdyby niy gadeli ludzie, posz abym do niygo.
Ale dró ki niy znóm ji ludzi sia wstydza,
nieszczan liwy tan dziónek, gdy Jego niy wjidza6.

Od zarania m skie zaloty nie zawsze by y szczere, a m czy ni nie zawsze byli wierni w asnym s owom o mi o ci:
oj pos uchajta, lube dziywczanta, nie zawdy ch opcy nóm wierne só,

niech ko da panna o tam pamnianta, niy da sia z udzi  mniy o ció z ó7.
Bywa o, e taka postawa nios a za sob  nieszcz cie drugiej osoby:

Nieszcza liwam ja, wzgardzóna mniy o  ma,
Bo Janek, tan mój najmniylszy u  jinna w objanciach ma8.

Nie tylko ch opcy, ale tak e dziewcz ta by y powodem mi osnego zawodu:
Kedym poszed od moji dziewczyny, wiyciy  mniesiónc wysoko,
óna wsta a, oknam wyjrza a, czy ja uszed daleko. (…)

GRZEGORZ OLLER

od mniy o ci do o anku
w psiy ni kociewski

Kociewska pie  towarzyszy a mieszka com regionu niezale nie od pory roku czy dnia. Tak e obrz do-
wo  wype niona by a pie ni . Bogatym zbiorem pie ni mówi cych o mi o ci i weselu jest wydane w 1959 roku 
przez Wydawnictwo Morskie „Wesele Kociewskie” Bernarda Sychty. To gotowa sztuka teatralna, wywodz ca
si  z tradycji mieszka ców regionu Kociewia. Tak e W adys aw Kirstein w zbiorze zatytu owanym „Pie ni
z Kociewia”  (WDK Gda sk, 1970) najobszerniejsze fragmenty przeznaczy  na pie ni opisuj ce mi o , ch
zam pój cia – ch  o enku i wesele. 

Pie ni te maj  charakter u ytkowy – by y piewane w konkretnym celu, lub opisowy – zawieraj  zr by jakiej
historii, cz sto zako czonej mora em. Nios  one ze sob  wiedz  na temat kultury i obrz dowo ci Kociewiaków 
zwi zanej z mi o ci . S  równie  przyk adem ludowej poezji i ogólnej wra liwo ci na s owo i sposób wyrazu. 
W obecnych czasach warto przypomnie  sobie bogactwo tre ci mi osnych i weselnych pie ni naszych dziadów 
i powróci  do tej kultury wype nionej wra liwo ci  i dba o ci  o prawid owe relacje w spo eczno ci.

 Niech zatem przemówi  pie ni.
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LITERATURA SPOSOBEM NA PROBLEMY

Niy powróca u  wiancy do Ciebia, bo Ci powiam dlaczego,
wczoraj by óm pod Twojam okankam, a Ty  mnia a jinkszygo.
Mnia a  ch opca, ulubia ca swygo, co  mu wiónek odda a,
a o mojich s ówkach najmniylyjszych ty e  niy pamnianta a9.

Utrata wianka przez dziewczyn  nie zawsze spowodowana by a mi o ci , czasami by y to bardziej b ahe powody:
Na skarszewskim polu trzy ch opaki stojó, jak stojó tak stojó, ja  jich nó ki boló,
zacznó sobie duma , zacznó sobie radzi , jakby mogli rych o pyszne dziywcza zdradzi .
Jedan kupsiy  psiwko, drugi gorza eczki, na zdrada, na zdrada nadobnyj dziyweczki,
za kieliszek wina swój wiónek straciy a, u  niy bandzie wiancy we wiónku chodziy a10.

Skutki takiego post powania by y ró ne, dziewczyny p aka y:
A cho am wczoraj jinkszygo mnia a, alem go nie kocha a,
com ji wspómnia a na Twoja osoba, syrdeczniem zap aka a11.

Ch opcy starali si  zapomnie :
Tera wezma kijaszek do ranki, ji sobie powandruja,
moje syrce am obróciy  w kamnia  ji zabacza o Tobie12.

Cz ciej jednak osoby porzucone, kierowane silnymi emocjami, podejmowa y drastyczniejsze decyzje
odwetowe:

Wianc wet za wet, darmo nijak, poradza ja na to,
e skutecznie na przekora, m ci  sia banda za to.

Zbiora sobie ch opców gróno, jile starczy siy a,
dzisiaj z jednam, jutro z drugam banda sia bawiy a13.

lub ucieczki:
Czamu  mówjiy  mnie, e ty kochasz mnie,
ji czamu e  mnie ok ama , tak raniy  syrce me.
Wianc zabacza cia, rana zgoi sia,
ji puda choc do klasztoru, tam skó cza ycie swe14.

W kociewskiej pie ni, podobnie jak w yciu, nieszcz liwa mi o  mia a zaskakuj ce, ale szcz liwe zako czenie:
Pod lasam, z chatki ród rosy, wybieg a psiankna dziywica,
na wiatr rzuciy a swe w osy, ji zami skrapia swe lica.
Stany a nad brzegiem ónczki, dzie strumyk glamboko wpada,
Tam za óma a swe rónczki ji tak ze alam powiada:

am mnia a ch opca mniy ygo, ji tam mnie przysióng po lubji ,
dzi  jinksza za óna bierze, mnie nieszczan liwa chce zgubji .
To mówiónc trzyma fartuszek, chce skoczy  w strumnia  glamboki,
przeszkodziy  ji w tam pastuszek, ji porwa  jó za ji boki.

o psiankna, liczna dziyweczko, niy targaj sia na swe ycie,
niech nóm za wsiyci s óneczko, ji ja cia kocha óm skrycie!15.

Skryta mi o  jest powodem rozmaitych problemów. Rozwi zaniem mo e by  ujawnienie uczucia:
Gdy tansknota syrcam w ada, Janek na konika wsiada,
ji pojecha  do ji sio a, ujrzy  swojygo janio a.
Gdy zajecha  przed podwoje, wysz a Andzia bez drzwi swoje,
bia e rónczki za ómane, czarne oczki zap akane.
Czamó p aczesz, dziywcza moje, chto to zraniy  syrce twoje,
czy ci mama zakaza a, eby  zy mnó niy gada a.
Jid e zara do my mamy, powjydz  ji, e sia kochómy,
eby nóm u  niy broniy a, ji nóm syrca niy zraniy a.

Prosim ciebia, mamo droga, gdy je taka wola Boga, 
eby  nóm u  niy broniy a, ji nóm syrca niy zraniy a.(…)

Mamy syrce rozczulyli, ji ty ojca uprosiyli,
u  jim wiancy niy bróniyli, szczyrze pob ogos awjyli16.

Zakazy rodziców nie powstrzymywa y zakochanych:
Pód  mnie Jasiu trawka zadaj, ale dó mnie nic nie gadaj,
bo mnie mama zakaza a, ebym z tobó nie gada a.
Kamnianne by syrce by o, eby s ówka nie mówjy o,
kamnianne by  syrce mnia a, eby  dó mnie nie gada a
Eszcze trawaka nie zadana, u  Kasia ka obgadana,
obgadana, obmówjóna,  ji do Jasia przytulóna.

A u  w kamnia  zabaczy a co ji matka wció  mówjy a,
bo dzie mniy o  zapanuje, tam zakazu u  nie czuje17.

Rozmowom m odych na tematy o enku zawsze towarzyszy y obawy o sposób ycia po lubie:
Hyj hura, hura, do ciebia jada, powjydz e ma najmnilejsza, czy ba dziesz moja?
Jak ja móm wiedzi , tobie powiedzi , a ja m oda jak jagoda nie umnia robji .
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Nie umnia robji ,  ani rano wsta , musia by , mój najmniylejszy, s u ónca chowa .
Je tam w boru bjicz, nauczy robji , a brzozowa ga ónzeczka ryno obudzi .
Eszczy niy masz nic, u objycasz bji , a bodajby  niy doczeka  mojam man am by 18.

M dro  ludowa zawarta w pie niach podpowiada dziewczynie, czy szuka  m a w ród kawalerów, czy te  mo e
wdowców:

Zielóna ónczka ja owiec, lepszy kawaler niy  gdowiec,
lepszy kawalyr w kaftanie, ni eli gdowiec w sukmanie.
Bo gdowiec ba dzie wymawia , e psiyrsza óna lepsza mnia ,
ji dzieci bandó p akeli, e z a macocha dosteli19.

Zalotników mo na tak e wybiera  spo ród przedstawicieli ró nych zawodów, cho  to wydaje si  trudne:
W ogrodzie, przy wodzie, drobny deszcz pada, 
matka córka ubjyra a ji sia tak ji zapyta a: (…)
Czy chcesz, czy niy chcesz m ynarza?
Niy chca, niy wezma m ynarza. u m ynarza take ycie, jak u wini przy korycie. (…)
Kowal stoi przy kowadle, usmolony jak pó  diable. (…)

u krawczyka take ycie, jedna jig a, dwa no yce20.
Pomimo tych wszystkich problemów z zakochaniem i wyborem przysz ego m a, uczucia lub zdrowy rozs dek prowa-

dzi y par  przed o tarz. Zanim dosz o do lubu odbywa y si  zapowiedzi:
Za trzy niydziele ba dzie me wesele. (…)
Na moje wesele sprosza go ci wiele21.

Zapowiedzi czy y si  z ws uchiwaniem si  m odych w opowie ci osób bardziej do wiadczonych w tej mierze. Roz-
poczyna o si  wyra anie alu zwi zanego z utrat  dotychczasowej wolno ci. Przed weselem piewano pie ni, w których 
kobiety wyra a y krytyk  stanu ma e skiego. M czy ni natomiast opiewali rozumnymi radami celowo  zam pój cia,
staraj c si  w ten sposób u atwi  pannie przej cie w stan ma e ski:

Kobiety
Ach, u  Józia, ciebie tracim, panió ciebia ujrzym,
stracisz kolor twój rumiany, wiónek swój ró any.(…)

u  matula swoja stracisz, niy uj ysz rodziny,
ji do obcych sia wybierzesz na s odke godziny.
Dotónd niy zna a  zgryzoty, poznasz co k opoty,
u  niy ba dziesz tak ta cowa , a na chlyb pracowa .

Przy dzie na cia k opot matki, ba dziesz a owa a,
gdy obsióndo cia twe dziatki, e  matkó osta a.

M czy ni
Ji wióneczek, kedy zwiandnie, nic nie ba dzie znaczy ,
ji wy, co go a ujeta, by ta rad go straci .
Wszak e dziywcza, w dómu man a znajdziesz swoje mnianie,
bo tak, wej e, przykaza o móndre  przyrodzanie.
A wy panny, co w pania stwie swoje troski mata,
wszak rozkosze só w ma a stwie, chtórych wy niy znata.
Wszak e ko dy cz ek, co yje, stworzon je do pracy,
a ci, co nóm chlyb zjadajó, só istne pró niacy.
Chmniyl sia krzewi, jab ó  rodzi, ji gniy d ó sia ptaki,
gdyby sia wció  niy mno yli, nie by by wat taki22.

Kiedy zapowiedzi dobieg y ko ca czas na wesele. Go cie weselni ju  si  zje d aj :
Zagraj e kapelo, zagraj e od ucha, bo to dzi  wesele Kasi ji Jandrucha.
Jedó go cie jedó, od Kiszewy jedó, ji pana m odego ty  ze sobó wiedó.
Go cie zajechali, mniyle sia wjitajó, ji za m odó panió u  sia oglóndajó.
A na tam weselu wiela go ci ba dzie, a na to wesele ksióndz ji wójt przyba dzie23.

Pan m ody oznajmia swoje przybycie:
Przylejcia  gawrón przed weselny dóm.

usiad w okeneczku, na drobnam wióneczku, rozpu ciy ogón24.
Pomimo tak radosnej chwili, panna m oda wci  okazuje al i smutek:

oj czamu ty p aczesz, oj czamu sia smucisz, czego tobie al?(…)
Nie al mnie je ojca, nie al mnie je matki, ani moji rodziny.
Jano mnie al tego wiónuszeczka mygo, ty ostatni godziny25.
(…)
Ach, al  mnie je tygo zakochania mygo, take je me lankanie.
Czy w ma a skim stanie wiedno je kochanie, a nie ba dzie nigdy p acz?26.

Na pró no panna m oda okazuje l ki, jej przysz y m  jest nieugi ty:
oj siadaj, siadaj kochanie moje, na nic sia nie zda p akanie twoje,

na nic nada, nie pomo e, só koniki, só we wozie u  zaprzan óne, u  zaprzan óne27.
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Na takie zaproszenie m oda panna rozpoczyna egnanie z domem rodzinnym:
osta  z Bogam, Pani Matko, chowa a  mnie bardzo g adko, (…)
osta  z Bogam, Panie ojcze, bywali tu za mnie go cie, (…)
osta  z Bogam starszy bracie, bywali tu za mnie gracze, (…)
osta  z Bogam starsza siostro, bywa a  ty na mnie ostro, (…)

Z Bogam sto y, sto ki, awy, za mnie bia e jak bjylawy, (…)
Z Bogam, z Bogam wszy ci spo am, niy smu ta sia zbytniam alam
spojrzyta wsza dzie, a mnie nie ba dzie28.

Panna m oda ubiera strój weselny:
Zagrajta, zagrajta weso y marsz, bo z naszó Halinkó do lubu czas.
Do lubu, do lubu, u  jid  jó strój, bjylu ko, bjylu ko, janiele mój.

u  wylon, u  wylon wy o ony, a wiónek, a wiónek w ó  zielóny29.
Panna m oda wychodzi z domu i rusza korowód weselników:

u  wszytke, u  wszytke trómby grajó, bo m ode, bo m ode u  siadajó.
u  jadó, u  jadó do ko cio a, oj patrzó, oj patrzó kumoszki sio a.

M odzi wchodz  do ko cio a:
u  jidó, u  jidó do o tarza, do ksiandza, do ksiandza kómantarza.
u  z churu, u  z churu psiy psiywajó, od ksiandza, od ksiandza lub dostajó.

Po za lubinach m odzi uroczy cie jad  do domu weselnego :
Wracajó, wracajó u  z ko cio a, a eszcze, a eszcze nic weso a.

u  jadó, u  jadó weso o w dom, bo ma onkami tu óni u  só.
Zanim na dobre zacznie si  zabawa weselna panna m oda w sposób zabawowy wykonuje obrz d kulania wianka. 

Zwracaj c si  kolejno do ojca, siostry, brata, cioci, wujka, kole anki, kolegi kula swój weselny wianek po stole, prosz c
o jego przyj cie:

Kula sia tu wiónek lawa dowy, kula ón sia po stole,
Kula ón sia matuly ce do nóg, kula ón sia po ónie.
Moja matko, moja mniy a matko, przyjm cie go do siebie.

o nie przyjmna, moja mniy a córko, bo u  mnie nic do ciebie30.
Na zako czenie zabawy panna m oda zwraca si  do m a:

o mój man u, o mój mniy y man u, przyjm e ty go do siebie.
o przyjmna go, moja mniy a óno, przyjmna wiónek ji  ciebie.

Po obrz dzie kulania wianka przychodzi czas na oczepiny: 
Ach mój wiónku lywa dowy, nie spaduj e z moji g owy,
bo jak spadniesz, nie zna da cia, banda mnia a k opot o cia.
Ach mój wiónku z suchy mnianty, niy bandó cia ch opcy gnietli,
oj niy gnietli, niy dusili, jano twój m odzieniec mniy y31.

Pan m ody podchodzi do panny m odej, zdejmuje wianek i jej podaje:
Oj, Marynko, niy p acz, niy p acz, wiónuszka nie a uj,
Niech ci Jónek zdymnie wiónek a ty go nóm daruj32.

Po tych s owach panna m oda rzuca wianek w gór . Panny api  wianek, który jest zapowiedzi  rych ego wesela tej, która 
go z apa a:

Za trzy niydziele, za trzy niydziele me wesele.
Na moje wesele sprosza go ci wiele33.

Teraz go cie weselni, z wyj tkiem m atek, opuszczaj  pann  m od  i przechodz  do drugiej izby. Do panny m odej pod-
chodzi babka, która rozplata jej warkocze, robi na rodku g owy steck  ( cie k ) – przedzia ek, splata w osy w jeden kicek 
– warkocz, który zwija w czub – kok, na znak przej cia panny m odej do spo eczno ci kobiet zam nych.

W osy moje, w osy, co ta porobjyli, niy bandzieta wiancy wióneczka nosiyli.
Jano ja was banda czepkam nakrywa a i me m ode lata rzewnie wspómnina a.

Po tych s owach pie ni babka dokonuje obrz du w o enia czepka, oznaki dojrza ej kobiety. M atki zebrane w izbie 
piewaj :

u e  ty nasza, Marynka, bo u  niy wiancy dziywczynka.
u e  nasza, oj nasza, u  czepek masz, u  czepek masz, ba dziesz od dzi  nosi  strój nasz.

Po oczepinach dru bowie i go cie weselni piewaj :
Ji wylaz a spod zalepy abka,  zrobjy a sia z m ody panny babka.
Wiónek zgubjy a, czepek wsadziy a, sukanka spad a, twarzyczka zblad a34.

Wesele obfitowa o w ró nego rodzaju ta ce zabawowe. Najbardziej znanym i do tej pory kultywowanym w podobnej 
formie jest taniec zwany wykupem, który odbywa si  dooko a babki. Panna m oda ta czy kolejno z rodzicami i z wszyst-
kimi weselnikami. Ka dy go , który przesta  ta czy  z pann  m od  rzuca babce talarówk  – talara na talerz. Ta cz -
cemu z pann  m od  wolno tylko raz okr y  babk . Za ka de kolejne okr enie p aci nast pnego talara:

Chto ta cowa  chce z naszó panió m odó,
Niech wykupsi sia albo jidzie do dóm35.
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Po weselu pan m ody wyprowadza on  z rodzinnego domu. 
By y to tzw. „przenosiny”. Panna m oda pakowa a ca y swój 
maj tek na wóz i ostatecznie wyje d a a z m em, aby u nie-
go zamieszka . Przed wyj ciem z domu egna a si  z miejscem, 
w którym sp dzi a swoje dzieci stwo i m odo :

Przepraszóm was lube ciany, ciebie psiecu polywany,
chtó  was bieli  ba dzie, kedy mnie niy ba dzie. (…)
Przepraszóm was wszytke progi, dzie chodziyli moje nogi,
chtó  tu chodzi  ba dzie, kedy mnie niy ba dzie.
Dziankuja ci ogródeczku, dziem chodziy a w tam wióneczku,
chtó  cia psiyli  ba dzie, kedy mnie niy ba dzie.
Dziankuja ci droga rutko, u ci cia nosi  ba dzie,
chtó  cia nosi  ba dzie, kedy mnie niy ba dzie. (…)36.

Pie  kociewska by a przyjació k ycia, towarzysz c
Kociewiakom we wszystkich zaj ciach. Wspomaga a w ci -
kich chwilach i pozwala a wyrazi  wszelkie uczucia i stany 
ducha. Franciszka Powalska, rodowita Kociewianka i zara-
zem skarbiec pie ni kociewskich, tak piewa a o pie ni:

Psiy  – przóndka nici z otych snów,
psiy  – cuda dzia a czarami s ów,
psiy  – wlewa w psiyrsi mnia o , moc,
psiy  – uko ysze w cian ka noc.

Na psiy  powstaje z mnieczam món ,
na psiy  precz psiyrzcha z sykam wón ,
na psiy  nóm mnilknie psiorun burz,
na psiy  przybywa janió  sró .

Z psiy nió dziyweczka jidzie w wat,
z psiy nió bez ycie jidzie dziad,
z psy nió na ustach wzianóm lub,
z psiy nió pod ziamnia puda w grób37.

Przypisy:
1 W. Kirstein, Pot ga mi o ci, (w:) Pie ni z Kociewia, Gda sk 1970, s. 105.
2 Daremne czary, tam e, s. 108.
3 Huzar i dama, tam e, s. 109.
4 Zaloty dziewcz cia i ch opaka, tam e, s. 110.
5 Marynka i Micha , tam e, s. 111.
6 T sknota mi osna, tam e, s. 121.
7 Tuzin kochanek, tam e, s. 122.
8 Wzgardzona mi o , tam e, s. 125.
9 Niewierna, tam e, s. 126.
10 Nadobna dzieweczka, tam e, s. 129.
11  Niewierna, tam e, s. 127
12 Niewierna, tam e, s. 126.
13 Gro ba odwetu, tam e, s. 124.
14 Wzgardzona mi o , tam e, s. 125.
15 Zrozpaczona, tam e, s. 131.
16 eni  zabraniali, tam e, s. 149.
17 Zakaz matki, tam e, s. 166.
18 Ukarana zarozumia o , tam e, s. 160.
19 Lepszy kawaler ni  wdowiec, tam e, s. 175.
20 Przegl d zalotników, tam e, s. 179.
21 Zapowied  weselna, tam e, s. 185.
22 Rady przed lubne, tam e, s. 187.
23 Powitanie go ci weselnych, tam e, s. 191.
24 M ody Pan przybywa do domu weselnego, tam e, s. 192.
25 Przed wyjazdem na lub, tam e, s. 192.
26 ale przed wyjazdem na lub, tam e, s. 193.
27 Po egnanie, tam e, s. 194.
28 Po egnanie, tam e, s. 194.
29 Marsz weselny, tam e, s. 197.
30 Kulanie wianka, tam e, s. 198.
31 Oczepiny, tam e, s. 202.
32 B. Sychta, Wesele kociewskie, Gdynia 1959, s. 97.
33 Tam e, s. 98.
34 W. Kirstein, Po oczepinach, (w:) Pie ni z Kociewia, s. 202.
35 B. Sychta, Wesele kociewskie, s. 95.
36 W. Kirstein, Po egnanie, (w:) Pie ni z Kociewia, s. 203.
37 Pot ga pie ni, tam e, s. 241.

Korekta: Janusz Stolc

KAZIMIERZ DENEK

Dba o  o genius 
loci Tczewa

Ziemio, ty najbli sza,
Jak przyjaciel r k  podasz.
Ziemio naszych ojców,
Ty  u miechem zawsze m oda.
Ziemio, ty  potrzebna,
Jak powietrze i jak woda

Roman Landowski

Wokresie gdy Polska przez prawie pó  wieku znajdo-
wa a si  w obcej sobie przestrzeni cywilizacyjnej 
sprawowanie w adzy opiera o si  na centralizmie. 

Spowodowa o to os abienie poczucia wi zi z w asnym rodo-
wiskiem i znajduj cym si  w nim dziedzictwem narodowym 
oraz rozdzielanie wspólnot lokalnych. Od odbudowy ich trzeba 
rozpocz  systemow  transformacj  Polski, dbaj c eby ka da 
z ma ych Ojczyzn1 otrzyma a swój w asny genius loci. Czyni
to konsekwentnie w adze miejskie i powiatowe Tczewa od 1989 
roku, w którym zrzucili my p aszcz Konrada, ciesz c si  s o -
cem wolno ci, demokracj  i gospodark  opart  na wiedzy.

Temu celowi s u y te  powsta a z inicjatywy pos a na Sejm 
RP z ziemi tczewskiej Jana Kulasa i by ego prezydenta miasta 
Tczewa Zenona Odyi cenna propozycja uczczenia 750-lecia 
nadwi la skiego grodu ksi cia Sambora wydaniem okolicz-
no ciowej ksi ki Tczew jest moj  Ma  Ojczyzn . W zamiarze 
jej pomys odawców ma ona odwo ywa  si  do zbiorowej m -
dro ci osób niegdy  i dzisiaj zwi zanych z Tczewem. Wyzwanie 
to ma pe ne uzasadnienie spo eczne, poznawcze, edukacyjne, 
kulturowe i utylitarne. Dlatego pos uguj c si  przes aniem 
Jana Kochanowskiego: 

Chciejmy wzi  przed si  my li godne siebie;
My li wa ne na ziemi, my li wa ne w niebie;
S u my poczciwej s awie, a jako kto mo e,
Niech ku po ytku dobra wspólnego pomo e.

Ma a Ojczyzna wyra a…

Jak rozumiem poj cie ma ej Ojczyzny? Ma wymiar prze-
strzenny, wspólnotowy i kulturowy. Pierwszy z nich 
obejmuje: dom, miejscowo  urodzenia, strony rodzinne, 

region, terytorium narodowe, kraj, Europ , ca y wiat, niebo. 
Jej granice terytorialne wi  si  z wchodzeniem jednostki we 
wspólnoty ludzkie takie, jak: rodzina i ród, s siedzi i przyjaciele, 
naród i ludzko  z bogactwem relacji osobowych: ojciec – matka 
– brat – siostra – s siad – ziomek – rodak – bli ni. Zwi zana jest 
tak e z kultur , jej instytucjami i wytworami w postaci j zyka, 
historii, folkloru, zwyczajami, obrz dami, sztuk . Jest ni  tak e
pa stwo, które dba o warunki ycia i rozwoju swych obywateli.

Ma a Ojczyzna wyra a sum  indywidualnych odczu ,
wspomnie , oczekiwa , planów i nadziei. To mo e by : matka 
pochylona w ogródku w powodzi kwiatów; ojciec klepi cy kos
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w nadci gaj cym ciep ym czerwcowym wieczorze; dom rodzin-
ny z kamieniem u w g a, z kwiatami w oknach, z pod og  umyt
przez mam ; modlitwa wieczorna; ufne bociany; ki umajone; 
krzy e i figury przydro ne; szko a; nauczyciele; prefekt; piecze-
nie ziemniaków w ognisku na pastwisku; kolor pszenicznych 
anów, rumianków i modraków; kapliczki na rozdro ach; ma e

cmentarze; piewne brz czenie pszczó ; znak krzy a, który to-
warzyszy  siewcy rzucaj cemu pierwsz  gar  zbo a na skiby 
ziemi, matce uk adaj cej dziecko do snu, gospodarzowi kroj -
cemu nowy bochenek chleba; ulica, na której up yn o dzie-
ci stwo i przy której kwit y malwy i ja miny; znajome pagórki 
wsi; owal jeziora; brzegi rzeki; góry domowe; miasto, w którym 
ucz szcza o si  do szko y; grodzisko z X-XIII w. w Gorz dzie-
ju; mi o  do muzyki Mieczys awa Kar owicza, Karola Szyma-
nowskiego, Fryderyka Szopena czy obrazów malowanych przez 
twórców, którzy umi owali to co swojskie, nasze; gotycki zamek 
w Gniewie; Krzemionki (rezerwat archeologiczny) w okolicach 
Ostrowca wi tokrzyskiego; Kamienna zmieniaj ca swój kieru-
nek na odcinku Skar ysko-Kamienna – W chock – Ostrowiec 

wi tokrzyski – mielów – Ba tów; d wi k hejna u z wie y
mariackiej; niedzielne bicie dzwonów; niepowtarzalna atmosfe-
ra Sukiennic wraz z sal  Ho du Pruskiego; gotycki ko ció  farny 
w Tczewie; skansen in ynierii ko ca XIX w. w postaci dwóch 
mostów na Wi le w Tczewie, plusk wi lanych fal w tym mie-
cie; krzy  na Giewoncie; jeziora augustowskie; pobrz kiwanie 

ostrzonych kos na polach i serdeczne pozdrowienia przy pracy 
Niech b dzie pochwalony Jezus Chrystus albo Panie Bo e do-
pomó ; tradycje zwi zane z Bo ym Narodzeniem i Wielkanoc ;
piew ptaków w zaro lach; nadlatuj ce bociany, symbolizuj ce 
ycie i gniazdo rodzinne; pontyfikat Jana Paw a II i jego my le-

nie o Polsce; powstanie i wielki ruch Solidarno ci.
Ma  Ojczyzn  dla mnie jest to wszystko, co od najwcze -

niejszych lat nosz  w sercu i co wyrasta z krzemienieckiego 
dziedzictwa, miejsca mego urodzenia, wychowania w rodzi-
nie. Zawsze inne i niepowtarzalne ruiny zamku spogl daj ce
z wysoko ci gór tam, gdzie po dolinach moja Ikwa p ynie, 
gdzie góry moje b kitniej  mrokiem2. czy si  ona tak e
z edukacj  w Tczewie i Poznaniu. Miejscowo ci te stapiaj
si  w jedno w kalejdoskopie moich snów i wspomnie .

Moje losy z lat wojny by y zwyk  proz  dzieci wzrasta-
j cych w okresie sowieckiej i niemieckiej okupacji. Wci  nie 
przemog em si  do odtworzenia okoliczno ci, w jakich zgin
mój ojciec, który wróci  z kampanii wrze niowej. Szcz liwy los 
zrz dzi , e z siostr  Wand  wraz z cioci  Wiktori uczak uda o
mi si  wróci  z drogi na Syberi . Wci  mam przed oczami sce-
n  ludobójstwa UPA na ludno ci polskiej zamieszkuj cej powiat 
krzemieniecki i brodzki, dokonywanego z premedytacj , z nie-
s ychanym i niespotykanym okrucie stwem. Widzia em jak po-
zbawiono moj  mam ycia przez spalenie. Czterokrotnie ociera-
em si  o mier  ... To, co widzia em, tego cz owiek nie powinien 
widzie  i nawet nie powinien wiedzie , tak jednym zdaniem, 
zaczerpni tym z Opowiada  ko ymskich War ama Sza amowa, 
okre li  mo na rzeczywisto  wspomnianego ludobójstwa.

W Tczewie

Szcz liwym dla mnie zbiegiem losu by o przybycie do 
Tczewa. Pami tam swój pierwszy przyjazd do Tczewa 
od strony Malborka, a zw aszcza moment, w którym 

poci g przeje d a  po wynios ym mo cie nad szerok  dolin .
W dole ujrza em p ow  Wis , domy nad jej wybrze em, pi trz ce 
si  wie yce wi ty , które wybija y si  nad s dziwy gród Sambo-
ra, niczym duch panuj cy nad zgie kiem mrowiska ulicznego.

W czasie sze cioletniego pobytu w grodzie Sambora, Wis a
sta a si  moj  rzek  domow . Kojarzy a mi si  z du  Ojczyzn ,
z w drówk  od gór po morze, od czasów dawnych do wspó czes-
no ci. Doszukiwa em si  w niej symbolu, wiadka zmiennych 
dziejów narodu i Tczewa, o wiele bardziej kr tych ni  ona sama 
od swych róde  w oko o 150 wykapach Baraniej Góry do uj cia 
w Ba tyku. Przychodzi em nad ni  cz sto. Obserwowa em j ,
kiedy ledwo ockn a si  ze snu, spowita jeszcze mg  porann .
Podziwia em j  w z otym blasku wschodz cego s o ca. Pogodne 
niebo z ksi ycem i gwiazdami przegl da o si  w cichej, b kit-
nej tafli u pionej Wis y. W ród uroczystej ciszy dolatywa y da-
lekie odg osy szczekania psów i rozmów rybaków. Uda o mi si
z nimi nawi za  bli sze kontakty. Opowiadali mi, jak dawniej po 
Wi le p ywa y szkuty, korabie, nawy, promeny, komi gi, galary, 
dubasy, y wy, byki, kozy i statki. Ch tnie ogl dam je podczas 
pobytu w Muzeum Wis y w Tczewie. 

W Tczewie trafi em do Domu Dziecka. By  on bardzo rodzin-
ny, dobrze zorganizowany. W zaj ciach dominowa y: nauka, sport, 
krajoznawstwo, turystyka, czytelnictwo. Istotne by o to, e W a-
dys aw J druch – wujcio i jego ona Jadwiga – ciocia3, traktowali 
nas na równi ze swoimi dzie mi, córk  i synem, Jadwig  i Jaku-
bem. Mimo, e mieli oni rodziców, nale eli do naszych grup wy-
chowawczych, pe nili dy ury. Wujcio i ciocia przypominali nam 
wychowankom o konieczno ci usamodzielnienia si , o potrzebie 
bycia kim  warto ciowym w spo ecze stwie. Uczono nas ceni
wiedz , walczy  z przeci tno ci , pomaga  s abszym, wzajemnie 
wspiera  si  w pokonywaniu trudno ci dnia codziennego.

Czym by  i jest dla mnie Dom Dziecka w Tczewie? Z pew-
no ci  nie tylko wspólnym fragmentem odnotowanym w biogra-
fii. By  przede wszystkim domem rodzinnym, przygotowuj cym 
do startu w doros e ycie. Zachowa em Go jako miejsce, które 
kszta towa o osobowo  swoich wychowanków m dro ci y-
cia. W tym kontek cie nie jest najwa niejsze, co wspominamy 
po latach. Wa ne jest, jakimi kszta towali nas Wychowawcy. Byli 
oni „sprawiedliwi”, jak z wiersza Anny Kamie skiej, którzy ...nie 
nosz  czapki ze wiat a, nie pozostawiaj  po sobie ladu. Jedynie 
lad wyryty w naszych sercach. Dzi  rysuje mi si  wielk  nie-

wyczerpaln  warto ci , czym , co si  szczególnie ceni i obdarza 
sentymentem, mi ym wspomnieniem i szacunkiem.

Ilekro  my l  o Domu Dziecka w Tczewie, zawsze staj  mi 
przed oczami Ciocia i Wujcio, wychowawcy, kole anki – zw asz-
cza Jadwiga J druch, Aleksandra Kap on, Barbara Sokó  i kole-
dzy – szczególnie Jakub J druch (przysz y doktor weterynarii), 
Andrzej J dykiewicz (doskona y matematyk), Mieczys aw Ko-
z owski (refleksyjny szachista) i Jan Sosnowski. Ostatni z nich 
imponowa  nam jako wzorowy sportowiec. By  mistrzem Polski 
w grze w ping-ponga na szczeblu szkó  handlowych podleg ych 
Ministerstwu Handlu Wewn trznego oraz doskonale gra  w pi k
no n  w tczewskiej „Spójni” (dzisiejsza „Wis a”). Przewodniczy
te  samorz dowi Domu Dziecka. Z A. J dykiewiczem, A. Ka-
p on, M. Koz owskim i J. Sosnowskim studiowa em w latach 
1953-1957 w Wy szej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu.

Dzi ki wycieczkom, organizowanym przez Wujcia i Cioci
dla wychowanków Domu Dziecka w Tczewie, po raz pierwszy 
znalaz em si  w Zakopanem, Dolinie Ko cieliskiej i na Kaspro-
wym Wierchu. Ten pierwszy pobyt w Tatrach zwi za  mnie na 
zawsze z tymi górami. Corocznie jestem w Tatrach. Od siedem-
nastu lat organizuj  Tatrza skie Sympozja Naukowe Edukacja 
jutra w Zakopanem. 

Mile wspominam zaj cia terenowe z krajoznawstwa i tury-
styki po czone z grami i zabawami, które z woli Wujcia i Cioci
prowadzi em w wymiarze trzech godzin tygodniowo dla wycho-
wanków Domu Dziecka w Tczewie w okresie mego startu na-
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uczycielskiego w Technikum Ekonomicznym w Tczewie, w roku 
szkolnym 1957-1958. Niektóre z wyniesionych st d do wiadcze
wykorzysta em w swej wieloletniej dzia alno ci w szkolnym ru-
chu krajoznawczo-turystycznym, PTSM i PTTK4.

Z Tczewem wi e si  moja edukacja w Liceum Administra-
cyjno-Handlowym i Technikum Handlowym (1949-1953). Spot-
ka em si  w nich z profesorami o g bokiej, yczliwej m dro ci, 
dobroci, sile charakteru i wyrozumia o ci. Dzi ki temu mog em 
podnosi  si  po wielu yciowych dramatach, jakich memu po-
koleniu nie szcz dzi y lata wojny i siermi nego powojennego 
bytowania.

Nasz  wychowawczyni  klasy, nauczycielk  biologii 
i geografii by a mgr Olimpia Swianiewiczowa ( ona znanego 
profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, je ca ofi-
cerów Wojska Polskiego w Kozielsku, wiezionego do Katynia, 
któremu dane by o unikn mierci5, autora kilku wyda  ksi ki 
W cieniu Katynia). Ogromnie jestem rad, e pami  o Stani-
s awie i Olimpii Swianiewiczach jest w spo eczno ci Tcze-
wa wci ywa. Wyrazem tego by a sesja popularnonaukowa 
W cieniu Katynia, zorganizowana przez Zespó  Szkó  Ekono-
micznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie (10 listopada 
2010 r.)6 z du ym zaanga owaniem m odzie y, grona profesor-
skiego tej Szko y z jej dyrektorem mgr Jerzym Cisewskim na 
czele. Blask jej m dro ci i sprawiedliwo ci roztacza  si  daleko 
poza mury szkolne. Spojrzenie dodawa o otuchy, uspokaja o, 
umacnia o przekonanie, e zmierzamy we w a ciwym kierun-
ku. By a dla nas przewodnikiem po wiecie wiedzy i warto ci. 
Nale a a do tych profesorów, których tre ci kszta cenia, idee 
by y przez nas akceptowane. Mia a du y autorytet, zdolno ci 
do takiego przedstawiania racji, e zdobywa y one nasz  pe n
aprobat . Przez ca y ten czas opiekowa a si  Ko em Krajoznaw-
czym M odzie y Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego. Dobry los zwi za  mnie z tym Ko em w 1949 r. W latach 
1950-1953 by em jego przewodnicz cym. W dzia alno ci Ko a
stosowali my ró ne formy i metody pracy. Najwi kszym uzna-
niem cieszy y si  wycieczki, apele i wieczornice krajoznawcze 
(po wiecone historii Tczewa, Kociewia, Kaszubom i Powi-
la), gromadzenie materia ów krajoznawczych (dotycz cych

zw aszcza regionalizmu kaszubskiego), prenumerata i czytel-
nictwo miesi cznika Orli Lot (poprzednika Poznaj Swój Kraj), 
redagowanie w asnej gazetki pt. Z grodu Sambora, biwaki, gry 
i zwiady krajoznawcze w okolicach Tczewa, Starogardu, na 
Pojezierzu Kaszubskim, u awach i Powi lu. Dzia alno  Ko a
cieszy a si  du ym uznaniem spo eczno ci Tczewa, PTTK 
i w adz szkolnych. Jako opiekunka za prac  krajoznawczo-tu-
rystyczn  w ród m odzie y otrzyma a Z ot  Odznak  PTTK. 
Wr czono j  z okazji przypadaj cego w 1956 r. pó wiecza po-
wstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Mgr O. Swianiewiczowa by a pedagogiem wielkiego umy-
s u i serca, gor c  patriotk , wiern  tradycji filarecko-filoma-
ckiej. Na lekcjach i w dzia alno ci krajoznawczo-turystycznej 
stwarza a swym podopiecznym warunki do wielostronnego roz-
woju osobowo ci i samodzielnych poszukiwa . Akceptowa a
zasad  jedno ci w ró norodno ci dzia ania, wpaja a szacunek do 
odr bno ci i innego ni  obowi zuj cy punkt widzenia. Uczy a
tolerancji. Du  wag  przywi zywa a do budowania w ród ucz-
niów ufno ci, wiary w ludzi, rozwijania uczu  przyja ni i sym-
patii, poczucia odpowiedzialno ci, szukania w asnej to samo ci. 
Fascynowa a nas swoj  osobowo ci . Mia a niezwyk  zdolno
rozumienia i wczuwania si  w po o enie ucznia. Nastawia a nas 
na to, aby my byli zorientowani nie tyle na mie  co lecz przede 
wszystkim by  kim . Na lekcjach do dyspozycji wychowawcy, 
geografii i zaj ciach krajoznawczo-turystycznych otwiera a na-

sze oczy i dusze na pi kno Polski i urod  jej oblicza. Cieszy a si
w ród uczniów, ich rodziców i nauczycieli ogromnym autoryte-
tem i zaufaniem. Zdoby a je w asn , bezkompromisow  posta-
w , mówieniem zawsze prawdy, poszanowaniem osobowo ci 
m odzie y, okazywaniem jej serca i stawianiem wymaga . M o-
dzie  szanuje nauczycieli, którzy du o od niej wymagaj , wiele 
oczekuj . Mimo problemów, k opotów, których przysparza a Jej 
tamta rzeczywisto  wita a nas zawsze pogodn , roze mian ,
yczliw  twarz . By a kobiet  wiary i arliwej modlitwy. Obec-

no  Stwórcy spostrzega a przede wszystkim w dzie ach natury. 
Lubi a ruch, zmienno , dzia anie. Uwielbia a sytuacje wyzwa-
laj ce emocje, potrzebowa a ich jak powietrza. Budzi a podziw 
i ch  na ladowania. Dzi ki niej krajoznawstwo i turystyka sta y
si  dla mnie przygod  intelektualn  i filozofi ycia. Traktuj  je 
równocze nie jako sta e d enie do poszukiwania w yciu tego, 
co jest pi kne, dobre i prawdziwe.

My l o mgr O. Swianiewiczowej w mojej pami ci jest 
trwa a, a nawet ro nie w miar  up ywu czasu, mieni si  wszyst-
kimi barwami, jak szlaki prowadzonych przez Ni  wycieczek 
pod wietlone promieniami na przemian jesiennego i wiosen-
nego s o ca7.

J zyka polskiego uczy  nas prof. Dionizy Szutowicz, by y
asystent literatury porównawczej u prof. Jana Kasprowicza 
w Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Mia  on 
zwyczaj przytaczania z pami ci licznych aforyzmów, z otych 
my li i cytatów z literatury pi knej. Czyni  tak nie dla erudy-
cyjnego popisu, lecz z potrzeby ducha, z mi o ci do pi knej
prozy i poezji. Wra liwy na s owo, jego urod  i g bi  tre ci, 
artystyczn  niepowtarzalno , uczy  nas sztuki zwi z ego, 
trafnego wyra ania my li. Dba , aby ka dy z nas w j zyku
móg  przejrze  i znale swych my li i swych uczu  kwiaty.

Prof. D. Szutowicz darzy  mnie du ym zaufaniem. Wy-
razem tego by o powierzenie mi redagowania ywej gazetki 
szkolnej z okazji Dni O wiaty, Ksi ki i Prasy, prowadzenia 
przez radiow ze  szkolny audycji dla wszystkich klas matu-
ralnych. Dotyczy y one charakterystyki romantyzmu i M odej 
Polski. Mia y one pomóc w przygotowaniu si  do egzaminów 
dojrza o ci. Z inicjatywy Profesora zosta em korespondentem 
Dziennika Ba tyckiego i G osu Wybrze a.

Du  wag , zw aszcza w aktywno ci bibliotecznej, przy-
wi zywa  do tego, aby jego podopieczni umieli obcowa  w ci-
szy. Dowodzi , e ona buduje ad, stwarza klimat do refleksji, 
staje si  natchnieniem do kreatywno ci, rodzi metafizyczne py-
tania i cz sto daje odpowiedzi na nasze wahania i rozterki8.

Bezpo rednio po studiach podj em prac  w charakterze 
nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w Technikum Eko-
nomicznym w Tczewie. W szkole panowa a atmosfera auten-
tycznej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przy wieca a jej 
pami  o wczoraj, aktywno  na dzi  i troska o jutro. Nauczy-
ciele dok adali stara , eby przekazywa  swym uczniom nie 
tylko skarby umys u, lecz tak e i serca. Spotyka o si  tu próby 
i przyczynki do poczyna  o charakterze twórczym, autorskim 
i uspo ecznionym. Technikum Ekonomiczne w Tczewie ode-
gra o w moim yciu rol  dobrego pedagoga i przyjaciela9.

Min o wiele lat

Od tego czasu min o wiele lat. Wype ni a je w mojej 
biografii wytrwa a, systematyczna praca dydaktycz-
no-wychowawcza i naukowo-badawcza uwie czona 

uzyskaniem stopni naukowych doktora (1965), doktora habilito-
wanego (1972), oraz tytu ów naukowych profesora nadzwyczaj-
nego (1980) i zwyczajnego (1989) nauk humanistycznych.

MA A OJCZYZNA
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W latach 1975-2003 kierowa em Zak adem Dydaktyki 
Ogólnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Po przej ciu na emerytur  pracuj  w Wy szej Szkole Peda-
gogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i w niepe -
nym wymiarze godzin w Almae Matris Posnaniensis.

Zainteresowaniami swoimi obejmuj  szerokie spektrum te-
matów z zakresu dydaktyki (ogólnej, szko y wy szej i zawodo-
wej) w tym zw aszcza: przemian edukacji szkolnej i uniwersytetu 
w Polsce i krajach Unii Europejskiej w kontek cie spo ecze stwa 
wiedzy; aksjologii i teleologii w edukacji i naukach o niej; j zy-
ka komunikacji uczestników procesu kszta cenia; docymologii; 
ontodydaktyki; czasu wolnego; nauczania blokowego, progra-
mowanego, wielostronnego i zintegrowanego; zaj  pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych; ma ej i du ej Ojczyzny; pedeutologii; 
ekonomiki i technologii kszta cenia; krajoznawstwa i turystyki 
w ród m odzie y szkolnej i studentów; regionalizmu. Posiadam 
1435 publikacji z czego na autorskie pozycje zwarte, zbiorowe 
prace zwarte, redakcj  prac zwartych i autorstwo zawartych 
w nich opracowa  w asnych, studia, artyku y, recenzje i inne 
opracowania przypada odpowiednio: 35, 15, 46, 173, 747, 166, 
253 pozycji. Jestem wieloletnim animatorem krajoznawstwa i tu-
rystyki w szkole, PTTK i PTSM oraz inicjatorem, organizatorem 
i przewodnicz cym Komitetu Naukowego Tatrza skich Semi-
nariów Naukowych Edukacja jutra. W 2010 r. odby a si  XVI 
ich edycja. Plon tych seminariów wype ni y XXIIII obszerne 
tomy. Od 1978 r. przewodnicz  Radzie Programowej miesi cz-
nika krajoznawczo-turystycznego Poznaj Swój Kraj.

Pod moim kierunkiem 24 osoby obroni y dysertacje dok-
torskie, a ponad 400 studentów uzyska o tytu  magistra peda-
gogiki. Opiniowa em osi gni cia naukowe 44 samodzielnych 
pracowników naukowo-dydaktycznych ubiegaj cych si  o ty-
tu  lub stanowisko profesora. Bra em udzia  w charakterze re-
cenzenta w 35 przewodach habilitacyjnych i 83 doktorskich. 
Opracowa em 138 recenzji wydawniczych.

Od 1981 r. wybiera si  mnie na cz onka Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN. Jestem honorowym cz onkiem PTTK 
i PTSM. Odznaczono mnie m.in.: Krzy em Kawalerskim 
i Oficerskim Orderu Polonia Restituta; odznakami Zas u ony 
Dzia acz Kultury i Zas u ony Dzia acz Turystyki, z otymi ho-
norowymi odznakami PTSM, PTTK i ZNP; honorow  „Odzna-
k  Miasta Poznania” i odznak  „Za zas ugi dla województwa 
wielkopolskiego”; medalami: Komisji Edukacji Narodowej, 
Rady Post pu Pedagogicznego w Poznaniu, Akademii Bydgo-
skiej im. Kazimierza Wielkiego, Akademii Obrony Narodowej 
w Warszawie. Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie; Uniwersytetu Szczeci skiego, meda-
lami: Tadeusza Czackiego, Stanis awa Paw owskiego. Jestem 
doktorem honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wroc awiu oraz Instytutu Regionalnej Administracji i Eko-
nomiki w Kirowogradzie (Ukraina).

Rada Programowa Sekcji Wydawniczej Kociewskiego Kan-
tora Edytorskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skultera 
w Tczewie przyzna a mi Pier cie  Mechtyldy, wyró nienie Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego w kategorii wyró niaj cej 
si  publicystyki za interesuj ce publikacje z zakresu edukacji, 
krajoznawstwa i regionalizmu w roku 2008.

Lekcja, która si  nigdy nie ko czy

Wspó czesny Tczew prezentuje si  jako miasto atrak-
cyjne (dla inwestorów, mieszka ców i turystów), 
najbardziej socjalne, rodzinne, bezpieczne, zadba-

ne, go cinne, nowoczesne. Jest stale obecne w moim sercu i pa-

mi ci. Jest to miasto, które urzeka, przyci ga i fascynuje. Jego 
atmosfery nie sposób wyrazi . Trzeba tam by , by j  ch on .

Chocia  z up ywem lat coraz wi ksza staje si  ró nica mi dzy 
zastan  rzeczywisto ci  a obrazem zachowanym w pami ci, to jed-
nak podró  do miejscowo ci, gdzie sp dzi o si  m odo , ma swój 
niepowtarzalny klimat. Pami  podsuwa zwi zane z Tczewem, 
twarze, których ju  dawno nie ma, a których obecno  niemal 
fizycznie odczuwam. Zastanawiam si  jednak, czy rzeczywi cie 
czuj  zapach Tczewa? Mo e jest to tylko echo mojej m odo ci? 
I p ynie nad moim niebem i latami jak nadob oczny okr t?

Dla wzmocnienia wi zi z moj  ma  Ojczyzn  systema-
tycznie pog biam sw  wiedz  o niej. Ucz  si  o Tczewie. Jest 
to lekcja, która nigdy si  nie sko czy. U atwia mi j  cz on-
kostwo w Towarzystwie Mi o ników Ziemi Tczewskiej, sta e
czytelnictwo Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Pano-
ramy Miasta oraz ksi ek po wi conych Tczewowi i Kocie-
wiu, kontakty z dyrekcj  i nauczycielami Tczewskiego Zespo-
u Szkó  Ekonomicznych im. ks. Janusza S. Pasierba, Domem 

Dziecka w Tczewie oraz w adzami samorz dowymi tego nad-
wi la skiego Grodu Sambora, pos ami ziemi tczewskiej na 
Sejm RP (Janem Kulasem i Kazimierzem Smoli skim), udzia
w Kongresach Kociewskich i uroczystych Dniach Tczewa.

Przywi zanie i mi o  oraz ho d pi knu ziemi tczewskiej, 
Kociewia, Kaszub i Powi la pozwol  sobie wyrazi  s owami 
Elizy Orzeszkowej: Kocham ci  w woniach tej ziemi i w pie-
wach twych ptaków, w szele cie k osów, w szumie lasów, dzwo-
nieniu wód, w mg ach nad kami. Kocham ci  w kwiatach 
twych polnych, zio ach dzikich, kamieniach przydro nych... Ko-
cham ci  w ludzkich zach, my lach, czynach, nadziejach, snach 
z otych i kamiennych dolach i przygasaniach twej chwa y, 
w twych piewach i bohaterskich duchach10.

Walory krajoznawczo-turystyczne tych regionów najlepiej 
mo na dostrzec podczas pieszych i rowerowych w drówek
szlakami turystycznymi. Umo liwiaj  one poznanie grodzisk, 
zamków, ko cio ów, pa aców, rezerwatów przyrody i obsza-
rów chronionego krajobrazu oraz reliktów kultury i sztuki 
ludowej, wyra aj cych si  w drewnianej zabudowie wsi, ma-
larstwie, rze bie, hafciarstwie, plecionkarstwie, garncarstwie, 
kowalstwie, wikliniarstwie i architekturze.

W drówki te najcz ciej odbywam z m odzie  szkoln
i studentami11. Podczas ich trwania uczestnicy wspó dzia aj
ze sob , wzajemnie si  inspiruj  i pobudzaj  do podnosze-
nia sprawno ci fizycznej i intelektualnej. Wa ne jest równie
wspólne do wiadczanie rado ci, przyjemno ci i zadowolenia. 
W drówki te s  przejawem pasji krajoznawczo-turystycznej jej 
uczestników oraz ich dyspozycji i gotowo ci do odkrywania 
t umionych pok adów energii, swoich potrzeb, mo liwo ci,
ch ci prze ywania rado ci i wspó dzia ania.

O zdobywanej na tych w drówkach wiedzy o tych zak tkach 
mo na powiedzie , e nie jest sformalizowana, zachowawcza, 
pami ciowa i mechaniczna, lecz bezpo rednia, naturalna, ra-
dosna, zintegrowana, oparta na dzia aniu, twórczym my leniu 
i przezywaniu. Jej gromadzenie odbywa si  w mi ej atmosfe-
rze panuj cej w ród uczestników, co czyni nauk  spontaniczn ,
przyjemn , yw , samodzieln , interesuj c , atwiejsz  i wcale 
nie mniej efektywn  od nauki szkolnej i uniwersyteckiej.

Najwi kszy zaszczyt

Najwi kszym dla mnie zaszczytem i dum  jest to, e w a-
dze samorz dowe nadwi la skiego Grodu Sambora 
nada y mi godno Znamienitego Tczewianina (1997) 

i Honorowego Obywatela Miasta Tczewa12 (1998) za niezwyk
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twórczo  i wybitne osi gni cia naukowo-dydaktyczne, tury-
styczno-krajoznawcze oraz promowanie miasta Tczewa w kraju 
i za granic 13. Staram si  to czyni  w swoich ksi kach, studiach, 
artyku ach i recenzjach, pracy dydaktyczno-wychowawczej 
w ród studentów oraz aktywno ci krajoznawczo-turystycznej na 
Kongresach Krajoznawstwa Polski, PTTK i PTSM14.

Przyjmuj c w dniu 19 czerwca 1998 roku godno Honoro-
wego Obywatela Miasta Tczewa powiedzia em:

Z g bokim wzruszeniem i estym  staj  przed spo eczno ci
Tczewa z jej w adzami: Rad  Miejsk  z przewodnicz cym panem 
Miros awem Ostrowskim i prezydentem miasta panem Zenonem 
Ody  na czele.

Pierwsza moja my l, pierwsze uczucie, pierwszy poryw, to wy-
razi  szczer , g bok  wdzi czno  za zaufanie, przyja  i dostrze-
enie tego, który wyszed  z Tczewa, swojej ma ej Ojczyzny i pow -

drowa  w poszukiwaniu swego miejsca i drogi ycia w Polsce.
Z wdzi czno ci  wspominam tczewski okres swojej biogra-

fii. Tutaj wiele dokona o si  w moim yciu. Uzyska em matur
i bardzo dobre podstawy do studiów a po ich odbyciu w czasie 
pracy nauczycielskiej w Technikum Ekonomicznym motywacj
do pog bienia teorii i praktyki pedagogicznej.

Zale no  t  trafnie uj  Cyprian Kamil Norwid w dwu-
wierszu:

Lecz aby mierzy  drog  przysz ,
Trzeba nam pozna  sk d si  wysz o.

Z Tczewa wynios em zaciekawienie, zainteresowanie i za-
mi owanie do edukacyjnego krajoznawstwa i turystyki. Traktuj
je jako sposób zaspokojenia ciekawo ci kraju i Europy, widzenia 
siebie i innych. Uprawianie krajoznawstwa i turystyki jest dla 
mnie uczestnictwem w kulturze, ruchu umys owym nie daj cym 
si  dzieli  na przedmioty szkolne ani dyscypliny naukowe. Obie 
sfery aktywno ci u atwiaj  mi formowanie osobowo ci m odzie y
i studentów we wspólnocie z przestrzeni , zieleni , b kitem i dal .
Z czasem coraz wi cej one mówi . W formie wycieczek, zaj
terenowych i w drówek przybli am m odzie y i studentom ma e
Ojczyzny (Tczew tak e). Dzi ki nim m odzie  szkolna i studencka 
lepiej rozumie sens zawarty w s owie Polska, swej du ej Ojczyzny. 
Ten styl edukacji m odego pokolenia nawi zuje do przes ania ho-
norowego obywatela miasta Tczewa – p. ksi dza prof. dra hab. Ja-
nusza St. Pasierba, w którym podkre la si , e ma e ojczyzny ucz
y  w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczy nie ludzi.

W Grodzie Sambora spotka em wielu yczliwych, m drych 
i szlachetnych ludzi, którzy pomogli mi sta  si  tym kim jestem. 
Najwi cej zawdzi czam moim Nauczycielom z Technikum 
Handlowego oraz Cioci i Wujciowi z Domu Dziecka oraz wielu 
Mieszka com Tczewa.

Tczew stanowi wci  dla mnie Ojczyzn  najbli sz . Jest mia-
stem, do którego przywodzi mnie potrzeba serca.

Dzi kuj  z ca ego serca Radzie Miejskiej, Zarz dowi 
Miasta Tczewa za wyró nienie mnie najwy sz  godno ci
tego Miasta. Dzi kuj  Komisji Promocji Miasta i Klubowi 
Ludowo-Regionalnemu Rady Miejskiej z ich przewodnicz -
cymi w osobach Panów Józefa M. Zió kowskiego i Kazimie-
rza Ickiewicza oraz dyrektor Zespo u Szkó  Ekonomicznych 
w Tczewie Pani mgr Eleonorze Lewandowskiej, którzy wy-
st pili do Rady Miejskiej o nadanie pisz cemu te s owa tytu u
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. To zobowi zuje.

Wyraz dzi kuj  to pono  najtrudniejsze do wymówienia s o-
wo w naszym j zyku. Mnie wychodzi lekko i rado nie, bo p ynie 
nie z ust lecz z g bi serca. Jestem bardzo zaszczycony ponow-
nym przyj ciem do tczewskiego domu. Jestem szcz liwy.

Warto w tym miejscu przypomnie  s owa Rabindranatha Tago-
re – R. Thakura (1861-1941), poety, prozaika, filozofa, my liciela 

Przypisy:
1 K. Denek, U róde  dziedzictwa narodowego, „Ziemia” 2006; K. Ickie-

wicz, Refleksje o Ojczy nie, Tczew 2005.
2  J. S owacki, Je eli kiedy w tej mojej krainie, (w:) Liryki i wiersze, Dzie-

a, t. 1, Wroc aw 1952.
3  J.M. Ziókowski,Jak ziarnka piasku, (w:) Drogi do sukcesu, Tczew 1997, s. 33-46.
4  K. Denek, Start w doros e ycie, (w:) Nasz wspólny dom, red. R. Lewan-

dowski, Tczew 1998, s. 17-28.
5  A. Goszczy ska-Górska, wiadek, „Przekrój”1994, nr 33, s. 10-11. 
6  K. Denek, Jedyny taki wiadek i jedyna taka nauczycielka, „Gazeta 

Tczewska” 2010, nr 46, s. 2; J. Knopik, Tczewski lad zwi zany z Ka-
tyniem, „Kociewski Magazyn Regionalny” 2010, nr 3, s. 32-33.

7  K. Denek, Moja nauczycielka kraju ojczystego, „Poznaj Swój Kraj” 
1991, nr 6, s. 30-32; K. Denek, Jedyny taki wiadek i jedyna taka 
nauczycielka, „Gazeta Tczewska” 2010, nr 46, s. 2.

8  K. Denek, Wspólny fragment biografii, (w:) Wspólny fragment biografii,
red. Z. Czy , Tczew 1995, s. 127-132; K. Denek, Walory turystyczne Ko-
ciewia szans  rozwoju w Europie regionów, (w:) III Kongres Kociewski, 
Tczew 2005, s. 45-50; J. Gnitecki, Profesor Kazimierz Denek jako poszu-
kuj cy teoretyk i transformacyjny praktyk edukacji, (w:) Ewaluacja i inno-
wacje w edukacji nauczycieli, red. J. Grzesiak, Kalisz 2007, t. 1, s. 15-25.

9  K. Denek, Wspólny fragment biografii, red. Z. Czy , Tczew 1995, 
s. 9-1, 127-132, 225-226.

10 E. Orzeszkowa, Ad astra, Warszawa 1904, s. 12.
11  K. Denek, Na turystycznych szlakach Polski, Toru  1996; K. Denek, 

W kr gu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Pozna  2000.
12  J.M. Zió kowski, Drogi do sukcesu, Tczew 1997.
13  J. Skrzypczak, Nulla dies sine linea, „Neodidagmata” 2003, t. 25-26, s. 12; 

Z ota ksi ga samorz du Tczewa 1990-2005, koncepcja i red. G. Pierzmow-
ska, wspó pr. Z. Gabryszak, K. Ickiewicz, J. Kulas, Tczew 2005, s. 92.

14  M. Chudy, G. Pawlak, Biografia wype niona tre ci , „Znad Warty” 
2006, Pozna , nr 32, s. 24-43.

15  K. Denek, B. Dymara, W. Konarzewska, Dziecko w wiecie wielkiej 
i ma ej Ojczyzny, Kraków 2009.

16  M. Kleiber, Spo ecze stwo wiedzy, „Plus Minus” (dodatek „Rzeczypo-
spolitej” 2008, nr 138).

indyjskiego, tworz cego w j zyku bengalskim, a tak e kompozytora 
i malarza, uhonorowanego w 1913 roku literack  Nagrod  Nobla:

Spa em i ni em, e ycie jest rado ci .
Obudzi em si , i zobaczy em, e ycie jest s u b .
Zacz em s u y  i zobaczy em, e s u ba jest szcz ciem.

Pragn  jeszcze lepiej s u y  Miastu, które ofiarowa o mi 
godno  Jego Obywatela.

W tak wielkiej dla mnie chwili, zwracam si  my l  i sercem 
do moich tczewskich nauczycieli, tych sprzed pó  wieku i obec-
nych: Kole anek i Kolegów z awki szkolnej, do tych Miesz-
ka ców nadwi la skiego Grodu Sambora, którzy oddali i od-
daj  swemu miastu najlepsz , najcenniejsz  cz ycia. Jestem 
w ród Nich, jestem w ród Was. Prag eby dzisiejsza pi kna uro-
czysto  by a równie  ni  dla Was. Jeste cie jej wspó twórcami. 
Jest ona Wasz  zas ug .

Dar

Wmotcie tego tekstu pióra p. Romana Landowskie-
go z jego Kantaty Tczewskiej autor, mój m odszy 
kolega z Technikum Handlowego w Tczewie wy-

ra a przywi zanie do naszej wspólnej, tczewskiej ma ej Ojczy-
zny, jej pi kna krajobrazu jako jednego z podstawowych zada
edukacji, kultury, krajoznawstwa i turystyki. Przywi zanie to ma 
wiele aspektów. Mo na o nim powiedzie  jak o mi o ci, e nie 
jedno ma imi 15. Tak jak ona jest bezinteresownym darem, który 
wyzwala empati , altruizm, ch  s u by i bycia sob . Cz owiek, 
który yje w niej, rozwija si , poznaje swoj  niepowtarzalno .
Dzi ki temu nabywa zdolno  do akceptacji odmienno ci innych. 
Zyskuje odpowiedzialno  za kszta towanie siebie i w a ciwe re-
lacje z otoczeniem. Trzeba si  jej uczy . Wymaga to wra liwo ci, 
uwagi, czujno ci, spostrzegawczo ci, cierpliwo ci, ufno ci, wol-
no ci od uprzedze  i zaniechania. Podj cie tego trudu jest warte 
zachodu i niezb dne w cywilizacji wiedzy16. Ten dar wynios em 
z ma ej Ojczyzny, której na imi  Tczew. Piel gnujmy go!
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Stanis aw Kosko urodzi  si  13 listopada 1898 roku w Woj-
ciechowicach, w powiecie ostro ckim. By  synem Fran-
ciszka i Heleny, z domu Zimi skiej. W latach 1905-1915 

ucz szcza  do rosyjskiego gimnazjum rz dowego w Pu tusku. 
Ju  w gimnazjum bra  udzia  w dzia alno ci kó ek i stowarzysze
polskich. W szkolnym ruchu samokszta ceniowym prowadzi  bi-
blioteczk  wydawnictw zabronionych przez cenzur . Organizowa
w Pu tusku pierwsze tajne dru yny skautowskie.

W 1915 roku wraz z ewakuacj  armii rosyjskiej na wschód, 
uczniowie gimnazjum zostali przeniesieni na Ukrain . Stani-
s aw Kosko kontynuowa  nauk  w Czernichowicach, a nast p-
nie w Kijowie. Wskutek dzia a  wojennych i rewolucyjnych 
nauka w szkole by a cz sto przerywana. W 1919 roku Kosko 
zda  matur  w Kijowie. Zaanga owany by  wówczas w dzia al-
no  niepodleg o ciow  i harcersk . Jako doskona y instruktor 
pozostawa  w przyjaznych stosunkach z m odzie . Nale a  do 
aktywnych cz onków Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). 
Od wrze nia 1919 do czerwca 1920 studiowa  w Instytucie Po-
litechnicznym w Kijowie. 

Wraz z odwrotem wojsk polskich z Kijowa, latem 1920 
roku do kraju ojczystego powróci  i Stanis aw Kosko. Zg osi
si  do Marynarki Wojennej organizuj cej si  w Toruniu. Po 
krótkim pobycie w „mie cie Kopernika” zosta  zatrudniony 
w Departamencie do Spraw Morskich Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Po zorganizowaniu Szko y Morskiej w Tczewie 
z o y  podanie o przyj cie na Wydzia  Nawigacyjny. Podczas 
nauki w szkole udziela  si  w yciu sportowym, pe ni c funk-
cj  instruktora sportowego. 

W 1923 roku S. Kosko wraz z pierwszym pokoleniem 
uko czy  z wynikiem celuj cym Szko  Morsk  w Tczewie! 
Otrzyma  wtedy (7.02.1923 r.) dyplom oficera nawigacyj-
nego Polskiej Marynarki Handlowej. Jeszcze w 1923 roku 
wzi  udzia  w s ynnej podró y „Lwowa” do Brazylii. Wte-
dy to po raz pierwszy polski statek pokona  ocean, oczywi-
cie Ocean Atlantycki. Podczas tego rejsu, jak pisze Karol 

Borchardt w ksi ce „Znaczy Kapitan”, otrzyma  od wspó -
towarzyszy przydomek „Ojciec”. W adze szko y doceni y
talent i pracowito  Koski. Zosta  z miejsca zatrudniony 
jako oficer nawigacyjny na aglowcu szkolnym „Lwów”. 
Da  si  tutaj wkrótce pozna  jako doskona y nauczyciel oraz 
wychowawca m odych kolegów. W ród m odzie y zyska
wielk  popularno  i uznanie. 

JAN KULAS

Stanis aw Kosko – absolwent 
i dyrektor Szko y Morskiej

Niezwyk e pocz tki kariery

W1926 roku Stanis aw Kosko zosta  przeniesiony, 
jako kapitan eglugi ma ej, na stanowisko referen-
ta do Wydzia u eglugowego Departamentu Mor-

skiego Ministerstwa Przemys u i Handlu. Wkrótce zosta  radc
w tym wydziale. Jak wiadomo, po maju 1926 roku ministrem 
zosta  tutaj Eugeniusz Kwiatkowski. Wokó  niego w a nie gro-
madzi y si  kadry nowoczesnej „Polski morskiej”.

Kosko, pracuj c w ministerstwie, studiowa  w latach 
1927-1929 w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. Prawie 
wszystkie swoje ówczesne urlopy sp dza  w rejsach morskich 
na polskich statkach. 

Wzi  równie  udzia  w historycznym rejsie dooko a wiata 
(1934-1935) na aglowcu szkolnym „Dar Pomorza”. Pe ni  tutaj 
funkcj  IV oficera wachtowego. Rejs dooko a wiata zbieg  si
z 15-leciem powrotu Polski nad Ba tyk. Kalendarium rejsu statku 
szkolnego „Dar Pomorza” dooko a wiata obejmuje okres od 16 
wrze nia 1934 do 3 wrze nia 1935 roku, a wi c prawie rok. Rejs 
zosta  przygotowany z najwy sz  staranno ci  i to przy szczup-
ych rodkach finansowych. aglowiec poddano gruntownej 

inspekcji renomowanej firmy Lloyda. W podro y morskiej 
„Daru Pomorza” dooko a wiata wzi o udzia  107 osób, w tym 
58 kandydatów do Szko y Morskiej, 11 uczniów z do wiadcze-
niem eglarskim, 3 praktykantów, 4 instruktorów, 20 cz onków 
za ogi i s u by zawodowej oraz 10 oficerów. Z bardziej znanych 
i do wiadczonych oficerów warto wymieni  Tadeusza Meiss-
nera (pierwszy oficer) oraz Stefana Gorazdowskiego, Konstan-
tego Kowalskiego, Stanis awa Rowi skiego i oczywi cie kpt. 
Stanis awa Kosk . Dodajmy, e po uko czeniu rejsu zosta  on 
jeszcze w 1935 roku mianowany kapitanem eglugi wielkiej. 
Jednak e trzon si y fizycznej w rejsie dooko a wiata stanowili 
kandydaci, maj cy zaledwie miesi czn  praktyk . Naturalnie 
dowództwo spoczywa o w r kach niezwykle do wiadczonego 
i wybitnie uzdolnionego kapitana eglugi wielkiej Konstantego 
Matyjewicza-Maciejewicza, d ugoletniego komendanta „Lwo-
wa” i „Daru Pomorza”. W ci gu rocznego rejsu dooko a wiata 
„Dar Pomorza” przeby  odleg o  38 856 mil morskich (71 600 
km), zawin  do 23 portów. Z wa niejszych portów nale y wy-
mieni : Kopenhag , Santa Cruz de Tenerife, Haiti, Balboa, San 
Cristobal, Honolulu, Jokoham , Osak , Nagasaki, Szanghaj, 
Hongkong, Singapur, Jakart , Broome (Australia), Port Louis 

Za nami ju  jubileusz 90-lecia szkolnictwa morskiego. Podczas roku jubileuszowego jak e cz sto powraca-
no do czasów kolebki, do Szko y Morskiej (1920-1930) w Tczewie. W pierwszej dekadzie edukacji morskiej 
wykszta cono wielu znakomitych absolwentów. Niew tpliwie do najwybitniejszych z nich zalicza si  Stanis aw 
Kosko (1898-1939). Najkrócej jego zas ugi mo na zawrze  w s owach – kapitan eglugi wielkiej, aktywny uczest-
nik rejsu dooko a wiata (1934/1935) na aglowcu „Dar Pomorza”, utalentowany publicysta morski, oddany 
wychowawca m odzie y i pierwszy dyrektor (spo ród absolwentów) Pa stwowej Szko y Morskiej w Gdyni. 
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(Mauritius), Durban, Wysp w. Heleny i Antwerpi . Podczas 
postoju w portach z o ono 100 wizyt i przyj to tyle  rewizyt. 
Udzielono wielu wywiadów, a prasa wiatowa odnotowywa a
polski rejs. Jak zanotowa  S. Kosko: Pobyt „Daru Pomorza” 
winien wsz dzie pozostawi  po sobie dobre imi . I tak w istocie 
by o – „Dar Pomorza” by  polskim ambasadorem na przemie-
rzanych morzach i oceanach wiata. 

Wra enia i refleksje z rejsu dooko a wiata Stanis aw Ko-
sko opisa  w ksi ce, wydanej w 1936 roku, Przez trzy ocea-
ny. Notatki z podro y „Daru Pomorza” dooko a wiata. W tej 
publikacji objawi  si  talent pisarski Koski, wcze niej zauwa-
ony w jego publicystyce. Za ksi k Przez trzy oceany jej 

autor otrzyma  nagrod  „Srebrnego Wawrzynu Akademickie-
go” Polskiej Akademii Literatury. Do dzisiaj jest to klasyka 
literatury marynistycznej. Dodajmy, e powojenne wydanie 
ksi ki Przez trzy oceany. Notatki z podró y „Daru Pomorza” 
dooko a wiata ukaza o si  w 1985 roku w Szczecinie. 

W latach 30. Stanis aw Kosko szeroko rozwin  swoj
twórczo  publicystyczn . Napisa  wiele artyku ów z zakresu 
eglugi, handlu i podró y morskich, publikuj c je w takich ce-

nionych czasopismach, jak: „Morze”, „Przemys  i Handel” oraz 
„Polska Gospodarcza”. Z czasem sta  si  cenionym cz onkiem 
redakcji „Morza”, by  te  wspó pracownikiem od spraw mor-
skich „Ma ej Encyklopedii Wojskowej”. W sposób szczególny 
podkre la  kwesti  wychowania morskiego m odzie y, wszech-
stronnego rozwoju gospodarki morskiej oraz znaczenia w asnej 
floty handlowej. Gdyni  postrzega  jako „per ” polskiej gospo-
darki morskiej! Kilkakrotnie te  nawi zywa  do tradycji mor-
skich wyniesionych ze Szko y Morskiej w Tczewie.

W 1935 roku S. Kosko ustabilizowa  swoje ycie ro-
dzinne. Zawar  wtedy zwi zek ma e ski z Jadwig , z domu 
Titz. Wiele wskazuje na to, i  by  to udany zwi zek ma e -
ski. Z czasem dr Jadwiga Titz-Kosko sta a si  or downiczk
i promotork  dokona  morskich swojego m a.

Kapitan y  nie tylko dla siebie i ony. Rozwin  w sobie 
siln  pasj  spo ecznikowsk . By  cz onkiem wielu organi-
zacji spo ecznych, zawodowych i sportowych. Bra ywy 
udzia  w dzia alno ci Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz eli-
tarnego Yacht Klubu w Gdyni. Walnie przyczyni  si  do za-
o enia i rozwoju Zwi zku Oficerów Marynarki Handlowej. 

Jego du y i ceniony dorobek publicystyczny zaowocowa
przynale no ci  do Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy 
i Publicystów oraz do Towarzystwa Literatów i Dziennika-
rzy. Wszed  równie  jako cz onek za o yciel do Towarzy-
stwa Przyjació  Nauk w Gdyni. By  tak e cz onkiem Mor-
skiego Instytutu Rybackiego. 

Dzia alno  publicystyczna, zawodowa i prospo eczna S. Ko-
ski spotyka a si  z szacunkiem i uznaniem. Coraz bardziej doce-
niali j  jego prze o eni. Nic wi c dziwnego, e w 1936 roku obj
on stanowisko inspektora Pa stwowej Szko y Morskiej w Gdyni, 
co by o traktowane równorz dnie z funkcj  zast pcy dyrektora. 
Awans by  naturalny, zas u ony i zrozumia y.

Absolwent dyrektorem Szko y Morskiej

1lipca 1937 roku Stanis aw Kosko zosta  mianowany dyrek-
torem Pa stwowej Szko y Morskiej w Gdyni. Funkcj  t
pe ni  rzetelnie a  do wybuchu II wojny wiatowej. W taki 

oto sposób 39-letni kapitan eglugi wielkiej zosta  pierwszym 
dyrektorem Szko y Morskiej spo ród jej absolwentów. Godny 
to przyk ad kariery zawodowej do na ladowania. Nie ma w t-
pliwo ci, e z s awnej Szko y Morskiej w Tczewie i w Gdyni 
wysz o wielu wybitnych i zas u onych dla Polski absolwentów. 

Ta „szko a wilków morskich” przesz a do legendy, dodajmy, 
nie tylko polskiego szkolnictwa morskiego!

W ko cu sierpnia 1939 roku Kosko podj  opatrzno cio-
w  decyzj  o wys aniu „Daru Pomorza” do Szwecji. W ten 
sposób s awny ju aglowiec zosta  uratowany przed zagar-
ni ciem go przez hitlerowców. Decyzja ta wymaga a wiel-
kiej wyobra ni i przezorno ci.

W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku kapitan zosta  zmo-
bilizowany i otrzyma  przydzia  wojskowy do Marynarki Wo-
jennej. Powierzono mu dowództwo nad ORP „Gdynia”, który 
stanowi  baz  dla kutrów i jednostek przybrze nych stoj cych 
w Zatoce Gda skiej. Przywdzia  wtedy mundur porucznika 
Marynarki Wojennej. 2 wrze nia 1939 roku S. Kosko zosta
ci ko ranny w wyniku hitlerowskiego ataku bombowego 
na Gdyni . Zosta  umieszczony w szpitalu w Gdyni, gdzie 
wkrótce, niestety, zmar , dok adnie 8 wrze nia 1939 roku. Zo-
sta  pochowany w asy cie najbli szych wspó pracowników
na Cmentarzu Witomi skim w Gdyni. 

Niew tpliwie w pierwszych dniach wrze nia 1939 roku 
zosta a przerwana pi kna i owocna dzia alno  spo ecz-
no-zawodowa Stanis awa Koski. Nie ma w tpliwo ci, e
zgin  przedwcze nie, mierci o nierza na posterunku. 
Godnie i z honorem stan  w obronie Ojczyzny. W chwili 
mierci mia  niespe na 41 lat!

Otrzyma  on wiele odznacze  pa stwowych i spo ecznych. 
Posiada  m.in. br zowy medal za d ugoletni  s u b , Krzy
Niepodleg o ci, Srebrny Krzy  Zas ugi, medal z okazji 10-lecia 
Odzyskania Niepodleg o ci, medal z okazji 15-lecia Odzyska-
nia Morza. Jego wielki talent, pasja, a przy tym poparte wielk
pracowito ci , znajdowa y uznanie u prze o onych.

Nie zagin a pami  o kapitanie eglugi wielkiej, dy-
rektorze Pa stwowej Szko y Morskiej w Gdyni, Stanis awie
Kosce. We wszystkich wa niejszych publikacjach o Gdyni 
i pocz tkach szkolnictwa morskiego odnajdujemy jego na-
zwisko i biogramy. Jego s awna ksi ka „Przez trzy oceany” 
mo e by  wci  ciekaw  i po yteczn  lektur .

Jego zas ugi dla rozwoju szkolnictwa morskiego by y i za-
pewne b d  jeszcze przypominane. Nie przypadkiem te  jeden 
z naszych statków, 10-tysi cznik zbudowany w Polsce w 1957 
roku, otrzyma  nazw  „Kapitan Kosko”. Matk  chrzestn  tego 
statku by a wdowa po zmar ym dr med. Jadwiga Titz-Kosko. 
Powiedzia a ona wtedy znamienne s owa: Uroczysto  dzi-
siejsza potwierdza, e pami , yczliwo  i przyja  potrafi
oprze  si  czasowi i burzom. Jestem wzruszona, bo kpt. Ko-
sko by  bardzo skromnym cz owiekiem, cechowa a go dobro
i yczliwo , poczucie obowi zku i gor ce umi owanie morza 
oraz arliwa wiara w przysz o  Polski na morzu. Pi kne to, 
dobre i m dre s owa, a przy tym prawdziwe.

Znaczenie

Stanis aw Kosko nale y do pierwszych i najlepszych 
absolwentów Szko y Morskiej w Tczewie. Jego ta-
lent publicystyczny i pasja spo eczna s u y y wielu 

ludziom. Wysoko ceniono jego zdolno ci, kwalifikacje i praco-
wito  oraz skromno  i dobro . Da  si  pozna  jako znakomity 
organizator i wychowawca m odzie y oraz przezorny dyrektor 
Pa stwowej Szko y Morskiej w Gdyni. Ukochanemu morzu 
po wieci  swoje krótkie, ale jak e aktywne i pracowite ycie. 
Stanis aw Kosko z honorem odda  swoje ycie za Ojczyzn .
Niew tpliwie dobrze przys u y  si  on Polsce i Pomorzu, a nade 
wszystko szkolnictwu morskiemu. Powinien by  szlachetnym 
wzorem do na ladowania dla wspó czesnej m odzie y.

ABSOLWENT SZKO Y MORSKIEJ
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Dnia 9 rze nia 1944 roku dotar y do nas trzy tankietki 
ameryka skiego wojska. 13 wrze nia 1944 opu ci-
li my las. Pojechali my do miasteczka Les Varen, 

gdzie po zakwaterowaniu poszed em z koleg  do miasta. Za-
trzyma o nas dwóch o nierzy ameryka skich s owami „ty, 
polski”. Poszli my do kafejki na radosne d u sze rozmowy. 
Nast pnego dnia wyjechali my na dwutygodniowy urlop, 
„wczasy”, do starego zabytkowego miasteczka Bourbonne 
les Bains, le cego w departamencie Haute-Marne w Szam-
panii. Zakwaterowano nas w hotelu. Otrzymali my dwuoso-
bowe pokoje.

Po wielu dniach koczowniczego sza asowo-namiotowe-
go ycia z ubikacjami „na dr gu” mieli my teraz normalne 
ó ka, sto y, krzes a. Zamiast mena ek i manierek – porcela-

nowe talerze, szklanki i platery. Do ka dego posi ku dostawa-
li my wino, a raz by y nawet abie udka. W mie cie sklepy, 
kino (chodzi em na Fernandela), kawiarnie. Pod wzgl dem
bytowym stali my si  cywilami – mieszczuchami. Co-
dziennie wychodzili my na miasto, gdzie bawili my d ugo

i rado nie. Poznali my mieszkaj cego tu Polaka – przedwo-
jennego konsula, u niego te  spotykali my si  na d u szych
rozmowach przy winie i herbatce. Dwa tygodnie min y „jak 
z bicza strzeli ”. Wyjechali my do Langres, gdzie mieli my
pe ni  s u b  wartownicz , pilnuj c niemieckich je ców
wojennych. Kilka tygodni wcze niej by em w tym mie cie.
Od tego czasu zmieni o si  tu bardzo wiele. Mieszka cy
i miasto wydawali si  jakby rado niejsi.

W Langres weszli my w sk ad kompanii wartowniczej. 
Zosta em awansowany na stopie  „premier clase” (starszego 
o nierza). Dosta em pod moje dowództwo szóst  dru yn

wartownicz .
Nasza s u ba przedstawia a si  nast puj co: jedna doba 

– warta, jeden dzie  – konwój je ców do roboty w kopalni 
kamieni w Chalandre, jeden dzie  – wolny, wtedy wychodzi-
li my na miasto, ogl dali my zabytki i fortyfikacje Langres.

W pierwszej po owie pa dziernika 1944 roku na odpra-
wie dowódca kompanii wartowniczej og osi  nabór Polaków 
(z naszej kompanii), ch tnych do s u by policyjnej lub stra-
y. Zg osi o si  dziewi ciu, ja znalaz em si  w ród nich. Moi 

koledzy – dezerterzy, z którymi ucieka em z niemieckiej ar-
mii – pozostali. Poza Frankiem Makowskim z pozosta ymi
ju  si  nie spotka em.

Nast pnego dnia wyruszyli my do Chaumont, do  du-
ego, cz ciowo zbombardowanego, miasta nad rzek  Mar-

n . Jechali my na przeciwleg y kraniec miasta, do znajduj -
cych si  tu koszar. Pocz tkowo nie wiedzieli my, w jakim 
celu nas przywióz  do tego miejsca samochód ameryka -
skiej armii. Dopiero na odprawie u pu kownika (Polaka), 
komendanta tych koszar, dowiedzieli my si , e jest to obóz 
przej ciowy dla Polaków nap ywaj cych z wyzwolonych te-
renów Niemiec.

Wojska USA po przeprowadzeniu selekcji i pierwszej 
rejestracji odsy a y grupy narodowo ciowe do poszczegól-
nych obozów. Polacy byli kierowani do Chaumont. Oni te
sprawowali tu ró ne funkcje, wprowadzaj c rozmaite regu-
laminy.

Naszym zadaniem by o zapewnienie porz dku. Mia em
pe ni  s u b  w bloku numer 3. By  to du y trzypi trowy kosza-
rowy gmach. S u ba porz dkowa wcale nie by a atwa. Zdarza-
y si  bójki i nie raz musia em by  rozjemc . Raz u y em broni 

w pomieszczeniu, strzelaj c w sufit. Posypa  si  tynk. Pó -
niej obawia em si , czy kogo  nie rani em. Musia em si
z tego t umaczy  komendantowi obozu, co do przyjemno-
ci nie nale a o. Potem ju  stara em si  unika  interwencji 

bezpo redniej. Ingerowa em w zatarg wspólnie z kierowni-
kami danego pokoju, czy kwatery. Wówczas opiera em si
o obowi zuj ce tam regulaminy. W owym czasie obowi -
zywa y prawa wojenne. Brakowa o te ywno ci, któr  ra-

STEFAN GE DON

W sid ach i okowach 
II wojny wiatowej

c z   III

Tak si  nosi a wówczas francuska partyzantka FFI 
(Forces Francaises d’Interieur).

Autor (w berecie na g owie) wraz z koleg
u fotografa w Bourbonne les Bains
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cjonowano kartkami. Takie to by o ycie. Prawd  mówi c,
wtedy nie wiedzia em komu podlegam, czy Francuzom, czy 
mo e Amerykanom? W pa dzierniku 1944 roku nie mia em
zielonego poj cia czy jeszcze jestem partyzantem FFI, czy 
ju  nie? Z moich ówczesnych dokumentów wynika, e od 
23 sierpnia do 30 wrze nia 1944 roku nale a em do Fran-
cuskich Wewn trznych Si  Oporu (FFI) w grupie Charles’a 
(Karola) w rejonie wy yny Langres. Ci gle chodzi em i pe -
ni em s u b  w moim cywilno-partyzanckim ubiorze FFI. 

Po kilku tygodniach policyjnej s u by dotar a do mnie 
wiadomo  o rekrutacji ch tnych do wst pienia do pol-
skiego wojska. Zg osi em si  do komendanta naszego 
zgrupowania z pro b  o skierowanie mnie do punktu wer-
bunkowego. By o nas wi cej. W moich zbiorach uchowa
si  fragment pó niejszego rozkazu wyjazdu (ilustracja 
u do u strony).

Na pocz tku grudnia 1944 roku otrzymali my prowiant, 
gotówk  i poszli my na stacj  kolejow  w Langres. Wsie-
dli my do poci gu jad cego do Awignonu. 
Podró  zaj a nam dwa dni, gdy  po drodze 
wysiadali my, zwiedzaj c niektóre miasta 
le ce na trasie naszego kursu. 7 grudnia 
dotarli my do stacji Sorgues niedaleko Awi-
gnonu. Znajdowa  si  tam obóz rekrutacyj-
ny ochotników do Wojska Polskiego. By o
nas tam bardzo wielu, chyba z tysi c ch opa
albo i wi cej. Odbywa y si  zapisy na wy-
jazd. Jedni mówili, e do W och, inni, e do 
Afryki. Tak naprawd , to nic nie wiedzie-
li my. o nierz ma s ucha , a nie wiedzie
– s yszeli my.

W obozie rekrutacyjnym by em ze dwa 
tygodnie. Spotka em tu dwóch mieszka -
ców Kr ga: Alfonsa B awata i Józefa G ód-
ka – obaj pracowali w obozowej kuchni. 
Namawiali mnie, abym pozosta  z nimi. Zo-
baczymy jak rozwinie si  sytuacja – mówili 
– potem podejmiemy decyzj . Nie podziela-
em ich zdania. Poszed em swoj , ju  zapla-

nowan  drog .

Umówili my si , e po przyje dzie do Polski powiado-
mimy bliskich o tym spotkaniu. Tydzie  pó niej po egna-
em ich i na pami tk  da em moim kr anom kilka pami t-

kowych zdj .
23 grudnia 1944 roku wyruszyli my du ym transpor-

tem przysz ych wojaków do Marsylii. W wigili  Bo ego
Narodzenia o 9.00 rano zostali my zaokr towani na ame-
ryka skim transportowcu, który wielko ci  i sylwetk  by
podobny do wcze niej poznanego statku – m/s Hansa. W po-
udnie 24 grudnia odbili my i zostawili my Marsyli  za ruf

okr tu. Ju  na pe nym morzu og oszono alarm pok adowy, 
w czasie którego dowiedzieli my si , e Morze ródziemne
jest naszpikowane minami. St d konieczno  sta ego nosze-
nia kamizelek ratunkowych i bezwzgl dnego podporz dko-
wania si  rygorowi alarmów. By  to mój pierwszy morski 
rejs. Wieczorem 25 grudnia p yn li my mi dzy wyspami: 
francusk  Korsyk  a w osk  Sardyni . Wczesnym rankiem 
27 grudnia wp yn li my w Cie nin  Mesy sk . Obejrze-

Imienna kartka ywno ciowa, z której nie wykorzystano cz ci przydzia u

Fragment rozkazu wyjazdu do obozu rekrutacyjnego
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li my Mesyn  po o on  na wybrze u wschodniej Sycylii. 
Pó niej patrzyli my na Etn  le c  na wschodnim wybrze u
Sycylii. Wida  by o pokrywy lawowe, a u podnó a zieleni y
si  tereny rolnicze. 27 grudnia po po udniu wp yn li my do 
portu w Tarencie (w . Taranto). Tam czeka y na nas „Pestki” 
z samochodami („Pestki” – artobliwy skrót PSK – Polska 
S u ba Kobiet), które zawioz y nas w ród zieleni i palm 
przez miasto do obozu przej ciowego w San Basilio. Tam 
skierowano mnie do namiotów 89. kompanii.

Nast pnego dnia po zaewidencjonowaniu nast pi o
odwszawianie i palenie dotychczasowej odzie y. Potem 
k piel i pobranie umundurowania. Jako szeregowy 3 Dy-
wizji Strzelców Karpackich otrzyma em ubiór polowy 
typu battledress, a wi c he m bojowy khaki z parcianym 
paskiem, bluz , spodnie sukienne, beret, spinacze bre-
zentowe, pas g ówny z szelkami i adownicami parciany-
mi oraz czarne trzewiki. Ponadto dosta em bielizn  i inne 
wojskowe oporz dzenie i przybory. Uzbrojony by em
w angielski karabin (kal. 7,7 ) i bagnet.

5 stycznia 1945 roku zosta em przeniesiony do piechoty 
w San Basilio. By o tam kino, biblioteka i inne rozrywki, 
no i codziennie po kilka godzin wicze , które mia y by
przydatne w warunkach frontowych. 3 lutego wyruszyli-
my kolej  z San Basilio do Brindisi, dok d dotarli my na-

st pnego dnia rano. Weszli my na oczekuj cy na nas statek 
i odp yn li my. Adriatyk spokojny, tylko lekka fala marsz-
czy powierzchni  morza. 5 lutego 1945 roku zawin li my
do portu w Ankonie. Przenocowali my w hotelu. Nast pne-
go dnia wyjechali my do miasteczka Civitella. Tu zosta em
w czony do obs ugi karabinu maszynowego w charakte-
rze podawacza amunicji. Dwa dni wicze  i wyruszyli my
na front. Jecha em na „karierze”, poje dzie posiadaj cym
opancerzone boki. Uzbrojenie „kariera” stanowi y karabiny 

maszynowe, cz  z nich by a wyposa ona w miotacze p o-
mieni. Wieczorem 8 lutego zbli yli my si  do linii frontu, 
który od naszej strony by  o wietlany bateriami pot nych
reflektorów. Silne wiat o tych jupiterów mia o o lepia
przeciwnika. Od czasu do czasu s ycha  by o szum przelatu-
j cych pocisków naszej artylerii ostrzeliwuj cej Niemców. 
To znów odzywa y si  strza y ci kich karabinów maszy-
nowych. Niedaleko nas rozerwa  si  pocisk niemieckiego 
granatnika. W takiej sytuacji zmieniali my jak  angielsk
i hindusk  dywizj . Kronika 3 Dywizji Strzelców Karpac-
kich tak opisuje tamte czasy: 

W pierwszych dniach po przej ciu odcinka, mimo zacho-
wania zwyczajów poprzedników, da o si  zauwa y  znacz-
ne zaniepokojenie u przeciwnika, który zawsze obawia  si
wznowienia dzia a  zaczepnych wzd u  drogi nr 9, jako 
g ównego kierunku prowadz cego na Boloni .

Przed witem 13 lutego niemiecki patrol podszed  pod 
stanowiska. Przekroczy  druty i zbli y  si  do budynków. 
Zaalarmowana za oga pozwoli a Niemcom na bli sze podej-
cie, po czym otworzy a ogie , sier ant zast pca dowódcy 

patrolu zgin  na miejscu, a ranny dowódca wraz z dwoma 
strzelcami dostali si  do niewoli. 

Prawie w ka d  noc drobne patrole nieprzyjaciela pod-
chodzi y pod polskie stanowiska, a od czasu do czasu przepro-
wadza y wypady na placówki wsparte ogniem broni ci kiej.
Usi owania nieprzyjaciela „upolowania je ca” nie udawa y
si  i w tym okresie Niemcy nie stwierdzili zmiany obsady. 

wiadczy y o tym ulotki w dalszym ci gu wydawane w j -
zyku hinduskim i angielskim oraz audycje nadawane przez 
g o niki w obu tych j zykach. Dopiero w ko cowym okresie 
obrony Niemcy zorientowali si , kto jest ich przeciwnikiem 
i zacz li nadawa  programy propagandowe przeplatane pol-
sk  muzyk . Odpowiedzi  by y pociski propagandowe i uru-
chomione przez 3 Batalion audycje magnetofonowe.

Artyleria nieprzyjaciela strzela a przewa nie przed 
zapadni ciem zmroku i w nocy mi dzy godzinami 18-21 
i 05-07, koncentruj c ogie  na punkty oporu pierwszego 
rzutu i na drogi dojazdów…

Nieprzyjaciel cz sto strzela  na podstawie przestarza-
ych informacji. Strzela y równie  miotacze rakietowe. W a-

sna artyleria równie  nie spoczywa a, strzela a codziennie, 
z obserwacji na stanowiska piechoty, umocnione gniazda 
i punkty oporu, broni maszynowej, dowództwa, przeprawy, 
komunikacje, punkty zaopatrzenia itp., w nocy stosowa a
ognie n kaj ce na bliskie i dalekie cele, odpiera a ogniem 
zaporowym lub wstrzymuj cym wypady i silne patrole.

Luty – d ugie i zimne noce, bezpo rednie zagro enie
utraty ycia, stres i sta e czuwanie. Wszystko to powodowa-
o, e dla nas o nierzy s u ba by a ci ka i wymagaj ca.

Mundur i uzbrojenie o nierza
2 Korpusu Polskiego

Odznaka
rozpoznawcza

3 Dywizji 
Strzelców

Podkarpackich

Brytyjski transporter opancerzony typu Universal Carrier by  u ywany
niemal we wszystkich armiach koalicji antyfaszystowskiej
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Po trzech tygodniach zeszli my z frontowego odcinka 
i pojechali my na tydzie  do Faenzy. Tam skorzystali my
z takich udogodnie  cywilizacyjnych, jak: azienki, hotelowe 
ó ka, normalne kuchnie – y  nie umiera . Wypoczywali-
my. Potem skierowano nas do kompanii wsparcia – plutonu 

rozpoznawczego, z którym ruszyli my na front. Po dotarciu 
na nasz odcinek zatrzymali my si  w domu zdruzgotanym 
pociskiem artyleryjskim. Byli my tam nara eni na cz sty
ostrza  niemieckich mo dzie y i karabinów maszynowych. 
Nocami chodzili my na zwiad rozpoznawczy. Penetrowali-
my przedpole, wchodzili my na „ziemi  niczyj ”. Rozpo-

znanie utrudnia y bardzo g sto po o one nasze i niemieckie 
pola minowe. Znali my usytuowanie naszych zagonów 
minowych, a niemieckie pola minowe zosta y stosunkowo 
szybko rozpoznane. Na zwiadzie rozpoznawczym ostro nie
szli my jeden za drugim. Cisza. adna strona nie strzela a.
Wszyscy nas uchiwali i obserwowali. Odnosi em wra enie,
e nawet krzewy i drzewa patrzy y na nas. Od czasu do cza-

su race albo flary rozja nia y mrok nocy. Padali my wtedy 
na ziemi . Byli my oko o 70 metrów od niemieckich stano-
wisk. S yszeli my ich rozmowy. Trr… trr… – par  pocisków 
wbi o si  w niedaleki krzaczek. Oko o 5-tej nad ranem wró-
cili my. Na razie wszyscy. A jutro? 

14 marca 1945 roku w jednym z moich wierszy pisa em:
(...) A  znów marzenia pierzchn  bez adu,
S ycha  znów strza y, wiszcz  jak proce.
I huk armatni w Dolinie Padu.
Modl  si : Bo e daj niech powróc . (…)
Chodzi y pog oski, e mamy by  zluzowani, ale to 

nic pewnego. Wreszcie. 21 marca 1945 roku wieczorem 
zeszli my z linii frontu. Pojechali my do miejsca urodze-
nia Mussoliniego, do miasteczka Predapio, zamienionego 
na centrum szkolenia przyfrontowego 2 Korpusu Wojska 
Polskiego. Tam zasta a nas Wielkanoc. Tam te  mieli my
liczne odprawy i wiczenia przygotowuj ce nas do walki, 
do natarcia na lini  wroga. Nasze dowództwo ocenia o,
e musimy si  liczy  z zaci t  obron  na linii rzeki Senio 

oraz na kolejnych pozycjach, g ównie w rejonie Solarolo 
i w okolicach rzeki Santerno, a nast pnie w rejonie Bag-
nara di Romagna. 3 Dywizja Strzelców Karpackich razem 
ze wzmocnieniem mia a wspólnie z 5 Korpusem stworzy
przyczó ki na brzegach rzek Senio i Santerno, a potem 
zwolni  drogi dla grup po cigowych.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

WSPOMNIENIA WOJENNE

Nad rzek  Senio

Przy okazji zbli aj cych si wi t Wielkiej Nocy pro-
ponujemy dwa przepisy na ciasto z ksi eczki kuchar-
skiej Krystyny Gierszewskiej pt.: „Tradycyjne smaki 
Kociewia”.

Mazurek z kajmakiem

sk adniki:
Ciasto:
0,5 kg m ki
3 y ki cukru pudru 
25 dag mas a
5 ó tek

Z podanych sk adników zagnie  ciasto. Od o y  1/3 
ciasta i uformowa  z niego rulonik. Pozosta e ciasto roz o-
y  na blach , brzegi posmarowa  bia kiem i przyklei  ru-

lonik. Lekko przygnie  go widelcem, tak aby powsta  wzór 
– kreski. Upiec. Na wystudzone ciasto roz o y : 0,5 s oika
powide liwkowych, 2 y eczki skórki pomara czowej,
10 dag orzechów w oskich.

Sk adniki polewy kajmakowej gotowa  na bardzo ma-
ym ogniu w wysokim garnku (nie miesza , bo wykipi), 

a gdy masa nabierze lekko z otego koloru i zacznie przykle-
ja  si  do dna, zdj  z ognia i doda  10 dag mas a. Uciera
t uczkiem tak d ugo, a  masa zacznie g stnie . Ciep  mas
wylewa  z garnka na mazurek i równomiernie pokry  ca
powierzchni . Od razu dekorowra  powierzchni  mazurka 
i jego brzegi dowolnymi bakaliami (migda y, orzechy, dak-
tyle, figi).

Tort makowy babci Jadzi

sk adniki:
Ciasto makowe:
8 jaj
2 szklanki cukru 
4 szklanki maku 
1 budy  waniliowy 
10 dag rodzynek
1 olejek migda owy
2 y eczki proszku do pieczenia

Mikserem ubi  8 bia ek. Gdy piana b dzie sztywna, 
wsypa  1 szklank  cukru i dalej ubija . Odstawi . Nast p-
nie mikserem ubija ó tka razem z drug  szklank  cukru. 
Mas ó tkow  po czy  ( y k ) z zaparzonym i zmielo-
nym makiem, budyniem w proszku, rodzynkami, olejkiem 
i proszkiem do pieczenia. Na koniec delikatnie po czy
z ubit  pian  i w o y  do okr g ej formy o rednicy 28 cm. 
Dno tortownicy wy o y  papierem. Piec w temperaturze 
180 st. C 1 godzin . Ostudzi  i przekroi  na trzy kr ki.
Przygotowa  krem.

 J aj a w skorupkach zaparzy  wrz tkiem. Po 3 minutach 
wbi  do dwulitrowego garnka z cukrem i ubija  mikserem 
na parze 3 minuty. Wyj  z gor cej k pieli i wstawi  do zim-
nej wody – ubija  jeszcze 4 minuty. Mas o utrze  t uczkiem
i ma ymi porcjami dodawa  mas  jajeczn . Z powsta e-
go kremu od o y  3 y ki do dekoracji, a reszt  po czy
z kakao wymieszanym ze spirytusem. Kakaowy kremem 
podzieli  na trzy cz ci. Jedn  cz ci  posmarowa  pierw-
szy kr ek tortu. Na krem posypa  po ow  rozdrobnionych 
orzechów, gorzkiej czekolady i zaparzonych, obranych i po-
krojonych migda ów. Po o y  drugi kr ek tortu i równie
roz o y  krem i bakalie. Wszystko przykry  trzecim kr -
kiem. Reszt  kremu posmarowa  boki i ca y tort. Od o o-
nym bia ym kremem udekorowa  tort.

Kajmak-polewa:
3 szklanki mleka
1 cukier waniliowy
2 szklanki cukru

Krem:
4 jaja
1,5 szklanki cukru
2 kostki mas a
10 dag kakao
100 gramów spirytusu
10 dag migda ów
10 dag orzechów w oskich
1 gorzka czekolada
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Tegoroczni 
laureaci „Pier cienia
Mechtyldy”

Po 35 latach ukaza o si  wznowienie ksi ki Kon-
stantego B czkowskiego pt.: „Gawa di kociewskie Kubi 
z Pi czina”.

Pod koniec 2010 roku ukaza  si  kolejny, czwarty ju  zeszyt 
„Tek Kociewskich”. Publikacja ta, wydawana przez Oddzia
Kociewski ZKP w Tczewie, ma charakter materia ów pose-

syjnych z IV Nadwi la skich Spotka  Regionalnych. Poza trady-
cyjnym trzema dzia ami ilustruj cymi problematyk  spo eczno-kul-
turaln , historyczn  oraz funkcjonowanie Zrzeszenia na Kociewiu, 
do czony zosta  „ piewnik na kociewsko-kaszubsk  nut ” opraco-
wany przez Rados awa Kornasa, aran acja muzyczna wierszy Juana 
Karnowskiego oraz kilku znanych utworów kociewskich. Kolejny 
zeszyt „Tek Kociewskich” wydany zosta  dzi ki wsparciu finanso-
wemu Samorz du Miasta Tczewa, Zwi zku Miast Nadwi la skich 
oraz Zarz du G ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Pierwsz  cz  rozpoczyna relacja z VIII Pomorskiego Zlotu 
Przewodników, autorstwa Zdzis awa Bergiela. Nast pnie Micha
Kargul podsumowa  IV Kongres Kociewski, Leszek Muszczy ski 
zaapelowa  o ratowanie u awskiego ko ció ka, w po o onym kil-
ka kilometrów od Tczewa Gnojewie, a Tomasz Rejkowski przed-
stawi  ciekaw , osobist  relacj  dotycz c  historii swojej rodziny 
oraz perturbacje zwi zane z kontaktami jej cz onków mieszkaj -
cych w dzisiejszej Mo dawii i na Ukrainie.

W kolejnym tek cie Bogdan Wi niewski przedstawi  swoje re-
fleksje zwi zane z obchodami dwudziestej rocznicy funkcjonowania 
demokratycznych samorz dów w Polsce. Ostatni artyku  w tej cz -
ci, to niezmiernie ciekawe omówienie wyników bada  socjologicz-

nych, jakie na potrzeby swojej pracy magisterskiej przeprowadzi a
w Gniewie Ma gorzata Zieli ska.

MICHA  KARGUL

Ukaza  si  czwarty zeszyt 
„Tek Kociewskich”

Wroku 1975 nak adem Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Gda sku ukaza y si  „Gawa di 
kociewskie Kubi z Pi czina”, nad którymi re-

dakcj  sprawowali Lech B dkowski i Izabella Trojanowska, 
natomiast ok adk  projektowa  Zbigniew Jujka. Kiedy jednak 
chcia oby si  cokolwiek o tym autorze wiedzie , nie znajdzie-
my w tej antologii ani s owa. Nie zamieszczono w niej we-
wn trz ani na zewn trz adnej notki biograficznej. Aby wie-
dzie , kim by  Konstanty B czkowski vel Kuba z Pinczyna, 
trze ba zajrze  do kociewskiego bedekera Romana Landow-
skiego. W „Nowym bedekerze kociewskim” (2002) czyta my, 
e to znany kociewski felietonista i gaw dziarz. (...)

Chocia  min o ju  ponad trzydzie ci lat, o B czkow-
skim nie zapomniano, i to g ównie za spraw  jego kociew-
skich gaw d, na które zwróci  uwag  pisz cego te s owa 
budziciel ducha kociewskiej kultury i literatury Andrzej 
Grzyb, by na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie 
o nich powiedzie . Nie min o wiele czasu, a Gaw dy Kuby 
z Pinczyna tak zainteresowa y twórcze rodowisko Kocie-
wia, e zdecydowano si  na ich reedycj .

Je eli nawet niewiele pomog o w tym czarnowodzkie 
biesiadowanie, to obecne zainteresowanie gaw d  przy co-

TADEUSZ LINKNER

Zamiast wst pu

WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

Zokazji Dnia Tczewa, podczas zako czenia Jubileuszu 
750-lecia nadania praw miejskich, w Centrum Kultury 
i Sztuki w Tczewie odby a si  30 stycznia br. uroczysta 

sesja Rady Miejskiej. Zako czy a ona Rok Jubileuszowy. 
Podczas sesji m.in. wr czono wyró nienia Kociewskie-

go Kantoru Edytorskiego – „Pier cie  Mechtyldy”. 
Wyró nienia otrzymali: 

– MIROS AWA M LLER ze Starogardu Gda skiego
 w kategorii edukacja regionalna;
– WIES AW BRZOSKOWSKI ze Skarszew 
 w kategorii publicystyka;
– KRZYSZTOF KOWALKOWSKI z Gda ska,
 równie  w kategorii publicystyka;
– EWA GR TKIEWICZ w kategorii dokonania literackie.

Nagrody wr czali: pose  Jan Kulas, senator Andrzej Grzyb, 
prof. Maria Paj kowska-Kensik oraz Urszula Wierycho, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta w Tczewie. 

Dodatkow  atrakcj  by o oratorium „Tczew oczami muz”, 
którego kompozytorem jest Artur Grudzi ski. Nagrania w wer-
sji p ytowej mo emy si  spodziewa  w sierpniu tego roku. So-
listami s : Danuta B a ejczyk, Robert Kudelski i inni. Orkiestra 
pod kierownictwem A. Grudzi skiego.

Krzysztof Kowalkowski, wyró niony za interesuj ce
publikacje promuj ce region Kociewia

Pose  Jan Kulas wr cza „Pier cie ”
Wies awowi Brzoskowskiemu
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Konstanty B czkowski, Gawa di kociewskie Kubi z Pi czina;
Stowarzyszenie „Kultura Kociewia”, Oficyna CZEC; Starogard Gd., 
Kartuzy, 2010, form. 13 x 20 cm, s. 105, il., opr. mi kka

Teki Kociewskie. Zeszyt IV, praca zbiorowa pod redakcj  Micha a
Kargula i Krzysztofa Kordy; Oddzia  Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, Tczew 2010, form. 16 x 24 cm, s. 208, il., opr. mi kka

Kolejny dzia , po wiecony historii otwiera tekst Karoliny 
Czonstke i Bartosza wi tkowskiego, który omawia redniowiecz-
ne kontakty pomorsko-du skie. Nast pnie Kazimierz Ickiewicz 
przypomnia  histori  strajków w tczewskim „Polmo” w roku 1980, 
a Tomasz Jagielski, przedstawi  sylwetk  nauczyciela z ma ej u aw-
skiej wsi Wróblewo. Kolejny, niezmiernie ciekawy tekst, to opraco-
wanie dotycz ce historii tczewskiej pi ki r cznej w okresie PRL-u 
autorstwa Lecha Kordy, a Krzysztof Korda przedstawi  ma o znane 
relacje ród owe z okresu powrotu Tczewa do Polski w roku 1920.

Równie warte uwagi jest opracowanie autorstwa Paw a Okul-
skiego prezentuj ce sylwetk  jego dziadka, Edwarda Okulskiego, 
przedwojennego komisarza Stra y Granicznej w Tczewie oraz tekst 
Bogdana Wi niewskiego, prezentuj cy histori  Komitetu Obywatel-
skiego w Pelplinie.

Ostatni dzia  „Tek” otwiera relacja Ma gorzaty Kruk z przebie-
gu IV Nadwi la skich Spotka  Regionalnych, który uzupe nia zapis 
dyskusji „Tczewski genius loci”, która w ramach tej imprezy odby a
si  21 pa dziernika 2010 r. Nast pnie prezentowane s  sprawozda-
nia z dzia alno ci Oddzia ów Kociewskich Zrzeszenia w Pelplinie 
i Tczewie, a dalej tradycyjna ju  relacja z letniej wyprawy zagranicz-
nej cz onków tczewskiego Zrzeszenia, tym razem na Krym.

Ostatni  cz ci  tegorocznego zeszytu jest wspomniany ju
„ piewnik na kociewsko-kaszubsk  nut ”, przygotowany przez 
Rados awa Kornasa, w którym poza czterema piosenkami opartymi 
na wierszach Jana Karnowskiego, prezentujemy równie  aran acje 
muzyczne sze ciu tradycyjnych utworów kociewskich.

Poza skromn  wersj  drukowan , która rozdysponowywana 
jest pomi dzy lokalne biblioteki i zainteresowane osoby, dost pna 
jest równie  wersja elektroniczna czasopisma, któr  pobra  mo na 
na portalu Kociewskiej Biblioteki Internetowej (www.kbi.tczew.). 
Mamy nadziej , e kolejny zeszyt „Tek” wzbudzi nowe dyskusje 
oraz dostarczy ciekawej lektury wszystkim zainteresowanym Ko-
ciewiem, Pomorzem oraz yciem i histori  naszego regionu.

raz cz stszych wspólnych spotkaniach staje si  coraz bar-
dziej widoczne. Wszak s  to przecie  gaw dy wcale nie tak 
inne od tych, które niegdy  opowiadano sobie g ównie na 
biesiadach. (...)

Najwi ksz  popu larno ci  [gaw da] cieszy a si  oczy-
wi cie w pierwszej po owie XIX wieku, a potem wypierana 
przez literack  proz  i tak e nieszcz sn  sytuacj  zaborów, 
kiedy to nie tylko wszelkie wi ksze spotkania by y niemile wi-
dziane, ale i czas nie by  po temu, zacz a zanika . Je eli nato-
miast si  sporadycz nie pojawia a, to ju  nie jako bezpo rednia 
opowie , ale jako stylizowany gaw dziarski tekst. Tak czyni
m. in. Melchior Wa kowicz i tak  metod  kontaktu z czytelni-
kiem obra  sobie w a nie Konstanty B czkowski.

W swoich „gawa dach kociewskich” kreowa  si , cho-
cia  jeszcze w takim wieku nie by , na wielce rozgadanego 
dziadka, którego podesz y wiek pozwala swobodnie opo-
wiada  i komentowa  zaobserwowane zdarzenia. Z t  tylko 
ró nic , e jak w szlacheckiej gaw dzie podawano zdarze-
nia z przesz o ci, tak u B czkowskiego s  one z bliskiej mu 
tera niejszo ci. Lecz podobnie jak klasyczna gaw da nie 
trzyma a si  jednego w tku, tak u niego te  mamy ich wie-
le. Ponadto humorem tak udanie tre  swo ich kociewskich 
gaw d syci, e nudzi  si  podczas ich lektury nie sposób. 
Oczywi cie, B czkowski czyni tak specjalnie, staraj c si
nie tylko bawi  czytelnika, ale tak e mia  si  z kociewskich 
przywar i zachowa , a przy tym ob miewa  kalectwo ów-
czesnego systemu, co pozwala tym lepiej widzie  i pozna-
wa  rzeczywisto  z ró nych perspektyw i stron, a jeszcze 
lepiej widzie  j  dzisiaj. A poniewa  najcz ciej o ówczesnej 
kociewskiej wsi te gaw dy b d , wi c tym jaskrawiej kolo-
ryt tamtych czasów mog  oddawa .



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

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

• Ksi dz  Jan Bia kowski z Królów Lasu Grzegorza Woli skiego

• Z dziejów wsi Mirotki Krzysztofa Kowalkowskiego

• Stulecie powstania Towarzystwa Ludowego w Piasecznie (cd.)
Jana Ejankowskiego

• W sid ach i okowach II wojny wiatowej (cz. IV) Stefana Ge dona

• Ks. Alfons Schulz (przyczynki do biografii senatora z Kociewia)
Ryszarda Szwocha

• O Kongresie Kociewskim s ów kilka Patrycji Hamerskiej

Fot. Joanna Machnicka

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


