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Od redakcji

„Arcybiskup Józef yci ski przerzuca  mosty tam, gdzie inni budowali mury i kopali 
fosy… mówi : Boj  si wiata, w którym bez poczucia odpowiedzialno ci moralnej, bez 
g osu sumienia, mo na w imi  sukcesu usprawiedliwi  wszystko. Tak e zniewolenie dla 
naszego bezpiecze stwa”.

Zacz em ten „wst pniak” cytatami z „Tygodnika Powszechnego” po to, eby przypo-
mnie  Arcybiskupa Józefa, bo brak dzisiaj jego odwa nego i m drego g osu, a przyda by
si  bardzo cho by w dyskusji o „ACTA”. Chcemy by  wolni, ale czy znaczy to, e chcemy 
szanowa  wolno  i w asno , innych. Chcemy mie  wolny dost p do wiedzy, infor-
macji, literatury, muzyki. Chcemy dyskutowa , ocenia , chwali , ale te  kra  i l y ,
obra a , ods dza  od czci i wiary. Oczywi cie anonimowo, ukryci za kominiark  sieci. 
Chcemy by  wolni i bezkarni. 

Nauczyciel mówi: Dzieci przychodz  do szko y i wy czaj  si , s  apatyczne, jakby 
chore, zasypiaj  na trzeciej lekcji, bo do rana surfowa y po sieci. Komputer dla m odych
nie jest narz dziem, ale wiatem ca ym, jedynie prawdziwym. Powtarzaj , e kogo nie 
ma w sieci, ten nie istnieje.

Warto to, co wy ej, przemy le  i to szybko. 
Co u nas, na Kociewiu. Fabryka Sztuk w Tczewie, wi tuj ca pi ciolecie, przygoto-

wuje wystaw  „Z Forsterami i Cookiem na koniec wiata”. Szanuj c histori  i tradycj
mo na i trzeba by  otwartym na wiat. Ciekawo wiata to jeden z motorów dzisiej-
szej i dawnej aktywno ci cz owieka. Warto doceni  dzia alno  wystawiennicz  Fabryki 
Sztuk, bo 168 ró norodnych wystaw, ekspozycje sta e, spotkania wi ksze i mniejsze to 
pi kny dorobek doceniany przez mieszka ców, ale i ministerstwa. Pok oni  si  i podzi -
kowa  nale y ludziom, którzy tyle dobrego zrobili. Niech ich wyobra nia przekracza 
granice, a ch  do solidnej, twórczej roboty nie opuszcza.

W niewielkim Pinczynie kolejny, czternasty „Konkurs Wiedzy o Kociewiu”. Szko y
z terenu Gminy Zblewo wystawiaj  dru yny, które rywalizuj  w prezentacji swoich 
lokalnych wielkich ludzi, przypominaj  gwar , popisuj  si  wiedz  o historii regionu. 
Zaanga owanie nauczycieli i dzieci warte docenienia. Na sali gimnastycznej spora 
widownia, zespó  w strojach ludowych piewa i ta czy. Kolorowo i weso o. S o ce si
mieje. Przedwio nie. S ycha  s owa „babci” Powalskiej: „Za wieci nad wiosk  s onecz-

ko/ Z Pinczyna b dzie miasteczko”. 
W Gda sku na Straganiarskiej wernisa  wystawy folklorystycznej „Kocham Kocie-

wie”, no có , mia em by , ale po katastrofie kolejowej a oba narodowa. Pójd  za kilka 
dni i przy okazji odwiedz  Jubilata, Profesora naszego, z Kociewia, z Opalenia, znako-
mitego malarza, rysownika i poet  Hugona Laseckiego.

Andrzej Grzyb
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Wydarzy o si  na Kociewiu...

 TCZEW
25 stycznia
Oddzia  Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-

go w Tczewie oraz Wydawnictwo Region zorganizowa o
promocj  publikacji regionalnych: pierwszej reedycji dzie
ks. Jakuba Fankidejskiego „Obrazy cudowne i miejsca 
w dzisiejszej diecezji che mi skiej pod ug urz dowych akt 
ko cielnych i miejscowych poda ” i „Utracone ko cio y
i kaplice” oraz drugiego rocznika „Teki Kociewskie z. V”. 

26 stycznia
W galerii Fabryki Sztuk mia a miejsce wystawa fotogra-

ficzna D brówki Ty lewicz pn. „Kury”. Artystka zajmuje 
si  hodowl  kur ozdobnych, które zainspirowa y j  do roz-
pocz cia pracy nad cyklem fotografii „Oblicza obej cia”.
W pierwszym cyklu przedstawi a chwile z „kurzego ycia”,
ich bogactwo barw i kszta tów. Wystawa cieszy a si  du ym
zainteresowaniem mieszka ców Tczewa.

29-30 stycznia
30 stycznia obchodzony jest jako Dzie  Tczewa. Jest to 

pami tka wkroczenia wojsk gen. Józefa Hallera do Tczewa 
w 1920 roku. Dzie  ten jest okazj  nie tylko do historycz-
nych refleksji i przypomnienia powrotu miasta do Macierzy, 
ale tak e sposobno ci  nagrodzenia tych, którzy zas u yli
si  dla Tczewa swoj  prac , osi gni ciami. Podczas uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej uhonorowano medalem „Pro Domo 
Trsoviensi” Janice Lynn Sherry – organizatork  obozów j -
zykowych dla tczewskiej m odzie y. Nagrod  „Tczewianin 
Roku 2011” otrzyma a Gra yna Antczak za dzia ania na 
rzecz spo eczno ci lokalnej w zakresie propagowania idei 
walki z rakiem, za  wyró nienie Rady Programowej Ko-
ciewskiego Kantoru Edytorskiego „Pier cie  Mechtyldy” 
otrzymali Alicja Samulewska, Ma gorzata Kruk, Krzysztof 
Korda (czytaj s. 31).

11 lutego
Jak co roku odby  si  Bal Karnawa owy pod patronatem 

prezydenta Miasta Tczewa Miros awa Pob ockiego, zorga-
nizowany przez Chór M ski „Echo”. Podczas balu prze-
prowadzono loteri  fantow , któr  poprowadzili cz onko-
wie Stowarzyszenia „Ogród Nadziei” w Tczewie. Dochód 
z tej e loterii w ca o ci zosta  przeznaczony na tczewskie 
hospicjum.

17 lutego
W Gda sku wr czono nagrod  Skra Ormuzdowa tczew-

skiemu historykowi – Kazimierzowi Ickiewiczowi. Wy-
ró nienie jest przyznawane od 1985 roku przez Kolegium 
Redakcyjne i zespó  redakcyjny miesi cznika „Pomerania” 
za szerzenie warto ci zas uguj cych na publiczne uznanie, 
pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej po-
morskiej, dzia ania bez rozg osu, przezwyci anie trudnych 
rodowiskowych warunków, spo eczne inicjatywy w dzie-

dzinie kultury. O wyró nionym czytaj s. 7. 

18 lutego
Fabryka Sztuk przedstawi a mieszka com inscenizacj

bitwy o Tczew, która mia a miejsce 23 lutego 1807 roku po-
mi dzy wojskami pruskimi i napoleo skimi. Przy starych 
murach obronnych miasta odtworzone zosta y te dramatycz-
ne wydarzenia. 

21 lutego
Fabryka Sztuk obchodzi a swoje 5-lecie. 

 SUBKOWY
17 lutego
OPANUUJE WAS „PANDEMIA” – impreza promuj ca

nowy projekt realizowany przez Dom Kultury w Subkowach 
„Mój rozwój – moja szansa na lepsz  przysz o ”. Projekt 
ma na celu zach cenie m odzie y do czynnego dzia ania na 
rzecz gminy, w ród których b dzie wiele szkole  i spotka .
Og oszono te  nabór na wolontariuszy chc cych pozna  pra-
c  Domu Kultury „od kuchni”. 

 NOWE 
19 stycznia
W niedzielne popo udnie na zamku w Nowem odby  si

koncert podopiecznych i przyjació  Fundacji Nuta Nadziei. 
W pierwszej cz ci koncertu wyst pili podopieczni fundacji, 
osoby niepe nosprawne. Druga cz  koncertu to prawdziwe 
show Don Wasyla i Cyga skich Gwiazd. 

 PELPLIN
9 lutego 
Na scenie Miejskiego O rodka Kultury wyst pi  DETMI, 

czyli Mateusz Detmer. To m ody wykonawca z Pomorza, au-
tor tekstów oraz wokalista. Jego piosenki to po czenie no-
woczesnego brzmienia z konwencj  tematyki mi osnej.

9 lutego
W Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie odby  si  koncert 

karnawa owy, podczas którego wyst pili: Monika Fedyk-
Klimaszewska (mezzosopran), Dariusz S. Wójcik (bas/pro-
wadzenie), Andrzej Nanowski (fortepian). 

18 lutego
XIII Charytatywny Bal Mestwina. Bal jest znacz cym

wydarzeniem kulturalnym i spo ecznym w gminie Pelplin. 
Jest nierozerwalnie zwi zany z uhonorowaniem osób i insty-
tucji, które poprzez swoj  prac  przyczyniaj  si  do rozwoju 
miasta i gminy. Nagrody Mestwina wr czane s  w katego-
riach: dzia alno  gospodarcza, spo eczna i kulturalna. 

WIECIE
19 lutego
W Cafe KULTURA mia o miejsce spotkanie poetyckie 

po wi cone twórczo ci Wis awy Szymborskiej. Do czytania 
poezji zmar ej noblistki zaproszone by y osoby z szeroko 
poj tego ycia publicznego i kulturalnego miasta oraz inni 
mieszka cy wiecia.
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KS. W ADYS AW SZULIST

Dekanat pelpli ski
cz  trzecia

Parafia Pelplin

Najstarsza cz  Pelplina le y po lewej stronie rze-
ki Wierzycy. W Pelplinie – Maciejewie przetrwa
do naszych czasów gród wy ynny, datowany na 

wiek VII-VIII140. L. uka wyszczególnia w Pelplinie kil-
ka grobów skrzynkowych, a w nich m.in. mis  wkl s
i fragmenty naczy 141. Z wp ywów rzymskich natrafiono na 
znaleziska monet142.

Pierwsza pisana wzmianka o Pelplinie pochodzi 
z 2.01.1274 roku, w którym to M ciwoj II nada  wie  „Po-
lplin” wraz z obszarem po o onym mi dzy rzekami Wierzy-
c , Jonk  i W giermuc  cystersom143, a ca y konwent, z opa-
tem na czele, przyby  z Pogódek do Pelplina w 1276 roku144.

O wielko ci klasztoru wiadczy jego area . Wed ug
M. Grzegorza nale a y do niego miejscowo ci: Pelplin, 
Bielsk (zaginiony), Bobowski Most, Borkowo, Czatkowy, 
Czernikowy, Dobemyn (zaginiony), Dobkow (zaginiony), 
Ma y Garc, G tomie, G odowo, Góra Pelpli ska, Jaroszewy, 
Jezierce, Junkrowy, Kleszczewo, Kobyle, Kolnik, Kowali-
kowo, Ko min, Królówlas, Kulice, Morzeszczyn, Narkowy, 
Nowa Cerkiew, Nowy Dwór, Pogódki, Pomyje, Rombark, 
Ropuchy, Ro ental, Rzerz cin, Wielka S o ca, Szp gawa,
Wa dówko, Wi ckowy i Wolne145.

Klasztorowi powa nie da a si  we znaki wielka wojna 
1409-1411. W czasie najazdu husytów w 1433 roku klasztor 
obrabowano z obrazów, naczy , szat liturgicznych i sprz -
tu. Naje d cy zabrali te  wszelkie zapasy i pod o yli ogie
pod dach nawy po udniowej obecnej bazyliki, jednak po ar
uda o si  ugasi .

Wojna trzynastoletnia (1454-1466) przynios a dalsze szko-
dy. Wojska zaci ne w 1457 roku obrabowa y klasztor, m yn
i piekarni . Rabunki powtarza y si  jeszcze w latach 1460 
i 1462. Pokój toru ski po o y  kres tym nieszcz ciom146.

Pelplin w 1570 roku posiada  15 ogrodników, 13 rze-
mie lników, karczm , tartak i m yn, a czytamy tak e
o 4 ko ach do mielenia147.

Do parafii w II po owie XVI wieku nale a y Pelplin, 
Nowy Dwór, Pomyje i Stary Dwór148.

Klasztor nie op aca  dziesi cin biskupich, bo ju  w 1301 
roku uzyska  od nich zwolnienie i tak bywa o w nast pnych
wiekach149. Szereg informacji o klasztorze, parafii i ko ciele
przynosz  wizytacje ko cielne. I tak wi tyni  parafialn  by
ko ció  pw. Bo ego Cia a.

Liczba innowierców w l649 roku wynosi a 20, w przytu -
ku by o 12 podopiecznych, którym ywno  dawa  opat150.
Liczba wiernych w 1687 roku wynosi a ok. 120 osób151.

W 1710 roku w Pelplinie dosz o do niezwyk ej sprawy, 
otó  wizytator nie zosta  dopuszczony do wizytacji przez 
opata i zapewne z tej racji kolejne wizytacje z 1728152 i 1746 
roku nie obj y parafii Pelplin.

Kolejna wizytacja z 1766 roku zanotowa a, e do para-
fii, poza folwarkiem Wola, nie nale a y adne miejscowo ci,

jednak przezorny wizytator na podstawie ksi g metrykal-
nych odnotowa  jeszcze w parafii miejscowo ci Ro ental,
Ropuchy i Bielawki. Na Wielkanoc spowiada y si  393 oso-
by. Organista uczy  dzieci jedynie w porze zimowej153.

Na pocz tku XVII wieku opaci pelpli scy uzyskali od 
króla prawo noszenia infu y. Oni pod wzgl dem narodowo-
ciowym od 1555 roku byli wy cznie Polakami pochodze-

nia szlacheckiego, niektórzy zakonnicy na studia udawali si
na uniwersytety w Europie Zachodniej154.

Pelpli scy mnisi, jak na owe czasy, korzystali z nowo-
czesnej techniki w swoich dobrach. Otó  w l652 roku dopro-
wadzili do klasztoru sztuczny wodoci g do fontanny naprze-
ciw wielkiego refektarza. Pos u yli si  przy tym wielkim 
ko em przy mniejszym m ynie, które nap dza o wod  do 
powy szej fontanny155. O rozwoju gospodarczym klasztoru 
wiadcz  tak e trzy karczmy za czasów klasztornych. Ten e

S. Kujot wspomina o 2 cha upach156.
Wskutek zaboru pruskiego w 1772 roku przysz y na 

klasztor trudne czasy jego sekularyzacji dnia 1.11.1772 
roku. Po 549 latach przesta  istnie  zas u ony dla Pomorza 
klasztor. Przyjmowania nowych kandydatów do zakonu za-
kazano w 1810 roku, a w 1823 zniesiono opactwo. Opactwo 
wed ug P. Czaplewskiego straci o w sumie 18197 ha ziemi, 
lasów 3997 ha i jezior 1054 ha157.

Na wielko  Pelplina rzucaj  pewne wiat o nast puj -
ce dane. Otó  w 1780 roku wie  liczy a 394 mieszka ców, 
a w 1789 roku liczba dymów wynosi a 45 z królewskim 
folwarkiem, ko cio em filialnym i m ynem158. Natomiast 
w 1820 roku 44 dymy, 392 kat., 2 lut., m yn z 4 (Gänge) gan-
kami lub obrotami, 3 wyszynki i 17 rzemie lnikami159.

Bull  „De salute animarum” z 16.07.1921 roku papie
Pius VII powi kszy  diecezj  che mi sk , a stolic  diecezji prze-
niesiono z Che m y do Pelplina 3.8.1824 roku, za  seminarium 
z Che mna w 1829 roku. Collegium Marianum, pocz tkowo
jako Szko  Tumsk  i piewacz  utworzono w 1836 roku.

Otwarcie kolei Bydgoszcz – Gda sk w 1852 roku przy-
czyni o si  do rozwoju wsi. Polsk  kultur  religijn  i nie 
tylko rozwija  szczególnie „Pielgrzym” wychodz cy w Pel-
plinie od 1969 roku. Kadry duchowie stwa kszta ci o semi-
narium duchowne oparte tak e o bibliotek  i archiwum.

Z Pelplinem zwi zali si  m.in. tacy historycy jak: Stanis aw
Kujot, Jakub Fankidejski, Brunon Czepla, Pawe  Panske i Ro-
muald Frydrychowicz. Rozg osu diecezji od 1903 roku doda
ks. Franciszek Sawicki, znany filo zof i teolog160.

Warto prze ledzi  stosunek che mi skich biskupów do 
sprawy narodowej. Pierwszy biskup I. S. Mathy (1824-1332) 
cieszy  si  znacznymi wzgl dami pruskiego monarchy i na 
rozkaz rz du wyda  w 1831 roku okólnik, w którym pot pi
wszelki udzia  w ruchu niepodleg o ciowym161.

Biskup Sedlag w pewnych kr gach zyska  opini  ger-
manizatora162, chocia  jednoznacznie takim epitetem nie 
mo na go okre la . Trafna wydaje si  tu ocena zawarta 
w „Historii Ko cio a w Polsce”: Pomorze i Warmia nale -
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ce do diecezji che mi skiej i warmi skiej mia y trudniejsze 
warunki. Panowa  tu wi kszy nacisk germanizacyjny, lud-
no  pod wzgl dem narodowym i wyznaniowym by a mie-
szana, a na stolicach biskupich zasiadali wy czcie Niem-
cy. St d te  odrodzenie religijne tej dzielnicy ma charakter 
bardziej ko cielny, za to w mniejszym stopniu narodowy 
i spo eczny163.

Sedlag z braku kap anów sprowadza  kap anów ze l -
ska, którzy przewa nie byli Niemcami i s abo w adali j zy-
kiem polskim, przez co w jakim  stopniu przyczynili si  do 
germanizacji diecezji, co by o waln  pomoc  dla rz dowego
programu kolonizacyjnego164. St d dosz o mi dzy biskupem, 
polskimi diecezjanami i cz ci  kleru do konfliktu, który 
szczególnie da  o sobie zna  w czasie Wiosny Ludów165.

Trafnie pisze o Sedlagu J. Borzyszkowski, e zwykle po-
piera  Niemców, a tolerowa  jedynie dzia alno  narodow
polskich ksi y166, chocia  niekiedy posuwa  si  zbyt dale-
ko, zw aszcza, gdy chodzi o o j zyk polski167.

Biskup J. M. Marwicz „by  z przekonania Niemcem” 
i by  uleg y wobec w adz pruskich168. Do lojalno ci wobec 
monarchy wzywa  tak e diecezjan. Nie mia  zrozumienia dla 
polskiego ruchu narodowego169. Ksi a, którzy manifesto-
wali swoj  postaw  narodow  w latach 1861-1862 byli re-
presjonowani przez biskupa, jak np. Rudolf Gawrzyszewski 
i Dionizy Knast. Temu ostatniemu przesuni to o 10 lat eg-
zamin na proboszcza za to, e w swoim kazaniu prosi  Boga 
o przywrócenie Polsce niepodleg o ci170. Przeciw uczestni-
czeniu ksi y w polskim ruchu narodowym by  skierowany 
tak e list pasterski z 1867 roku171. H. Mross przy tym dodaje: 
Jako pra worz dny obywatel otrzyma  te  od króla Wilhelma 
I Order Or a Czerwonego I klasy (1864)172.

Pasterz diecezji przyj  godn  postaw  wobec ustawy 
pruskiej z 11.05.1873 roku, nazywanej powszechnie majo-
w , pomimo zamkni cia seminarium duchownego, braku 
zatwierdze  rz dowych proboszczów na wiele wakatuj -
cych parafii w diecezji173. Ta postawa zjedna a mu szacunek 
duchowie stwa i diecezjan174. By a to tak e postawa nie-
mieckiego episkopatu. W czasie Kulturkampfu nast pi o ze 
strony bpa Marwicza z agodzenie kursu wobec ksi y pol-
skich bior cych udzia  w ruchu narodowym175.

Che mi ski biskup L. Redner s abo mówi  po polsku. 
Minister Gossler pisa  o nim w 1886 roku, e czy on wy-
ra nie niemieckie przekonanie i zdecydowany charakter176.
Okaza  si  jednak cz owiekiem uleg ym wobec w adz pru-
skich177. Nie mia  równie  wi kszego zrozumienia dla pol-
skich aspiracji narodowych. Ogranicza  dost p Polaków do 
wy szych godno ci i urz dów ko cielnych, co jednak dzia-
o si  cz sto pod naciskiem w adz pruskich178. W szeregu 

sprawach wykazywa  niezale no  od rz du, zezwalaj c na 
polskie kazania w L borku i Gda sku179.

Po Leonie Rednerze che mi skie biskupstwo obj
A. Rosentreter. W czasie wizytacji przemawia  najcz ciej
po polsku. Od pierwszych lat swego urz dowania znalaz
si  w ogniu krytyki, zarówno ze strony polskiej jak i nie-
mieckiej180. Ka da ze stron argumentowa a, e jej j zyk
w wyst pieniach biskupa jest za ma o uwzgl dniany. Jest 
faktem, e na wy sze stanowiska biskup faworyzowa  ksi -
y niemieckich, a ksi a polscy w latach 1899-1909 otrzy-

mali tylko trzeci  cz  ogólnie przyznawanych parafii181.
Stosunek A. Rosentretera do spraw narodowo ciowych

charakteryzuj  trafnie nast puj ce s owa: Zajmowanie sta-
nowiska korzystnego polskim d eniom jest mi absolutnie 
dalekie. Ko ció  katolicki jest mi dzynarodowy i jego sta-
nowisko jako biskupa nak ada na niego obowi zek troski 
o zbawienie duszy diecezjan bez wzgl du na to, czy s  Niem-
cami czy Polakami. Wzgl d ten wy cznie jest i pozostanie 

dla niego wyznacznikiem. Jest on bardzo dobrze wiadom,
e w walce mi dzy obu narodowo ciami znajduje si  mi dzy

dwoma ogniami i e jakkolwiek dla niego decyduj cymi s
jego obowi zki ko cielne, ka de z jego dzia a  inni mogliby 
interpretowa  w kategoriach narodowo-politycznych182.

Trafny wydaje si  tu komentarz K. Wajdy: Nawet przy 
za o eniu, e bp Rosentreter nie móg  ujawni  swego sta-
nowiska w ca ej rozci g o ci, wypowied  ta oddaje chyba 
dobrze najg bsze przes anie jego post powania, które na-
kazywa o, aby ze wzgl dów religijnych z punktu widzenia 
interesów Ko cio a agodzi  sprzeczno ci narodowe w jego 
obr bie i nie dopuszcza  do tego, aby naciski pa stwa w kie-
runku przekszta cenia diecezji che mi skiej w narz dzie ger-
manizacji mia y w konsekwencji doprowadzi  do zaostrzenia 
tych konfliktów183.

Za jego czasów dosz o nie tylko do silnej aktywizacji 
polskiego ruchu narodowego, ale tak e do jego radykaliza-
cji i st d nie wszystkie jego dania mog y by  spe nione184.
W trudnych sytuacjach konfliktowych stara  si  biskup by
neutralny i ponad konflikty stawia  dobro Ko cio a. W cza-
sie strajku opowiedzia  si  za nauczaniem religii polskich 
dzieci w j zyku polskim i w tej sprawie, chocia  bezskutecz-
nie, interweniowa  u w adz pruskich185. Przeciwstawia  si

daniom w adz pruskich, aby usun  z seminarium 8 klery-
ków, którzy zostali skazani w toru skim procesie filomatów 
pomorskich w 1901 roku186. Zdecydowan  postaw  przyj
wobec da  w adz pruskich, by zakaza  ksi om przyna-
le no ci do polskiej organizacji „Stra”, by o z ni  bowiem 
z czonych 2/3 polskich ksi y187.

Pewne wiat o na parafi  pelpli sk  rzuca statysty-
ka z okresu pruskiego, która kszta towa a si  nast puj co:
1848 – wie  565, par. 846, 1867 – 1654 parafia, do szko y
ucz szcza o 175 dzieci kat., 1904 – par. 3222, do szko y kat. 
ucz szcza o ok. 500 dzieci kat.

Po I wojnie wiatowej roztropnie jeszcze przez 6 lat rz dzi
diece zj  bp A. Rosentreter. Wprawdzie by  Niemcem, jednak 
jako cz owiek i biskup by  godny wielkiego szacunku. W spra-
wach narodowych stara  si  zachowywa  postaw  neutraln ,
nara aj c si  nawet na zarzuty polinizatora Pomorza.

Rz dy w diecezji w 1926 roku obj  bp Stanis aw Woj-
ciech Okoniewski. Uczestniczy  aktywnie w yciu narodowo-
politycznym Pomorza i z rz dz c  od 1926 roku sanacj  stara
si  przyspieszy  proces odrodzenia polsko ci na tym terenie188

oraz umacniania ducha narodowego i pa stwowego189.
Na tle politycznym cz sto dochodzi o do spi  mi dzy

biskupem i podleg ym mu duchowie stwem, które w wi k-
szo ci opowiada o si  za endecj 190.

Inklinacje bpa S. W. Okoniewskiego do sanacji mo na
o tyle zrozumie , e potrzebne by o rozwini cie i pog bie-
nie wiadomo ci narodowej na Pomorzu, gdy  d ugie pano-
wanie pruskie i jego naciski na Ko ció  katolicki przyczyni-
y si  znacznie do przy mienia poczucia narodowego.

Biskup pozostawi  po sobie wiele pomników dzia alno-
ci191, a literatura z tego zakresu jest znaczna, za  z Pelpli-

na stworzy  o rodek kultury polskiej promieniuj cy daleko 
poza Pomorze. Sta  si  zas u onym organizatorem ycia ko-
cielnego na Pomorzu. Zachowa  swój polski styl w ramach 

odzyskanej niepodleg o ci. Osobi cie urzeka mnie jego 
otwarta polsko  i nawi zywanie do tych tradycji z histo-
rii Pomorza. Przestrzega  przed niemieckim niebezpiecze -
stwem, co w pe ni sprawdzi o si  w 1939 roku, chocia by
w postaci hitlerowskich morderstw i w d eniu do zupe nej
eksterminacji narodu polskiego.

Biskup S. W. Okoniewski przeszed  do historii jako je-
den z najdzielniejszych biskupów che mi skich o niezwy-
k ym rozmachu pastoralnym i administracyjnym192.
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Z duchowie stwa Pelplina dali o sobie szczególnie zna
bp K. Dominik, wi tobliwy kap an czekaj cy na beatyfikacj .
Ca y okres mi dzywojenny wyk ada  w seminarium ks. Fran-
ciszek Sawicki. Ks. K. Bieszk sta  si  pionierem ruchu litur-
gicznego w Polsce i diecezji, redaktor „Mysterium Christi” od 
1935 roku. Ks. prof. T. Glemma zosta  dziekanem Wydzia u
Teologicznego Uniwersytetu Jagiello skiego w 1939 roku.

Parafia pelpli ska w 1928 roku liczy a 3923 mieszka -
ców, w tym Polaków katolików 3834, katolików Niemców 10, 
ewangelików 79193. Do szko y ucz szcza o ok. 300 dzieci kat. 

Zdecydowana propolska postawa bpa Okoniewskie-
go ci gn a na niego nienawi  hitlerowskich Niemiec 
i przeczuwaj c swoj  tragedi  opu ci  kraj przed wkrocze-
niem wojsk niemieckich194. Po ro nych perypetiach przez 
Rumuni , Rzym, Hiszpani  dotar  do Lizbony, gdzie zmar
1.05.1944 roku.

Po zaj ciu Pelplina hitlerowcy przyst pili do masowych 
aresztowa . Punktem szczytowym sta  si  dzie  20.10.1939 
roku, gdy aresztowano wi kszo  ksi y pelpli skich i za-
mordowano w tczewskich koszarach. W sumie pelpli ska
krwawa jesie  poch on a 24 ksi y, a gdy doliczymy do 
nich jeszcze zmar ych wskutek dzia a  wojennych bisku-
pów S.W. Okoniewskiego i K. Dominika to ich liczba wy-
niesie 26195.

W seminarium duchownym w Pelplinie urz dzono
szko  policyjn . Pro mocja pierwszego rocznika odby a si
w ko cu 1940 roku. Z chóru w kate drze zwisa a wówczas 
olbrzymia flaga ze swastyk , umieszczono równie  w nawie 
mównic . andarmi pl drowali cenne zabytki katedry.

Spl drowano cenne zabytki biblioteki seminaryjnej, a bi-
bliotek  polskich kleryków spalono. Rozbito tak e pomnik 
teologów polskich, który sta  przed seminarium, a tak e inne 
pomniki wzniesione przez bpa Okoniewskiego196.

Bp K. Dominik zosta  internowany do Gda ska. Naj-
pierw przebywa  w szpitalu, nast pnie u sióstr el bietanek.
Zmar  7.03.1942 roku.

Pierwszym powojennym biskupem diecezji che mi skiej
dnia 4.03.1946 roku zosta  K. J. Kowalski, cz owiek o sze-
rokich horyzontach, po studiach w Strasburgu i Louvain197.
Dla Ko cio a w Polsce nasta y bardzo trudne czasy, których 
szczyt przypad  na pocz tkowe lata pi dziesi te. Postawa 
bpa Kowalskiego by a twarda wobec nowej komunistycznej 
rzeczywisto ci i za to w lutym 1950 roku spotka  go areszt 
domowy w Pelplinie. Do niego jedynie mia  dost p ks. Alojzy 
Karczy ski198. By o to dla niego straszne prze ycie. Za ama-
ny psychicznie mia  co  podpisa , jednak ta sprawa wymaga 
dalszych bada . Zmar  6.05.1972 roku na Jasnej Górze.

Po jego mierci na pelpli skiej stolicy wakat trwa  pra-
wie ca y rok. O ile jako sufragan przyj  tward  postaw  wo-

bec ówczesnego pa stwowe go re imu, o tyle, gdy si  nada-
rzy a okazja na opuszczone biskupstwo, wówczas przyj
postaw  pojednawcz  w stosunku do rz du. Po tak d ugim
wakacie kard. S. Wyszy ski zgodzi  si  na jego nominacj
na pelpli sk  stolic . Zdaj  si  to tak e potwierdza  doku-
menty199. Jego dorobek jako ordynariusza nale a  raczej do 
skromnych.

Na ten okres przypad a twórczo  niezwyk ego uczonego 
teologa, historyka sztuki, publicysty i literata ks. prof. J. S. 
Pasierba. W samym Pelplinie da  o sobie zna  ks. dr Bernard 
Sychta – autor 7-tomowego s ownika gwar kaszubskich, 
3-tomowego s ownika gwar kociewskich, pisarza wielu 
sztuk scenicznych w gwarze kociewskiej i w j zyku kaszub-
skim, j zykoznawcy i malarza200.

Na rozwój miasta rzutuj  dane statystyczne ko cielne po 
1945 roku: 1947 – 4945 dusz, 1958 – bez statystyki, 1969 
– bez statystyki, 1975 – 5831, 1995 – 9978, 2007 – 9983.

Do parafii nale  nast puj ce miejscowo ci: Pelplin, 
Bielawki Wyb., D bina, Janiszewko, Janiszewo, Ornasowo, 
Pomyje Wyb., Ropuchy.

W okresie nieco atwiejszym dla Ko cio a w diecezji 
che mi skiej rz dy obj  dnia 29.05.1981 ks. bp Marian 
Przykucki i trwa y one do 25.03.1992 roku. W tym czasie 
erygowa  13 dekanatów i 76 nowych parafii. Wznowiony zo-
sta  dwutygodnik diecezjalny „Pielgrzym”. Dnia 11.06.1987 
roku go ci  w Gdyni papie a Jana Paw a II201.

Dorobek bpa prof. B. Szlagi w latach 1992-2007 w die-
cezji pelpli skiej jest wprost imponuj cy i w wielu dzie-
dzinach. Rozwin  ró ne formy duszpasterstwa, ruchów 
i stowarzysze . Do bardzo znacz cych nale a a renowa-
cja bazyliki katedralnej, odbudowa Collegium Marianum, 
a w nim wznowienie nauki dla liceum katolickiego, szereg 
inwestycji w Seminarium Duchownym, budowa Biblioteki 
WSD, wzniesienie hotelu nad Wierzyc , cysterskiej wie y
zegarowej i inne. Powsta o 19 nowych parafii, liczba katoli-
ków w diecezji wynosi 730 tys., a dekanatów 30.

Do parafii nale  nast puj ce miejscowo ci: Pelplin, 
Bielawki Wyb., D bina, Janiszewko, Janiszewo, Ornasowo, 
Pomyje, Ropuchy, Ro ental, Rudno i Wola.

Pelplin posiada 2 ko cio y: katedr , Bo ego Cia a
i 8 kaplic. Z instytucji diecezjalnych warto wskaza  na Semi-
narium Duchowne, Collegium Marianum, Kuri  Diecezjal-
n , Bibliotek  WSD, Archiwum Diecezjalne, Wydawnictwo 
Bernardinum, Ksi garni  Diecezjaln  i S d Duchowny.

Trudno tu wymienia  wszystkie zabytki, a te mieszcz
si  w katedrze, obiektach pocysterskich, Muzeum Diecezjal-
nym i innych. Wskazuj  na nie liczne opracowania i prze-
wodniki.

W nast pnym numerze doko czenie

Przypisy:
140 Historia Gda ska, t. I do roku 1454, pod 

red. E. Cie laka, Gda sk 1978, s. 43.
141  L. uka, Kultura..., s. 311.
142  K. Bruski, Ziemie..., s. 23.
143 Pommerellisches..., nr 261.
144  K. Bruski, By  taki Pelplin, Pelplin 1998, 

s. 5.
145  M. Grzegorz, Osady..., s. 165-168.
146  J. Ciemno o ski, J. Pasierb, Pelplin, Wro-

c aw 1978, s. 19.
147 ród a Dziejowe...1579, s. 118.
148  M. Biskup, Mapy..., s. 70.
149 Monastocon Cisterciense Poloniae, T. II, 

pr. zbior., Pozna  1999, s. 301.
150  W. Kujawski, Repertorium... ABMK 

84:2005, s. 99.
151  Tam e, s. 148.

152 Tam e, s. 185.
153  Tam e, s. 289.
154  A. Nadolny, Europejski i swojski, Miejsca 

wi te nr 6/30/, 1999; J. Pasierb, Pelplin
i jego zabytki, Pelplin 1993, s. 14.

155  S. Kujot, Opactwo..., s. 382.
156  Tam e, s. 382-386.
157  P. Czapiewski, Maj tki..., s. 399-402.
158  J. Goldbeck, Volständige..., s. 166.
159 Uebersicht... 1820, s. 66-67.
160 Miejsca wi te, s. 13-15.
161 S ownik Biograficzny Pomorza Nadwi la -

skiego T. I5IV + Suplement, Gda sk 1992-
1998, T. III L-P, s. 172.

162 S ownik Biograficzny..., t. VI, 1997, s. 191.
163 Historia Ko cio a w Polsce t. II 1764-

1945, cz. I 1764-1918, Pozna  - Warszawa 
1979, s. 560-561. 

164  A. Liedtke, Zarys dziejów diecezji che -
mi skiej, Nasza Przesz o  34:1971 101; 
Z. Zieli ski, Ko ció  i naród w niewoli,
Lublin 1995, s. 82.

165  J. Borzyszkowski, Materia y z 1849 r. do-
tycz ce problematyki narodowo ciowej na 
Pomorzu Gda skim i dzia alno  bisku-
pa che mi skiego Anastazego Sedlaga,
Zapiski Historyczne 1984 z. 4, s. 97-98; 
A. Ma kowski, Anastazy Sedlag biskup 
che mi ski, Zapiski Historyczne V:1920-
1922, s. 60; F. Manthey, Deutsche Bisch fe
der Di zese Kulm Heimatbrief Der Danzi-
ger Katholiken, 15.8.1963, s. 11-17.

166 S ownik Biograficzny... t. IV, s. 191.
167 A. Ma kowski, Ksi a l zacy w diecezji 

che mi skiej, Pelplin 1932, s. 6-7; ten e:
Pod rz dami pruskimi, Pozna  1927, s. 14.
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168 K. Wajda, Spo ecze stwo polskie i Ko ció  katolicki na Pomorzu 
a pa stwo pruskie w latach 1860-1914, Studia Pelpli skie XVI: 
1985, s. 105.

169  H. Mross, S ownik..., s. 200; Z. Zieli ski, Ko ció  katolicki w Wiel-
kim ksi stwie Pozna skim w latach 1848-1865, Lublin 1973, s. 333, 
340, 341, 348, 365, 391.

170  T. Glemma, Dzieje diecezji che mi skiej [w:] Pami tnik Instytutu 
Ba ty ckiego pod red. J. Borowika, Toru  1931, S. 200.

171 K. Wajda, W dobie zaboru pruskiego 1875-1918 [w:] Dzieje Towa-
rzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975, t. I pod red. M. Biskupa, 
Toru  1977 s. 37-38; K. Wajda, Spo ecze stwo..., s. 105-107.

172  H. Mross, S ownik..., s. 200; R. Frydrychowicz, Na setn  rocznic
przeniesienia stolicy biskupiej z Che m y do Pelplina dnia 3 sierp-
nia l824 r., Pelplin 1924, s. 46.

173 S. Wo nicki, Stanowisko biskupa che mi skiego J. N. Marwicza wobec 
ustawy pruskiej z 11 maja 1873 r., Studia Pelpli skie 1971, s. 117-136.

174 H. Mross, S ownik..., s. 200.
175 Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975, t. I, s. 38.
176 K. Wajda, Spo ecze stwo..., s. 110-111.
177 Tam e, s. 112.
178 J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-

1920, Gda sk 1986, s. 227.
179  H. Mross, S ownik..., s. 262; S ownik Biograficzny..., t. IV, s. 48; 

A. Ma kowski, Pod rz dami pruskimi, Pozna  1927, s. 64; K. Waj-
da, Miejsce..., s. 87.

180  K. Wajda, Spo ecze stwo..., s. 116.
181 S ownik Biograficzny..., T. IV, s. 89; H. Mross, S ownik..., s. 276.
182 K. Wajda, Spo ecze stwo..., s. 118; F. Ringwelski, Augustyn Rosen-

treter biskup che mi ski 1898-1920 wobec sprawy polskiej, Studia 
Pelpli skie 1977, s. 38.

183  K. Wajda, Spo ecze stwo..., s. 118; Por. tak e L. Burzy ska, Pol-
skie duchowie stwo diecezji che mi skiej wobec strajków szkolnych 
w latach 1906-1907 w Prusach Zachodnich, Rocznik Gda ski 1997, 
z. 2, s. 138; J. Walkusz, Biskup Augustyn Rosentreter „Gwiazda Mo-
rze” nr 10, 17.09.1989.

184  K. Wajda, Spo ecze stwo..., s. 118-119, np. „Gazety Grudzi dz-
kiej” z 1913 r. nr 2. Niektóre partie sk din d powa nego i ród o-
wo udokumentowanego studium F. Ringwelskiego Augustyn (maj
charakter apologetyczny, broni  i usprawiedliwiaj  a  do przesady 
che mi skiego hierarch ); J. Walkusz, Duchowie stwo katolickie 
diecezji che mi skiej 1918-1939, Pelplin 1992, s. 38. Zbyt ostre 
wydaj  si  oceny F. Ringwelskiego odno nie osoby J. Dembie -
skiego, które ten ostatni wypowiada w swoim pami tniku Rado ci
ma o – goryczy du o, opr. przygotowa  do druku i wst pem opatrzy
A. Bukowski, Warszawa 1985. Wydaje si , e ks. J. Dembie ski za-
s uguje na g bsze studium z uwzgl dnieniem pe nej jego twórczo-
ci i dzia alno ci, wówczas b dzie mo na podda  bardziej wywa o-

nej ocenie bpa A. Rosentretera, bior c pod uwag  materia y zawarte 
w pami tnikach wydanych i niewydanych J. Dembie skiego.

185 S ownik Biograficzny..., T. IV, s. 89.
186  Tam e, s. 89; H. Mross, S ownik..., s. 276; B. Kumor, Historia Ko-

cio a, cz. 7, Lublin 1991, s. 397.
187  F. Ringwelski, Augustyn, s. 42.
188 J. Borzyszkowski, Z dziejów Ko cio a katolickiego na Kaszubach 

i Pomorzu w XIX i XX wieku, Gda sk-Pelplin 2000, s. 166; ten e,
Kaszubi i Pomorze w XIX i XX wieku [w:] Pomorze – ma a ojczyzna 
Kaszubów, Gda sk-L beck 2000, s. 395.

189 J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów [w:] Historia, geografia, j -
zyk i pi miennictwo Kaszubów, Gda sk 1999, s. 58.

190 J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920-1939, Bydgoszcz 
2003, s. 240, 276.

191 W. Szulist, Przesz o  obecnych obszarów diecezji pelpli skiej
w latach 1920-1939, Studia Pelpli skie 35:2004, s. 155.

192 J. Borzyszkowski, Z dziejów Ko cio a..., s. 164-165.
193 Diecezja Che mi ska..., s. 625.
194 W. Szulist, Z martyrologii duchowie stwa katolickiego w diecezji 

che mi skiej 1939-1945 cz. II, Studia Pelpli skie 1975, s. 283.
195 Tam e, s. 287; A. Liedtke, Zarys dziejów diecezji che mi skiej, Nasza 

Przesz o  34:1971, s. 112-114; ten e: W 30 rocznic  krwawej jesieni,
Studia Pelpli skie 1969 i tam e: Tradycje naukowe Pelplina, s. 37.

196 W. Szulist, Przesz o  obecnych obszarów diecezji pelpli skiej 1939-
1945, cz. II, t. IV, Studia Pelpli skie 38:2007 s. 91; A. M clewski, Pel-
pli ska jesie , Gda sk 1971, s. 121-124; F. Stopniak, Polskie wi tynie
katolickie podczas II wojny wiatowej, Warszawa 1982, s. 16-17.

197 M. Mylik, Biskup Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neo-
scholastyki polskiej, Pelplin 2008, s. 66.

198 Tam e, s. 73; Tajne dokumenty Pa stwo Ko ció  1960-1980, Londyn 
1996, s. 173; J. aryn, Dzieje Ko cio a katolickiego w Polsce 1944-
1989, Warszawa 2003, s. 106; ten e: Ko ció  a w adza w Polsce 
1945-1950, Warszawa 1997, s. 292, 289, 308, 294; H. Dominiczak, 
Organy bezpiecze stwa w PRL w walce z Ko cio em katolickim 
1944-1990, Warszawa 2000, s. 63, 87, 225; A. Dudek, R. Gryz, Ko-
muni ci i Ko ció  w Polsce 1945-1989, Kraków 2006, s. 51, 52.

199  Tajne dokumenty..., s. 94, 181, 183.
200  Por. Parafia pelpli ska i jej duszpasterze, Gda sk-Pelplin 2007, 

s. 84-85, 119-141.
201 K. Prokop, Biskupi Ko cio a katolickiego w III Rzeczypospolitej,

Kraków 1998, s. 116-117.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ ma szczególne zas ugi na 
polu regionalizmu, bowiem jako pierwszy, ju  w latach 
osiemdziesi tych ubieg ego wieku, zapocz tkowa  edukacj
regionaln  w Tczewie. Nast pnie utworzy  w Technikum 
Kolejowym w Tczewie, w którym pracowa , Studium Wie-
dzy o Regionie, w ramach którego odbywa y si  spotkania 
z interesuj cymi lud mi – pracownikami naukowymi wy -
szych uczelni, dziennikarzami, pisarzami, twórcami ludo-
wymi i dzia aczami spo ecznymi regionu. 

Laureat tego tak presti owego wyró nienia posiada zna-
cz cy wk ad w zorganizowanie czterech Kongresów Ko-
ciewskich, jest te  wspó organizatorem sesji popularnonau-
kowych o tematyce historycznej. Posiada równie  znacz cy
dorobek naukowy. 

W 1981 roku wydana zosta a pierwsza jego ksi ka
pt. „Kaszubi w Kanadzie” – pionierska w literaturze polskiej 
monografia po wi cona kanadyjskim Kaszubom. Publika-
cja ta zosta a nagrodzona w II Konkursie im. Floriana Zna-
nieckiego, zorganizowanym przez Komitet Badania Polonii 
Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo czno ci z Poloni
Zagraniczn  „Polonia” w Warszawie. W 2008 roku z okazji 
150. rocznicy osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie ukaza o
si  drugie poszerzone wydanie tej ksi ki. Jej promocja mia-
a miejsce w Senacie RP, w Gda sku oraz w Kanadzie. 

W dotychczasowym dorobku posiada kilkana cie autor-
skich ksi ek m.in „W adys aw Kirstein i jego muzyczny 
wiat” (1986), „Ziemia ko cierska” (1992), „Druga wojna 
wiatowa wybuch a w Tczewie” (1999, 2004, 2007, 2009), 

„Morskie tradycje Tczewa” (2000, 2005), „Z kart historii 
Tczewa okresu mi dzywojennego” (2005), „Powrót Tczewa 
do Polski w 1920 roku” (2000). Jest wspó autorem i (lub) 
redaktorem takich prac jak: „W s u bie o wiaty i kolejnic-
twa” (1997), „Ksi ga pami tkowa II Kongresu Kociew-
skiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006),  „Kociewie-
pomorska kraina” (2008) oraz „Szko a w cieniu katedry. 
Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Paw a II” 
(2009). Napisa  równie  kilkadziesi t artyku ów naukowych 
i popularnonaukowych dotycz cych historii Pomorza Gda -
skiego, Kaszub, Kociewia i Tczewa (zamieszczonych na 
amach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomo ci

Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, 
„Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”) 
oraz oko o 300 publicystycznych (wydrukowanych w prasie 
ogólnopolskiej, lokalnej i w Internecie). 

W roku 2011 zosta  wyró niony przez Ministra Edu-
kacji Narodowej tytu em honorowym Profesora O wiaty. 
W ubieg ym roku otrzyma  równie  Krzy  Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski.

W poprzednich latach nagrody przyznano osobom i in-
stytucjom z Tczewa, m.in. Radiu Fabryka, Urszuli Gie don
i Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestrze D tej Torpeda. 

Skra Ormuzdowa 
dla tczewianina
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
cz  dziewi ta

Pod pruskim zaborem

Pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku unicestwi  cz
terytorium kraju na d ugie lata niewoli. Polityka part-
nerów wielkiej koalicji zmierza a do zwi kszenia

obszaru swych posiad o ci kosztem Rzeczypospolitej. Nowe 
granice nie tylko wyznacza y zasi g terytorialny ekspansji 
o ciennych mocarstw, ale tak e ich potrzeby gospodarcze. 
Zdobycie uj cia Wis y oznacza o dla Prus opanowanie eks-
portu zbo a. Zmusi o to polsk  szlacht  do szukania innych 
rynków zbytu na p ody rolne oraz stworzenie nowego typu 
op acalnej produkcji. Polityka fiskalna obci y a poddanych 
znacznymi podatkami, co mia o wp yw na ich sfer  mate-
rialnego dobrobytu.

Prusy Królewskie z województwami: pomorskim, mal-
borskim i che mi skim oraz Warmi , cz ci  Wielkopolski, 
bez Gda ska i Elbl ga, przemianowano na Nowe Prusy Za-
chodnie (Westproussen). Naczeln  w adz  prowincji by a
Kamera Kriegs und Domänen – Kammer. Jej siedzib  zlo-
kalizowano w Kwidzynie. Pierwotnie podporz dkowano j
królowi, a nast pnie Dyrektorium w Berlinie. Dzieli a si  na 
powiaty, na ich czele stali radcy ziemscy – landraci. Wymie-
nieni urz dnicy administrowali obszary wiejskie z wy cze-
niem domen pa stwowych, do których nale a y zagarni te
królewszczyzny oraz maj tki ko cielne i zakonne. W 1772 
roku powo ano specjalne jednostki administracyjne do nad-
zoru gospodarki skonfiskowanych maj tków szlacheckich 
i dóbr ko cielnych. Nazywano je domenami i zosta y po-
dzielone na intendentury, a te z kolei na Królewskie Urz dy
Domenalno-Rentowe tzw. Domënenrentämt.

Bardzo sprawnie komisarze pruscy i inni urz dnicy, przy 
pomocy oddzia ów wojskowych, przej li w adz  na terenie 
Prus Królewskich. To oni informowali rajców i so tysów wsi 
o tre ci patentu okupacyjnego i zmianie personalnej kadry 
urz dniczej w zwi zku ze zmian  przynale no ci pa stwowej
Pomorza. Zlikwidowano zatem tradycyjne polskie instytucje. 
Ju  po podpisaniu aktu rozbiorowego król Prus Fryderyk II 
wyda  13.09.1772 roku patent do biskupów, opatów, wojewo-
dów, kasztelanów, szlachty, mieszczan, ch opów Prus Kró-
lewskich, w którym zapowiada  przej cie rz dów. Wezwa
równie , aby wszyscy przybyli 27.09.1772 roku do Malborka, 
w celu z o enia przysi gi na wierno  w adcy pruskiemu.

Na polecenie Fryderyka II sporz dzony zosta  Kataster 
Kontrybucyjny i obejmowa  on obszerne ksi gi ewidencyj-
ne. Urz dowa rejestracja ludno ci mia a na celu ustalenie 
wysoko ci róde  dochodu oraz wymierzenie na tej podsta-
wie podatku. Roden, prezydent Izby dla Spraw Wojennych 
i Królewszczyzn, wyda  15.09.1772 roku zawiadomienie 
o sporz dzeniu ogólnej taksacji wszystkich dóbr duchownych 
i wieckich, w celu sprawiedliwego roz o enia podatków i ci -
arów. Jak wskazuje korespondencja mi dzy królem a naczel-

nym prezesem von Domhardtem by  to pierwszy etap konfi-

skaty dóbr biskupich i klasztornych. W tym samym miesi cu
wydano rozkaz gabinetowy, na mocy którego w a ciciele
wspomnianych maj tków duchownych mieli zap aci  jed-
norazow  kontrybucj , wynosz c  pe n  kwot  za ca y rok 
1772. Na pocz tku kwietnia 1773 roku ju  zako czono ob-
liczanie dochodów i rozchodów, a biskupi i duchowie stwo
odebrali nakaz p atno ci kontrybucji. Wywo a o to wielkie 
niezadowolenie w ród ludno ci, poniewa  nie spodziewano 
si  natychmiastowej ci galno ci pieni dzy. Z powodu licz-
nych kl sk, nowy w adca zapewnia  swych poddanych, e
p atno  pierwszej raty podatku obejmie termin w. Trójcy. 
Pomimo skarg i za ale  zastosowano ustanowione obci -
enia finansowe. Zrezygnowano z kilku przypadków, gdzie 

rzeczywi cie nie by o sposobu na ich uiszczenie. Wysoko
kontrybucji obejmowa a roczny dochód stolicy biskupiej 
z Prus Królewskich. Na podstawie dokumentów archiwal-
nych tzw. kompetencje biskupów w oc awskich wynosi y
7022 talarów (wg innych spisów 6393 talarów), kapitu y
1410 talarów, psa terzów katedralnych 56 talarów.

Król Prus wyda  dwa dokumenty konfiskacyjne 
1 i 2.11.1772 roku. Maj tki ko cielne przekazano pod zarz d
urz dników pa stwowych. Tym samym dochody zasili y
skarb królewski. Wykluczono podzia  ka dorazowych intrat.

W maju 1773 roku ostatecznie odebrano dobra ko ciel-
ne i ca y maj tek przekazano na rzecz pa stwa. Od tego 
momentu biskupi w oc awscy stracili swe posiad o ci na 
Pomorzu i tak te  sta o si  w przypadku Subków. Dobra, 
które kiedy  sprawiedliwie nabyto jako dar wdzi czno ci
za wa ne us ugi, przesz y w r ce zaborców. Grabie y nie 
mo na usprawiedliwi  i kilkakrotnie podnoszono w ko ach
poselskich pytanie czy tak bolesny koniec dóbr duchownych 
mo na nazwa  konfiskat , czy tylko spokojnym przej ciem
na rzecz pa stwa. W rzeczywisto ci w a ciwego dokumentu 
na konfiskat  maj tku nie wydano.

Biskupi w oc awscy zawiadywali sw  w asno ci  w Sub-
kowach przez prawie 500 lat. Troszczyli si  o w a ciwy rozwój 
gospodarczy i dobrobyt wsi, nadaj c liczne przywileje. Mia-
nowali ludzi godnych zaufania na stanowiska starostów i so -
tysów. Opis dzia alno ci klucza subkowskiego, przedstawiony 
w poprzednich rozdzia ach, daje odpowiednie wiadectwo ich 
poczyna . Najni sz  warstw  spo eczn  tworzyli ch opi, ob-
ci eni ró nymi powinno ciami na rzecz pana feudalnego. To 
oni stanowili przewa aj c  cz  mieszka ców osady i dzi ki
nim powsta o i przetrwa o wiele obiektów kultury material-
nej. Obecnie s  one wyrazistymi per ami pomorskiej archi-
tektury. To jest spu cizna po naszych poprzednikach, wpisana 
na list  zabytków. Mieszka cy wsi mieli wp yw na kondycj
ekonomiczn  w asnych gospodarstw rolnych i folwarku bi-
skupiego. Zapewniali utrzymanie kadry urz dniczej i sta y
dochód pokrywaj cy potrzeby stolicy biskupiej. Sumiennie 
wywi zywali si  ze swych powinno ci, za co hierarchowie 
ko cielni wyró niali ich licznymi przywilejami.
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Sytuacja ch opów pod w adz  biskupów w oc awskich
by a bardziej korzystna ni  w przypadku innych dóbr, 
a zw aszcza szlacheckich. Pi kne wiadectwo w a ciwego
traktowania przedstawicieli stanu ch opskiego przekaza
ks. Stanis aw Kujot pisz c: Uwzgl dniaj c, e duchowne rz -
dy nigdy nie bywa y dla poddanych zbytni ostremi, e po fol-
warkach i wsiach biskupich niejeden si  u ywi  na askawym
chlebie, cho  na ci le nie zarabia , ani pewnych pretensji 
nie mia , e w liche lata pr dzej duchowny jak urz dnik kró-
lewski sk oni  si  do pob a liwo ci wzgl dem poddanego.

W innym fragmencie kontynuowa  opis sytuacji ch opów
oraz zwróci  uwag  na rol  Subków w minionych wiekach: 
Zdaniem naszem by y maj tki duchowne tak rozleg e szcze-
gólniejszym rodkiem opatrzno ci, by ul y  dol  stanu nie 
tylko w Polsce ale po ca ej rodkowej przynajmniej Europie 
najwi cej gn bionego. Po dobrach ko cielnych najmniej on 
doznawa  upokorzenia, a najwi kszego za ywa  stosunkowo 
dostatku. A kiedy po podzia ach liczne przyczyny, z w asnej
winy i stosunków pochodz ce, sk ada y si  na to, by jeden 
dwór po drugim usun  z pod r k dawniejszych posiedzicie-
li, zosta y si  gospodarskie chaty, a najdostojniejsze w a nie
tam, gdzie dot d biskupi i pra aci rz dzili. Po rozebranym 
ju  dawno pa acu biskupim w Subkowach ledwie lady na-
potka ; zamar o tu ycie dawniejsze, kiedy Rozra ewscy
i Karnkowscy z tego matecznika roznosili na nowo p omie
wiary i domowego obyczaju po wsiach i dworach pomor-
skich, kiedy tu przybywali z klasztorów i z pod boku oficja a
pomorskiego m odzi lewici i starsze duchowie stwo by ode-
bra  w starej wi tyni kap a skie wi cenia, by tu odnowi
ducha bo ego w w asnym sercu... o tem wszystkiem chyba 
w kronice klasztornej albo w ko cielnych aktach dzi  czyta-
my. Ale zosta  stan w o cia ski. By o to jakby bezwiednem 
poczuciem, e gdy w pobli u Subków starostwie gniewscy 
osiedlali gospodarzów innej wiary i narodowo ci na glebie 
yznej i dono nej, biskupi mo e nieraz z w asn  strat  przy 

osadzaniu maj tków starych zasad i dawnych ludzi si  trzy-
mali. Tak ich zasta a konfiskata. adne dominia nie wyros y
z ich maj tków, tylko same osady w o cia skie.

Wraz ze zmian  przynale no ci pa stwowej nast pi y prze-
obra enia polskiej wsi znajduj cej si  pod zaborem pruskim. 
Oprócz zniesienia podda stwa osobistego w dobrach pa stwo-
wych ch opi otrzymali równie  prawo dziedziczenia ziemi.

Reformy przeprowadzone do ko ca XVIII wieku przez 
rz d pruski mia y charakter po owiczny i ogranicza y si  do 
dóbr pa stwowych. Stanowi y jednak podstaw  do stworzenia 
szerszej akcji reformatorskiej w okresie pó niejszym. Pocz tek
wieku XIX przebiega  pod znakiem takich w a nie wydarze .
W obliczu zagro e  p yn cych ze strony Napoleona, w adze
pruskie wyda y w 1811 roku edykt regulacyjny, czyli uw asz-
czeniowy, w którym czytamy: przyznaje si  prawo w asno ci
do gospodarstwa wszystkim tera niejszym posiadaczom dzie-
dzicznych posiad o ci ch opskich, zarówno czy nazywaj  si
kmieciami, pó kmieciami, hubnikami czy cha upnikami lub 
nosz  jak  inn  nazw  prowincjonaln  zarówno czy nale
do domen ko cielnych, do dóbr komunalnych lub prywatnych.
Przebieg reform by  jednak bardzo powolny, ale pomimo to 
osi gni to powa ne sukcesy w postaci likwidacji pa szczyzny. 
W efekcie ch opi uzyskali prawo w asno ci do uprawianego 
gruntu. Powy sze zarz dzenia regulowa y stosunki na wsi 
i przyczyni y si  do swobodniejszego rozwoju kapitalizmu.

Ogromne ci ary i zniszczenia wojen napoleo skich
w powa nym stopniu zaci y y na rozwoju Pomorza 
w pierwszej po owie XIX wieku. D ugotrwa e wojny i niedo-

bór si y roboczej, spowodowany zmniejszeniem ogólnej liczby 
ludno ci, znamionowa  bezw ad poziomu gospodarki. Zatem 
tylko czasy pokoju gwarantowa y usuni cie skutków wojny.

Od 1818 roku Subkowy by y siedzib  urz du domenal-
nego, do którego nale a o 39 miejscowo ci z 419 parcela-
mi i liczy  wraz z obszarem k prawie 1300 mórg. W jego 
sk ad w czono folwark subkowski o powierzchni 14 w ók.
Zarz dc  domeny królewskiej oko o roku 1820 zosta  Sa-
muel Heine. Pa ac biskupi w Subkowach pe ni  przez wiele 
lat zaboru pruskiego funkcj  obiektu mieszkalnego i tam 
te  przebywali na sta e dzier awcy i administratorzy mienia 
pa stwowego.

Samuel Heine wcze niej mieszka  w Gr ntingen pod 
Halberstadt. Kiedy przyby  w 1801 roku na Pomorze przej
w dzier aw  Subkowy, Radostowo i Mi ob dz. Po kilkuna-
stu latach w 1817 roku kupi  maj tki w Czarlinie, Gnisze-
wie i Wielg owach, a sze  lat pó niej Narkowy, liwiny
i Rokitki. Nabywa  je po zani onej cenie warto ci niemal-
e za bezcen z wolnej r ki lub z przetargu przymusowego 

od polskich w a cicieli. Za Gniszewo i Wielg owy zap aci
13 tysi cy talarów. W 1828 roku kupi  5 w ók i 19 morgów 
ziemi w Gorz dzieju. Systematycznie powi ksza  swój ma-
j tek i nabywa  kolejne grunty a  w latach 50. XIX wieku 
sta  si  w a cicielem drugiej po owy wsi. Stanis awie to ko-
lejny nabytek z lat 40.

Dzier awca dóbr subkowskich, Samuel Heine, okaza
si  dobrym gospodarzem. Rozpowszechnia  nowe metody 
uprawy ro lin i bardzo szybko wprowadzi  p odozmian.
Wysoka kultura rolna z hodowl  byd a i szlachetnych owiec 
w zarz dzanych maj tkach jest tylko i wy czn  zas ug
wspomnianej osoby. Dysproporcje pomi dzy pomorskim 
poziomem rolnym a dzia alno ci  gospodarcz  Samuela He-
ine by y bardzo znacz ce. W Gniszewie w miejsce starych, 
drewnianych budynków inwentarskich powsta y nowe, mu-
rowane i znacznie wi ksze. Zatem powi kszono hodowl
byd a, trzody chlewnej i owiec. Osuszono przez kopanie 
rowów wiele nieu ytków, które pó niej przeznaczono na 

ki i pastwiska. W podobny sposób gospodarowano w Sta-
nis awiu. Kamienie usuni to z pól, wykorzystano pó niej do 
budowy obiektów gospodarczych, takich jak: stajnia, ku nia
z warsztatem ko odziejskim. Wykopany staw mia  tak e s u-
y  celom gospodarczym. Przebudowano dwór.

W I po owie XIX wieku Subkowy sta y si  miejscowo-
ci  wzorow , wiec c  przyk adem w ród kilku innych jak: 

Starogard, Kokoszkowy, Cichocin, Dalwin czy Wojanowo. 
Andrzej Bukowski w ksi ce „Pomorze Gda skie 1807-
1850” przedstawi  nast puj c  opini : dobre gospodarstwa 
spotyka si  w niektórych wi kszych maj tkach, gdzie zda-
rza si  doskona a kultura rolna z hodowl  byd a i hodowl
uszlachetnionych, a nawet ca kowicie szlachetnych owiec.
Charakterystyka dotyczy a wcze niej wymienionych osad. 

Du e post py w I po owie XIX wieku zauwa ono w ho-
dowli owiec. Przynosi a ona bowiem jedyne realne dochody 
na wi ksz  skal , zw aszcza e koniunktura gospodarcza lat 
1820-1830 by a bardzo niesprzyjaj ca. Na terenie Pomo-
rza w 1824 roku funkcjonowa y trzy owczarnie zarodowe, 
dwie w powiecie suskim w Ba oszycach i Kamie cu oraz 
trzecia w Subkowach licz ca 4,5 tys. sztuk. W tym czasie 
w ostatniej z wymienionych miejscowo ci dzia a a szko a dla 
owczarzy. Ponownie odwo ajmy si  do kolejnego fragmentu 
i opisu dzia alno ci Samuela Heine: Wielkie post py uczyni a
w niektórych miejscowo ciach na Wy ynach hodowla owiec. 
Przed oko o 20 laty nie by o tu jeszcze adnych uszlachet-
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nionych owiec. Dopiero dzier awca dóbr pa stwowych
w Subkowach, p. Heine, sprowadzi  z Saksonii owce mery-
nosy, hodowa  je troskliwie i ze znajomo ci , doprowadzaj c
swoj  trzod  w krótkim czasie do pi knej rasy i powoduj c
przez to pomy lny przewrót w zachodniopruskiej hodowli 
owiec, nadto w asnym, z energi  przeprowadzonym, zresz-
t  dobrze rentuj cym si  przyk adem zach caj c innych do 
na ladownictwa. Licz c  oko o 4500 sztuk, bardzo adn
trzod  subkowsk  s usznie uwa a si  za jasny punkt kultu-
ry rolniczej pa stwa pruskiego, jest te  ona szeroko znana. 
Dostarcza we n , która pod ka dym wzgl dem mo e rów-
na  si  z najpi kniejsz  we n  Saksonii, zdobywaj c sobie 
uzasadnion  s aw  na wszystkich rynkach z Niderlandami 
i Angli  w cznie. W 1819 roku za cetnar (50 kg) we ny sub-
kowskiej p acono 125 talarów. Du o mniejsz  trzod  owiec 
merynosów z pi kn  we n  odnotowano w Czarlinie. Pro-
dukty z hodowli sprzedawano w Berlinie, ale ze wzgl du
na utrudnienia jakie zastosowano, bardziej op acalny okaza
si  eksport do Anglii i Niderlandów. Bli szy i wygodniejszy 
rynek zbytu wiód  poprzez port gda ski.

Samuel Heine w 1818 roku za o y  szko  dla swych dóbr 
w Czarlinie, Narkowach, Gniszewie, liwinach i Wielg o-
wach. Budynek wzniesiono w Czarlinie, a nast pnie w Brzo-
zinie nad szos  do Gniszewa. By a to w rzeczywisto ci ma a,
niska chata bez pod ogi, a cz owiek wysokiego wzrostu ledwo 
móg  si  wyprostowa . Pó niej w roku 1860 strawi  j  po ar. 
Utrzymaniem szko y zajmowa  si  fundator i jego spadkobier-
cy. Wymagano, aby nauczyciel by  ewangelikiem ze wzgl du
na kilka rodzin wyznaj cych t  wiar  i musia  pos ugiwa  si
j zykiem polskim, albowiem ludno  tych wiosek nie zna a
j zyka niemieckiego. Niskie p ace by y tak e dodatkowym 
czynnikiem zniech caj cym. Nauczyciel musia  wykonywa
inne wyuczone zawody w oparciu o posiadane kwalifikacje, 
aby zapewni  sobie i swojej rodzinie utrzymanie. Nie ka dy
nauczyciel móg  spe ni  powy sze wymogi, a wówczas wy-
mienione aspekty decydowa y o dalszej dzia alno ci szko y.

Samuel Heine by  pionierem nowoczesnego rolnictwa 
na ziemi subkowskiej. W swych posiad o ciach wprowadzi
p odozmian i przyczyni  si  do rozwoju niezwykle op acal-
nej w tym czasie hodowli owiec. Dzi ki wiedzy, do wiad-
czeniu oraz solidnej pracy sta  si  powszechnie znanym 
i szanowanym w a cicielem sporego area u gruntów, któ-
rymi ze znawstwem zarz dza  wprowadzaj c udogodnienia 
w produkcji rolnej. Zlikwidowa  nieu ytki i rozbudowa
infrastruktur  gospodarcz . By  fundatorem szko y czarli -
skiej.  S  to przyk ady ywotnej dzia alno ci i pracowicie 
sp dzonego czasu. Samuel Heine zmar  w 1852 roku i po-
zostawi  13 maj tków ziemskich swojej onie, synom: Al-
bertowi, Adolfowi, Fritzowi, Wilhelmowi, Robertowi oraz 
córce Wilhelminie Heine-Stampe.

W pierwszej po owie XIX wieku kontynuowano przebieg 
reform uw aszczeniowych. W latach 1835-1845 przeprowa-
dzono „separacj  gruntów” i ka dy „w o cianin” otrzyma
swój w asny, osobny kawa ek ziemi, ale utraci  wspólne pa-
stwiska. Powy sza sytuacja zmusi a ich do wprowadzenia 
p odozmianu. Prekursorem tej metody, jak ju  wcze niej
wspomniano, by  Samuel Heine.

Du e opó nienia w wprowadzaniu reform spowodowa y
likwidacj  ma ych gospodarstw ch opskich i przy czono je 
do wi kszych posiad o ci. W zwi zku z wyst puj cymi za-
d u eniami ch opi musieli odda  trzeci  cz , a nawet po-
ow  powierzchni uprawianej ziemi z okresu pa szczyzny. 

Znaczna liczba ch opów zosta a zepchni ta do roli robot-

ników rolnych, których zatrudniano na sta e lub dorywczo 
w maj tkach ziemskich. Taka sytuacja obj a prawie wszyst-
kie pomorskie miejscowo ci, w tym tak e Subkowy. Wyst -
pi o równie  zjawisko odmienne. Pojawi a si  grupa w a ci-
cieli du ych gospodarstw rolnych.

Jednym z wi kszych posiadaczy ziemskich w Subko-
wach oko o roku 1880 by  obywatel narodowo ci niemiec-
kiej Karl Roloff. W r kach jego spadkobierców maj tek po-
zosta  a  do 1945 roku. Zachowa  si  opis jego zabudowy 
dworskiej i folwarcznej, po o onej w pó nocno-wschodniej
cz ci wsi. Dwa budynki mieszkalne dla zarz dcy i robotni-
ków rolnych zajmowa y zachodni  stron  folwarku. Dwór 
w a ciciela umiejscowiono w po udniowej cz ci i otoczono 
go niewielkim parkiem, w którym ros y m ode d by, lipy, 
klony i buki. Dalej znajdowa  si  poka ny wiatrak.

Pod koniec XIX wieku znacznie powi kszono tereny 
z parkowym za o eniem. cie ki spacerowe przecina y roz-
leg y obszar. Jedn  z alei obsadzono jesionami p acz cymi.
Bieg a ona do po udniowo-wschodniego naro nika parku 
i jej wylot umiejscowiono przy niewielkich budynkach go-
spodarczych.

W II po owie XIX wieku p odozmian ju  w pe ni uzyska
aprobat  u ytkowników i powszechnie t  metod  stosowa-
no. Rzadka wymiana uprawianych ro lin i wykorzystywanie 
tylko jednej w tym samym miejscu powodowa o obni enie
p odów. Jak zanotowano wyst pi o zjawisko wyradzania si
ziarna pszenicy na skutek jednostajnego p odozmianu. Dla 
poprawy sytuacji zalecano upraw  buraków cukrowych, 
a ponadto budow  zak adów przetwarzaj cych ten produkt, 
czyli cukrownie. Zwracano tak e uwag  na niskie docho-
dy rolników ze sprzeda y zbó , co mia o wp yw na rozpo-
wszechnianie tej ro liny. Dlatego te  w a ciciele ziemscy 
z okolic Pelplina 2.02.1878 roku zawarli umow  w sprawie 
utworzenia spó ki pod nazw  „Cukrownia Pelplin” z siedzi-
b  w Pelplinie. W ród cz onków dyrekcji figuruje nazwisko 
jednego z mieszka ców Subków, a mianowicie Pollmana.

Przedstawiciele osady i dyrekcja cukrowni wystosowa y
pisma do Kapitu y Che mi skiej, które wyja nia y cel budo-
wy przedsi biorstwa. Przyczyn  obni enia dochodów kup-
ców i rzemie lników oraz pogorszenia warunków bytowych 
mieszka ców by a budowa szosy z P czewa przez Morzesz-
czyn do Gniewu oraz dworców kolejowych w Morzesz-
czynie i Subkowach. Ponadto inne miejscow ci takie jak: 
Subkowy i Du y Garc zabiega y o powstanie tej inwestycji. 
O lokalizacji cukrowni w Pelplinie zadecydowa y – bezpo-
redni dost p do dworca kolejowego i Wierzycy, której zaso-

by wody by y niezb dne do przerobu buraków.
Tu  przed wybuchem pierwszej wojny wiatowej na 

dzier awc  domeny pa stwowej w Subkowach wybrano 
Horsta Lewandowskiego. Pe ni  on równie  funkcj  naczel-
nika urz du gminy.

D ugotrwa y proces uw aszczeniowy pomorskiej wsi, 
wprowadzony przez w adze pruskie, dobieg  ko ca. Znik y
podda stwo i pa szczyzna jako relikty ustroju feudalnego. 
Ch op sta  si  cz owiekiem wolnym i w a cicielem cz ci
gruntów rolnych, które wcze niej tylko u ytkowa . Refor-
my przyczyni y si  do swobodniejszego rozwoju stosunków 
kapitalistycznych i ich efektem by o powstanie prywatnych 
gospodarstw ch opskich. Post p techniczny oraz nowe me-
tody uprawy ro lin i hodowli zwierz t równie  dotar y do 
wszystkich mieszka ców wsi. Uregulowanie stosunków 
w asno ciowych sprzyja o podniesieniu wydajno ci pracy. 

Ci g dalszy w nast pnym numerze
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OFIAROM LUDOBÓJSTWA

GRZEGORZ WOLI SKI

Las Bielski w wietle
niektórych dokumentów

z prze omu XIII i XIV wieku
cz  druga

II. Dokumenty króla Wac awa II 
z 19 stycznia 1303 roku

Pod koniec 1300 roku Wac aw II z czeskiej dynastii 
Przemy lidów, koronowa  si  w Gnie nie na kró-
la Polski. Jego w adza obejmowa a Wielkopolskie 

z Pomorzem Gda skim oraz Ma opolskie, ziemi  sieradz-
k  i czyck . Ponadto król umocni  równie  w tym czasie 
swe wp ywy polityczne na l sku48. Cho  by  królem – Cze-
chem, z obcej dynastii (nie piastowskiej), niemniej wypro-
wadzi  Polsk  z politycznej izolacji49. W administracji zor-

ganizowa  w Polsce rz dy starostów, na których opar  sw
w adz 50, przyczynia  si  do rozwoju miast i popiera  lokacj
nowych oraz zainicjowa  wprowadzenie do obiegu nowej 
monety – praskiego grosza51. I cho , jak twierdz  historycy, 
król ten (swojego czasu zr czny politycznie – przyp. G.W) 
do Polski po wyprawie do Gniezna na sw  koronacj  (gru-
dzie  1300 r.) wi cej razy ju  nie przyby  (gdy  co chcia
to osi gn  – przyp. G. W.), a w adz  w swoim imieniu po-
wierzy  wspomnianym starostom. Rozpoczyna  si  wi c
w dziejach historii Polski tzw. okres rz dów Wac awów, lub 
te  inaczej zwany czeskim – krótki, bo zaledwie 6 letni52.

Z tego  okresu rz dów króla Wac awa II posiada-
my m.in. dwa dokumenty dla klasztoru cystersów w Pel-
plinie. Pierwszy dokument nadawczy i drugi transumpt 
(odpis) posiadaj ce (wg oblicze  M. Perlbacha) te same 
daty tj. 19.01.1303 roku53, które to dokumenty postaramy 
si  omówi . Oba dokumenty królewskie przechowywane 
by y przynajmniej do 1902 roku w archiwów pa stwowym
w Królewcu53A. By  mo e, e po 1902 roku przeniesione 
zosta y do nowo utworzonego archiwum w Gda sku, gdzie 
musia y znajdowa  si  do 1945 roku54, niestety, orygina y
tych dokumentów nie zachowa y si  do naszych czasów. 
Zachowa y si  natomiast w archiwum Diecezji Pelpli skiej
ich pó niejsze odpisy55. Oba dokumenty opatrzone by y
dwustronn  piecz ci  królewsk  wi ksz  okr g , okre lo-
n  w korraboracji dokumentu jako sigillis maiestatis no-
stre56, przytwierdzon  do dokumentu za pomoc  jedwabne-
go sznura o niciach barwy czerwonej i zielonej, u o onych
na przemian57.

Piecz  ta na awersie przedstawia a króla, odzianego 
w wytworne szaty, siedz cego na tronie posiadaj cym kra-
ciasty zaplecek uj ty w kraw dzie zako czone wyobra e-
niem rozkwit ych p ków kwiatu(?). W prawej d oni król 
dzier y miecz. Natomiast lew  r k  trzyma na piersiach. 
Z lewej strony tronu widoczna jest trójk tna tarcza, 
w której polu widnieje lew wspi ty w praw  stron . Napis 
otoczny sk ada si  z dwóch pier cieni. Niemniej z y stan 
zachowania napisu otocznego piecz ci uniemo liwia jego 
dok adny odczyt. 

 Rewers natomiast (contrasigillum) przedstawia króla 
na koniu – p dz cego w praw  stron  odzianym w cze-
prak. Król posiada zbroj  i szat  wierzchni , a na g owie
he m garnczkowy z bogatym trójrz dowym pióropuszem. 
W prawej d oni trzyma proporzec, na którym widnieje 
lew wspi ty, a na lewym ramieniu przewieszon  trójk tn
tarcz , w której polu widnieje orze  bez korony dziobem 

Ryc. 1. Wac aw II  król Czech i Polski.
Posta  króla wg obrazu Jana Matejki z 1890 r.

ród o: www. malarze.com  
Urodzony w 1271 r., syn s ynnego króla czeskiego Przemys a

Ottokara II. Królem Czech zosta  w 1283 r., nast pnie w 1290 r. 
zosta  ksi ciem krakowskim. W  grudniu 1300 r. zosta  królem 

Polski. Zmar   nagle w 1305 r.
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zwrócony w praw  stron . Napis otoczny, podobnie jak na 
awersie, sk ada si  z dwóch pier cieni. Jednak z y stan za-
chowania napisu uniemo liwia jego dok adny odczyt.

Maj c opisan  piecz  przytwierdzon  do dokumentu 
przejd my zatem do tre ci pierwszego z omawianych do-
kumentów (tj. PU nr 612). 

Z dokumentu dowiadujemy si , i  król Czech i Pol-
ski Wac aw II „znamienity i s awny (zauwa y  trzeba, e
brak jest w dokumencie inwokacji), dokonuje na r ce opata 
z Pelplina z zakonu cysterskiego w ziemi pomorskiej w die-
cezji w oc awskiej z ch ci  za wstawiennictwem modlitwy 
donacji na pi mie”. Nos Wenczeslaus dei gracia Bohemie 
et Polonia rex notum facimus universis presentes litteras 
inspectorius, quod nos religiosi viri abbatis de Polplin in 
terra nostra Pomerania Cisterciensis ordinis Wladislavien-
sis dyocesis favorabiliter inclinati omnes donaciones58.

Dyspozycja dokumentu (jego tre  w a ciwa) podaje, 
i  król potwierdza klasztorowi pelpli skiemu jego dzie-
dzictwo i dobra, które si  prawnie opactwu nale . Po-
nadto, e ratyfikuje, aprobuje i konfirmuje, tj. (zatwierdza, 
potwierdza) wszystkie wcze niejsze nadania uczynione na 
rzecz tego  opactwa, przez ksi t pomorskich (libertates
et gracias a princpibus Pomeranie predecessoribus nostris 
ibidem seu ab allis fidelibus dicto monasterium raciona-
libiter factas super quibuscunque heraditatibus seu bo-
nis, que idem monasterium iusto titulo possedit hactanus 
et possident in presenti, ratificamus, aprobamus et eciam 
confirmamus)59. Ponadto, e nadaje zakonnikom Las Bie-
ski (okre lony w dyspozycji jako las nasz) pe nym prawem 
w asno ci posiadanym (Insuper eidem monasterio silvam 
nostram Beelzkiles vulgariter dicitur, conferiumus et dona-
mus iure proprietatis perpetuo possidedam)60.

W nadanym lesie zezwala opatom i konwentowi cyster-
skiemu dokonywa  zmian, pozwala im tam e wie  lokowa
1. albo 2. na prawie niemieckim na w asno  sw , oraz w óki
klasztorne mieszka cami osiedla  (Item dicto abbati et co-
nventui supradicti monasterii damus licenciam emendi bona 
aliqua in prefata terra, videlicet villam unam aut duas seu ali-
quem fundum sibi competentem vel commutandi villas aliquas 

aut mansos monasterii sui cum prefate incolis,.[…] Ceterum
dictis abbati et conventui prefati monasterii damus liberam et 
perpetuam facultatem locandi iure Theutunico)61. Interesuj -
ce jest m.in. dalsze ogólne sformu owanie mówi ce o tym i :
dobra ziemskie, folwarki, gaj i las nale  do klasztoru (gran-
gias et allodia, nemora et silvas ad dictum monasterium perti-
netes), do którego wrócimy w podsumowaniu artyku u.

Ponadto, na zako czenie dyspozycji, król zezwala tam-
tejszym zakonnikom s dzi  ludzi wszelkiego pochodzenia 
na miejscu za pomoc  so tysa, je eli zakonnicy [kapitu a] by 
go polecili. So tys ma s dzi  tam e ludzi za wszelkie oka-
leczenia skóry albo jakikolwiek przelew krwi w ród tam-
tejszych mieszka ców (ponendi seu locandi in eis homines 
cuiuscunque lingwe vel eciam nacionis, quos nullus tenebitur 
iudicare, nisi fratrum dicti monasterii sculteti vel ipsi fratres, 
sive fuerit sentencia capitalis sive mutilacio membrorum vel 
quecunque causa aut sangwinis effusio)62.

Nast pnie dokument opatrzony by  królewsk  sankcj
prawn , która przestrzega a „i  ka dy kto sprzeciwi si  s -
downictwu tamtejszych braci, kasztelanów, wojewodów, 
prawników czy ko cielnych officjali – i jednocze nie wzywa 
wszystkich tych – którzy prawnie pozostaj  w ziemi pomor-
skiej dok dkolwiek czyste imi  królewskie wolne i przyk ad-
ne by obejmowa o, tak i wszystkich obcych jak i podleg ych,
którzy by w jakikolwiek sposób pokój królewski i ywotno
naruszali czy dobra króla modlitw  osi gni te najechali – e
spotka ich za to, gniewna w adza królewskiego majestatu”. 
Facimus eciam sepedictos fratres hominesque eorum ab 
omni iure ac iurisdicione et potestate quorumlibet castella-
norum, paltinorum, iudicum, camerariorum et officialum, cu-
iuscunque potestatis seu condictionis fuerint, et ab omnibus 
solucionibus, gravaminibus, exaccionibus vel servitutibus 
et ab omni iure predicte terre Pomeranie seu cnsuetudine, 
quocunque nomine censeatur, semper immunes, liberos et 
exeptos, et quod in premissis ei in omnibus aliis nulli penitus 
sint subiecti, ut freti pace temporanea paci pectoris itandere 
valeant tanto melius et ad pacem eternitatis nos eorum pre-
cibus meraemur post huius carnis terminum pervenire. Qicu-
nque autem cantra huiusmondi exempcionem et libertatem 

Z PRZESZ O CI REGIONU

Ryc. 2. Piecz  majestatyczna króla Czech i Polski 
Wac awa II.

ród o: S. Rosik, P. Wiszewski, Poczet polskich królów 
i ksi t (od Henryka Brodatego do Kazimierza Jagiello czyka), Wroc aw 2005, s. 206.

Awers Rewers
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nostras ipsos gravere in aliquo presumpserit, indignacionem 
regie maiestatis procul dubio se noverit incursurum et penam 
a deo equssimo iudice pro meritis recepturum63.

Dokument zamyka  eschatoku , w którego sk ad wcho-
dzi a: korraboracja nadaj ca dokumentowi faktycznej mocy 
prawnej, podpis werbalny oraz datacja. Informuje on „i
w celu urzeczywistnienia dokumentu przystawia si  piecz
królewsk  wi ksz . W Greczu [Grod cu w Czechach]64 r k
wielebnego Piotra Basiliensis65 biskupa wyszechradzkiego, 
prepozyta królewskiej czeskiej kancelarii ksi cej naszego 
mi o ciwego roku pa skiego 1303 pierwszego dnia lutego 
o wiadczenia pierwszego66, naszego królewskiego panowa-
nia w Czechach szóstego, w Polsce trzeciego”. (In cuius rei 
testimonium presentes litteras fieri et sigillis maiestatis no-
stre iussimus communiri. Datum in Grecz per manus vene-
rabilis Petri Basiliensis episcopi Wyssegradiensis prepositi 
regnique Bohemie cancellarii principis nostri dilecti anno 
domini millesimo CCC. tercio XIIIIo Kalendas Februarii, in-
diccione prima, anno regnorum nostrorum Bohemie sexto, 
Polonie tercio)67.

Drugi z zasygnalizowanych powy ej dokumentów króla 
Wac awa II dla opactwa w Pelplinie68 sk ada  si  w swych 
cechach wewn trznych z dwóch cz ci. 1. – cz  dokumentu 
stanowi a konfirmacj  wcze niejszego nadania ksi cia po-
morskiego M ciwoja II dla tego  klasztoru z 2.01.1274 roku69.
Natomiast 2. cz  – stanowi a królewskie potwierdzenia 
nadania ca o ci Lasu Bielskiego oraz m.in. nadanie znajdu-
j cych si  w nim jezior. Spróbujmy prze ledzi  poszczególne 
interesuj ce cz ci tego  dokumentu.

Dokument rozpoczyna  si  krótk  inwokacj  brzmi c :
„w imi  Pana amen” (In nomine domini amen)70. Z intytu-
lacji dowiadujemy si , e wystawc  dokumentu jest „jego 
królewska mo , wspania omy lny i mi osierny w wiel-
ko ci religijnej król nasz wielki Czech i Polski Wac aw II 
szlachetnie urodzony uniwersalny i m dry”. […] religio-
sorum commoditatibus intendere ac indempnitati prospi-
cere in futurum, nos igitur Wenzeslaus dei gracia Bohemie 
et Polonie rex notum facimus universis presentes litteras 
inspecturis71.

Inskrypcja (tj. inaczej adres) praktycznie nie ró ni si
w swej tre ci od inskrypcji zawartej w poprzednim doku-
mencie (PU 612)72. Dowiadujemy si  z niej „ e dokument 
adresowany jest na r ce religijnego opata z Pelplina z ziemi 
Pomorskiej z zakonu cysterskiego w diecezji w oc awskiej,
któremu z ch ci  za wstawiennictwem modlitwy dokonuje 
król donacji”. […] quod religiosi viri abbatis de Polplin 
in terra nostra Pomorania Cisterciensis ordinis Wladisla-
wiensis dyocesis favorabiliter precibus inclinati omnes do-
naciones73.

Przechodz c nast pnie do jego dyspozycji dowiaduje-
my si  o zatwierdzeniu przez króla wcze niejszego nadania 
ksi cia pomorskiego M ciwoja II (z 1274 r.) oraz o dalszej 
donacji królewskiej. Król o wiadcza „i  aprobuje i konfir-
muje [zatwierdza] opactwu wszystkie posiadane przez nich 
dobra i dziedzictwo, które s  prawnie nadane przez ksi -
cia M ciwoja II, najwy szego w adc  i za o yciela tamtej-
szego klasztoru. Ad maioris quoque in evidenciam gracie 
bonorum et hereditatum ad dictum monasterium partinen-
cium in presentibus fieri mencionem volentes privilegium 
illustris et devoti principis bone momorie Mistwini quon-
dam ducis Pomoraniae hiis nostris inseri mandavimus lit-
teris et inscribi, cuius privilegii tenor talis est74. Dalej król 
wyja nia m.in. „i  ksi  ten [tj. M ciwuj II] osobi cie las 

tamtejszy (Bielski las) klasztorowi i dobra znajduj ce si
w nim nada  pe nym prawem, w zwi zku z tym tak e i król 
w dokumencie swoim rozszerza zakres donacji nadaj c
im – las tamtejszy [ca y] oraz bogactw si  w nim znajdu-
j cych”. […] per dictum dominum Mystwinum seu alios 
principes predecessores nostros eidem monasterio factas et 
collatas ratas et gratas habentes presencium patrocinio de-
vote et liberlaiter confirmamus. Silvam eciam nostram, que 
Belckiles wlgariter dicitur, cum omni iure ad nos partinente 
et proprietate eidem donamus monasterio, ut eorum, qui 
inibi domino famulantur, devocionis participes effici mere-
amur, ipsam silvam eidem monasterio sicut et alia bona in 
presentibus confirmates cum omni iure, sicut in aliis nostris 
litteris donacionis dicte silve eisdem abbati et monasterio 
datis plenius continetur […]75.

Interesuj ca jest dalsza tre  tego  królewskiego nada-
nia m.in. dotycz ca jezior. Król stwierdza: „i  w wyzna-
czonym w dokumencie nadaniu znajduj  si  jakie  zapo-
mniane jeziora, które wewn trz nadanego lasu si  znajduj
i nie s  wyraziste, ku mod om opatom je równie  dyktuje 
i powierza je tytu uj c je w nast puj cy sposób: Zicen, Lan-
ge, Dubielno oraz nadaje im równie  równiny i pola gdzie 
w okolicy (circa) nadanych jezior si  znajduj ”. Ponad-
to nadaje zakonnikom jak  „równin , która znajduje si
w okolicy posiad o ci ziemskich ko o rzeki Janki, podob-
nie jak ksi  to wyrazi  [tj. M ciwuj II], poniewa  klasztor 
tamtejszy jeden raz tam las na wieczne posiadanie otrzy-
ma , wszystkie przeto dobra król daje klasztorowi na u y-
tek, tudzie  wsie, folwarki, m yny i inne dobra”. Et quia 
in dictis litteris per oblivionem quidam lacus, qui intra 
dictam silvam continentur, non sunt expressi, ad supplica-
cionem dicti abbatis presentibus nomina dictorum manda-
vimus inscribi, videlicet Zicen, Lange et Dubelno, et areas 
et agros, qui circa dictos lacus continentur, aream quoque 
ville circa Janam fluvium similiter duximus exprimendam, 
quia eidem monasterio una cum silva predicta ista dona-
vimus perpetuo possidenda […] Omnia itque bona dicti 
monasterii et utilitates, villas videlicet, grangias, moledina 
et cetera bona76.

Dokument opatrzony by  równie  sankcj , która brzmia-
a „ka dy kto sprzeciwi si  naszej konfirmacji oraz donacji 
askawej dla klasztoru lub kto  na dobra klasztorne napadnie 

i wyrz dzi im krzywd  z gniewem bo ym wszechpot nym
i naszym si  zetknie ([…] quocunque nomine censeatur, 
cum omnibus iuribus suis tenore nostram confirmacionem, 
donacionem vel gracias dicto monasterio aliquam inferre 
presumpserit iniuram, indignacionem dei omnipotentis et 
nostram se noverit incursurum)77.

Zamyka  dokument eschatoku  mówi cy „i  w celu urze-
czywistnienia dokumentu przystawiamy piecz  królewsk
nasz . W Greczu [Grod cu w Czechach] r k  wielebnego 
Piotra Basiliensis biskupa wyszechradzkiego, prepozyta kró-
lewskiej czeskiej kancelarii ksi cej naszego mi o ciwego
roku pa skiego 1303 pierwszego dnia lutego, o wiadczenia
pierwszego, naszego królewskiego panowania w Czechach 
szóstego, w Polsce trzeciego” In cuis rei testimonium presen-
tes litteras fieri et sigillis maiestatis nostre iussimus commu-
niri. Datum in Grecze per manus venerabilis Petri Basiliensis 
episcopi Wissegradiensis prepositi regni Boemie cancellarii 
principis nostri dilecto anno domini millesimo CCCo. tercio 
XIIII Kalendas Februarii, indiccione prima, anno regnorum 
nostrorum Boemie VIo, Polonie tercio78.

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Reasumuj c oba dokumenty królewskie wystawione 
w Czechach – Grod cu, ró ni  si  w swych cechach we-
wn trznych diametralnie 1. dokument nadanie 2. dokument 
potwierdzenie i dalsza donacja m.in. jezior. Niemniej do-
kumenty te maj  równie  du o cech wspólnych np. t  sam
datacj , wysz y z tej samej królewskiej kancelarii, te same 
podpisy werbalne, piecz cie, oraz posiadaj  znacz c  cech
– mianowicie brak wiadków79.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Przypisy:
Skróty nast puj ce w przypisach zosta y wyja nione w I cz ci ar-

tyku u (zob. „KMR” nr 4/2011, s. 13-14.

48 Zob. S. Szczur, Historia Polski redniowiecznej, Kraków 2005, 
s. 229 i in. 

49 S. Szczur, op.cit., s. 334. 
50 Warto wspomnie  tu np. o Tassie z Wisemburga staro cie Pomo-

rza Gda skiego – zob. HG, t. I. s. 317, (tekst K. Jasi skiego) oraz PU, 
passim.

51 H. Cywi ski, Dziesi  wieków pieni dza polskiego, Warszawa 
1987, s. 30-32. 

52 Okres rz dów Wac awów w Polsce to lata 1300-1306; rz dy Wa-
c awa II (1300-1305) oraz rz dy jego syna Wac awa III (1305-1306) 
zamordowanego w O omu cu, zob. np. Historia Pomorza, t. I, cz. 1. do
roku 1466, pod red. G. Labudy, Pozna  1969, s. 539 (tekst G. Labudy).

53 PU nr 612 i 613 – Transumpt tego drugiego dokumentu (PU 
nr 613) zosta  sporz dzony dla klasztoru cystersów w Pelplinie z po-
lecenia wielkiego mistrza Zakonu krzy ackiego Karola z Trewiru dnia 
10.08.1312 r., zob. R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserab-
tei..., s. 278 przyp. 6.

53A PU nr 612; 613 por. APG przewodnik, s. 181 i 435.
54 Brak danych odno nie tego by dokumenty te zachowa y si

w archiwum gda skim po 1945 r. – zob. APG przewodnik, s. 181 i 435. 
Nie odnotowuj  ich równie  wydawcy powojennego sumariusza doku-
mentów ocala ych po II wojnie wiatowej E. Joachim i W. Hubatsch, 
zob. Regesta, pars II, s. 48.

55 Archiwum Diecezji Pelpli skiej, sygn. 302a/170. Liber privile-
giorum Monasterii Pelpliniensis, s. 77-80. por. R. Frydrychowicz, Ge-
schichte der Cistercienserabtei..., s. 278 oraz przypisy. 

56 Por. PU nr 612, 613. 
57 Cyt. za M. Perlbach, PU nr 613. Opis oraz odrys tej piecz ci zna-

laz em w pracy: S. Rosik, P. Wiszewski, Poczet polskich królów i ksi t
(od Henryka Brodatego do Kazimierza Jagiello czyka), Wroc aw 2005, 
s. 206; jej rewers równie  u P. Strzy , P owce 1331, Warszawa 2010. 

58 Por. PU nr 612. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem.
63 Ibidem. 
64 Miejsce wystawienia dokumentu cyt. za: S. Kujot, Dzieje...,

RTNT, R. 23, 1916, s. 1192; M. Perlbach, PU – index, s. 632.
65 Piotr Basiliensis, biskup Bazylei, prepozyt wyszechradzki i kasz-

telan czeskiej królewskiej kancelarii. Zob. M. Perlbach, PU – indeks 
osób, s. 668.

66 Wed ug oblicze  M. Perlbacha dokument ten (wg wspó czesnej
rachuby kalendarza) zosta  wystawiony dnia 19.01.1303 r. 

67 Por. PU nr 612. 
68 Por. PU nr 613.
69 Zob. PU nr 262.
70 PU nr 613, por. z nr 612. 
71 Por. PU 613. 
72 Por. PU nr 612. 
73 Por. PU 613.
74 Ibidem.
75 Ibidem. 
76 Ibidem.
77 Ibid. por. z PU nr 612.
78 Ibid. por. z PU nr 612.
79 Porównaj poszczególne formy wewn trzne tych 2. dokumentów. 

S P R O S T O W A N I E
W poprzednim numerze  „KMR” podano b dnie:

s. 11, kolumna 2, wers 15 jest Staatsarchiv Danzig, win-
no by  Stadtarchiv Danzig. Nast pnie: s. 13, przyp. 3 
jest Schrolettera, a powinno by  Schroettera.

Czytelników przepraszamy.  

Tematyka do ków pokutnych jest tyle  frapuj ca, co 
ma o rozpoznana. Brakuje pisanych przekazów, które 
pozwoli yby jednoznacznie pozna  ich genez . Z tego 

powodu jeste my skazani na domys y co do ich powstania.
Czym jednak s  owe do ki? Najogólniej rzecz ujmuj c,

s  to wg bienia wyst puj ce na murach ko cio ów gotyc-
kich. Podczas wielokrotnych wizyt w wi tyni niekoniecz-
nie rzucaj  si  w oczy, gdy  cz sto sprawiaj  wra enie la-
dów po kulach. 

Jednym z ko cio ów posiadaj cych na zewn trz takie 
zag bienia, jest starogardzka fara pw. w. Mateusza. W ni-
niejszym tek cie przytoczono kilka teorii, które funkcjonuj
w skromnej literaturze tematu, próbuj cych wyja ni  ich po-
chodzenie. Nast pnie w zarysie statystycznym zaprezentowa-
no, w jakiej ilo ci wyst puj  one w Starogardzie Gda skim.

Najpopularniejsze teorie na temat ich powstania, t uma-
cz  to w nast puj cy sposób:

a) powsta y one na skutek dr enia w murze ko cio a
otworu przez pielgrzymów, którzy w taki sposób 
wykonywali pokut  (mia y one zosta  wydr one
palcem, ewentualnie monet ); st d te  wzi a si  ich 
nazwa do ki pokutne;

b) ludzie redniowiecza wierzyli w cudown , uzdra-
wiaj c  moc py u pochodz cego z cegie wi tyni
i w tym celu go wyd ubywali, a nast pnie spo ywali;

c) s  one wynikiem wiercenia widrami ogniowymi, 
w celu uzyskania ognia w wigili  Wielkiej Nocy1.

Mniej znane teorie t umacz  ich genez  w nast puj cy
sposób:

d) s  to odciski ceglarzy; 
e) powsta y na skutek ostrza u – lady po kulach;
f) lady po g adzeniu r czek sierpów; 
g) jest to ludowa forma zapisywania zgonów w rodzi-

nach;
h) s  to znaki to samo ciowe osób pochowanych 

w okolicy ko cio a;
i) by a to forma upami tniaj ca osoby, które o y y dat-

ki na utrzymanie wi tyni2.
Pomijaj c wiarygodno  ka dej z wymienionych teo-

rii, i nie zag biaj c si  w ich mocne i s abe strony, warto 
prze ledzi , jak prezentuje si  statystycznie ilo  do ków na 
ko ciele w. Mateusza. 

W Starogardzie Gda skim wyst puj  one w ogólnej licz-
bie 160 sztuk, z czego 141 (88,1 %) s  to do ki w postaci 
okr g ych otworów, za  19 (11,9 %) to pod u ne bruzdy. 
Wszystkie do ki znajduj  si  na po udniowej cianie ko cio-
a. Na pozosta ych nie znalaz em adnego otworu sugeruj -

cego, i  jest to do ek pokutny. 

SEWERYN PAUCH

Kilka uwag 
o do kach pokutnych

Z PRZESZ O CI REGIONU
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CO KRYJ  MURY

Tabela 1. Wysoko ci
Wysoko  (w cm) Ilo %

do 20 11 7,8
21 – 50 25 17,7
51 – 99 52 36,9

100 – 150 53 37,6
pow. 151 – –

Suma: 141

Jak wida  w tabeli 1 zdecydowana wi kszo  do ków
(prawie 75 %) znajduje si  na wysoko ci od 51 do 150 cm. 
Jest to wysoko  na tyle dogodna, aby swobodnie wydr -
y  do ki, stoj c na pod o u. Niespe na 8 % znajduje si

na wysoko ci do 20 cm (jeden do ek znajduje si  2 cm od 
powierzchni), co stawia pod znakiem zapytania swobodn
mo liwo  umieszczenia tych otworów w sposób nie spra-
wiaj cy problemów natury technicznej. 

Do ki pokutne na murach starogardzkiej fary
fot. Seweryn Pauch

Tabela 2. rednice
Szeroko  (w cm) Ilo %

1,1 – 1,5 14 10
1,6 – 2 48 34

2,1 – 2,5 65 46
2,6 – 3 14 10

Suma: 141

Analiza rednic (tabela 2) pokazuje, e a  80 % do ków
posiada szeroko  od 1,6 do 2,5 cm. Trudno odpowiedzie
na pytanie w jaki sposób owe otwory powsta y. Znamienne, 
e wszystkie maj  zbli on  wielko , nie s  mniejsze ni

1 cm i wi ksze ni  3 cm. 

Tabela 3. G boko

G boko  (cm) Ilo %
0,1 – 0,5 31 22
0,6 – 1 88 62,4

1,1 – 1,5 20 14
1,6 – 2 1 0,7
2,1 - 1 0,7

Suma: 141

Ponad po owa do ków (tabela 3) zosta a wydr ona na 
g boko  od 0,6 cm do 1 cm. Natomiast do ki g bsze ni
1,5 cm wyst puj  na starogardzkiej farze sporadycznie. 

Jak pokazuje powy sze zestawienie (tabela 4), do ki
w postaci naci  wyst puj  w zdecydowanie mniejszej licz-
bie ni  do ki okr g e. Znajduj  si  na ró nych wysoko ciach,
ich szeroko  waha si  zwykle w granicach 1 – 2 cm, a d u-
go  wynosi zwykle od 8 do 12 cm. 

Charakterystyczne jest umiejscowienie wszystkich do -
ków od strony po udniowej.

Analiza porównawcza z innymi wi tyniami, na których 
wyst puj  podobne obiekty, prawdopodobnie pozwoli wy-
snu  wnioski przybli aj ce do rozwi zania tajemnicy ich 
pochodzenia. Pomimo, e wiemy, jaka jest ich ilo  i wy-
miary, nie potrafimy okre li  celu powstania, ani sposobu, 
w jaki je stworzono. 

Przypisy:

1  Takie teorie przytoczy  autor, który zapocz tkowa  interesuj c
dyskusj  na temat do ków pokutnych na stronie http://www.forum.
eksploracja.pl/viewtopic.php?f=142&t=9570&st=0&sk=t&sd=a-
&start=0

2   Teorie oznaczone od „d” do „i” podaj  za: Andrzej Mietz, Graffita
czasów nowo ytnych na murach ko cio ów w Grudzi dzu i okoli-
cy: to samo  – or downictwo – zbawienie, Rocznik Grudzi dzki,
T. XIII (1998), s. 46

Tabela 4. Naci cia (bruzdy)

Wysoko
(cm)

Szeroko
(cm)

G boko
(cm)

D ugo
(cm)

Orientacja

2 2 2 9 pionowa

16 2 - 3 1,6 9 pozioma

17 2 1 12 pozioma

13 - 17 2 0,5 8 pozioma

24 2 1 11 pozioma

24 1,5 0,5 8 pozioma

33 1 - 3 1,7 15 pozioma

36 2,5 2 12 pozioma

42 1 – 2,5 1 13 pozioma

42 - 45 1 0,8 14 pozioma

46 2 1,2 12 pozioma

47 2 0,8 12 pozioma

48 2 0,5 10 pozioma

72 1,5 1 10 pionowa

80 1,6 0,5 8 pionowa

81 1,2 1,6 15 pozioma

85 2 0,5 8 pionowa

97 2,5 0,5 6 pionowa

111 1,5 1,5 9 pozioma
Suma: 19
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PAMNIANTNIK PO NASZAMU

To , jak ludzie na Kociewiu só nawyk e, po lubzie
ji weselisku m ode jedó wew podró  po lubna. Nim 
do tego dosz o, my obadwa Zo ka ji ja, chodzilim 

zes sobó ponad rok. Poznelim sie na wczasach studenckich 
wew Kudowie. Ona, repatriantka zes za Buga, sztudyrowa a
na dwu wydzia ach Pa stwowej Wy szej Szko y Muzycznej 
w Sopocie. Ja – Kociewiak – po uko czeniu Akademii Me-
dycznej wew Gdó sku zosta óm musowo, nakazam pracy, 
jako dentysta skierowany do Ruchomych Ambulansów Den-
tystycznych. Wejta tedy wew kujawsko-kociewskich wio-
chach plómbowa óm gburkóm, gburóm ji jejich dziecióm 
zamby. Niy wew wszistkich wiochach da o elekstryka tedy 
mia óm bormaszyna do trampania. To  najwiancy rwa óm
ji wstawia óm zambów. Zo ka by a ty  robotna. Zamanów-
szy zarabia a u psiywaniam ji sztrykowaniam pulowerów, 
heklowaniem deczków, czy artystycznym sztypowaniam. 
Przez rok tyrania zebrelim tyla dytków, e moglim sie po-
bra , wyprawji  weselisko ji pojecha  wew podró  po lub-
na. By  kóniec 1956 roku. 

lub mielim wew katydrze oliwski. Udzieli  go nóm 
ksióndz chtórnygo zna óm eszcze zes Starogardu chdzie 
nóm, szkólnym gzubóm, udziela  lekcji religii. Tedy, przed 
lubam, mia o poszed em do niego na plebania, co by 

obgada  ji op aci  rodzaj lubu. Mog óm wybra  pomnian-
dzy staró liturgió abo nowó liturgió. By óm moderny to
tedy wybra óm nowa liturgia lubna. Jak em szed nazatki 
zes plebanii do katedry ga  deszcz, da o rychtych ulew. 

eby niy ufyfra  nowych buksów od lubnygo ancuga 
podwinó em nogafki buksów do pu ikrów. Do katydry 
wlejcia em mokry jak kura. Pod chóram stoja a u  moja 
brutka. Wew klatrach mia a wpsianty harnotlami stroik 
zes bia ych ptasich psiórów. Przywiez a go sobie lato  zes 
Genewy, chdzie bolechowa a na mniadzynarodowym kón-
kursie piywaczym. Wew rance trzyma a rychel bestrych 
kwsiatów. S awne, wielgachne oliwskie organy zagreli 
Toccata ji fuga d-moll Jana Sebastiana Bacha. To  tedy z a-
pa em Zo ka pod pacha ji obadwa ruszylim, po apartnie 
op acónym, czerwónym laufrze, do o tarza. Tamój ksióndz 
szepnó  mnie na ucho: spu  pan buksy. Ji drugi raz g o ni:
spu  pan buksy! Zdziwi em sie, e ta nowa liturgia tego 
od pana m odygo wymaga. Na inkszych lubach, chtórne 
wjidzia óm, tego czego  niy da o. Wejta tedy rzek óm do 
ksiandza na ca ki g os, eby nóm da lub wedle stary litur-
gii. To  tedy ón jano letko sie u mniychny  ji naczy  modli
sie po acinie. To  to mnie uspokoji o. Po sakramentalnym 
„jó” ji wymianie z otych obrónczków szlim do wyj cia.
Organista r nó  marsza weselnego Feliksa Mendelssoh-

HUBERT POB OCKI

Nasza podró  po lubna

Poni ej napisany gwar  kociewsk  fragment „Pami tnika lekarza”, dotycz cy podró y po-
lubnej autora. Okazj  do odczytania tego tekstu na spotkaniu trójmiejskich kociewiaków (patrz

relacja ze spotkania str. 28-29) by a 55. rocznica lubu autora i Zofii Janukowicz (polska wokalistka 
operowa, profesor Akademii Muzycznej im. Stanis awa Moniuszki w Gda sku). Córka pa stwa
Pob ockich, Ewa, 9 stycznia 2012 roku otrzyma a tytu  profesora zwyczajnego sztuki muzycznej 
w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie i w Akademii 
Sztuk w Tokio. Gratulujemy!

na. Ludzie wew awkach powstaweli ji wytrzeszczónymi 
lypsiami – ca kami gambami – dó nas sie mnieli. Znówki 

sta óm sie niemjyrny.
Przed d wiyrzami katydry stoja a u  taksówka, firmy 

Warszawa, zes numeram bocznym 13. Dopsiyro wew ty 
stary karze, jak em siad kele moji, zmiarkowa em, e
móm podwiniante nogawki od buksów, a zes poza zoków 
da wjida  bia e kalasóny. Terazki em pojó  czamu gap-
sie sie na mnie tak gapsili. Chwadko zajechelim pod dóm 
marynarza Polskich Linii Oceanicznych chdzie Zo ka od 
lat pómniyszkiwa a na stancji. Zawczorym do Oliwy, wew 
oglandy, przyjecheli te cie zes E ku na Mazurach. Przy-
tachali zes sobó walna gu a na maltych. Przez noc mia a
skrusze  na zimnie wew obórce co stoja a wew ogrodzie. 
Ryno, jak kucharka chcia a jó upsiec zmiarkowa a, e gu a
wraz zes apaczam odfsiurnyli. To  tedy Zo ka keresowa a:
do kartofelzalatu doda  ugotowanych, pokrojónych bul-
wów, sztóle chlyba posmarowa  okrasó gysió, co by hala-
o je cia dla ponad 20 go ciów. To  da o eszcze skumbria 

wew tomacie zes byksów ji zylc zes kurzych apków. Wew 
latach psia dziesióntych ubieg ygo wieku wew Polsce da o
mnianso, wurszta ji szmalec eszcze durcham na kartki. Po 
kuchach proszkowych, na m odziach i zes glómzo da o esz-
cze na ostaciek torta. Do tego kawa zes bónów, arbata zes 
farinó ji wino zes wantojónków. Gospodarz u yczy  nóm 
na weselisko ca ke psiantro dómku. Po wieczerzy naczali 
sie tó ce. Zes ryrad a marki Pionier, wew ma y czarny kist-
ce, da o czu  „przy sobocie po robocie”. Zenon Wiktorczyk 
ji Hanka Bilekicka szportoweli ji na zmniana opowiade-
li kipki opa ki. Do tó ca przygrywa a orkiestra Cajmera. 
Po nich zes stacji Radia Luksemburg da o czu  Boogie-
Woogieji inksze wygibi. M ode tó czyli do ryna. Lólki 
wew nórtach jizby pochrapyweli. Po zastolu wiadki, oba 
ros e ch opy, odprowadzili nas na bana. 

Bana zes Gdyni do Bydgoszczy u  wew Oliwie by a fol 
podró nych, chtórne po Gwazdce wraceli do dóm. To  tedy 
wejta nasze wiadki ruk-cug podsadzili nas przez okno do 
rod ka wagónu. Podeli nóm psindle zes tym czego sie do-

chrapelim. A by a to sztepdeka, poduszka zes gysich psió-
rów ji walna, metalowa bia a micha, chtórna mia a nóm 
s u y  za azianka. Na Wile szczy nie mnianowa a sie ba-
nia. Wew Gdó sku stojelim u  „wygodnie” wew cztyrych, 
dwa pary, wew wychodku wagónu drugi klasy. Na zmiana 
przez ca ka sztreka – 3 godziny – trzymelim nad g owami
nasza bania. Zes pasa yrami wychodka tak sie zgadelim, 
e przez lata, na wanta, przesy elim só bryfkartki. Wnet-

ki da o czu  g os „Bydgoszcz, tu Bydgoszcz! Pasa yry do 
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Torunia przez Fordon, Kijewo-Królewskie przesiada  na 
peron 4 B. Zes wagónów wyskakiwa , wa ne biljety poka-
zywa , przesztrychniante niy giltujó”. Na Kujawach da o u
zima. Kurzy mniyg. Wew grulki szczypa  mróz. Jechelim 
do postoju mojygo Ruchómygo Ambulansu Dentystyczny-
go. Na banie, wew Kijewie-Królewskim, czeka  u  na nas 
mój pacjent zes sankami zaprzangniantami wew dwa kónie. 
Oba byli obszadzia e. Jedan blisal, drugi myszak. Kuczer 
obwiesi  jich zwónkami. mnignó  batam ji wnetki zajeche-
lim przed szko a chdzie em stoja  zes swojim ambulansam. 
Dycht pod dacham, na górze, czeka a na nas ma a, zimna 

jizdebka. Stoja o wew ni jedno elazne, psitalne wyro. Na 
nim sztrozak fol s ómy, nachlastnica na sztepdeka. Na ro-
dóku jizby sztyroka ciasty stó  ji dwa szymle. Wew nórcie 
jizby bróny, kachlowy psiec, przed nim klafka drewków ji 
kube ek wangla na ca ki dzia . Zes okna drugiego psian-
tra da o wjida  kujawska szyrzawa, o mniy one – rozción-
gniante po horyzónt – nagie jak my pola. Óne wjidzieli sie 
nóm lepsi ni  niyjedny parze, co pojecha a wew podró
po lubna do ciep ach krajów, wew na ta mniara, na Wyspy 
Kanaryjskie. Za dziewia  mniasiancy przysz a na wat na-
sza córka Ewka.

to  – przecie
nawyk e – przyzwyczajone
obadwa – oboje
sztudyrowa a – studiowa a
musowo – obowi zkowo
wejta – patrzcie
gburóm – ch opom, rolnikom
bormaszyna – wiertarka dentystyczna
trampanie – peda owanie, no ny nap d
robotna – pracowita
zamanówszy – czasami
sztrykowaniem – robótkami na drutach
pulowery – swetry
heklowaniam – szyde kowaniem
deczków – serwetek
sztypowaniam – cerowaniem artystycznym
tyra  – ci ko pracowa
dytki – pieni dze
gzubóm – ch opcom w wieku szkolnym
moderny – post powy
ga  deszcz – mocno pada o

ulew – ulewa
ufyfra  – ubrudzi
buksy – spodnie
ancug – garnitur
pu ikrów – do po owy ydek
brutka – narzeczona
klatry – w osy
arnotle – spinki do w osów
lato  – tego, bie cego roku
bolechowa a – g o no, niezbyt czysto piewa a
apartnie – oddzielnie, specjalnie
laufer – chodnik
inkszy – inny
naczy  – rozpocz
jó – tak
r nó  – gra  z temperamentem
lypsia – oczy

niemjyrny – niespokojny
stara kara – sfatygowany, zu yty samochód
zoki – skarpetki
kalasony – kalesony
zawczorym – przedwczoraj
oglandy – na zapoznanie si
gu a – indyk, indyczka
obórka – samodzielny budynek gospodarczy
apacz – z odziej

odfsiurnyli – odlecieli
keresowa a – zarz dza a
kartofelzalat – sa atka kartoflana
bulwy – kartofle
sztóle – skibki chleba

S ówka i zwroty kociewskie w kolejno ci ich u ycia w tek cie:
okrasó gysió – mielone mi so g sie z t uszczem
hala o – starczy o
byksa – puszka, konserwa
zylc – zimne nó ki
wurszta – kie basa
kuchy proszkowe – ciasta proszkowe
kuchy na m odziach – dro d owe ciasta
glómza – twaróg, tu: sernik
ta torta – tort
bónki – kawa ziarnista
arbata zes farinó – herbata z cukrem
wantojónki – porzeczki

tó ce – ta ce
ryrad o – radio
kistka – skrzynka
da o czu  – by o s ycha
szportoweli – artowali
kipki opa ki – dowcipy
wygibi – modne, szybkie ta ce
nórty – k ty pokoju
zastole – poprawiny
bana – dworzec, poci g, peron
fol – pe en
ruk-cug – raz-dwa, szybko
psindle – nieforemne baga e
dochrapelim sie – dorobili my si
sztepdeka – ko dra
walna – wielka
bania – a nia na Wile szczy nie
wychodek – ubikacja
sztreka – trasa poci gu
bryfkartki – pocztówki
przesztrychniante – przekre lone
niy giltujó – s  niewa ne
grulki – nosy
obszadzia e – pokryte szronem
blisal – ko  z bia  plam  na czole
myszak – siwek
kuczer – wo nica
ambulans – przeno ny gabinet dentystyczny
dycht – ca kiem
wyro – ó ko
sztrózak – siennik
nachlastnica – poszwa na ko dr
szymle – taborety
bróny – br zowy
kachlowy – kaflowy
klafka –nar cze drewna
kube ek – wiaderko
szyrzawa – szerokie pole
wjidzieli sie nóm – podobali si  nam
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Z PRZESZ O CI REGIONU

Zwielk  przyjemno ci  informujemy Pa stwa, e
ukaza  si  siódmy numer RYDWANU, rocznika 
muzealnego Muzeum Ziemi Kociewskiej w Staro-

gardzie Gda skim.
Znaczn  cz  tegorocznego wydania RYDWANU sta-

nowi  artyku y dotycz ce Kroniki wi tego Zakonu Cyster-
sów w Pelplinie. 19 kwietnia 2010 roku z inicjatywy senato-
ra Andrzeja Grzyba w Wy szym Seminarium Duchownym 
w Pelplinie dosz o do inauguracji prac badawczych, ma-
j cych na celu przet umaczenie, naukowe opracowanie 
i wydanie Kroniki wi tego Zakonu Cystersów w Pelplinie oraz 
powo ania komisji badawczej w sk adzie: prof. dr hab. Klemens 
Bruski (przewodnicz cy komisji), dr hab. Marek Smoli ski,
dr S awomir Ko cielak, ks. prof. dr hab. Krzysztof Koch, 
ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny, ks. dr Antoni B czkowski,
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, prof. dr hab. Krzysztof Kacz-
marek, dr Micha  Kargul, mgr Karol Wróblewski.

Komisja uzna a, i  priorytetem jest nowy przek ad Kro-
niki z aciny na j zyk polski. Sformu owano równie  po-
stulat zorganizowania konferencji naukowej po wi conej
Kronice pelpli skiej. Odby a si  ona 27 listopada 2010 roku 
w Wy szym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Konfe-
rencja zosta a zorganizowana przez zespó  naukowy powo-
any do opracowania Kroniki, Muzeum Ziemi Kociewskiej 

w Starogardzie Gda skim oraz Wy sze Seminarium Du-
chowne w Pelplinie. Patronat nad wydarzeniem obj  Mar-

sza ek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Parlamentarny Ze-
spó  Kociewski. W trakcie konferencji wyg oszono siedem 
referatów omawiaj cych dzieje i zawarto  kroniki pelpli -
skich cystersów. Zosta y one zamieszczone w najnowszym 
wydaniu RYDWANU.

Ireneusz Miko ajczyk podkre la konieczno  przet uma-
czenia ca ej Kroniki pelpli skiej na j zyk polski. Z kolei Kle-
mens Bruski w bardzo ciekawy sposób opisuje w swoim arty-
kule obie cz ci Kroniki – zarówno pod wzgl dem tre ci, jak 
i grafiki oraz przybli a zagadnienia dotycz ce jej autorstwa. 
Sposób, w jaki Kronika pelpli ska opisuje zwi zan  z zako-
nem cystersów dzia alno  dynastii Sobies awiców przedsta-
wia nam Karol Wróblewski. Natomiast Micha  Kargul zwraca 
uwag  na konteksty, w jakich pojawia y si  na stronach Kro-
niki nazwy kociewskich miast. Warto Kroniki ze wzgl du na 
zawarte w niej informacje biograficzne u wiadamia w swojej 
pracy Ryszard Szwoch. Krzysztof Kaczmarek po wi ca uwa-
g  zdobywaniu wykszta cenia przez cystersów, za  S awomir
Ko cielak natomiast ods ania informacje o yciu pomorskich 
cystersów, opisane na amach gda skich kronik jezuickich 
mi dzy XVI a XVIII wiekiem. Fakty na temat ycia i twórczo-
ci barokowego panegirysty, autora herbarza pruskiego, Jana 

Karola Dachnowskiego, którego twórczo  stanowi a jedno ze 
róde Kroniki pelpli skiej, przybli a nam profesor Jacek Ko-

walkowski. Natomiast profesor Marek Smoli ski rozprawia 
o tym, w jaki sposób Kronika ukazuje stosunki mi dzy cyster-
sami z Pelplina a joannitami z Lubiszewa i Skarszew.

W RYDWANIE tradycyjnie pojawi y si  równie  artyku-
y dotycz ce odkry  archeologicznych na terenach Kociewia. 

M odzi naukowcy, Magdalena Wa aszewska i Piotr Wo niak
pisz  o rozwa aniach na temat znaczenia kr gów kamiennych 
w Odrach. W osobnym artykule pani Magda opowiada o zna-
leziskach datowanych na kultur  pomorsk  z miejscowo ci
Grabowo Bobowskie. Profesor Tadeusz Grabarczyk przypo-
mina o znaczeniu dzia alno ci archeologicznej na Kociewiu 
cenionego badacza, Gotfryda Ossowskiego. Marian Ko-
chanowski opowiada histori  niezwykle ciekawych odkry
w Lesie Szp gawskim oraz miejscowo ci Stara Jania.

Warto zwróci  tak e uwag  na cykl artyku ów zwi za-
nych ci le z tematyk  Kociewia. Trzy z nich to sprawozda-
nia z bada  terenowych zorganizowanych w maju 2011 roku 
na Kociewiu, w Osieku. Odby y si  one w ramach warsz-
tatów regionalnych organizowanych przez Studenckie Ko o
Naukowe Mozaika, Muzeum Ziemi Kociewskiej i Starostwo 
Powiatowe w Starogardzie Gda skim, koordynatork  i po-
mys odawczyni  warsztatów by a Patrycja Hamerska. Pa-
tronat honorowy nad warsztatami obj  Parlamentarny Ze-
spó  Kociewski. W warsztatach uczestniczy o 20 studentów 
z Uniwersytetu Gda skiego, Politechniki Gda skiej, Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersy-
tetu Miko aja Kopernika w Toruniu.

Celem warsztatów by o zapoznanie studentów z kultu-
r  Kociewia poprzez udzia  w warsztatach z ta ca kociew-
skiego, haftu i rze by. Poza tym studenci prowadzili w tych 
dniach badania terenowe, maj ce na celu zbadanie to samo-

Kolejne wydanie rocznika  
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NAJNOWSZE WYDARZENIA

Janusz Stanis aw Pasierb – ksi dz, poeta, doktor ha-
bilitowany historii sztuki, doktor teologii i archeologii, pro-
fesor zwyczajny nauk humanistycznych Akademii Teologii 
Katolickiej, pra at honorowy Jego wi tobliwo ci – wybitny 
syn Ziemi Kociewskiej… 

By  Europejczykiem znaj cym muzea ca ego kontynentu, 
wytrawnym uczestnikiem kongresów i seminariów, a jed-
nocze nie mi o nikiem i znawc  w asnej Ma ej Ojczyzny, 
tych okolic mi dzy Lubaw , Tczewem, Pelplinem... – tak go 
charakteryzowa  Piotr Wojciechowski. Pasierb urodzi  si
w Lubawie na Pomorzu, w Tczewie rozpocz  nauk
w Szkole Podstawowej nr 5, kontynuowa  j  w Liceum 
Ogólnokszta c cym im. Adama Mickiewicza, gdzie zda
w 1947 roku egzamin dojrza o ci. Pó niej przyje d a  do na-
szego miasta ju  jako kap an i uczony wiatowej s awy. Jego 
cis e zwi zki z Tczewem odbierane s  tu jako autentyczny 

powód do dumy. wiadectwem tego by o przyznanie mu 
w 1991 roku wyró nienia Rady Miejskiej – tytu u Honoro-
wego Obywatela Miasta Tczewa. Przez wiele lat by  profe-
sorem w Wy szym Seminarium Duchownym w Pelplinie… 
By  niew tpliwie Europejczykiem, a jednocze nie ca ym
swoim yciem potwierdza  uczuciow czno  z miejscem, 
z którego wyszed , ze swoj  Ma  Ojczyzn .

Od 1998 roku ks. Janusz St. Pasierb jest Patronem Ze-
spo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie. W tym roku, 
11 stycznia nasza spo eczno  ju  po raz czternasty wi to-
wa a Dzie  Patrona Szko y.

TWORZY  SIEBIE
Za naszym Patronem powtarzamy w szkole, e przej cie

od niedojrza o ci do dojrza o ci to przej cie od postawy 
konsumpcyjnej do postawy twórczej, u wiadomienie sobie, 
e musz  tworzy  siebie, wynale  swoje ycie, stworzy

dom, tworzy  spo ecze stwo, da  innym mo liwo  rozwoju 
i twórczo ci..., st d te  ch tnie przygotowujemy si  ka de-
go roku do obchodów szkolnego wi ta. Ju  od pierwszych 
dni grudnia nauczyciele historii w klasach pierwszych pro-
wadzili lekcje, na których przedstawili uczniom sylwetk
ksi dza Pasierba, skupiaj c si  na jego biografii; ksi a
katecheci i nauczyciele j zyka polskiego interpretowali 
z m odzie  wybrane jego liryki. Najm odsi uczniowie wraz 
z wychowawcami pod ali ladami Patrona do Pelplina, 
gdzie zwiedzali Bazylik  Katedraln , Muzeum Diecezjalne 
oraz odwiedzali grób ks. Pasierba. 

NASZE SPOTKANIE Z PATRONEM
Obchody naszego wi ta swoj  obecno ci  u wietnili

znamienici go cie – mi dzy innymi starosta powiatu tczew-
skiego, Józef Puczy ski.

ZOFIA MASSOWA, HANNA MOLESZTAK

Syn Ziemi 
Kociewskiej

DZIE  PATRONA 
W TCZEWSKIM EKONOMIKU

ci regionalnej mieszka ców Osieka (studenci z Uniwersy-
tetu Gda skiego, opiekunem tej grupy by a dr Aleksandra 
Wierucka), obrz dowo ci (studenci z Torunia, opiekunem 
grupy by  mgr Sylwester Kie basiewicz) i gwary (dokto-
rantki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
opiekunem grupy by a prof. Maria Paj kowska-Kensik).
W RYDWANIE przedstawione zosta y wst pne sprawozda-
nia z tych e bada  autorstwa prof. Marii Paj kowskiej-Ken-
sik, dr Aleksandry Wieruckiej, Sylwestra Kie basiewicza
oraz Katarzyny Sturmowskiej.

Warsztaty te organizowane by y ju  po raz trzeci i cie-
sz  si  ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów 
i nauczycieli akademickich. S  doskona  okazj  do promo-
cji naszego regionu i by  mo e przyczyni  si  do tego, e
Kociewiem zainteresuj  si  pod k tem naukowym tak e stu-
denci i naukowcy spoza Kociewia.

Poza tym w tegorocznym wydaniu „Rydwanu” senator 
Andrzej Grzyb wraz z Magd  Kalkowsk  snuj  rozwa ania
na temat to samo ci pomorskiej, poczucia wspólnoty regio-
nalnej mieszka ców Pomorza.

Wies aw Gogan opisuje dzieje maj tku mieszcz cego si
we wsi Rulewo w gminie Warlubie.

Marta Musio  zwraca uwag  na problem braku poszano-
wania dla zabytków wiejskiej architektury, wymieniaj c przy 
tym przyk ady zabytkowych drewnianych chat na Kociewiu.

Krzysztof Filip w pasjonuj cy i szczegó owy sposób 
prezentuje histori  powstania i dzia alno ci Milicji Obywa-
telskiej w powiecie starogardzkim.

S  w numerze naszego rocznika równie  artyku y-wspo-
mnienia. Edmund Zieli ski napisa  obszerny artyku  wspo-
mnieniowy na temat kociewskich twórców ludowych, przede 
wszystkim rze biarzy. Profesor Maria Paj kowska-Kensik
przywo uje pami  o niezwyk ych ksi ach, pochodz cych
z Kociewia, którzy, jak pisze autorka „znacznie poszerzyli 
zakres duszpasterstwa”. S  to m.in. J. S. Pasierb, W. ga,
F. Kamecki i B. Sychta. 

Adam Lisenbarth, kontynuuj c opowie  na temat losów 
swojego ojca, Witolda Lisenbartha, odkrywa przed nami 
tajemnice struktur i funkcjonowania polskiego wywiadu 
i kontrwywiadu wojskowego.

Ró a Janca-Brzozkowska wspomina dawnego nauczy-
ciela ze starogardzkiego gimnazjum – Dawida Bruskiego.

No i w ko cu co  dla mi o ników sztuki. Jutta Fethke 
„oprowadza” nas po Muzeum Prus Zachodnich. Obszerny 
artyku , bogato opatrzony ilustracjami, po wi cony jest ob-
razowym uj ciom miast, m.in. Gda ska, Torunia, Elbl ga,
Kwidzyna, Malborka.

Sztuk  ludow  przybli a nam Anna Ledwo yw. W jed-
nym ze swoich artyku ów opisuje wra enia z II Pleneru 
Twórców Ludowych „Kociewskie Wycinki” 2011, w którym 
wzi li udzia  twórcy ludowi z Pomorza. W drugim artykule 
natomiast autorka pisze o historii haftu na Kociewiu, przeno-
sz c nas tym samym w wiat ig  i nici  wyszywany.

Dzi kujemy Czytelnikom za zainteresowanie Rydwanem 
i za okazywan  nam yczliwo . Rydwan sta  si  poniek d
kronik  opisuj c  nasz  przesz o , obserwuj c  tera niej-
szo  i buduj c  fundamenty przysz o ci, opartej przecie
na wspólnej historii, tradycji i kulturze.

Oprac. Muzeum Ziemi Kociewskiej

Najnowszy numer „Rydwanu” dost pny jest w naszym Muzeum, 
przy ul. Bocznej 2 w Starogardzie Gda skim w cenie 25 z . Rocznik 
mo na zamawia  tak e telefonicznie pod nr tel. (58) 562 46 75.
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Jest ju  tradycj  naszego Zespo u Szkó  Ekonomicz-
nych, e czcimy pami  ksi dza Pasierba mi dzy innymi 
w formie turnieju wiedzy o jego yciu i twórczo ci, któ-
ry przebiega pod has em „Nasze spotkanie z Patronem”. 
W tym roku odby a si  czternasta edycja konkursu dla 
uczniów najm odszych klas. Pierwsze z zada  konkurso-
wych polega o na przygotowaniu piosenki do wiersza ksi -
dza – poety. Od 1998 roku, kiedy to wybrali my ks. Pasierba 
na Patrona szko y, nasi nauczyciele, przyjaciele i uczniowie 
komponuj  muzyk  do jego wierszy – dwa lata temu wyda-
li my je na p ycie „Nie czekaj na ycie”. Cieszymy si , e to 
nasze wydawnictwo yje w nas – e kolejne roczniki m o-
dzie y chc piewa  te utwory. Drugie zadanie konkursowe 
polega o na wykonaniu prezentacji multimedialnej pod ha-
s em „ ladami Patrona” – by y to reporta e poszczególnych 
klas z ich wyjazdu do Pelplina. Ostatni  konkurencj  by a
recytacja wiersza. Zmagania uczniów ocenia o jury w sk a-
dzie: wicedyrektor Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tcze-
wie, Wioletta G owi ska, Karol Samp – nauczyciel fizyki 
i przedmiotów informatycznych, uczennica Martyna Zieli -
ska – reprezentantka klasy II ekonomicznej b, która zwyci -
y a w ubieg orocznej edycji konkursu. Konkurs w tym roku 

wygra a klasa ekonomiczna a, drugie miejsce zaj a klasa 
hotelarska b, a trzecie – hotelarska a. Nad ca o ci  konkursu 
czuwali – Zofia Massowa, która uczy w naszej szkole j zyka
polskiego i wiedzy o kulturze oraz ksi dz Karol Gierszew-
ski, który prowadzi szkolny chór.

POMORSKI SZLAK KSI DZA JANUSZA STANI-
S AWA PASIERBA

Wed ug ksi dza Pasierba niezmiernie wa nym elemen-
tem to samo ci ka dego cz owieka jest jego Ma a Ojczyzna, 
miejsce, z którego si  wywodzi. Nasz Patron napisa : Ma e
ojczyzny ucz y  w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczy nie
ludzi. Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie – trudno uwie-
rzy , eby by  zdolny do wielkich uczu  w stosunku do tego, 
co najwi ksze w yciu i na wiecie. Dyrektor Zespo u Szkó
Ekonomicznych w Tczewie, Jerzy Cisewski, odwiedzi  te 
miejsca na Pomorzu, które s  zwi zane z Patronem naszej 
szko y, a ze swoich w drówek przygotowa  dla nas prezen-
tacj  Pomorskiego Szlaku ksi dza Janusza Stanis awa Pa-
sierba: droga prowadzi a nas z Tczewa, przez Pelplin, Pia-
seczno, Nowe, Gniew, Grudzi dz, Lubaw , Wielki Lubie ,
Kamieniec, Gda sk, Red , arnowiec, D bki – z powrotem 
do Tczewa. 

MOJA MA A OJCZYZNA
My l ksi dza Pasierba, podkre laj ca znaczenie naszych 

korzeni, sta a si  inspiracj  dla uczestników drugiej edy-
cji szkolnego konkursu fotograficznego, który w tym roku 
przebiega  pod has em: „Moja Ma a Ojczyzna”. Nasz Patron 
pisa : Ma e ojczyzny wzbogacaj  ojczyzn  wielk  i wzboga-
caj  te  olbrzymi  symfoni wiata. Byliby my w nim zagu-
bieni, gdyby nie ten klucz, który zabieramy z domu. Rol  na-
uczycieli jest pomaganie uczniom w znajdowaniu klucza do 
wiata. Ten konkurs mia  nauczy  ich dostrzegania pi kna

blisko – na wyci gni cie r ki. Jego pomys odawczyni i or-
ganizatorka, Agnieszka Bojko, nauczycielka j zyka polskie-
go, przedstawi a nast puj ce wyniki obrad jury: pierwsze 
miejsce zaj  Oskar Skrodzki z klasy I ea, drugie ex aequo 
– Angelika Hildebrandt z klasy I eb i Monika Jurczyk z klasy 
II ea, trzecie – Martyna Tomaszewska z klasy III hb. Mo e-
my si  pochwali , e g ówn  nagrod  w konkursie by  apa-
rat fotograficzny! Prace uczniów, prezentuj ce pi kno Ziemi 
Kociewskiej, pokazane zosta y na szkolnej wystawie. 

ODS ONI  TWARZ
Natura ludzka jest dotkni ta z em, jednocze nie do wiad-

czamy trudów egzystencji – cz owiek mo e jednak zdoby
si  na wysi ek odnalezienia w asnego oblicza – zrzuci  ma-
sk , zrezygnowa  z grymasu, odzyska  twarz…

Go ciom i spo eczno ci szko y zaprezentowany zo-
sta monta  poetycko-muzyczny zatytu owany „Ods oni
twarz”, przygotowany przez zaprzyja nion  ze szko  Gra-
yn  Bernat, Zofi  Massow  i ksi dza Karola Gierszewskie-

go. By  on przez nas przedstawiony w maju ubieg ego roku 
na Pomorskim Festiwalu Poetyckim imienia ksi dza Janu-
sza Stanis awa Pasierba w Pelplinie w kategorii programy 
poetycko-muzyczne, zaj li my wtedy drugie miejsce. 

PASIERBOWA EUROPA DUCHA
Z okazji tegorocznego Dnia Patrona w murach naszej 

szko y zago ci a wystawa zatytu owana „Pasierbowa Eu-
ropa Ducha”, która zosta a otwarta 15 listopada 2004 roku 
z inicjatywy i wed ug scenariusza Marii Wilczek, a zorga-
nizowana przez Fundacj  im. ks. Janusza Stanis awa Pa-
sierba i Mazowieckie Centrum Kultury. Jej ide  przedsta-
wi a Hanna Molesztak, która uczy w naszej szkole j zyka
polskiego i wiedzy o kulturze. Wystawa pomy lana zosta-
a jako ekspozycja „w druj ca”, która mia aby dotrze  do 

ró nych miast i miasteczek Polski. Warszawa, Lublin, To-
ru , W oc awek, abno, Pelplin – to tylko niektóre z miast, 
w których go ci a na przestrzeni lat. Wystawa „Pasierbowa 
Europa Ducha” prezentuje ksi dza Pasierba jako jednego 
z najznakomitszych twórców kultury polskiej, wybitnego 
uczonego, historyka sztuki, poet , ale nade wszystko cz o-
wieka – otwartego na innych ludzi, bliskiego cz owiekowi.
Prezentuje artyst , którego twórczo  zawiera uniwersalne 
przes anie. Pasierb mówi czytelnikowi o prostych ludzkich 
powinno ciach, o mi o ci, cierpieniu, wierze i chrze cija -
skiej nadziei. Zwraca uwag  na nieustaj c  konieczno
dialogu pomi dzy religi  a kultur . Wreszcie uczy my lenia
o Europie jako kontynencie o wielowiekowych chrze cija -
skich tradycjach, które definiowa  jako okre lon  wspólnot
duchow . Na zako czenie naszego uroczystego dnia go cie
wraz z dyrekcj  szko y, nauczycielami i uczniami zwiedzali 
wystaw , która zosta a w godzinach popo udniowych udo-
st pniona mieszka com Tczewa.

TRWA  OZNACZA OCALI  DOBRO I PI KNO
Pami  o ksi dzu Pasierbie trwa w naszych sercach 

przede wszystkim dlatego, e ca e jego ycie, ca a jego prze-
bogata twórczo  literacka nie pozwala przej  oboj tnie
wobec najwi kszego skarbu, jaki mamy – naszego cz owie-
cze stwa. Nie raz musimy zada  sobie pytania: co czynimy 
z tym skarbem?, czy go nie ukrywamy?, czy nie zaniedbu-
jemy?...

Ka dy z nas szuka dla siebie mistrza, którego chcia by
w yciu na ladowa . Potrzebujemy osób, które swoim y-
ciem poka  nam, e mo liwe jest osi gni cie pewnych za-
mierzonych celów, pomimo e mog  si  one wydawa  nam 
niejednokrotnie trudne czy wr cz nierealne. Takie przyk ady
tym bardziej s  potrzebne ludziom m odym, wchodz cym
w doros e ycie. Czas sp dzony w szkole to nie tylko okres, 
w którym maj  oni zdoby  okre lon  wiedz  zawodow ,
np. ekonomiczn , przyrodnicz  czy humanistyczn , ale to 
czas, w którym maj  nauczy  si  dokonywa  wyborów, za-
stanowi  si , jakie cele warto sobie w yciu postawi , jakimi 
zasadami warto si  kierowa . Potrzeba wi c nam mistrzów, 
a takim jest dla cz onków naszej spo eczno ci ks. Janusz 
St. Pasierb. 

NAJNOWSZE WYDARZENIA



Ko ció w. Trójcy w Lubiszewie
 (XIV w.)

Ko ció w. Wojciecha w Gorz dzieju
(XIV w.)

Ko ció  Naj wi tszej Maryi 
Panny w Piasecznie (XIV w.)

Starogard Gda ski, rynek, w tle ko ció

Wirty, szpalery drzew wzd u  alei

Odry – rezerwat Kamienne Kr gi

Kapliczka studzienki 
(1978 r.)
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Kamienie mocy w rezerwacie
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Cho  rok szkolny i akademicki przeskoczy  raptem 
swój pó metek, a za pasem Wielkanoc, ju  czas po-
my le  o planowaniu wakacyjnych podró y. Tych, 

których nie sta  na Bu gari , Turcj , Grecj , albo którym 
zagranica zwyczajnie si  znudzi a, proponuj  szlak kociew-
ski. Ci, którzy ju  go znaj , mog  odkry  pi kno regionu 
na nowo. Bo, jak mówi przys owie, niekoniecznie znamy 
„swoje”, a w przypadku malowniczego Kociewia – warto 
owe swoje pozna .

Baz  wypadow  do opisywanych podró y jest Tczew. 
St d najbli ej do dwóch sanktuariów – Matki Bo ej Pocie-
szenia w Lubiszewie i wi tego Wojciecha w Gorz dzieju.
Bez problemu mo na tam dojecha  nawet rowerem.

Sanktuarium lubiszewskie mie ci si  w niewielkim, uro-
kliwym, gotyckim, pokrzy ackim ko ciele w. Trójcy (1 po .
XIV w.). Na uwag  zas uguj  tam, poza barokowym i roko-
kowym wn trzem z XVIII w., dwie redniowieczne rze by:
Tron aski z ok. 1420 roku oraz s yn ca askami figurka Ma-
donny z ok. 1380 roku. Legenda g osi, e to ona uratowa a
ko ció  przed zniszczeniem. W 1997 roku Maryja zosta a
udekorowana koronami papieskimi, co usankcjonowa o ist-
nienie tam sanktuarium.

Nieco inaczej jest w Gorz dzieju – podobno w. Woj-
ciech, który p yn  w 997 roku Wis  do Prus, wysiad  na 
brzeg w a nie w tej malowniczej wsi, by odprawi  nabo e -
stwo. Na pami tk  tego wydarzenia w miejscu dawnego gro-
du, na brzegu skarpy nadwi la skiej Krzy acy zbudowali 
w XIV wieku gotycki ko ció . W 1995 roku z Gniezna spro-
wadzono do Gorz dzieja relikwie w. Wojciecha.

Historia Sanktuarium Maryjnego w Piasecznie jest du o
starsza. Ju  w drugiej po owie XIV wieku mia y miejsce ob-
jawienia Matki Boskiej, uzdrowienia wod  ze wi tego ró-
de ka, i ca a masa cudów. Rozbudowano wi c do monumen-
talnych rozmiarów ko ció , w którego centrum stoi figurka 
Maryi z Dzieci tkiem z 1380 roku, a studzienk  otoczono 
czci , wybudowano tam kapliczk , a w czasach wspó cze-
snych i Kalwari  Piaseck  – drog  krzy ow  wokó  kaplicy. 

Odbijamy na pó nocny zachód, by dotrze  do Starogardu 
Gda skiego. Cho  nie jest najwi kszym miastem Kociewia, 
to tu ulokowana jest stolica regionu. Po o ony malowniczo 
nad Wierzyc  Starogard Gda ski jest jednym z najstarszych 
miast na Pomorzu. Niedaleko, jak na miasto sto eczne przy-
sta o, oddychaj  jego „zielone p uca” – wspania y ogród 
dendrologiczny w Wirtach.

Do Starogardu od zawsze ywi em ambiwalentne uczucia. 
Wiele cennych zabytków ginie w miejskiej strukturze, cz
jest zapomniana zupe nie, jak cho by stara synagoga. Neogo-
tycki budynek z XIX wieku przetrwa  drug  wojn wiatow ,
co jest ewenementem absolutnym, lecz dzi  ma o kto pami ta
o jego pierwotnym przeznaczeniu i historii – usytuowano tam 
centrum handlowe. Dziewi tnastowieczna pruska zabudowa 
ginie pomi dzy szyldami, billboardami i plakatami, a Baszta 

Tczewska (zwana te  M y sk ) znajduje si  w r kach prywat-
nych; co prawda bez tych rodków finansowych nie zosta aby
zrekonstruowana, jest jednak niedost pna dla zwiedzaj cych.
Miasto p dzi jednak ywot podwójny, i ma tak e t  jasn
stron : przepi kny, gotycki, czternastowieczny ko ció  farny 
w. Mateusza, bogaty w ornamenty, obrazy i fresk „S d Osta-

teczny”, przypisywany s ynnemu Memlingowi, ratusz sta-
romiejski usytuowany w centrum rynku, Pa ac Wiechertów, 
oraz najbardziej charakterystyczna budowla, której wie a jest 
najwy szym obiektem starogardzkiej starówki – polutera ski
ko ció w. Katarzyny z 1802 roku. Warto te  zwiedzi  Mu-
zeum Ziemi Kociewskiej, w którym mo na naby  unikatowe 
pami tki z Kociewia.

Na prawdziwy odpoczynek jednak warto uda  si  do po-
bliskich Wirt. Niezwyk ej urody arboretum zgromadzi o na 
prawie 34 hektarach ponad 450 gatunków drzew i krzewów. 
Ogród powsta  u schy ku XIX wieku, dzi ki czemu mo e si
szczyci  tytu em najstarszego w Polsce le nego ogrodu den-
drologicznego – po dzi  dzie  rosn  d by posadzone przez 
za o ycieli. Przez ponad sto lat swego istnienia arboretum 
modernizowano, powi kszano, sadzono nowe ro liny, które 
w tym klimacie wietnie zapuszcza y swe korzenie, efektem 
czego jest nie gasn ca popularno  botaniku zarówno w ród
badaczy, jak i turystów. Tak e entuzja ci ogrodnictwa od-
najd  si  tu doskonale – w Wirtach mo na kupi  sadzonki 
wielu ro lin. Ogród ten jednak to przede wszystkim feeria 
barw kwitn cych ro lin, czyste powietrze i nieko cz ce si
zachwyty nad pi knem Natury. 

Stamt d ju  bardzo blisko do Skarszew. To jedyne mia-
sto na Pomorzu Gda skim za o one przez Joannitów usytu-
owane jest na wzgórzu pe ni cym ongi  funkcje warowne. 
Zakon jednak w 1370 roku zacz  pozbywa  si  wszystkich 
ziem pomorskich, sprzeda  zatem i Skarszewy. Gród, wraz 
z gotyckim, dwuwie owym zamkiem przej li Krzy acy. 
Obok fortecy Joannici wznie li tak e ko ció  p.w. w. Mi-
cha a Archanio a. Oba budynki zosta y nawet po czone
podziemnym, tajnym przej ciem. Powsta  te  nietypowo, bo 
peryferyjnie usytuowany, kwadratowy rynek. Nie zmieniw-
szy po o enia, istnieje w pierwotnym miejscu po dzi  dzie .

Za panowania krzy ackiego sankcjonuje si  polska 
nazwa miasta. Wcze niej u ywano zgermanizowanej, 
Schöneck, co mo na przet umaczy  jako Pi kny Zak tek.
Miano to zdecydowanie bardziej pasuje do urokliwego mia-
steczka, oplecionego b kitn  wst g  rzeki Wietcisy. 

Pomimo dziejowych burz, historycznych zawieruch i wo-
jen, Skarszewy zachowa y swój miniony, redniowieczny urok 
feudalnego miasteczka. Co prawda z zamku pozosta o niewie-
le, gotyckie s  jedynie podpiwniczenia i najni sze partie wa-
rowni, imponuj ce s  natomiast fragmenty murów miejskich, 
obejmuj ce miasto od po udnia. Stanowi  one jego wizytów-
k , wspaniale wpisuj  si  w pejza  miasta. Gotyckie, ceglano-
kamienne demarkacje nie do , e nie maj  sobie równych na 

MACIEJ OLSZEWSKI

„Cudze chwalicie…”
cz  pierwsza
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Pomorzu, to skrywaj  na dodatek liczne pami tki z czasów 
redniowiecza. Kolekcjonerzy co rusz odnajduj  wzd u  sza -

ców stare monety, fragmenty ceramiki i inne leciwe artefakty, 
które trafiaj  nast pnie na interesuj ce ekspozycje Muzeum 
Skarszew. Warto je odwiedzi  z jednego cho by powodu: 
mieszcz  si  tam pozosta o ci po ko ciele lutera skim. Ko-
ciele nie byle jakim, bo postawionym… w 24 godziny! wi -

tynia nie przetrwa a do dzi , na jej miejscu stoi XIX-wieczny 
ko ció  poewangelicki, dzi  p.w. w. Maksymiliana. 

O ile po lutera skim cudzie architektonicznym pozosta y
wspomnienia, malunki i elementy zgromadzone w Muzeum, 
o tyle po skarszewskiej synagodze nie ma nawet ladu.
W miejscu, w którym sta a, dzi  rosn  kasztany. Miejsca 
nijak nie upami tniono. Odnaleziono jednak i zachowano 
w Muzeum nieliczne pozosta o ci skarszewskiej gminy y-
dowskiej oraz kilkusetletni fragment Tory, który przetrwa
hitlerowskie czystki pod materacem elaznego o a.

Dzi  Gminny O rodek Kultury w Zamku Joannitów 
pr nie rozwija ofert  atrakcji kulturalnych, wystawien-
niczych i rozrywkowych, nie tylko dla mieszka ców mia-
steczka. Turystów przyci ga zarówno wdzi k i powab grodu 
o kameralnej, przytulnej atmosferze, jak i zielone, arkadyj-
skie okolice, idylla wypoczynku nad nieodleg ym Jeziorem 
Godziszewskim czy Borówno Wielkie, i niezm cona cywili-
zacyjn  toksyn  cisza najbli szych okolic Skarszew. 

Kieruj c swój azymut na po udniowy zachód wej  mo e-
my w kr g wtajemniczenia. W Odrach, na pograniczu Kocie-
wia i Borów Tucholskich, 12 kilometrów na pó noc od stacji 
kolejowej Czarna Woda, znajduje si  najwi ksze w Polsce, 
a drugie w Europie Miejsce Mocy – rezerwat Kamienne Kr -
gi. Wysokie nat enie si  magicznych przypisuje si  obecno-
ci na tych terenach Gotów i Gepidów, koczowniczym ludom 

przemierzaj cym w I i II wieku n.e. tras  ze Skandynawii nad 
Morze Czarne. Szlak przebiega  m.in. przez pomorskie lasy. 
Wed ug niektórych kr gi emanuj  tajemnicz  moc , maj -
c  magiczne w a ciwo ci. W centrum ka dego kamiennego 
pier cienia skupia si  pozytywna energia, tote  przebywanie 
w nim dodaje si , odstresowuje, koi sko atane nerwy i rege-
neruje organizm. Brzmi kusz co, prawda? 

Technicznie rezerwat sk ada si  z dziesi ciu ca ych
i dwóch cz ciowo zachowanych kr gów, ka dy od 15 do 
33 metrów rednicy. Najmniejszy zbudowany jest z 16, naj-
wi kszy z 29 kamieni, wystaj cych ponad ziemi  na wy-
soko  od 20 do 70 cm. Do wszystkich pier cieni mo na
wej , dotkn  g azów, jednak z tym ostro nie – pokryte s
one bowiem unikalnymi porostami, obj tymi cis  ochron .
Ciekawostk  jest, e wyst puj  one prawie wy cznie na te-
renach wysokogórskich. Czy by kolejny dowód na magicz-
ne w a ciwo ci i moce tajemne w adaj ce rezerwatem?

Prócz kr gów w Odrach znajduje si  tak e ok. 30 kur-
hanów. Nie s  co prawda tak imponuj ce jak krakowskie 
kopce, kryj  w sobie jednak wi cej tajemnic. Archeolodzy 
odnale li na siedemnastu hektarach rezerwatu a  602 gro-
by. Nie s  to jednak wy cznie pochówki gockie. Ci bowiem 
po ok. 150 latach przebywania na terenie Odr wznowili sw
w drówk  na po udnie, pozostawiaj c Pras owianom impo-
nuj ce kr gi kamienne. Wówczas, w II wieku n.e., uznano je 
za miejsce wi te, tote  pomorscy poganie grzebali w kurha-
nach i grobach ze stelami swych zmar ych.

Ów pogl d o niezwyk ych w a ciwo ciach i religijno-
astrologiczno-mistycznym przeznaczeniu pier cieni od-
rza skich utrzymywa  si  bardzo d ugo. Zwyk o si  mawia
o nich jako „polskim Stonehenge”. Zarówno jednak rodzime, 

jak i angielskie kr gi, wci  poddaje si  badaniom maj cym
dowie  prawdziwej roli tych miejsc w yciu ówczesnych 
ludzi. W ko cu nie dla estetyki ani zabawy dwa tysi ce lat 
temu kto  uk ada  g azy na promieniu ko a, figury idealnej. 

Wspó cze ni naukowcy wysnuli hipotez , jakoby Ka-
mienne Kr gi nie by y megalitycznym obserwatorium astro-
nomicznym. Nie maj  to tak e by  miejsca kultu religijnego, 
lecz zwyczajne miejsca wa nych zebra , wieców i s dów
plemiennych Gotów i Gepidów. Jednak naukowe teorie to 
tylko jedna strona medalu. Sk d bowiem w Odrach ca e ta-
buny mistyków, aduj cych swe moce wewn trz pier cieni,
obcuj cych ze ska ami jak z poga skimi relikwiami dyspo-
nuj cymi nadprzyrodzon  energi ? Jestem przekonany, e
pomi dzy wierszami uczonych pism i odkry  badaczy kryje 
si  Tajemnica. Ka dy mo e spróbowa  odkry  j  samodziel-
nie – wystarczy przyjecha  do odrza skiego rezerwatu.

St d ju  praktycznie po prostej biegn cej po równole ni-
ku na wschód docieramy do cud miasteczka-bajeczki. Gniew, 
bo o nim mowa, nie bez kozery nazywany jest „pomorskim 
Kazimierzem nad Wis ”. Na to miano zas u y  sobie ma-
lowniczym po o eniem na lewym brzegu Wis y oraz cen-
nymi, pomimo niewielkiego obszaru, jaki miasto zajmuje, 
zabytkami. A  41% budynków w Gniewie to obiekty o cen-
nej warto ci historycznej. Mo na to atwo dostrzec, wspina-
j c si  paj cz  siatk  uliczek utkan  wokó  rynku. Ich uk ad
i rozplanowanie pozosta y niezmienne od czasów rednio-
wiecza. Same za  budynki, posiadaj ce znaczn  warto  za-
bytkow , odznaczaj  si  kras  i urod . Na szczególn  uwag
zas uguje zespó  miejskich domów podcieniowych, jedyny 
tego typu na Pomorzu. Znajduj  si  one w zachodniej stronie 
rynku, a ich mury pochodz  z czasów gotyku i renesansu. 

Miasteczko rozkwit o bujnie w okresie panowania Krzy-
aków – wówczas w pejza  grodu wpisa  si  nie tylko kwa-

dratowy rynek i obejmuj ce go uliczki, ale dwa najcenniej-
sze dzi  zabytki: ko ció  i zamek.

XIV-wieczny, gotycki ko ció w. Miko aja, patrona e-
glarzy, licznie wówczas przemierzaj cych w gór  i w dó
Wis , nie do , e demonstruje sw  smuk o  i dostojno
zarazem stylow  bry , ale te  skrywa w swym wn trzu cie-
kawe wyposa enie, w przewa aj cej cz ci neogotyckie, 
cho  do najcenniejszych jego elementów zalicza si  kompo-
nenty starsze: gotyckie p yty nagrobne, granitow  chrzciel-
nic  i kropielnic  z tego  okresu, oraz renesansowe stalle, 
o tarze i feretrony. 

Wraz ze wi tyni  nad miastem góruje zamek. Wybudo-
wali go Krzy acy na prze omie XIII i XIV wieku. Wówczas 
by a to najpot niejsza twierdza zakonna na lewym brzegu 
Wis y, wykorzystywana rzecz jasna do podboju okolicznych 
ziem. Gdy kasztel przeszed  w polskie r ce, sta  si  siedzib
starostów. Ci jednak niezbyt ch tnie korzystali z przywile-
ju zamieszkania fortecy. Nim sp on  w 1921 roku, zd y
w mi dzyczasie zmienia  swe funkcje; by  nawet spichle-
rzem i wi zieniem. W czasie okupacji hitlerowcy urz dzili
w zamkowych piwnicach obóz przesiedle czy. 

Dzi , po latach renowacji, regularnie na podzamczu 
odbywaj  si  turnieje rycerskie, których jest kilka w ci gu
roku. Wybredna m oda para mo e te  w fortecy urz dzi
swój lub. W krzy ackiej kaplicy na zamku podczas uro-
czysto ci za piewa chór gregoria ski, a ekskluzywne przy-
j cie weselne odb dzie si  w Wielkim Refektarzu. Nocleg 
zapewnia XVII-wieczny Pa ac Marysie ki; mo na te  spa
w komnatach twierdzy.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

UROKI KOCIEWIA



Senator Andrzej Grzyb prezentuje 
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pod kierownictwem Wojciecha Górskiego

Andrzej Grzyb wr cza kwiaty Jubilatom 

Stoisko kociewskie

Trójmiejscy Kociewiacy 
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Stoisko z publikacjami ks. Pasierba 
przygotowane dla mieszka ców Tczewa

Wyst p szkolnego chóru
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Z PRZESZ O CI REGIONU

WG ównym Mie cie w Gda sku, niedaleko ko cio-
a dominikanów, ods oni to w 2010 roku pomnik 

ksi cia Pomorza Gda skiego, wi tope ka Wiel-
kiego (+1266). Pono  ksi cia Kaszubów, co podkre la ka-
szubski tekst na postumencie pomnika. Nie neguj c zas ug
ksi cia dla miasta (m.in. nadanie praw miejskich, sprowadze-
nie dominikanów), pewne zdziwienie mo e budzi  nazywa-
nie go, zw aszcza przez pomys odawców budowy pomnika, 
ksi ciem kaszubskim. Czy ma to uzasadnienie historyczne? 
Chyba bardzo naci gane. Czy s ysza  kto  o wielkim ksi ciu
sopocian, wi tope ku? Nie? To najwyra niej lobby sopoc-
kie nie ma takiej si y przebicia jak lobby kaszubskie.

Dwory królewskie, ksi ce i magnackie stanowi  trady-
cyjnie elit  spo eczn  i posiadanie w rodzinie kogo  utytu-
owanego zawsze dodaje wielkiego presti u. Poniewa  dzi

nie mamy ju  monarchii i nie ma komu nobilitowa , doda
splendoru mo na wyci gaj c szlachetne koligacje z odleg ej
historii. Ju  zwyk y szlachciura w ród przodków mo e wie-
le zdzia a , ale niektórzy nie spoczn  zanim nie znajd  w ro-
dzinie jakiego  angielskiego króla czy nawet Matk  Bosk .
W Gda sku od pewnego czasu sta o si  modne przypisywa-
nie Kaszubom wielkich postaci historycznych, tak jakby te 
persony mog y doda wietno ci tragicznie do wiadczone-
mu a niedowarto ciowanemu ludowi kaszubskiemu. 

Umy lnie u ywam troch  pretensjonalnego dzi  okre-
lenia „lud”, ale akurat w tym momencie o lud mi w a nie

chodzi. Bowiem Kaszubi ju  od najdawniejszych czasów 
historycznych byli spychani na drabinie spo ecznej, naj-
pierw przez polskich w adców, mo nych, polsk  szlacht
i duchowie stwo, pó niej przez Krzy aków, a po rozbiorach 
Niemcy prowadzili systematyczn  germanizacj  ludu ka-
szubskiego. Kaszubi mieli ograniczone mo liwo ci awansu, 
ich szlachta by a nieliczna i uboga, a mo nych Kaszubów 
policzy oby si  na palcach jednej r ki. W zasadzie wystar-
czy by jeden palec, gdy  u schy ku pierwszej Rzeczpospo-
litej wielka w asno  na Kaszubach (przej ta niegdy  po 
upadku pa stwa krzy ackiego) nale a a do polskiego króla 
i polskiej szlachty, jedynym wyj tkiem byli Przebendowscy, 
jedyny ród magnacki kaszubskiego pochodzenia (mo ni te
Wejherowie byli jednak z pochodzenia Niemcami). Kaszu-
bi stanowili wi c w swojej masie lud rolniczy, niezamo ny, 
który nie dorobi  si  ani pa stwa, ani swej dynastii, ani na-
wet znacz cych miast. Historia Kaszubów nie jest histori
ksi t, jest to historia narodu, spo eczno ci kaszubskiej.

I raptem, w dobie odrodzenia kaszubskiego, pojawiaj
si  wielkie postacie historyczne, które maj  by  Kaszubami, 
np. ksi ta gda scy, ze sw  stolic  w kaszubskim Gda sku.
Czy by my ucz c si  historii co  przeoczyli? A mo e kto
celowo przed nami ukrywa wietno  kaszubsk ? Ka dy
lud ma prawo do swej wietno ci, której nawet nie potrzeba 
mierzy  ilo ci  koronowanych g ów. Ka dy ma prawo do 
narodowej dumy z dokona , z bohaterskich czynów swych 
wspó ziomków, ale powinno mie  to pewne uzasadnienie 
historyczne. A tu zaw aszczana jest nam przedkrzy acka hi-
storia miasta. Zacz to oddawa  honory ksi tom gda skim
jako Kaszubom. S uszne to niby i sprawiedliwe, bowiem lud 
kaszubski, w przeciwie stwie do wielu innych narodowo ci
spotykanych w dziejach Gda ska, jest ludem s owia skim,
zap aci  on te  wielk  cen  za trwanie przy s owia skiej mo-

wie i katolickiej wierze, i mu si  nale y. Ale zadajmy sobie 
pytanie – czy s  jakiekolwiek historyczne przes anki, by 
nazywa  któregokolwiek z ksi t gda skich Kaszubem? 
Albo ksi ciem Kaszubów? Odpowied  jest prosta – nie. I na 
tym mo naby sko czy  ten felieton. Ale dla przyzwoito ci
i z szacunku dla Kaszubów nale  si  wyja nienia.

Otó  faktycznie istnieli ksi ta kaszubscy – tyle, e nie 
w Gda sku, a w Szczecinie. Obchodzony od kilku lat 19 mar-
ca Dzie  Jedno ci Kaszubów nawi zuje do najstarszego zapi-
su historycznego wspominaj cego Kaszubów – w dokumencie 
wystawionym tego dnia w 1238 roku dla zakonu joannitów 
w Stargardzie Szczeci skim papie  Grzegorz IX okre la ksi -
cia zachodniopomorskiego Bogus awa I (ok. 1130-1187) ksi -
ciem S owian i Kaszub, cho  sam Bogus aw prawdopodobnie 
takim tytu em si  nie pos ugiwa . Ten e tytu  kilkana cie
lat pó niej na swej piecz ci kaza  umie ci  ksi  Barnim I 
(ok. 1210-1278), a w tytulaturze ksi t zachodniopomor-
skich figurowa o to a  do wymarcia dynastii Gryfitów w 1637 
roku, przy czym wówczas mia o to ju  znaczenie wy cznie
symboliczne i honorowe. U ywali go nawet ksi ta i królo-
wie pruscy Hohenzollernowie, na przyk ad cesarz Wilhelm II 
(1859-1941) nosi  tytu  ksi cia Wenedów i Kaszubów, gdy
dodawanie do tytu ów rozlicznych nazw ziem i poddanych 
przydawa o splendoru, nawet je eli to by o fikcj . Jak na iro-
ni , ju  pierwszy ksi  u ywaj cy tego tytu u, Barnim, uwa-
any jest za germanizatora Pomorza.

W zasadzie nie wiadomo, jak  grup  etniczn  mieli na 
my li papie  i ksi ta pomorscy, gdy  w redniowieczu gra-
nice kaszubszczyzny nigdy nie zosta y precyzyjnie okre lone,
ani poj cie Kaszubów nie zosta o jednoznacznie zdefiniowa-
ne. Nawet nie wiemy czy nazwa Kaszub zwi zana jest z topo-
grafi  czy jest nazw  etniczn . Z pewnych dokumentów ko-
cielnych wynika, e Kaszuby znajdowano pomi dzy Slavi

(le c  na zachód od Odry), a Pomerani  (le c  na zachód 
od Wis y). Zakon dominikanów tworz c w asne jednostki te-
rytorialne, kontraty, jedn  z nich nazwa  kontrat  kaszubsk
– rozci ga a si  ona od Greifswaldu i Pasewalku na zachodzie 
po S upsk na wschodzie. I nie ma adnych historycznych do-
kumentów pozwalaj cych na to, by ziemie le ce ju  bli ej
Gda ska wi za  w tym czasie z Kaszubami. 

Na Pomorzu Gda skim ksi ta nigdy nie przyj li do 
tytulatury okre lenia ksi cia Kaszub czy Kaszubów, zwali 
si  po prostu dux Pomeraniae. W ogóle w XIII wieku nazwa 
Kaszub tu nie wyst puje. Sam ksi wi tope k wspomi-
na Kaszubów, ale w kontek cie Meklemburgii: ksi tami
Kaszubów wi tope k nazywa dwóch ksi t meklembur-
skich, Jana z Mechlina i Miko aja z Orla. Przy innej okazji 
skar y si , e jego m odszy brat Sambor naje d a  jego zie-
mie z pomoc  Kaszubów. A wi c Kaszubi byli jemu fak-
tycznie obcy. 

Nie tylko Kaszubi s  zagadk  dla historyków – na przy-
k ad w ogóle nie wiadomo sk d ksi ta Pomorza Gda skie-
go pochodz . Po ostatecznym podboju Pomorza Gda skiego
przez Boles awa Krzywoustego w 1116 roku pojawia si  tam 
dynastia Sobies awiców, wywodz ca si  od Sobies awa I, 
urodzonego ok. 1130 roku. S  ró ne teorie pochodzenia ksi -

t gda skich, namiestników króla polskiego: dwie zak adaj ,
e poprzednicy Sobies awa (zwanego te  i Subis awem) byli 

pochodzenia lokalnego – albo pochodzili z rodu lokalnych 

JAN WO UCKI

Kaszub z ksi cym tytu em
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ksi t pomorskich, którzy utraciwszy w adz  powrócili do 
niej w sprzyjaj cym momencie, albo pochodzili od lokalnych 
mo nych, którzy ostatecznie dost pili zaszczytu przejmuj c
w adz  ksi c . Obie teorie maj  zasadniczy brak: nie istnie-
je adne potwierdzenie, e tak mia o to miejsce, s  to bowiem 
spekulacje historyków. Spekulacje pozwalaj  wnioskowa , e
skoro ksi ta byli miejscowego pochodzenia, to na pewno 
byli i Kaszubami. To te  nie ma adnego potwierdzenia, gdy
nie wiadomo, czy w tym czasie jakich  s owia skich miesz-
ka ców Pomorza Gda skiego mo na ju  nazywa  Kaszuba-
mi – historia ich tu w ogóle nie wspomina. 

Je eli by nawet teoretycznie za o y , e ksi ta wywo-
dzili si  z Kaszubów, to szybko pozbyli si  oni swej kaszub-
sko ci – ambicj  dworu ksi cego nie by o wchodzenie 
w koligacje z okolicznym ch opstwem, lecz z innymi dwo-
rami ksi cymi, g ównie Polski, Niemiec i Skandynawii, 
gdy  ma e stwa mia y utrwala  pozycj  spo eczn  i poli-
tyczn . Z ca ej dynastii jedynie ona ksi cia M ciwoja, Zwi-
nis awa, mog a (ale nie musia a) by  lokalnego pochodzenia 
(co nie oznacza wcale, e by a Kaszubk ).

Trzecia teoria jest najbardziej udokumentowana – pisz  to 
z pewn  ironi , bowiem istnieje tu zaledwie jeden zapis: au-
tor powsta ej w kr gu zakonu krzy ackiego tzw. Translacji w. 
Barbary, ksi t Pomorza Gda skiego wywodzi si  z Polski, 
a konkretnie z ziemi sieradzkiej. Jak podaje B a ej liwi ski,
faktycznie w ziemi sieradzkiej spotyka si  mo ny ród Lisów, 
w którym popularne by y imiona znane z dynastii Sobies awi-
ców: wi tope k, Warcis aw, M ciwoj, który w momencie poja-
wienia si  dynastii pomorskiej nale a  do najbardziej wp ywo-
wych rodów w Polsce. Logicznym wydaje si , e Krzywousty 
po podboju Pomorza Gda skiego piecz  nad nim powierzy
swoim najbardziej zaufanym, a nie lokalnym mo nym.

Kaszubi na Pomorzu Zachodnim ulegali szybkiej ger-
manizacji, do której przyczynia o si  sprowadzenie rodów 
niemieckiej szlachty, niemieckie duchowie stwo, niedopusz-
czanie S owian do miast. Zniemczeniu uleg  ród panuj cy, 
urz dnicy i administracja. Gdy duch s owia szczyzny zanika 
na zachodzie nazwa Kaszuby, to sama ze s owia szczyzn ,
przesuwa a si  na mapach na wschód, gdzie germanizacja 
nie by a jeszcze tak zaawansowana. W a nie – przesuwa a
si  nazwa, a nie lud, który najprawdopodobniej pozostawa
w swoich siedzibach. Kaszubami nazywano wi c S owian,
którzy jeszcze nie ulegli germanizacji i którzy na co dzie
pos ugiwali si  w asnym j zykiem s owia skim. redniowie-
cze nie pozwoli o utworzy  jednego pa stwa kaszubskiego, 
jednego narodu czy ponadplemiennego j zyka kaszubskiego. 
Tak wi c miano Kaszubów otrzymywa y te grupy etniczne, 
które nigdy przedtem Kaszubami nie by y zwane. Dzisiejsi 
Kaszubi z Pomorza Gda skiego mog  genetycznie przypo-
mina  Kaszubów z Pomorza Zachodniego, ale tylko dlatego, 
e wspólny by  s owia ski ród, a nie e s  oni ich bezpo red-

nimi potomkami. Poprzez zachodz ce przemiany spo eczne
i etniczne okre lenie Kaszubów, zw aszcza w j zyku niemiec-
kim, stawa o si  cz sto synonimem S owianina i Pomorzani-
na, a z czasem nabra o te  charakteru pogardliwego.

Sytuacja etniczna S owian Pomorza Gda skiego by a bar-
dziej zró nicowana, mamy tu dzi  okr gi j zykowe kaszub-
ski, kociewski, borowiacki, krajniacki. Kaszubi na Pomorzu 
Gda skim, identyfikowani j zykiem i obyczajem, od XIX 
wieku lokalizowani s  na obszarze pó nocno-zachodnim.
Wed ug rosyjskiego badacza kaszubszczyzny, Aleksandra 
Hilferdinga, który wspó pracowa  z promotorem odrodzenia 
narodowego Kaszubów, Florianem Ceynow , i w roku 1856 
wspólnie z nim odby  naukow  podró  po Kaszubach, Ka-
szubi zamieszkiwali g ównie ówczesne powiaty wejherow-
ski, kartuski i cz ci ko cierskiego oraz chojnickiego. 

Kaszubom, jakich dzi  znamy, image na prze omie wie-
ków XIX i XX stworzyli pe en fantazji i zapa u Aleksander 
Majkowski oraz m odokaszubi, bez naukowych podstaw 
rozci gaj c miano Kaszub na teren ca ego s owia skiego

Pomorza, od Gda ska do Rostocku. I jak s usznie zauwa a
Gerard Labuda, by o to dla podbudowania wielk  histori
uczu  narodowych ludu tkwi cego w mizerii wspó czesno-
ci. Ludu t pionego przez Niemców i pogardzanego przez 

Polaków. Nadal sprawa jest upraszczana – w dziejach Pomo-
rza Gda skiego Kaszubów przeciwstawia si  niemieckiemu 
mieszcza stwu, w adzy niemieckiego zakonu krzy ackiego
i pa stwa pruskiego. W ten sposób ka dy przejaw rednio-
wiecznej s owia sko ci mo e by  przez ch tnych zaliczany 
do kaszubszczyzny, której definicja zosta a rozci gni ta do 
granic wytrzyma o ci materia u ród owego.

O kaszubskiej to samo ci ksi t gda skich ma rzeko-
mo wiadczy  tak e Gryf, symbol kaszubszczyzny. Ale Gryf 
przez ksi t Pomorza Gda skiego przyj ty zosta  w XIII 
wieku na wzór zachodniopomorskiego i niekiedy zast powa
on dot d u ywan  na piecz ciach i monetach lili . W a nie
lili , a nie odwrócon  kotwic , jak chc  niektórzy dzia acze
kaszubscy. Ta lilia, znajduj ca si  na sygnecie wi tope ka,
wygl da faktycznie jak kotwica, sta a si  nawet na jaki  czas 
niemal wi tym symbolem kaszubszczyzny, ale nadal jest to 
tylko lilia, której heraldyczny obraz nie uleg  jeszcze wów-
czas w pe ni ujednoliceniu. W tym czasie ksi ta u ywali
te  god a lwa i or a. Nie ma wi c heraldycznych, lokalnych 
symboli kaszubskich na gda skim dworze ksi cym – ka-
szubskimi sta y si  one dopiero pó niej, d ugo po mierci
ksi t. Gryf nie wyprzedza wi c epoki i umieszczenie go 
na szesnastowiecznym grobowcu pierwszych ksi t po-
morskich w Oliwie jest ahistoryczne.

Definicja kaszubszczyzny dzi  jest precyzyjniejsza ni
kiedykolwiek, j zyk kaszubski ulega standaryzacji, wiado-
mo  narodowa Kaszubów jest wysoka, etniczno ci sprzyja 
te  europejska polityka. Dlatego okre lanie dzi  kogokolwiek 
Kaszubem powinno by  bardzo ostro ne i precyzyjne, nie 
mo na dowolnie przenosi  tej nazwy etnicznej na postacie 
historyczne, które zapewne j zykiem kaszubskim nie w ada-
y (miejscowy j zyk niekoniecznie musia  przypomina  ka-

szubski bardziej ni  inne j zyki s owia skie), nie pochodzi y
z ludu kaszubskiego (bo w ogóle z ludu nie pochodzi y), nie 
mieszka y na Kaszubach, bo ówczesne Kaszuby le a y zu-
pe nie gdzie indziej, ani te  swej kaszubsko ci nigdy nie de-
klarowa y. Mamy wi c sytuacj , w której jedna, jasno zdefi-
niowana grupa etniczna, przejmuje troch  bezpa sk  lokaln
tradycj  historyczn  i jednocze nie nadaje jej bez uzasadnie-
nia swoj  to samo  – jest to ahistoryczne, aroganckie i mi-
toma skie. I prawd  powiedziawszy bezsensowne – przecie
Kaszubi mieli swoich ksi t, zachodniopomorskich Gryfi-
tów, którzy z dum  nosili do ko ca tytu  ksi t kaszubskich. 
Dlaczego wi c za bohatera narodowego uczynili ksi cia, któ-
ry Kaszubem nie by  i nigdy si  do Kaszubów nie przyzna-
wa ? Bo jest na miejscu, a do Szczecina tak daleko? 

A tak przy okazji – mo e warto, by wszyscy gda szczanie,
ju  bez kontekstu kaszubskiego, byli dumni ze swej historii. 
Ale tej trzeba ich dopiero nauczy . I przede wszystkim uzna
j  za swoj . Kiedy  Melchior Wa kowicz, w druj c przez 
USA, wy miewa  si , e dzieci w teksaskich szko ach ucz
si  historii i geografii Teksasu, a nic nie wiedz  o Europie. 
Tymczasem dzieci w Gda sku ucz  si  o ma opolskich ksi -
tach, powstaniach l skich, WKL, poznaj  histori  Warszawy, 
a w zasadzie nie przyswajaj  nic z dziejów w asnej ziemi. 
Czy nie czas, by obok realizowania programu historii Polski, 
uk adanego w Warszawie, wprowadzi  w Gda sku tak e na-
uczanie historii Pomorza Gda skiego? Czy tylko kibol i Ka-
szub maj  prawo do lokalnego patriotyzmu?
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Wsobot  7 stycznia 2012 roku odby o si  kolej-
ne spotkanie Trójmiejskiego Klubu Kociewia-
ków, który od ponad pi ciu lat jest sekcj  To-

warzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie 
Gda skim. Miejscem spotkania by a jak zwykle Sala Miesz-
cza ska Ratusza Staromiejskiego w Gda sku. Zebranych, 
tradycyjnie w gwarze kociewskiej, powita  Prezes trójmiej-
skiego klubu Hubert Pob ocki. W ród kilkudziesi ciu osób 
uczestnicz cych w spotkaniu mo na by o zauwa y  wiele 
znamienito ci. Byli m.in. senator Andrzej Grzyb, prof. Ste-
fan Raszeja, prof. Maria Paj kowska-Kensik, prof. Zofia 
Janukowicz-Pob ocka, wiceprezydent Starogardu Henryk 
Wojciechowski, Wies aw Proll – dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Starogardzie, twórca ludowy, rze biarz
i publicysta Edmund Zieli ski i wielu innych. By a te  red. 
Maria Ka ska z Telewizji Polskiej w Gda sku z operatora-
mi, która podczas spotkania przygotowywa a nagrania do 
programu „Na Kociewiu”.

NAJNOWSZE WYDARZENIA

ANNA MARIA SZWEDA

Kociewska
Biesiada

w Wielkim Bukowcu
piew, weso a zabawa, konkursy, przed-

stawienia, a nawet ta ce – impreza w Gminie 
Skórcz, której nie mo na przegapi . Biesiada 
na Kociewiu. Tam po prostu trzeba by .

Dziewi  lat temu, gdy jeszcze dyrektorem w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu by a
pani Jolanta Ma ecka, dwie panie – Iwona Malgaska 

i Mariola Ciesielska – postanowi y zrobi  „co ” by co  si
dzia o. Mia a to by  impreza, która przyci gn aby i m od-
szych i starszych, zintegrowa aby lokaln  spo eczno  i przy 
okazji pomog a zebra  dodatkowe fundusze na dzia alno  Sa-
morz du Szkolnego oraz Rady Rodziców. Pomys  si  spodo-
ba , ch tnych do pomocy by o sporo, wi c rozpocz to przygo-
towania. Sponsorem imprezy zosta  Urz d Gminy w Skórczu, 
ale równie  cz sto osoby prywatne przekazuj  ró ne rzeczy 
na licytacj , z której dochód równie  zasila konto „szkolnych 
wydatków”. Najcz ciej s  to dekoracje wi teczne. I tak wy-
my li y Biesiad  Kociewsk , która od tego czasu organizowa-
na jest ka dego roku w ostatnim tygodniu listopada.

Tym razem „Jandrzejowe psiywanie przy bónce”, 
bo pod takim has em zorganizowano biesiad , odby o si
24 listopada. 

Ju  ponad pó  godziny przed rozpocz ciem zabawy 
szkolny korytarz zacz  wype nia  si  sympatykami buko-

Senator Andrzej Grzyb zaprezentowa  kociewski kalen-
darz na 2012 rok z pi knymi fotografiami oraz swoj  naj-
nowsz  ksi k  „Ryby spod gwiazdy polarnej”. Nast pnie
Magdalena Wa aszewska przedstawi a przebieg prac zwi -
zanych z rekonstrukcj  Grodu i Grodziska w Owidzu, pre-
zentuj c na ekranie m.in. zdj cia z prac archeologicznych 
i projekt rekonstrukcji. Patrycja Hamerska opowiedzia a
o swatach, zr kowinach i lubach na Kociewiu cytuj c przy 
tym wiele kociewskich powiedzonek i przys ów. Nast pnie
Hubert Pob ocki zaprezentowa  fragment swojego „Pami t-
nika lekarza” napisanego w gwarze kociewskiej (patrz str. 
16), wyró nionego w ogólnopolskim Konkursie Literackim 
w 2004 roku. Po jego wyst pieniu zebrani wraz z kapel
„Burczybas” z Gniewu od piewali sto lat Pani Zofii Janu-
kowicz-Pob ockiej i Hubertowi Pob ockiemu z okazji 55. 
rocznicy ich lubu. Spotkanie zako czy  wyst p zespo u
„Burczybas” pod kierownictwem Wojciecha Górskiego.

W czasie spotkania prezentowany by y haft kociewski 
wykonany przez Mari  Leszman z Pelplina i Katarzyn
Nowak z Tczewa. Na wszystkich czeka  pocz stunek. Jak 
napisa  pan Pob ocki: Na podkurek da kuchy proszkowe na 
m odziach. Ró ne zorty Kuszków: katarzynki, fefernuski, 
grochowinki ji szpeckuchy zes cukierni „EL” braci Lipi -
skich z Wrzeszcza. Wino bia e i czerwone. Kawa zes bónków 
zes kozim mlykam. Arbata zes farynó, zelcerka zes „Zielone-
go Smoka” w Gda sku.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Spotkanie
Kociewiaków
w Gda sku

Iwona Malgaska i Mariola Ciesielska zapraszaj
uczestników do zabawy
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wieckich spotka , których przy wej ciu wita a obecna dy-
rektor Katarzyna B aszak. Swoj  obecno ci  zaszczycili 
zebranych wójt Gminy Skórcz, S awomir Czechowski oraz 
przewodnicz cy Rady Gminy, Andrzej Klin. Przybyli rów-
nie  radni, so tysi, panie z Kó  Gospody  Wiejskich, miesz-
ka cy i go cie z innych s siednich miejscowo ci.

Sto y zosta y obficie zastawione kaw  i s odko ciami
upieczonymi przez panie z Rady Rodziców. Prowadzeniem 
imprezy zaj y si  obie panie pomys odawczynie. Do pomo-
cy zaprosi y Roberta Ciesielskiego, który umila  czas gra-
niem oraz Magdalen  Reszka, która wy wietla a zebranym 
s owa piewanych piosenek. A by o ich sporo. Pocz wszy
od starych i lubianych takich jak „Hej soko y” czy „G bo-
ka studzienka” poprzez przy piewki typowo kociewskie, do 
piosenek dzieci cych i wspó czesnych.

Wspólne piewanie przeplatane by o scenkami o tema-
tyce bo onarodzeniowej oraz dotycz cej andrzejkowych 
zwyczajów. Uczestnicy biesiady mogli obejrze  widowisko 
w gwarze kociewskiej autorstwa Barbary Paw owskiej
i ba  ,,Co b dzie z ba niami?” Widowiska przygotowali 
uczniowie klas III i IV, V, VI. Dziewcz ta z klasy V i VI za-
ta czy y kankana. Krzy  Szweda wykona  piosenk  „Le ne
duszki”, za któr  poprzedniego dnia zdoby  I miejsce w Po-
wiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Starogardzie 
Gda skim.

Organizatorzy przygotowali równie  mnóstwo zabaw 
i konkursów dla przyby ych go ci. By o losowanie nagród 
z woreczka, w którym mo na by o wygra  zmywark  do na-
czy  (miska z g bk ) oraz pralk  (nie)automatyczn  (miska 
z proszkiem do prania) oraz inne podobne nagrody. Panie 
wykazywa y si  sprawno ci  fizyczn  i si  wbijaj c gwo -
dzie na czas. Panowie za  zr czno ci  rzucaj c jajkami. By o
te  kilka pyta  do doros ych na temat bajek. Wszyscy prze-
pytani nie le sobie poradzili z tym wyzwaniem. 14 uczest-
ników biesiady wzi o udzia  w zabawie „Cyrk”. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali wi teczne upominki.

Podczas ca ej imprezy odbywa y si  licytacje, loteria 
fantowa przygotowana przez Rad  Rodziców, kiermasz 
wyrobów wi tecznych wykonanych przez uczniów szko y
i uczestników Warsztatów Terapii Zaj ciowej Caritas 
w Skórczu (a zorganizowany przez Samorz d Uczniowski).

– Dzi kujemy wszystkim za przybycie i ju  dzi  zapra-
szamy wszystkich za rok na jubileuszowe, bo dziesi te spo-
tkanie z nasz  biesiad  – powiedzia a na koniec imprezy 
Iwona Malgaska. – Na pewno postaramy si , aby by o jesz-
cze fajniej i by nasz wspólny piew by o s ycha  a  w Sta-
rogardzie.

Rzucanie jajkami

Suto zastawione sto y

Wbijanie gwo dzi na czas

Kankan w wykonaniu uczennic bukowieckiej szko y

NAJNOWSZE WYDARZENIA
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Rada Programowa Kociewskiego Kantoru Edytorskie-
go – sekcji wydawniczej Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie przyzna-

a kolejne „Pier cienie Mechtyldy” – wyró nienia redakcyjne 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Otrzymali je:
– Alicja Samulewska – w kategorii dokonania literackie
– Ma gorzata Kruk – w kategorii edukacja regionalna
– Krzysztof Korda – w kategorii wyró niaj ca publicystyka.

Przybli my Czytelnikom „Kociewskiego Magazynu Re-
gionalnego” laureatów.

ALICJA SAMULEWSKA urodzi a si  23 lipca 1938 
roku w Tymawie, na terenie dzisiejszej gminy Gniew. Prac
rozpocz a jako nauczycielka j zyka polskiego w 1956 roku 
w Szkole Podstawowej w Gniewie. Z czasem w pracy by a
uznana jako „mistrzyni mowy polskiej”. Po wielu latach 
pracy w szkolnictwie pe ni a te  stanowiska kierownicze, 
tj. zast pcy dyrektora i dyrektora Zespo u Szkó  Zawodo-
wych w Gniewie. Zajmuje te  niezwykle wa ne miejsce 
w samorz dno ci miasta i gminy Gniew. W latach 1994-
1998 by a przewodnicz c  Rady Miejskiej w Gniewie. Jest 
wspó za o ycielk  pierwszego lokalnego pisma w Gniewie 
– „Nowin Gniewskich”. Wiele lat by a redaktorem naczel-
nym i dziennikarzem tego cenionego pisma samorz dowego.
Na amach „Nowin Gniewskich” konsekwentnie promuje si
kultur  regionaln  Kociewia. Samulewska Jest uznan  ani-
matork  kultury na terenie gminy Gniew. Od wielu lat na tej 
niwie „ca ym sercem i ogromnym zaanga owaniem dzia a na 
terenie gminy Gniew”. Wspó pracuje z grupami m odzie y
 i woluntariuszami m.in. w 2006 roku zainicjowa a „Czwart-
ki poetyckie w Gniewie”, które maj  charakter cyklicznych 
spotka  po dzie  dzisiejszy. Ma na swoim koncie poka ny
dorobek publicystyczny i literacki. Jest tak e wspó autork
wydanej w po owie 2011 roku ksi ki pt. „Krwawa Kociew-
ska Jesie  1939 na ziemi gniewskiej”. Warto podkre li , e
publikacja ta uzyska a pozytywne, wysokie oceny. 

Laureatka jest ca kowicie oddana ziemi gniewskiej. Po-
siada ogromne zas ugi dla o wiaty i kultury nie tylko spo-
eczno ci lokalnej.

MA GORZATA KRUK urodzi a si  31 maja 1981 
roku w Tczewie. Jest absolwentk  Uniwersytetu Gda -
skiego, kierunek historia. Od 2006 roku pracuje w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, obecnie jako 
dokumentalista w Sekcji Historii Miasta. Zajmuje si
opracowywaniem zbiorów, prowadzeniem zaj  dla dzie-
ci oraz m odzie y o historii i osobliwo ciach Kociewia. 
Wyg asza równie  prelekcje na sesjach popularnonauko-
wych i w Forum Inicjatyw Spo ecznych dla beneficjentów 
projektu „Cafe Senior. Kawiarenka dla Seniora”. Wraz 
z innymi pracownikami Biblioteki przygotowuje wysta-
wy, niektóre maj  charakter cykliczny, jak chocia by te 
przybli aj ce zas u one postaci zwi zane z regionem czy 
te  upami tniaj ce dziedzictwo „Solidarno ci”. Wspó -
redagowa a kilka ksi ek. Publikuje na amach nast pu-
j cych pism: „Kociewski Magazyn Regionalny”, „Po-
merania”, „Teki Kociewskie”, „Panorama Miasta”. Wraz 
z kolegami z Oddzia u Kociewskiego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Tczewie, którego od kilku lat 
jest cz onkiem, przygotowuje i prowadzi w Radiu Fabry-
ka audycj  regionaln  „Spotkania z Kociewiem”. Wcho-
dzi a w sk ad Zespo u przygotowuj cego cz  tczewsk
IV Kongresu Kociewskiego. W 2011 roku otrzyma a na-
grod  „M odzi dla Kociewia” za dzia alno  spo eczn
i kulturaln  na rzecz regionu. W swojej pracy i dzia alno ci
spo ecznej promuje kultur , tradycje i obyczaje Kociewia.

KRZYSZTOF KORDA urodzi  si  w Tczewie 
24 czerwca 1979 roku. W grodzie Sambora uko czy  Tech-
nikum Kolejowe, w którym podczas lekcji u Kazimierza Ic-
kiewicza rozpocz a si  – jak sam podkre la – jego przygoda 
z regionalizmem. W trakcie studiów na Uniwersytecie Gda -
skim wst pi  do Klubu Studenckiego Pomorania, zajmuj ce-
go si  poznawaniem i propagowaniem regionalizmu Kocie-
wia, Kaszub, u aw i innych historycznych ziem pomorskich. 
W trakcie studiów zadebiutowa  na amach „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego”, a nast pnie na amach miesi cz-
nika „Pomerania”, rocznika „Acta Cassubiana”, „Tygodnika 
Powszechnego” i innych pism. W latach 2004-2010, sprawu-
j c funkcj  prezesa Oddzia u Kociewskiego ZKP, organizowa
sesje popularnonaukowe i naukowe o tematyce kociewskiej 
i nadwi la skiej. Przywi zuje du  wag  do zamieszczania 
prac dotycz cych Kociewia w Internecie. Jest autorem ar-
tyku ów popularnych, popularnonaukowych i naukowych 
omawiaj cych dzieje i kultur  Kociewia. W popularyzacji 
przesz o ci regionu przywi zuje du  wag  do promowania 
regionalizmu szczególnie w ród m odzie y. Od 2007 roku 
redaguje wraz z Micha em Kargulem roczniki „Tek Kociew-
skich”, a od 2005 roku w Radiu Fabryka prowadzi wraz 
z przyjació mi audycj  radiow  „Spotkania z Kociewiem”.

„Pier cienie Mechtyldy” dla wyró nionych za 2011 
rok ufundowali: Urszula Wierycho – dyrektor MBP 
w Tczewie, Andrzej Grzyb – senator RP, cz onek Rady Pro-
gramowej KKE i Kazimierz Ickiewicz – radny Rady Miej-
skiej w Tczewie, przewodnicz cy Rady Programowej KKE.

Wr czone zosta y w dniu 30 stycznia 2012 roku podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ, JAN KULAS

Pier cienie Mechtyldy za 2011 rok

Laureaci w otoczeniu w odarzy miasta Tczewa
fot. Jacek Cherek
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Ucieczka do ycia

Polscy ksi a wyzwolenie z obozu w Dachau uwa a-
li za cudowne i przypisywali je wstawiennictwu w. 
Józefa. Rozkaz Himmlera z dnia 14 kwietnia 1945 

roku brzmia : „O przekazaniu (obozu) nie ma mowy. Obóz 
ma by  – natychmiast ewakuowany. aden wi zie  nie mo e
ywy dosta  si ; w r ce aliantów”1. Jego realizacj  wyzna-

czono na 29 kwietnia na godzin  21.00 i powierzono oddzia-
owi SS–Viking. Ten najpierw mia  wymordowa  wi niów, 

a potem spali  wszystko, by ywio em ognia zatrze  wszel-
kie lady tej zbrodni. W obozie by o wówczas, poza wypro-
wadzonymi w wielkich marszach ewakuacyjnych, oko o
32 tysi ce wi niów. 

Wielk  nowenn  o ocalenie zainicjowali duchowni diece-
zji kaliskiej. Codziennie wieczorem, przez 10 dni, w tajemni-
cy przed obozow  za og , wspólnie odmawiano nowenn  do 
w. Józefa, której ukoronowaniem by  z o ony 22 kwietnia 

akt oddania si  w jego opiek . Zaufali, e tak jak ocali  on 
Chrystusa przed okrucie stwem Heroda, tak uratuje teraz 
Chrystusowych kap anów przed bestialstwem hitlerowców. 
Modlili si  o przetrwanie i o wytrwanie z godno ci , o zacho-
wanie cz owiecze stwa w tych nieludzkich warunkach. 

Ocaleli. Dali heroiczne wiadectwo swej wiary, z o onej
z cierpienia na o tarzu Boga, Ko cio a i Ojczyzny. W dniu 
wyzwolenia obozu w Dachau by o w nim 856 polskich ka-
p anów. W ród tych ocalonych do ycia by  te  ks. kuratus 
Pawe  Szynwelski.

To co w obozie zobaczyli wyzwalaj cy go Amerykanie 
by o przera aj cym dowodem ca kowitego zatracenia cz o-
wiecze stwa przez esesma sk  za og  Dachau. By o bar-
barzy stwem na niepoj t  dot d skal . Wagony z tysi cami
zw ok na bocznicy kolejowej, stosy trupów przed kremato-

rium w stanie daleko posuni tego rozk adu, tony popio u z cia
spalonych ludzi za krematorium. Popió  ten s u y  jako nawóz 
na plantacjach. ywi pi cy obok umieraj cych, w gnoju, albo 
w kwietniowej mazi b ota. Ci daj cy znaki ycia nie mogli 
uwierzy  w wolno , ogarn a ich euforia rado ci. Tyle razy 
los z nich zadrwi , a teraz wci yli i byli wolni. 

Zaraz po wyzwoleniu obozu zjawili si  w nim lekarze 
wojskowi, ale mier , g ównie z powodu skrajnego wycie -
czenia i szalej cej epidemii tyfusu, wci  zbiera a wielkie 
niwo w ród wi niów. By  to jeden z powodów, dla które-

go wielu, przynajmniej na razie, nie mog o wróci  do kra-
ju. Droga z Dachau do ojczyzny by a jeszcze bardzo daleka 
i trudna. 

29 maja 1945 roku rozpocz to ewakuacj  polskich wi -
niów z Dachau do Freimannu2. Pierwsza grupa 122 ksi y
przyby a 30 maja. Ostatecznie po ca kowitym uporz dkowa-
niu by ych koszar czeka o tu na mo liwo  powrotu do oj-
czyzny tysi ce Polaków przeniesionych, ze zlikwidowanego 
przez aliantów Dachau, w tym oko o pi ciuset ksi y. Z nimi 
wszystkimi by  równie  ksi dz Szynwelski. Wycie czony
i wyniszczony nazistowskimi do wiadczeniami medycznymi 
organizm powoli odbudowywa  swoje si y. Trzy szczepion-
ki przeciwtyfusowe, którymi zaszczepiono wi niów zaraz 
po wyzwoleniu, uodporni y go na tyle, e nie zachorowa
podczas nawrotu epidemii. We Freimannie te  wszyscy byli 
wi niowie otrzymywali nowe dokumenty to samo ci.

Dopiero we wrze niu 1945 roku „po wyzwoleniu nas 
przez armi  USA, przekaza  mnie (...) nasz polski lekarz, 
Jan Ochocki, do uniwersyteckiej kliniki medycznej w Mo-
nachium celem zbadania stanu zdrowia”3. Dr. Hugelmann 
zajmuj cy si  w klinice monachijskiej badaniem i leczeniem 
by ego wi nia obozu w Dachau stwierdzi  u pacjenta zmia-
ny w p ucach i zaleci  konieczno  sta ej kontroli klinicznej4.
Odt d zdiagnozowano u ksi dza dusznic  serca i p uc.

Z t  diagnoz  powróci  do swojej diecezji che mi skiej
20 wrze nia 1945 roku, ale zanim zdolny by  podj  prac
duszpastersk , wys any zosta  na leczenie i rekonwalescen-
cj  do rodzinnego gu.

Znów zobaczy  ukochane mury domu rodzinnego, uko-
chan  matk  i rodze stwo. Pochyli  g ow  i odmówi  mo-
dlitw  nad mogi  ojca. Wtedy dowiedzia  si , e po kl sce
wrze niowej brat jego, Franciszek, dosta  si  do sowieckiej 
niewoli. Trafi  do obozu w Ostaszkowie, z którego jednak 
zosta  zwolniony. Ks. Pawe  uzna  to wydarzenie za cud 
równy jego ocaleniu w Dachau. Nie wiadomo od kiedy 
w domu Szynwelskich w najwi kszej tajemnicy przecho-
wywana by a niemiecka ksi ka o zbrodni katy skiej,
w której znajdowa y si  pierwsze listy ofiar sowieckich 
w Katyniu – 4143 nazwisk bestialsko zamordowanych o -
nierzy i oficerów Wojska Polskiego wzi tych do niewoli po 
kl sce wrze niowej na wschodnich terenach kraju oraz zdj -
cia z niemieckiej ekshumacji zw ok5. Tylko za jej posiada-
nie w Polsce Ludowej grozi a kara mierci, dlatego dopiero 

REGINA KOT OWSKA

G os z Dachau wo a o modlitw ...
Ks. Pawe  Szynwelski – dalsze losy

Moment wyzwalania obozu przez Amerykanów
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krótko przed mierci , na pocz tku lat 90. XX wieku, Fran-
ciszek przekaza  j  dzieciom. 

Od powrotu ks. Pawe  rzadko wraca  do wspomnie
i do wiadcze  z Dachau. Uzna  ocalenie za drugie ycie
dane mu przez Boga i chcia  je wype ni  prac  duszpastersk
najlepiej jak umia , nie ogl daj c si  wstecz. 

W 2006 roku ksi dz Zdzis aw Osi ski, od 8 grudnia 1990 
roku proboszcz parafii Sm towo, odprawi  na terenie by e-
go obozu koncentracyjnego w Dachau Msz w. w intencji 
ks. Paw a Szynwelskiego6.

Tu w Dachau,
co trzeci zam czony by  Polakiem, 
co drugi z uwi zionych tu ksi y polskich 
z o y  ofiar  z ycia.
Ich wi t  pami  czcz  ksi a polscy wspó wi niowie.

Powrót do domu

Wczasie wojny, po aresztowaniu kuratusa w Czer-
wi sku, pos uga duszpasterska by a bardzo nie-
regularna i ograniczona. Sprawowali j  nie tylko 

ksi a polscy ale i niemieccy. Byli to: ks. Franciszek Bulitta, 
ks. Stanis aw Krause, ks. Nikodem Partyka i ojciec werbista 
z Górnej Grupy – ks. Jan Grycman8.

Pierwsz  po wojnie regularn  pos ug  religijn  w ku-
racji Czerwi sk sprawowa  od kwietnia 1945 roku ks. Ka-
rol Glamowski9. Jako administrator duszpasterzowa  tak e
w s siedniej parafii w Pieni kowie.

Od 1 listopada 1945 roku ks. Pawe  Szynwelski zosta
powo any przez ks. biskupa do administrowania parafi
w Pieni kowie. Od 15 listopada powróci  dodatkowo jako 
administrator na przedwojenn  kuracj  w Czerwi sku.
Z powodu braku kap anów, których tak wielu wymordowa-
no w czasie wojny, sprawa obj cia obu parafii przez ks. Paw-
a by a bardzo pilna. Kuria Biskupia Che mi ska i Gda ska,

przekaza a pismo dotycz ce ich administracji do dekanatu 
czerskiego, a ks. dziekan Józef Wrycza poczu  si  osobi cie
odpowiedzialny za jego dostarczenie przebywaj cemu, jak 
s dzi , u rodziny Paw owi10. Tymczasem ten zarz dza  ju

parafi  pieni kowsk  i jak nakazywa  zwyczaj, nowy za-
rz dca ko cio a i beneficjum przedstawi  si  ju  ks. dzieka-
nowi Szuchmielskiemu w Wielkim Komorsku. 

Zarz dzaj c obiema parafiami ks. Pawe  w tym okresie 
na sta e rezydowa  w Pieni kowie11. Pocz tkowo drog
pomi dzy nimi pokonywa  bryczk  konn . Je dzi  tak kilka 
razy w ci gu dnia. Potem z ró nych zdobytych cz ci z o y
swój pierwszy rower i odt d, na najbli sze lata, to by  jego 
g ówny rodek lokomocji. Jad c rowerem, zawsze z ogrom-
n  pogod  ducha, k ania  si  spotkanym ludziom s owami
„Szcz  Bo e”. Do dzi  takiego go zapami tano.

Parafianie w Czerwi sku pami tali przedwojenne-
go kap ana zawsze elegancko wygolonego, a teraz kiedy 
wróci , zobaczyli cz owieka, którego czarna broda si ga-
a prawie do piersi. Pod ni  skrywa  blizny i nie do ko ca

wygojone rany po eksperymentach „chirurgii plastycznej” 
w Dachau. Niektórzy mówili, e te  po uderzeniach kolby 
karabinu. Ta broda da a mu drugi pseudonim, funkcjonuj -
cy g ównie w ród kolegów prezbiterów, a nawi zuj cy do 
tradycji wczesnochrze cija skich. W Starym Testamencie, 
jak wiemy, Pan Bóg przemawia  przez proroków i patriar-
chów. „Prorokiem” by  ks. Pawe  w Dachau, a tutaj maj c
ow  podachauowsk  brod  wygl da  dostojnie jak patriarcha. 
St d przez kolegów kap anów nazywany zosta  „Patriarch ”
i przydomek ten szybko do niego przylgn , jak drugie imi .
Gdy kto  mówi , e „jedzie na plebani  do Patriarchy”, albo 
pyta  „czy Patriarcha b dzie?”, wiadomo by o o kogo chodzi. 
Na noszenie brody otrzyma  ks. kuratus, jak sam twierdzi ,
specjaln  zgod  biskupa. Z czasem jednak brod  znacznie 
skróci  i okala a mu ju  tylko twarz. Pseudonim jednak zrós
si  z jego osob  tak bardzo, e nawet dzisiaj dla ks. dziekana 
nowskiego J. Talkowskiego, bardziej pozosta  „Patriarch ” ni
dachauowskim „Prorokiem”12.

Po powrocie rzuci  si  ks. Pawe  w wir obowi zków nie 
tylko duszpasterskich ale te  prac administracyjnych. Ko-
ció  w Sm towie z 1904 roku, który przed wojn  nale a  do 

gminy ewangelickiej teraz, kiedy Niemcy wyjechali, pozo-
sta  bez administratora. Uleg  co prawda uszkodzeniom od 
pocisków artyleryjskich przetaczaj cego si  frontu. Uszko-
dzony by  dach i wie a, ale z tym akurat pracowity ksi dz

i jego parafianie do  szybko sobie po-
radzili.

Kuria Che mi ska rozpocz a sta-
rania o przej cie dla potrzeb kuracji 
w Czerwi sku mienia poewangelickiego 
w Sm towie zaraz po wyzwoleniu 
tych terenów spod w adzy niemieckiej. 
Zanim jednak zapad a decyzja w adz
Polski Ludowej o jego przekazaniu, 
8 grudnia 1945 roku w wi to Niepo-
kalanego Pocz cia NMP, ks. Szynwel-
ski po wi ci  ko ció  dla gminy kato-
lickiej w Czerwi sku i odprawi  w nim 
pierwsz  Msz w. Oto w protestanc-
kiej wi tyni dla ko cio a katolickie-
go pocz  si  nowy czas. Jego wierni 
znale li dach nad g ow  i odt d b d
o ten Bo y Dom dba , jak o w asne
mieszkania.

Pierwsz  pos ug  religijn  w ku-
racji obj tej po powrocie z wojennej 
tu aczki by  chrzest, którego udzieli
18 listopada 1945 roku Teresie Zofii 
K osowskiej, ur. 10 XI 1945 r. córce 
Józefa i Anastazji z Czerwi ska. Jak-
by chcia o si  powiedzie : „od chrztu 

Zdj cie grupowe na schodach pa acu biskupiego w Pelplinie. 
Pierwszy rz d od lewej: ks. Zygfryd Kowalski – Che m a, pó niejszy

sufragan, ks. Wies aw Preis z Tczewa, organista katedralny p. Szczepi ski,
bp Kazimierz Józef Kowalski, bp Bernard Czapli ski,

ks. Paulin Kalinowski z Grudzi dza, ks. Szymon Dreszler z Pelplina; 
w drugim rz dzie z brod  ks. Pawe  Szynwelski
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wszystko si  zacz o”. Czy to jeszcze jeden symbol w yciu
ksi dza Paw a?

Pierwszym zmar ym pochowanym po obj ciu obowi z-
ków przez ksi dza Szynwelskiego by o trzymiesi czne
dziecko Jerzy Henryk syn Henryka i Wandy Wi niewskich
ze Sm towa. Pogrzeb odby  si  23 listopada 1945 roku.

Pierwsz  za  par  ma e sk  pob ogos awion  przez 
niego 25 listopada 1945 roku byli Jan Ho dys z Czerwi ska
i Maria Wojty o z Czerwi ska.

Zacz o zmienia  si , skromne wcze niej, wn trze wi -
tyni. Wzbogaci y go naturalnej wielko ci rze by ustawione 
po prawej i lewej stronie od o tarza w prezbiterium. Jedna 
przedstawia w. Paw a – imiennika i patrona ks. Szynwel-
skiego, druga w. Józefa – patrona wi niów dachauowców, 
za którego wstawiennictwem dokona  si  cud wyzwolenia 
Dachau i ocalenia wi niów13. Takie zestawienie wi tych
przy o tarzu jest niespotykane. Zwykle w. Pawe  towarzy-
szy w. Piotrowi i ten duet jest oczywisty i zrozumia y. W a-
nie z powodu ksi dza pobytu w Dachau mamy ow  wyj t-

kowo  w zestawieniu wi tych14.
Rozpocz a si  kap a ska pos uga w miejscu, z którego 

wyrwa o go gestapo w tamten styczniowy poranek. Stan
przed trudnymi wyzwaniami. Krótka euforia zwyci stwa
przerodzi a si  w kolejne zniewolenie. W kraju komuni ci
konsolidowali swoj  w adz . Trzeba by o nie tylko sprytu, 
ale i odwagi, by omija  „przepisy” nowej w adzy. Na ycie
parafii i jej duszpasterza ogromny wp yw mia y nie tylko 
wydarzenia i sytuacja w kraju, ale i poza jego granicami. 
Epoka stalinizmu nie sprzyja a yciu religijnemu, ale to w a-
nie fala prze ladowa  i inwigilacji15 najbardziej solidaryzo-

wa a wiernych wokó  swego pasterza.
Po wojnie, od momentu przej cia w adzy przez komuni-

stów, narasta  w kraju proces zwalczania przez nowe w adze
warto ci i tradycji religijnych. Bardzo bole nie naznaczony 
dachauowsk  polityk  antyklerykaln  ks. Szynwelski odbie-
ra  nowe oblicze pa stwa polskiego. Szykanowanie nauki 
religii i ksi y zacz o si  ju  po 1945 roku, ale nie mo na
z tym by o wst pi  oficjalnie. Zatem stopniowo usuwano 
i ograniczano religi  w nauczaniu szkolnym. Wrogiem sta-
y si  krzy e przy godle pa stwowym w klasach lekcyjnych 

i modlitwa rozpoczynaj ca i ko cz ca lekcje. ciana fronto-
wa odt d mia a by  przeznaczona na god o i portrety dostoj-
ników partyjnych i pa stwowych.

Mimo wielu zaj  duszpasterskich zawsze znajdywa
ksi dz czas na spotkania z przyjació mi, jak on, do wiadczony-
mi stygmatem straszliwego cierpienia w Dachau. Zachowuj c
pami  o tych, którzy tam zgin li i daj c wiadectwo ich m -
cze stwu z o y  wniosek o przyj cie go na cz onka „Zwi zku
by ych Wi niów Politycznych niemieckich obozów koncen-
tracyjnych i wi zie ”. Jako wiadków i wspó towarzyszy obo-
zowych poda : ks. Franciszka Roskwitalskiego – proboszcza 
w Lalkowach, ks. Leona Januszewskiego – proboszcza w Bar-
o nie, ks. Leona Megera – proboszcza w Bobowie, Leona Kon-

kolewskiego z Czerwi ska i Tadeusza Syczewskiego z Gdyni. 
Materialnym za cznikiem stanowi cym o jego pobycie by
Dowód Osobisty Polskiego Komitetu wydany podczas pobytu 
w obozie przej ciowym w Fermannie z numerem 0433416.

Z przyjació mi ksi mi z Dachau spotyka  si  równie
w czasie pielgrzymek do w. Józefa Kaliskiego, któremu tam 
w obozie zaufali i powierzyli swój los, i który ich ocali . Ka -
dego 29 kwietnia, póki si  starcza o, zawsze stara  si  tam 
by . Pierwsza taka szczególna pielgrzymka stan a u bram 
wi tego w 1948 roku. Z ka dym rokiem wykruszali si  ci, 

którzy nie do yli.
W 1962 roku rozpocz  obrady II Sobór Watyka ski.

Poza wymiarem reformatorskim i religijnym dosz o na nim 

do jeszcze jednego szczególnego aktu. Biskupi polscy wy-
st pili z or dziem pojednania polsko-niemieckiego. List 
podpisany tak e przez Stefana Wyszy skiego i Karola Woj-
ty , wie czy y s owa: ...przebaczamy i prosimy o wybacze-
nie (dos ownie: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”). 
Dla by ego wi nia niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Dachau list ten mia  wymiar szczególny, ale symboliczny. 
Chrze cija skie wybaczenie za prze ladowania, poni enie,
za g ód, choroby, ból i mier . Ka dego dnia, i tam w Da-
chau, i potem po powrocie, wybacza  oprawcom „…i odpu
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com…”. Mo e dlatego nigdy nie wraca  wspomnieniami do 
tamtego czasu i tamtej drogi przez m k  do ycia.

Otoczony szacunkiem i mi o ci  parafian marzy  o do-
czekaniu jubileuszu 50-lecia utworzenia placówki duszpa-
sterskiej w Czerwi sku, której spadkobierczyni  jest parafia 
w Sm towie. Jednak „lata pobytu w obozie, ponad 50-letni 
okres pos ugi duszpasterskiej, katechezy m odzie y szkol-
nej, troska o budynki ko cielne, a przede wszystkim praca 
nad umocnieniem wspólnoty parafialnej oraz czas sp dzony
w konfesjonale, nadwyr y y si y ks. Radcy”17.

Do ostatnich chwil s u y  swoim parafianom. Jego ple-
bania by a otwarta dla ka dego i o ka dej porze. Ostatnie 
53 dzieci zosta o przyj tych do I Komunii wi tej 13 czerw-
ca 1983 roku. Ostatniego lubu udzieli  Grzegorzowi Ko-
walskiemu z Ko cielnej Jani i Hannie Mechli skiej z Bo-
browca w dniu 23 pa dziernika 1982 roku. Jeszcze wtedy, na 
jesieni, snu  plany odwiedzenia swoich starych przyjació .
Chcia  pojecha  do Gdyni, gdzie mieszkali jego trzej kole-
dzy z obozu. Nie pojecha ...18.

Jeszcze 30 stycznia 1983 roku ochrzci ukasza Nowic-
kiego, syna Andrzeja i Aleksandry Nowickich z Luchowa, 
a 1 lutego pochowa  zmar  Iren  Kirszenstein ze Sm towa.

Pan powo a  go do wieczno ci 4 lutego 1983 roku. By o
oko o godziny 18.00. Sakramentami w. zaopatrzy  ks. Radc
proboszcz parafii Ko cielna Jania ks. Franciszek Karkoszka. 
Przy o u mierci by  wieloletni cz onek jego rady parafial-
nej w Sm towie Zygmunt Daszkowski. On ubiera  ksi dza
w szaty liturgiczne, przybija  biret do trumny. Wracaj c pa-

egna a go w ostatniej drodze 
delegacja wspó wi niów z Dachau
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mi ci  do tamtych dni mówi : „Ksi dz Pawe  pozostanie na 
zawsze w moim sercu, nie tylko jako duszpasterz, ale jako 
wspania y cz owiek i przyjaciel. Kto , kto ca ym swoim y-
ciem wiadczy  o istnieniu Boga, kto by  jego prawdziwym 
aposto em w ród nas”19.

Uroczysto ci pogrzebowej 8 lutego 1983 roku przewod-
niczy  Ekscelencja Ksi dz Biskup Sufragan Zygfryd Kowal-
ski. Przybyli na ni  kap ani i klerycy w liczbie ponad 90 
osób. By a niemal ca a parafia, setki parafian, cznie z m o-
dzie  szkoln . W pogrzebie brali równie  udzia  koledzy 
z obozów koncentracyjnych, wieccy i duchowni. W czasie 
mszy koncelebrowanej S owo Bo e wyg osi  ks. wicerektor 
dr E. Zaliszewski, który mia  prymicj  w Sm towie i by  cz -
stym go ciem ks. Radcy. Pod koniec Mszy w. przemawia
J. E. Ks. Bp Zygfryd Kowalski. egna  zas u onego kap ana
w imieniu J. E. Bpa Ordynariusza Mariana Przykuckiego.

Spocz  na cmentarzu, który sam zak ada . M odzie
szkolna przed jego bram  utworzy a szpaler, egnaj c swe-
go proboszcza i katechet . Nad grobem przemówi  jeszcze 
ks. kanonik Jerzy Lewandowski, dziekan nowski. 

Tak egnano tego, który by  pierwszym i jedynym dusz-
pasterzem parafii Sm towo od czasu jej erygowania w 1937 
roku, pomijaj c przerw  okupacyjn  w latach 1941-1945, na 
któr  przypada  jego pobyt w hitlerowskim obozie koncen-
tracyjnym w Dachau20.

W 10. rocznic mierci, 4 lutego 1993 roku w intencji 
p. ks. Radcy Paw a Szynwelskiego i zmar ych kap anów

Dekanatu Nowskiego odby a si  uroczysta Msza w. konce-
lebrowana przez J. E. Ks. Bpa Pelpli skiego Jana Bernarda 
Szlag . Po wi cona zosta a wówczas tablica upami tniaj ca
pos ug  ks. Paw a Szynwelskiego w sm towskiej parafii21.

Dla upami tnienia d ugich lat pos ugiwania kap a skie-
go w Sm towie, jako wyraz nies abn cego szacunku, jedn
z ulic nazwano ul. Ks. P. Szynwelskiego.

Przypisy:
1  Rozkaz wr czony SS Pohlowi za po rednictwem oficera SS Schwart-

za dn. 24. 4. 1945 r.: die Uebergabe kommt niocht in Frage. Der La-
ger ist sofort zu evacuiren. Kein Heftling darf lebendig in der Haende 
der Allierten kommen. Die Heftlinge haben sich grauerhaft gegen 
ziewilbevolkerung im Buchenwald bekommen”.

2  Freimann – miejscowo  po o ona 4 km na pó nocny zachód od 
Monachium; znajdowa y si  tam zbombardowane w czasie dzia a
ofensywnych niemieckie koszary wojskowe, napr dce dokonywano 
potrzebnych napraw, by przyj  polskich wi niów z Dachau.

3 Pismo ks. Szynwelskiego do PCK w Warszawie z dn. 28 VII 1962 r. (KPS).
4  tam e.
5 Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, Im Auftrage des 

Auswartigen Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials zusam-
mengestelllt, bearbeitet und herausgegeben von der Deutschen Infor-
mationsstelle, Berlin 1943 – w asno  rodz. Szynwelskich.

6  Z rozmowy z ks. Z. Osi skim.
7  Napis z tablicy pami tkowej w Dachau.
8  A. Przywuska, Kociewska gmina Sm towo Graniczne: dzieje do roku 

2005 , Starogard Gd. 2008, s. 379.
9  Tam e, s. 380.

10   Pismo z dnia 6 XI 1945 r.
11  Pismo Kurii Biskupiej Che mi skiej i Gda skiej z dn. 25 X 1945 r. 

6 XI 1945 r. (KPS).
12  Ze wspomnie  ks. dziekana nowskiego Józefa Talkowskiego i rel. 

Z. Daszkowskiego. 
13  Rel. Jadwiga Kirszenstein i Lucyna Rogowska (wspomnienia).
14  Z rozmowy z obecnym ks. proboszczem parafii w Sm towie – Zdzi-

s awem Osi skim.
15  Inwigilacja – tajny nadzór nad kim ; dyskretna, systematyczna obser-

wacja kogo  przez organa policyjne i in. 
16 Nazwisko ks. Paw a Szynwelskiego wymienia te  o. Albert 

Z. Urba ski - karmelita w ksi ce Duchowni w Dachau – wspomnie-
nia oko o dwóch tysi cy ksi y w hitlerowskim obozie koncentracyj-
nym, Kraków 1945 r. 

17  Z homilii pogrzebowej, brak autora.
18  Wspomnienia Z. Daszkowskiego.
19  Rel. Z. Daszkowski.
20  Sprawozdanie z pogrzebu, brak podpisu (litery R. I. P.).
21  Rel. z mszy w. z 4 II 1993 r., z po wi cenia tablicy pami tkowej.

Maria Perlik – wdowa po Apolinarym Baniec-
kim, karczmarzu z Piaseczna, powtórnie wysz a
za m  za Teofila Perlika, równie  karczmarza 

– niew tpliwie zas uguje na miano bohaterki. W czasie 
drugiej wojny wiatowej straci a trzech synów: Mariana 
(o którym wcze niej pisano) i W adys awa Banieckiego oraz 
Teofila Perlika. Pozosta  przy yciu najstarszy syn Leonard 
Baniecki, od 1937 roku mieszkaniec Skarszew. Uszed
mierci tylko dlatego, e w por , przed wrze niem 1939 

roku, zmieni  miejsce zamieszkania1.
W miejscowo ci Zdrada ko o Pucka mieszka  wraz 

z on  Mart  brat pierwszego m a Marii, Teofil Baniecki. 
Posiadali oni du e gospodarstwo rolne (maj tek) z agrono-
mem. Cz sto u Teofilów bywa  genera  Józef Haller.

W pa dzierniku 1939 roku Teofil Baniecki zosta  przez 
Niemców aresztowany. Cudem uda o si  skaza cowi uciec 
znad grobu w Pia nicy. Przez kilka dni i nocy trwa a jego 
samotna ucieczka… spanie w stogach i ci g y strach przed 
mierci … Przypadkowo spotkana kobieta pospieszy a mu 

z pomoc  dostarczaj c ywno  na dalsz  drog . I tak z znie-
nacka noc  dotar  do bratowej Marii Perlik do Piaseczna, 
gdzie Banieccy, pó niej Perlikowie prowadzili wyszynk, 
odwiedzany tak e przez Niemców. Ponad pi  lat niebez-
piecznego ukrywania si  w piwnicy, na strychu, za  noc
w mieszkaniu bratowej, zawsze w wielkiej tajemnicy przed 
obcymi, negatywnie wp yn o na zdrowie Teofila2. Nawet 
jego ona nie wiedzia a, co si  z nim sta o.

Trwa y intensywne poszukiwania zbiega. Niemcy ze-
m cili si  na onie i agronomie. Po aresztowaniu ich m -
cze ska droga wiod a przez wejherowskie wi zienie do 
Pia nicy, gdzie zgin li3.

Teofil, dzi ki bratowej Marii, prze y  wojn . Schorowa-
ny wróci  do Zdrady, gdzie w 1949 roku zako czy ywot.

JAN EJANKOWSKI

Ryzykowali 
w asnym yciem

Feliks Tramowski 
(1881-1963)



36 KMR

LUDZKIE LOSY...

Kolejnym przyk adem godnej postawy jest Zygmunta 
Bonk i jej rodzina mieszkaj ca w D brówce ko o Kolonii 
Ostrowieckiej.

Feliks Tramowski, brat matki Zygmunty, urodzi  si  20 
grudnia 1881 roku w D brówce, parafia Pieni kowo w rodzi-
nie Macieja i Pauliny z domu Ró a skiej. Mia  dwie siostry: 
Mari  i Franciszk  oraz trzech braci: Antoniego, Sylwestra 
i Bronis awa4. Po uko czeniu miejscowej szko y i nauki za-
wodu by  zegarmistrzem w Gniewie. Umiej tnie czy  prac
zawodow  z dzia alno ci  spo eczn  dla dobra mieszka ców
miasteczka i okolic.

Z jego inicjatywy 1 lipca 1924 roku powsta  w Gnie-
wie m ski chór „Kociewiak”, którego od samego pocz tku
by  prezesem. Chór wówczas liczy  12 cz onków, a pi
lat pó niej liczba chórzystów wzros a do 43. Feliks Tra-
mowski by  wspó twórc  statutu, w którym m.in. napisa-
no: Towarzystwo (chór „Kociewiak”) jest apolityczne. 
W paragrafie drugim uj to: Cz onkiem chóru mo e by  ka -
dy nieposzlakowany obywatel (Polak-katolik) zamieszku-
j cy w Gniewie lub okolicy5. W statucie jest tak e mowa 
o obowi zkach cz onków, którzy systematycznie winni sta-
ra  si  o dobro i rozwój chóru, nosi  odznak  Towarzystwa 
(chóru), p aci  sk adki i regularnie uczestniczy  w próbach 
i zebraniach. Cz onkami chóru byli: nauczyciele, urz dni-
cy, kupcy i rzemie lnicy6.

Chór „Kociewiak” pod koniec lat 20. ub. wieku sta  si
licz cym chórem nie tylko w Gniewie. Poprzez koncerty 
kszta towa  poszanowanie dla tradycji narodowych i przede 

Uroczysto ci ods oniecia obelisku ku czci pomordowanych mieszka ców Piaseczna.
Z lewej: przemówienie kieronika szko y.

Z prawej: sk adanie przyrzeczenia harcerskiego

wszystkim regionalnych – st d nazwa „Kociewiak”7. Dusz
wspania ych osi gni  artystycznych i pionierskiego promo-
wania w owym czasie Kociewia by  Feliks Tramowski, który 
na pocz tku lat 30. ub. wieku kierowa  gniewsk  organiza-
cj  Obozu Wielkiej Polski. Po jej rozwi zaniu przez sanacj
stworzy  Zwi zek M odych Narodowców, którym kierowa
do wrze nia 1939 roku8. By  aktywnym cz onkiem Bractwa 
Kurkowego i Zwi zku Zachodniego.

Z chwil  wkroczenia Niemców do Gniewu, Feliks 
Tramowski zacz  si  ukrywa  u znajomych s siadów
w D brówce. Kiedy gospodarstwo jego ojca, Macieja Tra-
mowskiego, przej  Niemiec, pozwolili oni dawnemu w a-
cicielowi zamieszka  na strychu w pokoiku z komórk ,

w której to ukrywa  si  Feliks. Samotnym dziadkiem Ma-
ciejem opiekowa a si  wnuczka Zygmunta Bonk (jedzenie, 
pranie, sprz tanie). Z pomocy tej korzysta  równie  wujek 
F. Tramowski. Dzi ki temu szcz liwie przetrwa  wojn .

Tymczasem ona w wieku 25 lat ponios a m cze -
sk mier  zadan  przez czerwonoarmist , który chcia  j
zgwa ci . Tragedia ta wydarzy a si  23 lutego 1945 roku 
na podwórku w D brówce, w miejscu jej zamieszkania. 
Wujka Feliksa uratowa a przed Niemcami, a sama zgin a
z r k „wyzwolicieli”. Jej pogrzeb – bez ksi dza – odby  si
na pieni kowskim cmentarzu 1 marca 1945 roku9.

Feliks Tramowski po wojnie wróci  do Gniewu. tam 
wspó tworzy  Miejsk  rad Narodow , której pó niej prze-
wodniczy . Wspólnie z Janem Ankiewiczem za o y  Bank 
Spó dzielczy w Gniewie. Zmar  23 maja 1963 roku.

Przypisy:
1   J. Ejankowski, O ma o znanych bohaterskich rodzinach lat wojny 

i okupacji, „Nowiny Gniewskie” nr 4(78), kwiecie  2001.
2   Pisemna relacja córki Marii Banieckiej-Brzozowskiej zamieszka ej

w Tczewie (w zbiorach autora).
3   M. Bojarska, Pia nica, 1989, s. 79-89.
4   Telefoniczna relacja Andrzeja Soleckiego zam. w Gniewie w dniu 

17 I 2012 r.
5   Kserokopia statutu (w zbiorach autora).

6 ycie Kociewiaka, „Dziennik Gniewski” z dn. 6 XII 1929 r., s. 3.
7   J. Ejankowski, Czas na refleksj , „Nowiny Gniewskie”, nr 4 kwie-

cie  2005, s. 16.
8  M. Widernik, Lata II Rzeczypospolitej. Dzieje miasta Gniewu do 1939 

roku pod red. B a eja liwi skiego, Pelplin 1998, s. 233-244.
9   Ksi ga zmar ych pieni kowskiej parafii. Po wkroczeniu wojsk ra-

dzieckich przez ponad miesi c w Pieni kowie nie by o ksi dza.
1 kwietnia 1945 r. proboszczem zosta  Karol Glamowski, rodem 
z Kolonii Ostrowieckiej.
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Wtym roku przypada 150. rocznica urodzin Stefa-
na aszewskiego (1862-1924). Ma o kto wie, e
jest on jedn  z najwybitniejszych i najbardziej 

utytu owanych postaci w dziejach Pomorza ostatnich dwóch 
wieków. Kim by ? Najkrócej mówi c by  adwokatem, wy-
bitnym patriot  pomorskim, pos em do parlamentu niemiec-
kiego i na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, pierw-
szym Wojewod  Pomorskim w II Rzeczypospolitej, s dzi
S du Najwy szego oraz Prezesem Najwy szego Trybuna u
Administracyjnego. Tylko nieliczni wiedz , e Stefan a-
szewski spoczywa na cmentarzu w Pelplinie! 

Urodzi  si  8 stycznia 1862 roku w Br chnówku,
w powiecie toru skim. Wychowa  si  w tradycyjnej rodzinie 
ziemia skiej. Jego ojciec, Julian aszewski, by  dzia aczem
spo eczno-gospodarczym (Pelplin, Starogard) i dwukrotnie 
pos em do sejmu pruskiego. Matka, Emilia, pochodzi a z ro-
dziny Pr dzy skich.

Pierwsze nauki Stefan aszewski pobiera  w domu ro-
dzinnym. Nast pnie uczy  si  w Collegium Marianum 
w Pelplinie i gimnazjum w Che mnie.
By  tam cz onkiem kó ek filomackich. 
W wieku 20. lat rozpocz  studia prawni-
cze we Wroc awiu i w Berlinie. W stoli-
cy Dolnego l ska nale a  do Towarzy-
stwa Literacko-S owia skiego. Doktorat 
z prawa cywilnego i kanonicznego uzy-
ska  w 1886 roku na uniwersytecie w Lip-
sku. Praktyk  s dow  odby  w Berlinie.

W roku 1892, w wieku 30. lat za-
mieszka  na sta e w Grudzi dzu. Tu-
taj wraz z Kazimierzem Wysockim 
prowadzi  kancelari  adwokack . Nie 
ogranicza  si  tylko do dzia alno ci
zawodowej. Wkrótce da  si  pozna
jako obro ca Polaków przed s da-
mi pruskimi, m.in. broni  redaktorów 
„Gazety Grudzi dzkiej”. W czy  si
tak e w dzia alno  kilku organiza-
cji polskich np. Towarzystwo Prze-
mys owców Polskich, Bank Ludowy, 
Towarzystwo Czytelni Ludowych. 
Nale a  te  do za o ycieli Domu Lu-
dowego „Bazar”, siedziby towarzystw 
polskich w Grudzi dzu. By  równie
prezesem niezwykle u ytecznego To-
warzystwa Pomocy Naukowej dla 
M odzie y Prus Zachodnich i cz on-
kiem wielce zas u onego Towarzy-

JAN KULAS

Stefan aszewski
1862-1924

stwa Naukowego w Toruniu. W 1912 roku nale a  do 
wspó organizatorów Towarzystwa M odokaszubów
w Gda sku, by  tak e cz onkiem zarz du Towarzystwa 
Przyjació  Kaszub w Sopocie.

Stefan aszewski do  pó no ustabilizowa  swoje oso-
biste ycie rodzinne. W wieku 36 lat o eni  si  z Anatol
Wolszlegier. Wydaje si , e by  szcz liwym cz owiekiem.
Mia  te  syna, Stefana, który równie  zosta  prawnikiem. 

W latach 1912-1918 Stefan aszewski pos owa  do Par-
lamentu Rzeszy Niemieckiej, z okr gu Kartuzy-Puck-Wej-
herowo. W latach 1917-1918 by  ju  wiceprezesem Ko a Pol-
skiego w Berlinie. Wspiera  dzia ania integracyjne rodaków 
w zaborze pruskim. Dlatego m.in. nale a  do Rady Naro-
dowej, wszed  w sk ad prokoalicyjnego Komitetu Mi -
dzypartyjnego w Poznaniu. W tym czasie by  ju  znanym, 
popularnym i uznanym reprezentantem Polaków dzielnicy 
pruskiej.

W dniach 3-5 grudnia 1918 roku Stefan aszewski nale a
do liderów obraduj cego legalnie w Poznaniu Polskiego Sejmu 

Pierwszy Wojewoda Pomorski

Nagrobek
Stefana aszewskiego
fot. Ma gorzata Pauch
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Dzielnicowego. Zosta  wybrany cz onkiem Naczelnej Rady 
Ludowej (NRL) i jednym z sze ciu jej komisarzy. Komisariat 
NRL odgrywa  wiod c  i niezwykle po yteczn  rol , a  do 
czasu powstania (1 sierpnia 1919) Ministerstwa b. Dzielnicy 
Pruskiej (1919-1922). S. aszewski zosta  de facto komisarzem 
NRL na dwie prowincje: Prusy Zachodnie i Prusy Wschodnie. 
Przez kilka miesi cy (do maja 1919) kierowa  Podkomisaria-
tem NRL na Prusy Królewskie w Gda sku. Wspó pracowa
tak e z tajn  Organizacj  Wojskow  Pomorza. 

Dekretem Naczelnika Pa stwa, Józefa Pi sudskiego, z 7 
lutego 1919 roku Stefan aszewski zosta  pos em na Sejm 
Ustawodawczy jako „pose  z Prus Królewskich”. By  bez-
partyjnym, ale zosta  cz onkiem Klubu Parlamentarnego 
ZLN. W Sejmie mia  okazj  pozna  najbardziej znanych 
polityków polskich, wspó twórców II Rzeczypospolitej 
Polskiej. W zwi zku z decyzj  Konferencji Wersalskiej 
o przyznaniu Polsce Pomorza Gda skiego (niestety bez 
Gda ska), aszewski sta  si  postaci  pierwszoplanow . Nic 
wi c dziwnego, e ju  w pa dzierniku 1919 roku zosta  mia-
nowany na stanowisko wojewody pomorskiego. Faktycznie 
w styczniu i lutym (10 lutego – Za lubiny Polski z Morzem 
w Pucku) 1920 roku Pomorze powróci o, po blisko 150. la-
tach niewoli pruskiej, do Polski! S. aszewski jako woje-
woda urz dowa  pocz tkowo w Poznaniu, a od 18 stycznia 
1920 roku w Toruniu. Zorganizowa  wtedy Pomorski Urz d
Wojewódzki i tworzy  podstawy polskiej administracji na 
terenie Województwa Pomorskiego. 

Stefan aszewski jednie pó  roku realnie pe ni  funk-
cj  Wojewody Pomorskiego. 21 lipcu 1920 roku, wskutek 
nacisków Narodowej Partii Robotniczej (NPR), najsilniej-
szego wówczas stronnictwa politycznego na Pomorzu, zo-
sta  odwo any ze stanowiska. Zast pi  go Jan Brejski, jeden 
z liderów NPR. Jak si  wkrótce okaza o równie godny na-
st pca. Naturalnie, wzi to pod uwag  dorobek i pozycj
prawnicz  S. aszewskiego, dlatego zosta  on powo any na 
stanowisko s dziego S du Najwy szego. Z kolei w roku 
1922 obj  on niezwykle wysoki urz d pa stwowy, a mia-
nowicie stanowisko Prezesa Najwy szego Trybuna u Ad-
ministracyjnego.

Stefan aszewski zmar  nieoczekiwanie i niew tpliwie
przedwcze nie, dnia 20 marca 1924 roku w Warszawie. Wy-
dawa  si  by  w pe ni si , mia  zaledwie 62 lata. Nie przy-
padkiem pochowany zosta  u nas na Kociewiu, w tak drogim 
nam Pelplinie. Jak wiadomo z tym miastem zwi zana by a
jego rodzina, a szczególnie ojciec, Julian aszewski (1823-
1887). Za ycia i po miertnie Stefan aszewski doczeka  si
wielu odznacze  i wyrazów upami tnienia. By  odznaczony 
m.in. Orderem Polonia Restituta. W 1925 roku spo ecze -
stwo woj. pomorskiego wystawi o jemu pomnik w Toruniu. 
Trzeba podkre li , e w ró nych miejscowo ciach Pomorza 
ma S. aszewski swoje ulice i place. 

Stefan aszewski dobrze zas u y  si  Polsce i nade 
wszystko niepodleg o ci Pomorza. Trzeba podkre li , e
swoj  wybitn  karier  zawodow  umiej tnie czy  z dzia-
alno ci  spo eczn  i patriotyczn . W obronie polsko ci,

w okresie niewoli pruskiej, zajmuje godne miejsce obok 
tak wybitnie zas u onych postaci, jak: Ignacy yskowski,
Stanis aw Sikorski, ks. Feliks Bolt, Stanis aw Sierakow-
ski, Helena Sierakowska, Witold Donimirski i w a nie
Jan Brejski. W pionierskim okresie II Rzeczypospolitej 
otwiera S. aszewski poczet wybitnych Wojewodów Po-
morskich. By  bowiem pierwszym Wojewod  Pomorskim 
w II Rzeczypospolitej! 

Zblewskie Pióra
27 stycznia 2012 roku w Gminnym 

O rodku Kultury w Zblewie odby a si
gala wr czenia nagród Kociewskie Pióro 
za osi gni cia i zas ugi dla regionu Kocie-
wia w dziedzinie publicystyki, literatury 
i animacji kultury w 2011 roku. Pomys o-
dawc  jest Towarzystwo Spo eczno-Kultu-
ralne im. Ma gorzaty Hillar.

Kociewskie Pióro za rok 2011 w kategorii publicy-
styka Kapitu a przyzna a Micha owi Kargulowi,
który – oprócz prowadzenia audycji w Radiu Fa-

bryka – publikuje w „Tekach Kociewskich” (5 zeszytów) 
swoje artyku y historyczne na temat Kociewia i Pomorza. 
Jest równie  wspó organizatorem Nadwi la skich Spotka
Regionalnych. Dr Micha  Kargul od 2010 roku pe ni bardzo 
aktywnie funkcj  prezesa Oddzia u Kociewskiego Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie.

 W tej kategorii nominowani byli te : Barbara Dembek-
Bochniak, Jakub Zieli ski i Ewa Macholla. 

W kategorii literatura „Kociewskie Pióro” otrzyma a
Barbara Paw owska, by y prezes Towarzystwa Przyjació
Skórcza i Ziemi Kociewskiej. Pisze teksty w gwarze ko-
ciewskiej, czego owocem jest publikacja ksi ki pt. „U nas, 
na Kociewiu”. Zgromadzi a równie  materia y do „Kroniki 
2009 – zapiski z roku jubileuszowego”. 

 Nominowani w tej kategorii byli równie : ks. proboszcz 
Józef S upski i Kazimierz Kujawski. 

„Kociewskie Pióro” za rok 2011 w kategorii animacja 
kultury otrzyma o Towarzystwo Mi o ników Ziemi Tczew-
skiej m.in. za organizacj  regionalnej imprezy pt. „Kociew-
ski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego”. Konkurs 
organizowany jest wspólnie z Miejsk  Bibliotek  Publiczn
w Tczewie, Fabryk  Sztuk w Tczewie oraz Centrum Kultury 
i Sztuki w Tczewie.

W tej kategorii nominowano te : ,,Kawiarenk  pod gwiaz-
dami” z SCK, zespó  Bia e Moje oraz portal 24starogard.pl.

Za ca okszta t pracy twórczej „Kociewskie Pióro” otrzy-
mali: Kapela Kociewska i p. prof. Pawe  Wyczy ski, ho-
norowy obywatel miasta Starogard Gda ski.

Nagrodzeni i wyró nieni „Kociewskim Piórem”
fot. Jacek Cherek

KONTERFEKTY
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PALENISKO NIE WYGA NIE

Wniewielkich Li-
pienkach, odda-
lonych dwa ki-

lometry od Je ewa, ponad 90 
lat temu zamieszka  Leonard 
Starostecki z rodzin  – oficer 
Wojska Polskiego pe ni cy
s u b  wojskow  w Grudzi -
dzu i w Grupie. Uda o si
ustali , i  Starosteccy sp dzili
w Lipienkach ponad 20 lat (19 
lat w okresie mi dzywojennym
i 2 lata po II wojnie wiatowej).
Szczególnie okres mi dzywo-
jenny nale a  do szcz liwych
i spokojnych – urodziny dzie-

ci i ich wychowywanie, dostatnie i bezpieczne ycie rodzi-
ny, budowanie wi zi s siedzkich w Lipienkach i okolicy. To 
w a nie tu – rodowisku je ewskim kszta towa y si  postawy 
i charaktery ich dzieci, w ród których najwi ksz  s aw  okry-
o si  najstarsze z dzieci Zdzis aw Julian – wspó twórca rakiet 

„Patriot”, o którym pisano w poprzednim numerze „KMR”.
Leonard Starostecki urodzi  si  6 listopada 1891 roku 

w Stobiecku Szlacheckim ko o Radomska. Rodzicami Jego 
byli Edward i Stanis awa z domu Klemens. W 1912 roku 
Leonard uko czy  Seminarium Nauczycielskie w czycy. 
Jako obywatel rosyjski (tereny, na których mieszka  le a y
w zaborze rosyjskim) w 1913 roku zosta  powo any do wojska. 
W dwa lata pó niej uko czy  Szko  Podchor ych w Peterho-
fie (miasto w pobli u Petersburga). W czasie I wojny wiato-
wej (1914-1918) s u y  w Moskwie, Petersburgu i na froncie 
niemieckim. Wojn  zako czy  w stopniu porucznika. W Pe-
tersburgu pozna  Iren  Juli  Ka sk  – piel gniark , któr  po-
lubi  w 1918 roku prawdopodobnie w Mi sku lub Kownie. 

W czasie wojny zwi za  si  z polskim ruchem niepod-
leg o ciowym (obóz Józefa Pi sudskiego). Pod koniec 1918 
roku zosta  przydzielony do 64 Pu ku Piechoty, z którego 
oddelegowano Go do odzi na posad  komisarza policji 
pa stwowej. M odzi Starosteccy zamieszkali w odzi przy 
ulicy Kili skiego. 8.02.1919 roku urodzi  si  Im najstarszy 
syn – Zdzis aw Julian. W dniu 1.06.1919  roku Leonard Sta-
rostecki otrzyma  patent na stopie  porucznika. 

W omawianym okresie ód  by a miastem burzliwych 
wyst pie  proletariatu, który wyra a  swoje niezadowolenie 
z polityki rz du oraz narastaj cych k opotów ycia codzien-
nego. Nastroje rewolucyjne skrz tnie podsycali ró norodni
dzia acze mi dzynarodówki komunistycznej. W tej z o onej
i trudnej sytuacji w adze miasta coraz bardziej sk ania y si
ku u yciu si y przeciwko robotnikom. W tych okoliczno-
ciach Leonard Starostecki skorzysta  z mo liwo ci opusz-

czenia odzi.
W pierwszych miesi cach 1920 roku przeniós  si  na w a-

sn  pro b  do Grudzi dza, gdzie pe ni  s u b  w Powiatowej 

ZBIGNIEW D BROWSKI

Leonard Starostecki i jego rodzina
Komendzie Uzupe nie . Rodzina osiedli a si  w Lipienkach 
ko o Je ewa, gdzie Starosteccy otrzymali 17 ha ziemi z bu-
dynkiem mieszkalnym. Energiczny gospodarz rozbudowa
dom, gospodarstwo rolne ukierunkowa  na hodowl  koni dla 
potrzeb wojska. W ci gu 19 lat pobytu w okolicach Je ewa
Starosteccy doczekali si  kolejnych dzieci: Leonard (1921), 
Barbara (1924), Janusz (1931) i Tadeusz (1933). Irena zaj-
mowa a si  domem i wychowywaniem dzieci, w tej pracy 
wspiera a J  niania Wiktorowska. Edukacj  szkoln  dzieci 
rozpoczyna y w Je ewie, nast pnie uczy y si  w Grudzi -
dzu. Irena Starostecka w latach dwudziestych XX stulecia 
aktywnie w czy a si  w lokalne ycie spo eczne poprzez 
wspieranie dzia alno ci Ko a Gospody  Wiejskich w Je e-
wie, mi dzy innymi wyró ni a si  w akcji tworzenia stacji 
„Kropla Mleka”, która wspiera a i popularyzowa a spo y-
wanie mleka w ród niemowl t i ma ych dzieci. 

Starosteccy byli lubiani i szanowani w lokalnym ro-
dowisku. Utrzymywali kontakty towarzyskie z rodzinami, 
mi dzy innymi: Parczewskimi (w a ciciele Belna), Lisz-
kowskimi (w a ciciele cz ci Lipienek), Rachmistrukami 
(w a ciciele maj tku w Lipnie pod Laskowicami). Z du
sympati  odnosili si  do swoich s siadów w Lipienkach, 
mi dzy innymi do: Wojaków, Suchych, Matuszaków, Ma-
nikowskich.

Je eli chodzi o s u b  wojskow  Leonard Starostecki 
by  w latach 1921-1927 komendantem Powiatowej Komen-
dy Uzupe nie  w Grudzi dzu, nast pnie w latach 1928-1932 
by  przeniesiony do Kadry Oficerów Piechoty i przesuni ty
na stanowisko referatu inwalidzkiego. W latach 1932-1934 
pe ni  funkcj  zast pcy Komendanta Lotniczej Szko y Strze-
la  i Bombardowa , Obozu wiczebnego Okr gu Korpusu 
VIII w Grupie. Jak wspomina  Jego syn Zdzis aw – Grupa 
by a równie  poligonem do wiadczalnym. Od 1934 roku 
do wybuchu wojny by  oficerem ywno ciowym. W 1928 
roku otrzyma  Medal X Lecia Odzyskanej Niepodleg o ci,
a w 1939 roku – awans na kapitana. 

Z chwil  wybuchu wojny 1.09.1939 roku zosta  przy-
dzielony do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” 
pod dowództwem genera a Franciszka Kleeberga, od które-
go otrzyma  rozkaz ewakuacji akt wojskowych na wschód. 
Z tym transportem dotar  do Ma kini, gdzie po kapitulacji 
rozwi za  towarzysz c  Mu dru yn .

Najstarsi synowie – Zdzis aw i Leonard, zwany przez 
najbli szych Lolek, wcielili si  na ochotnika do Armii „Po-
lesie” jako cznicy sztabowi i dotarli z ni  do Kocka – miej-
sca ostatniej bitwy „kampanii wrze niowej” ( ona i m odsze
dzieci znalaz y si  we wrze niu 1939 roku w miejscowo ci
Andrzejów k/ odzi u matki Leonarda).

W wyniku kl ski wojsk polskich kraj znalaz  si  pod 
okupacj  niemieck  i sowieck . Dla oficera polskiego naj-
wi ksze szanse prze ycia zaistnia y w Generalnym Gu-
bernatorstwie, gdzie mo na by o ukry  swoj  to samo
i przesz o  (w Andrzejowie le cym na ziemiach w czo-

Leonard Starostecki, 
ód  1957 rok



40 KMR

nych bezpo rednio do Rzeszy, Leonardowi grozi o aresz-
towanie za lata s u by w Wojsku Polskim, o tym uprzedzi
Go mieszkaj cy w Andrzejowie Niemiec). Na prze omie
1939/1940 roku Starosteccy zamieszkali w Warszawie 
przy ulicy 6 Sierpnia. eby utrzyma  si  przy yciu Le-
onard zaj  si  domow  produkcj  myd a typu „Jele ”
i jego handlem. Mieszkanie Starosteckich szybko sta o si
punktem konspiracyjnym polskiego podziemia oraz miej-
scem tajnego nauczania.

Na pocz tku 1940 roku synowie Zdzis aw i Lolek wy-
ruszyli do Ma kini le cej w strefie okupacji sowieckiej 
(u miejscowego aptekarza Leonard Starostecki zostawi  we 
wrze niu 1939 roku prywatne rzeczy nale ce do rodzi-
ny). W drodze powrotnej do Warszawy Lolkowi uda o si
przekroczy  granic , natomiast Zdzis aw, który zdecydowa
si  opu ci  Polsk , by dosta  si  do Francji, wpad  w r ce
NKWD. Musia o up yn  kilka lat, by Rodzina dowiedzia a
si , e najstarszy syn yje.

Na prze omie 1942/1943 roku Leonard Starostecki 
otworzy  przy ulicy Grzybowskiej sklep owocowo-warzyw-
ny. Syn Lolek, przy pomocy znajomych znalaz  zatrudnienie 
w gospodarstwie rolnym ko o Brze ca, gdzie zarz dc  by
Zygmunt Liszkowski – s siad z Lipienek. Jako cz onek AK, 
cz sto pod przykrywk  przewozu p odów rolnych do War-
szawy, dostarcza  bro  dla podziemia.

1.08.1944 roku w Warszawie wybuch o powstanie. Ak-
tywny Lolek zosta  cz onkiem oddzia u walcz cego na Woli. 
W czasie walk ulicznych zosta  dwukrotnie ranny – pierwszy 
raz otrzyma  lekki postrza , pod koniec sierpnia nie mia  ju
tyle szcz cia, zosta  ci ko ranny od wybuchu pocisku. Tra-
fi  do powsta czego szpitala, z którego zosta  zabrany przez 
rodziców do domu, gdzie przebywa  do ko ca powstania. 

Leonard Starostecki, dopóty to by o mo liwe w swoim 
sklepie na Woli, utrzymywa  kontakty handlowe ze stacjo-
nuj cymi w pobli u o nierzami niemieckimi, ukrai skimi
i w oskimi. Za czekolad , figi, rodzynki i daktyle dostawa
bro , któr  nast pnie dostarczano powsta com.

Po 63 dniach walk powstanie upad o. 5.10.1944 roku 
w adze niemieckie nakaza y ludno ci cywilnej opuszczenie 
swego miasta. W grupie tysi cy uciekinierów na Woli zna-
le li si  Leonard, Irena i syn Lolek. W trakcie przemarszu 
ulicami Warszawy, Niemcy wybierali z t umu id cych m o-
dych m czyzn, w ród nich znalaz  si  równie  Lolek, po 
którym od tego dnia lad zagin . Wed ug ustale  rodziny 
prawdopodobnie zosta  On rozstrzelany. Wielokrotne po-

szukiwania wiadków Jego zatrzymania na Woli i dalszych 
losów nie przynios y adnych efektów. 

Prze om roku 1944/1945 Irena i Leonard sp dzili w rejo-
nie Miechowa, natomiast dzieci: Janusz, Tadeusz i Barbara 
by y ewakuowane do obozu w Pruszkowie, z którego uda o
im si  uciec. Najpierw znale li si  w S kocinie, a pó niej
w Zawadzie (Cz stochowa), gdzie wkrótce do czyli do nich 
rodzice. Tam wszyscy doczekali ko ca wojny. 

Po sko czonych dzia aniach wojennych Starosteccy 
osiedlili si  w odzi, gdzie zamieszkali przy ulicy G ów-
nej 14. Leonard jako przedwojenny oficer nie zosta  przy-
j ty do s u by wojskowej. Jesieni  1945 roku postano-
wi  z on  wróci  do Lipienek. Przez dwa lata próbowa
przywróci  gospodarstwo do stanu przedwojennego, co 
si  nie powiod o, gdy  nie mia  mo liwo ci finansowych, 
by op aca  si  najemn , natrafi  na niech  ze strony no-
wej w adzy, która bez skrupu ów „t pi a” przedwojennych 
w a cicieli ziemskich, szczególnie wojskowych. W 1947 
roku gospodarstwo odda  w dzier aw , a w 1952 roku 
sprzeda  je i wróci  do odzi, gdzie rodzina mieszka a przy 
ulicy Kresowej. 

Nadal mia  k opoty ze znalezieniem pracy. W ko cu
przyj to Go w charakterze zaopatrzeniowca w Pa stwowym
Zak adzie Higieny, pó niej na dwa lata wróci  do o wiaty
jako nauczyciel j zyka rosyjskiego, by znowu sta  si  za-
opatrzeniowcem w samopomocy ch opskiej. Tak dotrwa  do 
emerytury. 

Leonard Starostecki zmar  19.03.1963 roku w odzi,
a w dwa lata pó niej zmar a Jego ona, Irena. 

31.12.2010 roku zmar  syn Zdzis aw. Obecnie w odzi
yj  córka Leonarda i Ireny – Barbara i dwaj synowie Janusz 

i Tadeusz oraz ich dzieci i wnuki.
Losy Leonarda Starosteckiego i Jego rodziny wpisuj

si  w zbiorowe losy Polaków strasznego XX stulecia (dwie 
wojny wiatowe, okupacja). Udowadniaj  nam – naszemu 
pokoleniu, e troska o swoj  rodzin  i umi owanie ojczy-
zny to fundamentalne warto ci, bez których nie b dziemy
gotowi zmaga  si  z wyzwaniami staj cymi przed ka dym
pokoleniem.

Autor serdecznie dzi kuje Pani Ma gorzacie Starostec-
kiej – wnuczce Leonarda i Ireny, córce Janusza – za udost p-
nienie wspomnie  rodzinnych oraz zdj .

Od prawej: Lolek, Leonard, Barbara, Irena, 
Janusz, Tadeusz, Warszawa 1944 rok

Od prawej: Tadeusz, Irena, Leonard, Janusz, 
Lipienki 1948 rok 

WSPOMNIENIA
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Rodzinne gniazdo

Zarówno mój ojciec, jak i matka pochodzili ze starych 
rodów kociewskich. Rodzina ojca, g sto rozsiana 
by a w po udniowo-wschodniej cz ci Kociewia – od 

Komorska poprzez Warlubie, P ochocin, Tward  Gór , Ka-
mionk  a  po W osienic  ko o Pieni kowa. W udokumento-
wanych i opisanych kilkuwiekowych jej w asnych unikalnych 
dziejach nie wyró nia a si  wielko ci  maj tku, przywilejami, 
tytu ami ani znaczeniem politycznym. Przodkowie Benedyk-
ta Soleckiego nale eli do tej kategorii ludzi, którzy uczciw
prac  zapewniali w miar  dostatni byt rodzinie. Zajmowali si
rzemios em i prowadzeniem ma orolnych gospodarstw. Dzia-
dek i ojciec Benedykta byli ko odziejami, lecz mój dziadek 
nauczy  si  równie  innych zawodów. Mówiono o nim „arty-
sta od tysi ca prac”. Mia  te  talent rze biarski.

Rodzice, w kolejnych pokoleniach rodu Soleckich, 
uczyli swoje dzieci pracowito ci, pobo no ci oraz polskiej 
wiadomo ci narodowej. Wpajali im tak e zasad  widzenia 

w ka dym cz owieku brata, dla którego mia y by  uczynne i 
pe ne mi osierdzia. Takie wychowanie dobrze przysposobi o
je do samodzielnego ycia.

Jak tylko mog  si gn  pami ci  w g b w asnego dzie-
ci stwa, widz  mojego ojca jako cz owieka ci gle zaj tego
prac  zawodow . W ten sposób, w trudnym okresie po za-
ko czeniu II wojny wiatowej, zarabia  na utrzymanie ony
i przychodz cych kolejno na wiat dzieci.

Benedykt Solecki urodzi  si  w dniu 7 kwietnia 1916 
roku na terenie osiedla wiejskiego Komorsk – Kalkowe Pie-
ce (powiat wiecie) jako syn Adama i Marty z d. Krenska. 

Mieszka  tam zaledwie sze  lat. W 1922 roku Adam 
Solecki kupi  w Pelplinie – Wybudowanie nr 6 (obecnie Ja-
niszewko nr 23) niewielkie gospodarstwo rolne od siodlarza 
Teofila Mazurowskiego i jego ma onki Rozalii z d. Hassa. 
W jego sk ad wchodzi  parterowy dom z czerwonej ceg y
(posiadaj cy poddasze), stodo a i chlew oraz 2,5 ha ziemi. 
Poprzedni w a ciciele posiad o ci przenie li si  do Pelplina, 
gdzie przy ulicy Ko ciuszki kupili dom mieszkalny. 

Podtrzymywanie tradycji rzemie lniczych

Dszko y powszechnej Benedykt ucz szcza  w Pelpli-
nie przy obecnej ul. Sambora 5. Od 15 pa dziernika
1932 roku, przez trzy lata, uczy  si  zawodu fryzjera 

u mistrza Wiktora Koz owskiego. Jego zak ad mie ci  si

w Pelplinie przy ul. Dworcowej (obecnie ul. Mickiewicza 
22) na parterze, po prawej stronie. W tym samym czasie, 
Benedykt czy  praktyk  z teori . Ucz szcza  na trzylet-
ni kurs w Publicznej Szkole Doskonalenia Zawodowego 
w Pelplinie, w dziale fryzjerskim. Uko czy  go w czerwcu 
1935 roku. Natomiast 6 lutego 1936 roku zda  pomy lnie
egzamin na czeladnika. 

Poziom umiej tno ci zawodowych doskonali  w Gdyni 
Chyloni. Pracowa  wówczas w miejscowym salonie fry-
zjerskim i wynajmowa  skromne mieszkanie. Dla poprawy 
kondycji, przy sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych, 
odwiedza  rodziców w asnym rowerem, tzw. „balonówk ”.

Ponad dwuletnia praktyka zawodowa w dzielnicy dy-
namicznie rozwijaj cego si  portowego miasta sprawi a,
e po powrocie do Pelplina uznany zosta  za dobrego fa-

chowca.
Od 21 maja 1938 roku rozpocz  wspó prac  z mistrzem 

Wac awem Machowiczem. U tego fryzjera, rodem z Po-
znania, zawodu wyuczy  si  Hubert Solecki – m odszy brat 
Benedykta. Zak ad fryzjerski Machowicza znajdowa  si
w wynajmowanym pomieszczeniu budynku Feliksa Hasse, 
przy obecnym pl. Grunwaldzkim 6 na parterze, po prawej 
stronie. W cz ci z widokiem na ulic  obs ugiwani byli pa-
nowie. Natomiast pomieszczenie od strony podwórza prze-
znaczone by o dla pa . W tym samym budynku mia  swój 
warsztat szewc Aleksander Osi ski, aktywny dzia acz Pol-
skiego Zwi zku Zachodniego. 

Dzia alno  obu zak adów przerwa  wybuch II wojny 
wiatowej. Machowicz, obawiaj c si  represji okupanta, 

wyjecha  z Pelplina wieczorem 1 wrze nia 1939 roku. Nato-
miast Solecki i Osi ski trwali na posterunku pracy. Byli g -
boko przekonani o potrzebie wiadczenia us ug niezale nie
od zaistnia ej sytuacji. 

Wystrychni ci na dudka

Rzeczywisto  nie potwierdzi a rozumowania pol-
skich rzemie lników. W niedziel  3 wrze nia rano 
Benedykt Solecki uda  si  do salonu, aby otworzy

go na dwie godziny. Robi  to g ównie dla panów, którzy 
mieli wykupione karnety na wielokrotne golenie zarostu. Po 
drodze widzia  wywieszone na kilku budynkach flagi z hitle-
rowsk  swastyk  oraz spotka  patrol Niemców z karabinami, 
w cywilnych ubraniach, z opaskami w czerwonym kolorze 
i napisem Niemiecka Samoobrona. 

ANDRZEJ SOLECKI

Ka dy cz owiek jest moim bratem
O perypetiach fryzjera z Pelplina jesieni  1939 roku 

Benedykt Solecki (1916-1958) to jeden z kociewskich rzemie lników. Wychowany zo-
sta  w duchu patriotyzmu, pobo no ci i pracowito ci. Ukszta towane przez dom rodzinny 
i polsk  szko  idea y charakteru umo liwi y jemu m ne, szlachetne zachowanie, nawet 
w warunkach bezwzgl dnych okupacyjnych represji i zagro enia ycia.

Przedstawiona historia zawiera wspomnienia o moim ojcu – Benedykcie Soleckim. 
Jest ona fragmentem niepublikowanej kroniki rodu Soleckich, któr  opracowa em
dzi ki gaw dziarskiemu talentowi dwóch osób: mojej matki Janiny Soleckiej z d. Bonk 
oraz najm odszego brata ojca, Franciszka Soleckiego. 
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Pracuj c w salonie, Benedykt zauwa y  przez okno prze-
je d aj c  kolumn  samochodów niemieckiej armii. Kilka 
z nich zatrzyma o si  w pobli u. Z jednego, wyposa onego
w megafon, poinformowano o bezwzgl dnej konieczno ci
wykonywania polece  niemieckich w adz.

– Przejawy samowoli b d  srogo karane – grzmia  na 
przypadkowych przechodniów spiker. 

O realno ci gró b przekona o si  wkrótce wielu Pola-
ków, a w ród nich równie  mój ojciec. 

Nast pnego dnia, id cego do pracy na godzin  800 Be-
nedykta Soleckiego zatrzyma  patrol sk adaj cy si  z dwóch 
cz onków SA w ó tych mundurach (Oddzia y Szturmowe 
NSDAP, organizacji paramilitarnej partii hitlerowskiej) 
i miejscowego cz onka Niemieckiej Samoobrony. 

SA-mani wchodzili w sk ad oko o 30-osobowej grupy 
operacyjnej, która od 3 wrze nia 1939 roku stacjonowa a
w Pelplinie na terenie Seminarium Duchownego. 

– To ty jeste  miejscowym fryzjerem? – spyta  Niemiec 
w cywilnym ubraniu.

– Tak, przecie  pan mnie zna. Tam niedaleko jest mój 
salon – odpowiedzia  Benedykt stanowczo, pokazuj c r k
przed siebie.

– Je li tak, to przynie  natychmiast narz dzia i drabin
– nakaza  jeden z nich. 

– Usuniesz z frontu ratusza polskie god o i tablice infor-
macyjne z napisami w j zyku polskim – doda .

Benedykt Solecki obieca  wykona  polecenie. Tak na-
prawd , to nie mia  zamiaru wys ugiwa  si  naje d com.
Wszed  na podwórko posesji, gdzie mie ci  si  jego salon. 
Stamt d wymkn  si  przylegaj cymi do niego ogrodami 
i polami, prosto do domu na Wybudowaniu.

Przez jaki  czas mieszka  u s siadów. Mia  jednak nadziej ,
e wystrychni ci na dudka hitlerowcy zapomn  o ma o istot-

nym zdarzeniu. Dopiero po kilku dniach zdoby  si  na odwag .
Postanowi  zobaczy , co dzieje si  z jego warsztatem pracy. 
Na miejscu zasta  zaplombowane drzwi. W adze okupacyjne 
dokona y konfiskaty mienia. Benedykt nie móg  pogodzi  si
z utrat  maj tku, a jeszcze bardziej z tym, i  nie b dzie móg
wykonywa  zawodu. Wróci  do salonu po zapadni ciu zmro-
ku. Do rodka dosta  si  oknem od strony podwórza. Uda o
mu si , po cichu wyj  jedn  z szyb. Zabra  najpotrzebniejsze 
narz dzia fryzjerskie. Od tej pory u siebie w domu lub u klienta 
wiadczy  us ugi miejscowym i okolicznym Polakom. 

Zniweczony odwet 

Cz onków rodu Soleckich cechowa a zaradno ycio-
wa. Przedsi biorczo ci  na ma  skal  zajmowa a si
te  moja babcia, Marta Solecka. Sprzedawa a nad-

wy ki nabia u z w asnej hodowli. Towar dostarcza a osobi-
cie do mieszka  sta ych klientów. W ród nich by o m.in. 

rodze stwo Pelagia i W adys aw wikli scy, kupcy i w a-
ciciele trzech domów. 

Mieszkali przy obecnej ul. Mickiewicza 13, na I pi trze,
a na parterze (z prawej strony) Pelagia prowadzi a sklep 
z obuwiem. Obok mia  swój warsztat rymarz Teodor Gut-
kowski. Przeszed  on do historii, bo wykona  skórzan  wali-
z  potrzebn  do przewiezienia z Pelplina do skarbca Banku 
Gospodarki Krajowej w Warszawie s ynnej Biblii Gutenber-
ga. W ten sposób uratowano j  przed grabie  okupanta. 

Na parterze drugiego budynku wikli skich (obecnie 
pl. Grunwaldzki 7) W adys aw prowadzi  restauracj . Trzeci 
wyró nia si  i dzi  osobliw  architektur  – w lewym jego 
naro niku jest wie yczka.

W dniu 21 wrze nia 1939 roku przed po udniem Marta 
Solecka zapuka a do drzwi mieszkania wikli skich. Otwo-
rzy a jej zanosz ca si  od p aczu Pelagia. Zalewaj c si za-
mi, w kilku zdaniach wyja ni a, co si  zdarzy o.

– Pani Marto, trzech z SA chcia o aresztowa  W adys a-
wa. Wymusili na mnie informacj  o jego wyje dzie do Tcze-
wa i dzisiejszym powrocie poci giem.

 Pelagia, ju  wcze niej s ysza a o zatrzymaniach, torturo-
waniu i wi zieniu mieszka ców Pelplina w miejscowym Se-
minarium Duchownym. Jeszcze wtedy Niemcy utrzymywali 
w tajemnicy wywo enie i masowe mordy dokonywane na 
wi niach w Lesie Szp gawskim pod Starogardem Gda skim.

Natomiast wikli ska wiedzia a o tym, e w budynku 
pelpli skiego dworca kolejowego urz dzano apanki. Przed 
ka dym przyjazdem poci gu zjawia  si  tam uzbrojony 
SA-mann wraz cywilem znaj cym miejscow  ludno . Cza-
towano na tych wracaj cych, którzy ewakuowali si  z miasta 
po wybuchu wojny oraz na uczestników kampanii wrze nio-
wej 1939 roku, walcz cych z przewa aj cymi si ami wro-
giego naje d cy. Wszyscy s dzili, i  najbezpieczniej b dzie
przetrwa  wojn  w rodzinnych stronach, w ród swoich. Nie 
spodziewali si  stosowania wobec nich represji. 

Hitlerowscy prze ladowcy urz dzali tak e zasadzki na 
konkretne osoby, tak jak to by o w przypadku W adys awa

wikli skego. Powodem wydania decyzji o jego aresztowa-
niu by  k amliwy zarzut jednego z miejscowych Niemców. 

ywi  on mierteln  uraz  do wikli skiego za zdarzenie, 
które mia o miejsce w 1938 roku. 

Niemcy byli butni. Swoim zachowaniem prowokowali 
do awantur. Jeden z nich w restauracji W adys awa wikli -
skiego pod piewywa  sobie weso o niemieckie pie ni. W a-
ciciel lokalu zareagowa  nale ycie. Grzecznie poprosi  go, 

aby przesta  dra ni  klientów swoimi tzw. „lidrami”. Nie-
miec tylko na to czeka .

– Ju  nied ugo przestaniecie si  panoszy  w Pelplinie, 
wy „polskie winie”. Polsk  rz dzi  b dzie nasz przywódca 
Adolf Hitler – wykrzycza  na ca e gard o.

– Niech yje Hitler! – przenikliwie wrzasn  po chwili 
hitlerowskie pozdrowienie. Wzniós  przed siebie, po skosie, 
praw  r k  z otwart  d oni .

wikli ski nie móg  d u ej cierpie  obrazy. Najpierw 
spoliczkowa  awanturnika, a nast pnie u y  swojej krzepy. 
Z apa  go z ty u za ubranie i po piesznie wyprowadzi  z sali. 

Tymczasem obawa o przysz o  brata, po ewentualnym 
zatrzymaniu sprawi a, e Pelagia wikli ska rozpaczliwie 
szuka a pomocy u Marty Soleckiej. Zna a j  od dawna jako 
rzeteln  dostawczyni  dobrej jako ci towarów i on  ce-
nionego rzemie lnika. Natomiast jej syna Benedykta zna a
z wizyt w salonie fryzjerskim. 

– Marto, niech pani uprzedzi W adys awa o gro cym
mu niebezpiecze stwie – poprosi a dr cym g osem, gdy
kanie tamowa o jej oddech. 

Solecka nie tylko obieca a zaj  si  trudnym zadaniem. 
Namówi a równie  Pelagi  do opuszczenia mieszkania 
i przeniesienia si  na Wybudowanie. Przy ewentualnym nie-
powodzeniu zasadzki, rozw cieczeni hitlerowcy mogli ca
z o  skierowa  w a nie na ni .

wikli ska pos ucha a yczliwej rady. Gdy Marta Solec-
ka roznosi a nabia  innym klientom, spakowa a niezb dne
rzeczy i uda a si  do jej posiad o ci. Tam, po powrocie Mar-
ty, odby a si  rodzinna narada. Ostatecznie misj  ratowania 
ludzkiego ycia przyj  na siebie Benedykt Solecki.

– Ka dy cz owiek jest moim bratem – krótko uzasadni
decyzj . – Pani Pelagio, prosz  si  nie martwi , wybawi
brata z opresji.

W dworcowym budynku Benedykt zasta  Niemców cze-
kaj cych na wikli skiego. Nie zwracaj c na nich wi kszej
uwagi, kupi  bilet do najbli szej stacji Kulice. Nast pnie
wyszed  na peron, aby wraz z innymi podró nymi oczeki-
wa  na przyjazd poci gu. Dreszczyk emocji pojawi  si
u niego dopiero wtedy, gdy poci g wreszcie przyjecha
i wyszli z niego pasa erowie. Wpatrywa  si  w nich uwa nie.
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Wreszcie ulga, zobaczy wikli skiego. Dyskretnie dotkn
jego ramienia.

– Poprosz  o nic nie pyta  i i  ze mn  – powiedzia  cicho. 
Weszli do poci gu, aby natychmiast wyj  z jego drugiej 

strony. Nim poci g odjecha , przeszli tory i drugi peron oraz 
tory bocznicy, na której sta  d ugi rz d wagonów towaro-
wych ci gn cych si  a  do pobliskiego elewatora zbo owe-
go. W a nie te wagony zas ania y dworzec kolejowy, gdzie 
na W adys awa wikli skiego czekali hitlerowcy. Pod os o-
n  wagonów oddalili si  z niebezpiecznego miejsca i udali 
si  na Wybudowanie. Dopiero po drodze Benedykt wyja ni
W adys awowi przyczyn  tajemniczej ucieczki. 

Na miejscu rodze stwo rzuci o si  sobie w obj cia. Po zje-
dzeniu pocz stunku wikli scy, ze zami w oczach, podzi -
kowali gospodarzom za bezinteresown  pomoc. Nast pnie
wyruszyli, po yczonymi od Benedykta i Huberta Soleckich 
rowerami, do Morzeszczyna. Zatrzymali si  krótko u kuzyn-
ki Stefanii Lanieckiej, z d. wikli ska. Jej m , W adys aw
Laniecki, by  dy urnym ruchu na miejscowym dworcu kole-
jowym. Dzi ki jego wydatnej pomocy Pelagia i W adys aw

wikli scy udali si  nocnym poci giem do Warszawy. 
W stolicy przez jaki  czas utrzymywali si  ze sprzeda y

zgromadzonych przed wojn  kosztowno ci (bi uteria, ze-
garki i z ote monety), wyniesionych z domu przez Pelagi .
Po ich wyczerpaniu W adys aw zaj  si  prac  zarobkow
w zak adzie produkuj cym wyroby z metalu. Wykonywa
tam m.in.: agrafki, spinki, szufelki. 

Wygnaniec polityczny

Wystrychni ci na dudka Niemcy nie darowali Be-
nedyktowi Soleckiemu przewinienia. Zaj li si
nim jednak dopiero pod koniec pa dziernika 1939 

roku. Wcze niej grupa operacyjna SA realizowa a zadanie 
jak najszybszego usuni cia z terenu ziemi pelpli skiej nie-
bezpiecznych Polaków. Wed ug zarz dze  centralnych w adz
hitlerowskich zag adzie mieli ulec m.in.: ksi a, nauczyciele, 
lekarze, oficerowie, wy si urz dnicy, znaczniejsi przedsi bior-
cy i kupcy, w a ciciele ziemscy, absolwenci szkó  wy szych
i rednich oraz dzia acze patriotyczni, a zw aszcza cz onkowie
Polskiego Zwi zku Zachodniego. Przecie  dopóki y y takie 
znane i energicznie dzia aj ce osobowo ci, trwa a pami
o kraju, cho by ju  wymazanym z map wiata. Dodatkowo 
krwawy terror wobec ludno ci mia  wywo a  strach i zmusi
do uleg o ci wobec nowej w adzy. 

 By  wieczór dnia 31 pa dziernika 1939 roku, gdy po Bene-
dykta Soleckiego przyjechali samochodem o nierze SA. Hitle-
rowcy zastali Benedykta przy kolacji. Zatrzymanie odby o si
wyj tkowo bez sadystycznego katowania. Okaza o si , e od-
wleczono je do czasu osadzenia w Seminarium. Tam najpierw 
spisano dane personalne aresztanta. Nast pnie nim trafi  do celi 
w piwnicy, zosta  bezlito nie pobity gumowymi pa kami.

Skutki, nazywanego przez oprawców „wpisowego”, 
mia a okazj  zobaczy  jego siostra Monika Piotrzkowska. 
W a nie ona, nie bacz c na gro ce jej niebezpiecze stwo,
postanowi a dowiedzie  si , co dzieje si  z bratem. 

Nale y zaznaczy , e dwudziestopi cioletnia Monika 
Piotrzkowska, matka rocznego synka Eligiusza, ju  od ponad 
dwóch miesi cy daremnie czeka a na wie ci o m u Anasta-
zym Piotrzkowskiem. W wyniku „kolorowej” niejawnej mo-
bilizacji otrzyma  on dnia 24 sierpnia 1939 roku przydzia  do 
2 batalionu 65 pp w Gniewie. Zgin  w drugim dniu wojny, 
podczas natarcia na niemieckie wojska w Niecwa dzie pod 
Grudzi dzem.

Wykorzystuj c wdzi k m odo ci, Monika uprosi a war-
towników, aby wpu cili j  na dziedziniec przed Seminarium. 
W kolejnych zakratowanych oknach cel, przerobionych z po-

mieszcze  piwnicznych, pyta a o brata. Po odnalezieniu prze-
razi a si  tym, co zobaczy a. Twarz Benedykta pokryta by a
siniakami. Monika poda a nieszcz nikowi przyniesione jab -
ka. Ten w jednym z nich zatopi  swoje z by. Owoc z g bokim
ladem uz bienia odda  oniemia ej z przera enia siostrze. 

– Zanie  to jab ko na pami tk  kochanym rodzicom 
– wyszepta  z trudem. – Ja ju  si  z nimi nigdy wi cej nie 
zobacz .

Od wspó wi niów dowiedzia  si , e czeka go taki sam 
los, jaki spotka  wcze niej wielu innych mieszka ców ziemi 
pelpli skiej. Jednak aska Opatrzno ci Bo ej uchroni a Be-
nedykta od mierci w Lesie Szp gawskim. Kochaj ca matka 
szuka a ratunku u znajomego Niemca – Emila Jekela – z po-
bliskiego Janiszewa. Jego ona Marta z d. Weik przyja ni a
si  niegdy  si  z Mart  Soleck .

 Jekelowi uda o si  przekona  niemieckich funkcjona-
riuszy, aby uwolnili m odzie ca „lekkoducha”. Okre laj c
w ten sposób osobowo  Benedykta, chcia  pomniejszy
jego odpowiedzialno  za pope nione przewinienie wzgl -
dem w adz okupacyjnych.

– Marto, twój syn musi na jaki  czas st d znikn  – udzie-
li  rady Jekel szcz liwej matce. 

Nast pnego dnia po wyj ciu z aresztu Benedykt Solecki 
opu ci  dom rodzinny. Wsiad  do wozu pocztowego, którym 
brat Konrad Solecki dostarcza  przesy ki do okolicznych 
urz dów pocztowych. Wygna ca politycznego zawióz  do 
Wielkich Walichnów, gdzie mieszkali przyszli jego te cio-
wie: Franciszka i Tomasz Kruczkowscy.

Benedykt nie y  na ich koszt. Utrzymywa  si  ze wiadcze-
nia us ug fryzjerskich. Po pewnym czasie móg  sobie pozwoli
na usamodzielnienie si . Wynaj  dwupokojowe mieszkanie 
u Marty i Franciszka Neumannów. Byli oni w a cicielami du-
ego budynku stoj cego w centrum wsi, niedaleko ku ni Jana 

Lichnerowicza. Franciszek Neumann prowadzi  w nim zak ad
krawiecki. Nieruchomo  t  kupi  w 1927 roku ojciec Marty 
Neumann, rolnik Jan Pokorski. Jej poprzedni w a ciciel karcz-
marz Lewanwowski wyprowadzi  si  do Gda ska.

Benedykt Solecki przebywa  w Wielkich Walichnowach 
przez prawie 2 lata. Po wyciszeniu sprawy wróci  do Pelplina. 

Dowody wdzi czno ci

Wkroczenie wojsk armii radzieckiej do Pelplina 
w dniu 7 marca 1945 roku zako czy o okupacj  hi-
tlerowsk . Pe ni nadziei na lepsze jutro powraca

zacz li z wygnania przymusowo wysiedleni dawni mieszka cy
oraz ci, którzy uciekli w obawie przed krwawym terrorem. 

Ze zniszczonej przez Niemców Warszawy wróci o do 
domu rodze stwo Pelagia i W adys aw wikli scy. Nim 
jednak przybyli na miejsce, przez dwa tygodnie go cili
u krewnych Lanieckich w Morzeszczynie.

Nowy, socjalistyczny ustrój pa stwa z niech ci  odnosi
si  do prywatnej w asno ci. W adys aw wikli ski nie zde-
cydowa  si  wi c na prowadzenie restauracji. Wspólnie z sio-
str  Pelagi  otworzyli tylko jej przedwojenny sklep. Zaj li si
handlem artyku ami pasmanteryjnymi i laczkami. Natomiast 
pomieszczenie po restauracji wydzier awili Benedyktowi 
Soleckiemu na salon fryzjerski. Zaproponowali jemu tak e
mieszkanie na poddaszu kamienicy z wie yczk .

W maju 1946 roku Benedykt sprowadzi  do niego (z Widlic 
ko o Opalenia) on  Janin  i syna Zdzis awa. wikli scy, po-
witali ich serdecznie. W adys aw wr czy  pani domu kwiaty. 

– Gratuluj  m a odznaczaj cego si  odwag  i szlachet-
no ci  serca – powiedzia  przed poca owaniem jej r ki.

Ma onkowie Soleccy nie posiadali si  z rado ci. Wresz-
cie, po wielu perypetiach okresu wojny, otrzymali szans  na 
ustabilizowane ycie rodzinne. 
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PATRYCJA HAMERSKA

Najnowsze poezjowanie na Kociewiu
cz  druga (ostatnia)

Drugim, znanym ju  poet  z Kociewia jest Kazimierz 
Kujawski, mieszkaniec Czarnej Wody, który od 
ponad trzydziestu lat pisze wiersze. Pierwszy to-

mik wierszy pt. „Zapami tane znad Czarnej Wody” wyda
w 2009 roku. Zosta  on zaprezentowany na jednej z czarno-
wodzkich Biesiad. W 2011 roku ukaza  si  drugi tom wier-
szy Kazimierza Kujawskiego „Bez Ciebie”, zawieraj cy
czterdzie ci trzy utwory. S  to wiersze g ównie o charakte-
rze religijnym i refleksyjnym. Poeta to cz owiek bardzo wie-
rz cy, dla którego Bóg jest przewodnikiem i przyjacielem. 
W wielu utworach wida , e to w a nie wiara dodaje mu si
do ycia, motywuje go do pracy i jest ród em pocieszenia, 
pisze:

Gdyby nie by o Boga
niewidzialnej si y
nie by oby pocz tku i S owa
które w Nim by y (...)

w innym wierszu czytamy:
Bez Ciebie
jestem lepy
potrafi  zb dzi  w bia y dzie
potykaj c si  o drogowskaz
(...)
Bez Ciebie Panie
nie zna bym warto ci S owa
wdeptuj c w b oto
rzucone per y

Podmiot liryczny wielokrotnie tak e w swoich utworach 
nawi zuje do obrazu ludzi pysznych, chciwych i egoistycz-
nych, ludzi pozbawionych zasad moralnych, lubi cych pa-
trze  na cierpienie innych.

A ludzie jak to ludzie 
jedni zajmuj  przestrze  nadziej  przetrwania
drudzy jak zawsze zaj ci wojn
wszak amanie ko em i stawianie szubienic
dla karmienia kruków
robi wi ksze wra enie (...) 
Gawied  spieszy tam gdzie tworzy si  kr g
otaczaj cy pole egzekucji
ten zwyczaj trwa do dzi  przy autostradach
bo nic tak nie fascynuje ludzi 
jak ogl danie twarzy cudzej mierci

W innym  wierszu, „Je eli”, podmiot liryczny nawi zuje
do znanego utworu Ma gorzaty Hillar „My z drugiej po owy
XX wieku”. Wspomina tak e o tym, e porównuj c si  do 
Boga, przymierzamy do jego wielko ci nasze w asne „ego”, 
zapominaj c o tym, e  mimo swojej m dro ci, cz owiek jako 
pojedyncza jednostka wobec ca o ci wiata jest tylko jego 
ma  cz stk  znacz c  niewiele.

(...) wszystkowiedz cy
miesznie mali

rozbijaj c atomy
si gamy widma gwiazd
ograniczeni z  czasu 
zaledwie b yskiem
w oku wieczno ci

W wierszach tych mo na dostrzec wiele smutku, no-
stalgii, niekiedy cierpienia i alu, ale nie mo na te  nie 
zauwa y , z jak wielk  wiar , mimo wszystko podmiot li-
ryczny  patrzy w przysz o . Wiar  swoj  pok ada w Bogu, 
który go przez ca e ycie prowadzi i któremu ca kowicie
zawierzy . Poeta nie pozostaje oboj tny na z o i ob ud
tego wiata; przeciwstawia j  dobru, które uto samia ze 
Stwórc . Ocenie poddaje tak e swoje ycie, w którym nie 
zawsze potrafi  cieszy  si  z tego, co zsy a  mu los, nie 
zawsze potrafi  by  dobrym cz owiekiem, nie zawsze te
odró nia  to, co wa ne i istotne w yciu, od tego co b ahe
i nie warte uwagi. By  butny, pyszny, brakowa o mu poko-
ry i odwagi wtedy, kiedy by a ona potrzebna.

Do mnie nale a wiat
by  mi podporz dkowany
sprzeciw kara em jak kat
bezwzgl dny opanowany 
(...)
Czas podst pnie k ama
wiecznej m odo ci dob
los but  pokor  z ama
ju  nie jestem tamt  osob
Dzi  wzruszam si  bana em
ma  bezbronn  istot
jaki  mi kki wra liwy si  sta em
zwyczajn ycia prostot
(...)

Kolejn  znan  poetk  z Kociewiu jest Bo ena Ro-
nowska, rodowita Pa aczanka, która pokocha a Kociewie 
i mieszka obecnie w Terespolu Pomorskim, znajduj cym si
w pobli u wiecia. Zajmuje si  nie tylko poezj , ale jest te
znan  artystk  ludow , regionalistk , animatork  kultury.

Jej ostatni tomik wierszy „Rumiankowa dolina” spotka
si  z bardzo dobrym przyj ciem ze strony regionalistów 
i literaturoznawców. Najnowszy zbiór wierszy „Pacior-
ki ró a cowej pro by”, jak pisze we wst pie do zbioru, 
Donat Niewiadomski, ujawnia coraz wi ksz  dojrza o
Ronowskiej, zwi ksza si  g bia my lowa utworów, po-
szerza zawarto  poznawcza, umacnia sprawno  styli-
styczna1.

wiat poezji Bo eny Ronowskiej, to wiat, w którym 
wszechobecna jest rado  p yn ca z wykonywania pro-
stych, z pozoru nie maj cych znaczenia, bo niepozornych 
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czynno ci, które towarzysz  poetce ka dego dnia. Mi o ,
nadzieja, Bóg, rodzina i natura to motywy przewodnie 
w twórczo ci poetki. W wierszach Bo eny Ronowskiej 
ogromne znaczenie maj  warto ci religijne. To Bogu w a-
nie poetka zadaje coraz to nowe pytania dotycz ce sensu 

cierpienia, swojego miejsca w wiecie, czasami tak e si
z nim sprzecza, nie zgadza. Chwilami zdaje si  w tpi , ale to 
w a nie wtedy tak naprawd  Boga odnajduje. To jemu w a-
nie powierza swoje rado ci i smutki. Z pokor  przyjmuje to, 

co zsy a jej los, zarówno szcz cie, jak i smutek, i chorob .
Bo ena Ronowska jeszcze wyra niej ni  w poprzed-

nim tomiku wierszy u wiadamia sobie tak e nieuchronno
przemijania. Zdaje sobie spraw  tak e z tego, e ten wiat,
który opisuje w swoich wierszach; pachn cy malwami, skra-
plany ros  przemija, tak samo jak i my kiedy  przeminiemy, 
czytamy:

Tak si  boj
e zapomn

O starym urawiu
Obok chaty przygarbionym
W lustrze studni
Szukaj cym
Wczorajszego s o ca

(...)
Tak si  boj

e zapomn
Kto wybudzi
Ze snu wiecznego
W starej gruszy
Frasobliwych
Na rozstajach dumaj cych
I Mateczki u miechni te
Przy nadziei
Pod swym sercem 
Nasze szcz cie
D wigaj ce

W wielu innych utworach poetka si ga tak e do wyst -
puj cego cz sto we wspó czesnej poezji ludowej przeciw-
stawienia natury, w swojej niewinnej, czystej formie, rozwi-
jaj cej si  technice, nowoczesno ci, którym to wspomniana 
przyroda i natura ust puj  miejsca:

Bywa o tu cicho
I sennie
Wynios e malwy
O wielkich oczach
Uskrzydlone
Pszczelim towarzystwem
W rytm mazurków 
Ko ysa y na wietrze 
Strojnymi g owami
(...)

Bywa o tu cicho
I sennie

Ów wiat
Asfaltow  jezdni
Odszed
Do lamusa

W liryce Ronowskiej pojawiaj  si  tak e erotyki. S  to 
wiersze pozbawione pruderii, po dania b d cego wyrazem 
czysto fizycznej przyjemno ci. Erotyki te s  bowiem wysu-
blimowane, pe ne mi o ci, harmonii, pi kna – s  one wresz-
cie zwie czeniem mi o ci czystej, rajskiej, niewinnej. Nie 
oznacza to jednak, e brakuje w nich nami tno ci. Podmiot 
liryczny nie l ka si  cielesno ci, blisko ci, ca kowitego od-
dania i zatracenia w tym co pi kne i dobre, w tym co nazy-
wamy prawdziw , niczym nieskr powan  mi o ci

Twój dotyk
Jak impuls
Labiryntem spl tanych nerwów
Obiega moje cia o
Nape nia je p sem
Porusza zmys y
Sprawia

e wype niam si
Po brzegi 
Mi o ci

Dr enie
Wzmaga si  falami
Jak opium
Rozszerza renice
A  potargane grzywy
Nagich drzew
W mroku spl tanych
Przestaj  krzycze

Uwielbiam t  cisz
Po burzy

Jak pisze Donat Niewiadomski, Bo ena Ronowska nie 
pozostaje tak e oboj tna na ludzk  krzywd , troszczy si
o wspó obywateli i ojczyzn . Wiersze przypominaj ce og oszo-
ny 13 grudnia 1981 roku stan wojenny s  poetyckim protestem 
przeciwko z u, przynosz  rewaloryzacj  idea ów „pierwszej” 
Solidarno ci, oddaj  zw aszcza ówczesne pragnienie wolno ci
i godno ci. Niektóre maj  wyd wi k apokaliptyczny, inne ne-
guj  na przyk adzie PRL-u mit ojczyzny matki, zmieniaj c jej 
wizerunek w posta  okrutnej macochy2.

Wiersze dojrza ej, wiadomej swojej kobieco ci, wra li-
wo ci i si y kobiety – tak mo na najpro ciej scharakteryzo-
wa  wiersze Bo eny Ronowskiej. S  to utwory wyj tkowe,
pe ne ciep a, m dro ci i spokoju ukrytego nawet w cierpie-
niu, bólu i nieszcz ciu, interesuj ce zarówno w swojej for-
mie, jak i tre ci.

Na koniec warto jeszcze, bez w tpienia, przybli y  syl-
wetk  i twórczo  Stanis awa Sierko, z wykszta cenia in y-
niera, a z zami owania poet  i dziennikarza, który urodzi  si
i wychowa  w Gdyni, ale od lat jest zwi zany z Kociewiem 
i zdaje si , e osiad  ju  tutaj na sta e. Stanis aw Sierko swo-
j  przygod  z poezj  rozpocz  ju  w szkole podstawowej, 
gdzie najpierw pisa  krótkie wierszyki do dziewcz cych pa-
mi tników, a potem zacz  pisa  coraz to powa niejsze wier-
sze, a z czasem nawet i sztuki teatralne; jedna z nich „Nie 
m cijcie mnie” zosta a wystawiona i pokazana w TVP1. 
Wyst powa y w niej dzieci z Bar o na. Poza tym  Stanis aw
Sierko pisze te  proz  i scenariusze tzw. „noworocznych 
szopek”.

Ostatnio, na jednym z naszych regionalnych portali 
kociewiacy.pl pojawi  si  nowy zbiór wierszy Stanis awa

BIESIADA LITERACKA
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Sierko „Zakruszki II”. S  to g ównie wiersze o charakterze 
mi osnym.

zzielenia em z mi o ci
nie wstydz  si  i nie boj
kwietniowo kocha
smuk e palmy
i puszyste bazie
w Twoich w osach
w Twoich oczach
w Twoim sercu
zzielenia em z mi o ci
niespodziewanie wiosennie
a  si  stokrotnie zadziwi y stokrotki
zaszafrani y krokusy
i nawet kot zazdro nie zamiaucza
wygrzewaj c si  na parapecie
zzielenia em z mi o ci
kwietniowo

dlaczego li cie s  zielone
niebo niebieskie
a zy s one
dlaczego ptaki skrzyd a maj
dlaczego ywi umieraj
dlaczego bia ym cukrem s odzisz
a bia  sol  s ono solisz

Wi kszo  tych wierszy, to jak twierdzi sam poeta pre-
teksty-s owa, które go zainspirowa y. Chocia , jego praw-
dziw  inspiracj  jest kobieta-Galatea, jak j  sam nazywa. 
To w a nie jej obieca , e specjalnie dla niej napisze 999 
wierszy. Zapytany o to, który z jego utworów jest dla niego 
najwa niejszy, odpowiada – ten, którego jeszcze nie napi-
sa em.

Nie zawsze poezja pisana przez lokalnych twórców jest 
doceniana przez naukowców i ludzi zajmuj cych si  literatu-
r . Cz sto jest ona dyskredytowana, bo przecie  kogo mo e
interesowa  wiersz o niewielkim domku, po o onym gdzie
w ma o znanym regionie Pomorza, albo wiersz o ko ció ku,
o którym w adnym z przewodników nie pisano. Tym bar-
dziej po co komu czyta  wspomnienia z dzieci stwa, nie daj 
Bo e jeszcze zapisane gwar ... Mo na by mno y  te pytania 
i w tpliwo ci w niesko czono ... A jednak taka poezja jest 
bardzo wa na i bez w tpienia potrzebna, ma o tego... jest 
pi kna. Dlaczego? Otó  dlatego, e jest ona nam najbli sza,
najbardziej swojska. Pozwala nam wróci  wspomnieniami 
do czasów dzieci stwa, uczy odpowiedzialno ci i mi o ci do 
naszej Ma ej Ojczyzny, pokazuje, e to co nam najbli sze
i cz sto te  zarazem najpi kniejsze znajduje si  tu  obok... 
Poezja ta pokazuje, e Kociewie jest wci ywe, ma o tego 
– rozwija si  i ma si  ca kiem nie le. Wiersze te s  tak e
doskona ym ród em wiedzy o Kociewiu dla najm odszych,
którzy ucz c si  cz sto nawet na pami  tych wierszy wie-
dz , e pisane one  by y równie  z my l  o nich, dla nich. 
By  mo e przeceniam rol  i znaczenie tej poezji, by  mo e...
ale nie wiemy, czy za jaki  czas te wiersze w oczach ludzi, 
nie tylko z naszego regionu, stan  si  naprawd  cenne, je eli
ju  takimi nie s .

Przypisy:
1 Wst p (w:) B. Ronowska, Paciorki ró a cowej pro by, 2010.
2 Ibidem

Po radosnych dniach zapustnych przy-
chodzi czas Wielkiego Postu, czas pokuty 
i przygotowania do najwa niejszych dla 
chrze cijan wi t – wi t Wielkanocnych. 
Okres ten trwa 40 dni – od rody Popiel-
cowej do pocz tku Mszy Wieczerzy Pa skiej
w Wielki Czwartek (nie wlicza si  tu niedziel). 
Liczba 40 nie jest przypadkowa, nawi zuje
do czterdziestoletniej w drówki Izraelitów 
przez pustyni  oraz 40 dni pobytu Jezusa na 
pustyni – czasu przygotowania do mierci
i zmartwychwstania.

Poni ej wiersze napisane z okazji Wielkiego Postu

STANIS AW SIERKO

Wielki Post

to tylko przecie  przedwiosenno
coroczne mod y pozimowe
dni nieco d u szych szara senno
drogi b otniste i krzy owe

to przecie  tylko powtarzanie
co rok tak samo, ci gle, stale
ukrzy owanie, zmartwychwstanie
i nasze, polskie gorzkie ale

to tylko TYLKO lub a  TYLE
z g ow  co roku bardziej siw
wierz , e dni te b d  si
i jeszcze nie raz mnie zadziwi

* * *
kocham ten ból bolesny
krwawe rany
codziennie go oswajam
krzy em drewnianym

przebudzeniem porannym
z pracy powracaniem
modlitw  przed snem zm czonym
krzy em wisz cym na cianie

oswajam ten ból bolesny
nios  upadam powstaj
i ka dej nocy umieram
a jutrzni  wci  zmartwychwstaj

* * *
id wi ta
o wszystkim pami tam
wyra am skruch
i pieszcz  nadziej
ju  kupi em rze uch
za tydzie  j  wysiej
zamówi em jajka
i kie bas  bia

a u spowiedzi by e ?
o!
jako  mi si  zapomnia o
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Dziwni

I tyle e my ju  roztrwonili
Rozsta , powrotów, zdarze , motyli,
Kwiatów, burz, iskier, gniewów, rozpieszcze ,

e sama nie wiem, czy jest co  jeszcze.

I tyle e my ju  zapodziali
Spojrze , zachwytów, zadziwie , malin,
Jab ek, mi towych k, grudek ziemi,

e nie wiem, czy co  jeszcze znajdziemy.

I tyle jakby mamy za sob ,
Ten zgie k, co mn  by , cisz  co tob ,
Dr ce przestrzenie, spi owe bramy,
A  Bóg si  dziwi, e jeszcze trwamy...

Nasze promocje
Poni ej wybrane wiersze trzech poetek z Kociewia: Mieczys awy Krzywi skiej, mieszkanki 

Kamierowa ko o Skarszew, Jolanty Steppun ze Starogardu Gda skiego oraz Reginy Kot owskiej
z Fr cy, gmina Sm towo Graniczne, znanej ju  pisarki i poetki. Jej wiersze doczeka y si  wy-
dania w pierwszym tomiku „Kawiarenki pod gwiazdami” oraz by y publikowane na amach
„KMR”) . Najprawdopodobniej jeszcze w maju tego roku uka  si  debiutanckie tomiki wierszy 
wymienionych pa .

Stara fotografia

By e  tym dziwnym trafem
Ludzie tak nazwali
To w co chyba nie wierz
A na co czekaj
Napotka am przy tobie
B kitne maliny
A w czerwieni kasztanów
By am wschodem s o ca
Wszystko si  przemienia o
P on o powietrze
A ja z tym dzikim ogniem
Igra am beztrosko
Pozna am nagle kszta ty
Spoza wyobra ni
Wiara w cuda i dziwy
By a oczywista
Nie umia am pozosta  bez skazy
Sk ama am e to nie mi o

MIECZYS AWA KRZYWI SKA

MIECZYS AWA KRZYWI SKA
Urodzi a si  31 grudnia 1968 roku w Bogatyni na Dolnym l sku. Wbrew naturze – a mo e z przekory –  uko czy a szko  o profi lu 

technicznym. Na dalsze tego typu eksperymenty hartu ducha jej ju  nie sta o i z wielk  przyjemno ci  studiowa a socjologi  na Uniwersytecie 
Zielonogórskim.

Autorytetów nie szuka a – przychodzi y same – cz sto przypadkiem, jak na pewnej prywatce, gdzie zamiast CC Katch i Modern Talking 
puszczono autorsk  p yt  Stachury. Wokalnie to by o kompletne drzewo, ale przecie  nikt jak on nie roz piewa  jej duszy…

Pó niej by  czas na najwi ksze i zawsze pierwsze mi o ci i na …poetki mi o ci – te cudne skandalistki, motyle inne ni  wszystkie – Paw-
likowsk  Jasnorzewsk , Po wiatowsk , Hillar. Wraz ze zwiastunami doros o ci, kiedy nie bieg o si  ju  bez pyta  w nieznane, potkn a si
o Mi osza. Nie upad a, bo by  dla niej jak drogowskaz. Gdzie  tam jeszcze wpl ta  si  Zadura ze swoim „trzecim policzkiem” .

A pó niej dopada y poetk  miejsca – lubuskie rozlewiska, polodowcowe  Kociewie i przesi kni ta cisz  Bia oru , która uzmys owi a jej 
czym jest pami  genetyczna. 

Nie wie sk d jest – z Dolnego l ska, z kociewskiej wsi czy znad Drywiat, szeroko rozlanych po niebieskookiej bras awszczy nie. Nie wie 
sk d jest „jej pióro”. Bo ono s u y zwykle temu, co kocha. A serce ma wielkie... 

dziwaczna pracownia 
zakratowane okno i nienaturalna jasno
drzwi maj  klamk  tylko od wewn trz

obrazy tul  si  do cian
tu pachnie terpentyna 
farby p dzle wokó  sztalugi 

wchodz  barw  w biel p ótna
jak Alicja w krain  czarów 

JOLANTA STEPPUN

a wieczorem
palcami rozpostar am t cz
krople deszczu skry am
i zapomnia am znów wystyg a kawa 

przelecia  dzie  jak mgnienie 
nasta  czas na rozmow  z Tob

zabrak o ram do obrazów 
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JOLANTA STEPPUN
Urodzi a si  i mieszka w Starogardzie Gda skim. Ma dusz

ma ej artystki. Od dzieci stwa interesuj  j  wszelakie robótki 
r czne, plastyka, poezja. Ucz szcza na zaj cia Klubu Mi o ników
Plastyki w SDK oraz bierze udzia  w plenerach malarskich. Maluje 
obrazy na p ótnie akrylem i farbami olejnymi. Mia a kilka wystaw 
malarskich i spotka  poetyckich na Kociewiu. 

Wiersze pisze od 2008 roku. Inspiracje do tworzenia daje samo 
ycie. S owa przychodz  w ciszy, spisuje je w wersy.

Poezj  stawia ponad proz  ze wzgl du na plastyczno , do-
wolno  interpretacji przez czytelnika, któremu yczy by odnalaz
w nich swoje emocje.

REGINA KOT OWSKA

Katy

Las.
Doko a wsz dzie las.
W powietrzu
huk wystrza ów.

Odbezpiecz!
Prze aduj!
Strza !
Bezw adne opada cia o.

Jak Baranki na rze  prowadzeni,
tylko honor w d oniach ciskali,
swoj  mi o  w t sknym spojrzeniu 
tej nieludzkiej ziemi oddali.

Gdzie  si  Bo e skry , by nie widzie ,
gdzie  si  zamkn , by nie s ysze  wystrza ów.
Czy w tysi cach Tych Sprawiedliwych
„S OWO”  znowu „CIA EM” si  sta o?

W Imi  Ojca i Syna i Ducha…
Charków, Katy , Miednoje, Twer…
Niech po latach wiat ca y wys ucha,
jak bezbronnych i brano na cel.

I nim kula czaszk  przeszy a
a na mundur sp yn a krew
my l ostatni  rodzinie przesy a
w wrogiej ziemi o Polsce ni sen.

Proroctwo

W warunkach ur gaj cych cz owiecze stwu.
W ród ludzi, których lud mi nazwa  trudno. 
Co ranek wstaje wyn dznia e m stwo,
Gdzie mier , udr ka, poni enie, brudno.

W obozowych pasiakach mieszka w nich wiara Hioba, 
cho  w oczach brak nadziei, e wiat lepszy zobacz .
W zakrwawionych chodakach brej  b otn  id  do Boga:
„Ech Proroku wi zienny Koheleta marno ci  naznaczon”.

Powiedz lepiej, gdzie wiedzie nas Chrystusa droga.
Dok d Krzy  ponad si y On nam zanie  kaza .
Czemu ziemia tak pi kna chocia  w kraju wroga
A z owrogi dym nad ni  ludzk  posta  zamaza .

samotno

siedzi pod cian  skulona 
oczy szkliste 
zawieszone nad pod og

do krwi poszarpane paznokcie 
zi b przenika przez sukienk
g ód blokuje otwarte drzwi 

wyj
chocia  po b kit
jego koszuli 

mustang

nad rozlewiskiem czerni 
zdzicza e pragnienie zajada 
wczorajsz  kolacj
jeszcze nienasycone p czniej  wargi 
pogromcy rozkoszy 

nad rozlewiskiem czerni 
k us przechodzi w cwa
odkszta ca si  prze cierad o
echo spi te agrafk
ustawione na baczno  pod oknem 

nad rozlewiskiem czerni 
zapominam imi
jego dotyk i smak czekolady 
wtopiona w narkotyk 
p dz cego wiatru 

nad rozlewiskiem czerni 
spalam adresy 
wymazuj  punkty podniecenia 
do bram 
zabieram nienaganny porz dek
ostatni guzik p aszcza
z impetem wpadam w dzie

REGINA KOT OWSKA
Urodzi a si  w Skórczu na Kociewiu w 1963 r. Absolwent-

ka studiów historycznych na Akademii im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy i podyplomowych studiów polonistycznych na Uni-
wersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka ksi ek
„Ko ció  pod wezwaniem w. Barbary w Lalkowach.  W sze setn
rocznic  konsekracji”, „Ludzkie losy. Ks. Pawe  Szynwelski…”, „Hi-
storie prawdziwe i nieprawdziwe” oraz  wielu artyku ów na amach
lokalnej prasy. Poetka. Laureatka nagrody „Osobowo  Roku 2008 
Gminy Sm towo Graniczne”, wyró nienia Starosty Starogardzkiego 
w dziedzinie kultury za rok 2009. Odznaczona przez prezydenta 
Bronis awa Komorowskiego Br zowym Krzy em Zas ugi  w 2011 r. 

Nauczycielka. Regionalistka. Historyk. Wspó twórca Centrum 
Kultury Kociewia w Starej Ku ni w Lalkowach oraz jego opiekun. 



Poniżej przedstawiamy Czytelnikom wprowadzenie do kolejnej publikacji Andrzeja Grzyba. Reportaż, noszący tytuł 
Ryby spod gwiazdy polarnej, tym razem wydany w formie pięknego albumu, jest ósmą już książką opisującą po-
dróże wędkarskie autora oraz jego przyjaciół.

W serii tej ukazały się również: ososie w krainie nied wiedzi (2004), Dorsze z fiordów wikingów (2006), 
Niechby i w niebie by y szczupaki (2007), W Lauvsnes trolle pas  dorsze (2007), Dorsze, or y i leming 
(2008), Mi dzy ska ami i chmurami Morza Norweskiego (2009), Z fiordów si gaj c nieba (2010).

ANDRZEJ GRZYB

Jak co roku, w sobot  dwudziestego trzeciego lipca 
2011 roku przed siemnast , sze cioosobowa w d-
karska grupa dwoma samochodami za adowany-

mi po dachy i przyczep  wyrusza z Rokocina pod Sta-
rogardem Gda skim do portu promowego w Gdyni. 
O dwudziestej z wysokiej burty promu „Stena Baltica” pa-
trzymy na umykaj ce nabrze e z przycumowanymi okr ta-
mi naszej marynarki wojennej. Kilka mew odprowadza nas 
w morze. P yniemy ku Karlskronie.

Wyruszamy do Norwegii w z y czas. Wczoraj w centrum 
Oslo pod budynkami rz dowymi eksplodowa a bomba, za-
bijaj c dziewi  osób. Chwil  pó niej niedaleko na wyspie 
Utoya terrorysta, rodowity Norweg, zabi  sze dziesi cioro
o mioro m odych ludzi. Norwegia zamar a z przera enia.
Norweski premier zaapelowa  do wspó obywateli, aby nie 
ulega  tak przera aj cej przemocy.

Telewizje informacyjne relacjonuj  na bie co to przera-
aj ce piek o. Premier mówi: Utoya kojarzy a si  dotychczas 

z wakacyjnym rajem, a teraz b dzie kojarzy a si  z piek em.
Nigdy nie wiadomo, gdzie odro nie która  z g ów hydrze 

wspó czesnego terroryzmu. Na Dalekim Wschodzie w Paki-
stanie, mo e w Indiach. Na Bliskim Wschodzie w Iraku czy 
Izraelu. Na Bliskim Wschodzie i Afryce Pó nocnej trwaj
rewolucje. W poturbowanych kryzysem Stanach Zjednoczo-
nych czy Meksyku, w Rosji czy Finlandii. Teraz w Norwegii, 
dotychczas spokojnej, bezpiecznej, uporz dkowanej Norwe-
gii. Gdzie jutro szaleniec we mie bro  do r ki, gdzie pod o y
bomb . Nikt nie wie. Pewne jest tylko, e mo e jutro, mo e
za chwil , mo e gdzie  daleko, mo e u twojego progu. Nie 
ma na to rady, nie ma si y. S owa i zakl cia nic tu nie pomo-
g . Cz owiek z natury swojej jest na tyle dobry, co i z y. In-
teresy i idee ka  mu krzywdzi , zabija  i bezczelnie patrze
w spragnione sensacji oko kamery. To si  dobrze sprzedaje.

Niepos usze stwo Adama wydaje si  drobiazgiem wo-
bec zbrodni Kaina. Jeste my Kainowym plemieniem.

Niebo rz si cie p acze. Mijamy Hel. Nordycka bogini 
Helle w ada a krain  zmar ych mierci  naturaln , co by o
raczej postrzegane jako ma o chwalebne. Ta córka boga 
Loki i przera aj cej olbrzymki Augrbody personifikowa a
mier . Jej bra mi byli wilk Fengir i w  Jormungand. Helle 

przedstawiano jako kobiet , której twarz i cia o zachowa y
ludzkie kszta ty, a nogi by y szkieletami. To ona w a nie rz -
dzi bezlito nie w piekle duszami zmar ych.

Co nasz Hel ma wspólnego z Helle? Pó wysep wakacyj-
nego raju, który jeszcze nie okaza  si  piek em. A kysz, co za 
przera aj co pokraczna my l.

Mo e to pami tka, ostaniec z czasów, kiedy wikingowie 
eglowali po Morzu Wenedyjskim, czyli Ba tyckim, upi c

i zamieszkuj c Pomorze. S  te  liczni badacze, którzy twier-
dz , e a gdzie by tam. I daj  inn , prawie kaszubsk , zgrab-
n  i mi  opowie .

Na redzie portu w Gdyni, powiedziane z grub  przesad ,
mrucza em pod nosem, bo poezj  zgodnie z antyczn  zasad
trzeba piewa , mój piew niestety bli szy jest porykiwaniu 
Trytona ni  s odyczy syren, piewa em do s ów Jamesa Joy-
ce’a Dooley skromny:

Andrzej Grzyb, Ryby spod gwiazdy polarnej, Wydawnictwo „Bernar-
dinum Sp. z o.o. Pelplin 2011, form. 20,5 x 22,5 cm, s. 72, il., opr. twarda.

Kim jest ów dziwny cz owiek, który gdy ludy dzielnie pr
ku wojnie, Wsiada w doro k  pierwsz  z brzegu i na swój 
obiad mknie spokojnie, A gdy zajada kantalupe, w cichym 
mu miechu grdyka lata, Podczas lektury biuletynów wrza-
skliwych w adców tego wiata?

To pan Dooley,
Pan Dooley
Najspokojniejszy facet, jakiego zna  nasz kraj.
„Wlez  w to a  po uszy,
Nie zostanie im cent przy duszy”
Powiada pan Dooley-ooley-ooley-haj.
Przed nami ca a noc na spienionym morzu.
Jak opisa  tegoroczn  podró  na pó noc, owienie dorszy 

w fiordach Morza Pó nocnego. Jak j  opowiedzie  przyja-
cio om-uczestnikom wyprawy i tym przyjacio om, któ-
rzy wybrali w tym roku Azj , Afryk , Australi  czy któr
z Ameryk. Jak? Mo e zwyczajnie, najpro ciej, jak umiem, 
daj Bo e tak, jak pisz c o szczególnym darze Turgieniewa, 
uj  to we Wspomnieniach rewolucjonisty Kropotkin: „Zdu-
miewaj cy by  zw aszcza dar konwersacji Turgieniewa. Mó-
wi  – tak jak pisa  – obrazami. Chc c rozwin  my l, nie 
u ywa  argumentów, cho  by  mistrzem w prowadzeniu 
dyskusji filozoficznych, ale ilustrowa  j  jak  scen  oddan
w formie tak artystycznej, e zdawa a si  by  wyj ta z jego 
powie ci”. Ojojojojoj. Marzenie ci tej g owy. A mo e...
tak, trzeba spróbowa .



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

• Dekanat pelpli ski c.d.    ks. W adys awa Szulista

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

• Las  Bielski w wietle niektórych dokumentów 
 z prze omu XIII i XIV wieku c.d. Grzegorza Woli skiego

• Kr pki, kociewska wie  o 400-letniej historii Krzysztofa Kowalkowskiego

• Pan i w adca powiatu tczewskiego Jan Andrysiak Marcina K odzi skiego

• Dzieje nazwy miasta Nowe nad Wis Olimpii Go dys

Fot. Ma gorzata Pauch

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE


