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DANUTA MURAWSKA

Obrazki z Kociewia

wiosenn  por  lasy szumi  zieleni
zapach ambrozj  upaja
paprocie nie mia o wychylaj  listki
promie  s o ca z oci na polanach
poziomki ze snu budzi
stawy otwieraj  oczy zielono-niebieskie
echo kumkanie niesie
brzozy zielone warkocze splataj
wiatr z nimi ta czy
latem t tni pomrukiem owadów
grzybami pachnie
kusi s odycz  poziomek
w ród zagajników posta  znika
nie zak óca ciszy
s ucha o czym las piewa
a jesieni  w barwy przebogate
z ota czerwieni  si  mieni
bory tucholskie otwieraj
tajemnicze krainy
jezior yj cych tu zwierz t
danieli p ochych czapli nieuchwytnych
ile jeszcze nieznanych miejsc
wiosek zapomnianych
chaty drewniane domy murowane
ko cio y stuletnie kapliczki
o ile by abym ubo sza
nie widz c
nie s ysz c
jak wszystko t tni
yciem
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Od redakcji

 Warto marzy . Ostatecznie i konsekwentnie d y  do zrealizowania marze .
Pracowa  wytrwale, eby osi gn  cel. 

 Po ród wielu spraw dla Kociewia wa nych s  trzy infrastrukturalne, wybijaj ce
si  na pocz tek niekrótkiej listy. Most przez Wis  w Opaleniu, który po czy powiat 
kwidzy ski (Warmi  i Mazury te ) z Kociewiem. Ta inwestycja trwa i jesieni  most 
b dzie gotowy. Zabytkowy most w Tczewie, pilnie wymagaj cy remontu, który przerasta 
mo liwo ci finansowe powiatu tczewskiego i obwodnica Starogardu, udra niaj ca dro-
g  22 i daj ca oddech miastu. 

 Trwaj  przygotowania do budowy elektrowni nuklearnych w Polsce. Dwie lo-
kalizacje upatruje si  na Pomorzu. Wobec dylematu: budowa  „atomówki”, czy nie 
budowa , spo ecze stwa lokalne powinny zaufa  autorytetom. Po pierwsze, elektrownie 
atomowe s  potrzebne, je li chcemy by  zabezpieczeni w energi  elektryczn . Po drugie, 
b d  to elektrownie trzeciej, a mo e czwartej generacji. Bezpieczne, ale przecie  zawsze 
jest ów jeden cho by procent ryzyka i pami  katastrofy czarnobylskiej, czy ostatnio Fu-
kushimy.

 Na Kociewiu projektuje si  budow  nowoczesnej elektrowni klasycznej, w glowej
w Rajkowach ko o Pelplina. Uzgodnienia trwaj . Ekolodzy nie milcz , bo CO2, kwa-
ne deszcze, rodowisko naturalne.

 Nim wybudujemy atomówki, potrzebne s  i to pilnie cho by trzy nowoczesne elek-
trownie w glowe, bo w gla mamy pod dostatkiem, a stare elektrownie, mimo remontów, 
s  mocno zu yte. Tej inwestycji nale y pozytywnie kibicowa , a nawet lobbowa  na jej 
rzecz nie tylko z powodu kilkuset miejsc pracy.

 Wszystko, co cz owiek zrobi  kiedy , si  zepsuje albo zu yje, a my przecie  bez pr -
du elektrycznego w sieci ycia ju  sobie wyobrazi  nie potrafimy.

 Co zatem robi . Budowa  elektrownie atomowe, w glowe, wodne i wiatrowe, ma e
i du e, byle bez zw oki, bo spora cz , niestety, polskiej energetyki jest w stanie agonal-
nym. Wiem, mo emy pr d elektryczny kupi  za granic , ale na takie my lenie trzeba 
mie  pieni dze i wiadomo  zgody na gro ne i niewygodne uzale nienie.

Andrzej Grzyb
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Wydarzy o si  na Kociewiu...
 Tczew, 23 lutego

„Kilka ostrych s ów o Polsce” –  pod takim has em od-
by a si  promocja nowej powie ci Tomasza Hildebrandta 
pt. „Druga Polska”, której organizatorem by  tczewski Od-
dzia  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wydarzenie mia-
o miejsce w Fabryce Sztuk. Autor jest laureatem g ównej

nagrody w dziedzinie prozy Costerina 2011 za debiutanck
powie  pt. „Wyjecha , nie wróci ”.

 Starogard Gd., 26 marca
 W wype nionej po brzegi sali Starogardzkiego Domu 

Kultury odby y si  VII Mi dzyszkolne Warsztaty Muzyki 
Kameralnej klas skrzypiec z Ko cierzyny, Kartuz, Starogar-
du Gda skiego, Pucka, Tczewa, Pelplina.

 Od rana wiczy o 67 skrzypków, w tym siedem pelpli-
nianek. Po po udniu odby  si  koncert pt. „Muzyczna kraina 
szcz cia”. M odzi skrzypkowie nie tylko zaprezentowali 14 
utworów, ale te  popisali si  gr  aktorsk  i ta cem.

 Tczew, 2 kwietnia
W Fabryce Sztuk mia a miejsce wyj tkowa wystawa fo-

tograficzna, upami tniaj ca posta  papie a Polaka w 7. rocz-
nic mierci i 1. rocznic  Jego beatyfikacji – „Jan Pawe  II. 
Piaseczno-Pelplin-Watykan”. Na wystawie mo na by o te
obejrze  film dokumentalny autorstwa Józefa M. Zió kow-
skiego, opowiadaj cy o wizycie Ojca wi tego w Pelplinie 
w 1999 roku, zawieraj cy wspomnienia osób zwi zanych
z organizacj  tego niecodziennego wydarzenia, o jego oko-
liczno ciach oraz nieznanych szerzej szczegó ach.

Patronat honorowy nad wystaw  obj p. Biskup Pel-
pli ski Jan Bernard Szlaga.

Ekspozycja czynna by a do 4 maja br.

 Tczew, 13 kwietnia
W tczewskiej Fabryce Sztuk otwarto wystaw  „Z Forste-

rami i Cookiem na kraniec wiata”, któr  mo emy ogl da
do ko ca 2014 roku. Wystawa przybli a histori  wybitnego 
rodu Forsterów, który przyby  do Rzeczypospolitej w XVII w. 
i osiedli  si  w Tczewie na prze omie XVII i XVIII w. Urodzo-
ny i wychowany w Tczewie Jan Reinhold Forster i jego syn 
Jerzy Adam swoimi odkryciami znacz co wp yn li na rozwój 
wiata nauki. Ekspozycj  wzbogacaj  oryginalne eksponaty 

i nowoczesne techniki multimedialne. Interaktywna pod oga
i globus oraz stanowiska komputerowe z gr  edukacyjn  dla 
dzieci i m odzie y stanowi  dodatkow  atrakcj .

 Tczew, 19 kwietnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprosi a na 

spotkanie po wi cone wybitnemu polskiemu malarzowi 
marynistycznemu, Marianowi Mokwie (1889-1987). ycie
i twórczo  artysty przybli y  dr nauk humanistycznych Ro-
muald Tadeusz B awat, historyk sztuki, autor wst pów do 
ksi ek historycznych i wielu artyku ów z dziedziny historii 
sztuki i ochrony zabytków. 

Podczas spotkania zosta a zaprezentowana ksi ka „Sto-
lem z morza i Kaszub. ycie i twórczo  Mariana Mokwy 
(1889-1987)”, b d ca popularyzatorsk  wersj  rozprawy 
doktorskiej Romualda T. B awata.

 Tczew, 20 kwietnia
W Centrum Kultury i Sztuki odby  si  Regionalny Prze-

gl d Amatorskich Zespo ów Teatralnych dla dzieci cych
i m odzie owych grup teatralnych dzia aj cych przy szko ach,
placówkach kultury i innych instytucjach na terenie powiatu 
tczewskiego. Nagrody ufundowali Starosta Tczewski Józef 
Puczy ski i Prezydent Miasta Tczewa Miros aw Pob ocki.

 Rulewo (gm. Warlubie), 4 maja
Swojska i smaczna majówka ze „Swojakami” w Hanzie 

w Rulewie. Wszyscy, którzy skorzystali z zaproszenia na ma-
jówk  w Hotelu Hanza w Rulewie mogli spróbowa  swojskich 
i smacznych da  przygotowanych przez Panie ze Stowarzy-
szenia Rozwoju Wsi Ma y Komorsk „Swojacy”. Zwiedzaj cy
próbowali klusek, krokietów, chleba ze smalcem i ogórkiem 
oraz kompotów z czerwonej porzeczki i rabarbaru. 

Stoisko „Swojaków” znajdowa o si  w u yczonym przez 
Gmin  Nowe namiocie promocyjnym, a tury ci zach ceni
dobrym smakiem mogli pozna  uroki gminy z przygotowa-
nych na t  okazj  ulotek. 

 Skarszewy, 4-6 maja
Takiego wydarzenia jeszcze w Skarszewach nie by o –  4 

maja t umnie przybyli rycerze z pó nocnej Polski, aby zapre-
zentowa  w ca ej okaza o ci rycerski fechtunek oraz stoczy
pod wielowiekowymi, kamiennymi murami obronnymi Bi-
tw  o Skarszewy.

Przy ko ciele w. Maksymiliana Kolbe roz o yli si  kra-
marze ze swymi ró nego rodzaju wyrobami, ciesz cymi si
du ym zainteresowaniem.

Ca e wydarzenie nosi o tytu  Jarmark Joannitów i temat 
starego zakonu przewija  si  w ró nych formach. W muzeum 
– Skarszewskim Centrum Ekspozycji Historycznych mo na
by o obejrze  ciekawe eksponaty ukazuj ce, jak wiele dzia o
si  w tym ma ym miasteczku i nieopodal niego przez wieki.

wiecie, 17-27 maja
Ju  po raz 38. miasto wi towa o DNI WIECIA. Z tej 

okazji mia y miejsce m.in. konkursy, turnieje sportowe, wy-
st py artystyczne, koncert grupy JAZZPOSPOLITA, projekcja 
filmowa z dyskusj , spotkanie autorskie z Zygmuntem Mi o-
szewskim (prozaikiem, autorem scenariuszy, publicyst ) i wie-
le innych atrakcji, a  po wybory najpi kniejszej wiecianki.

 Starogard Gd., 19 maja
Muzeum Ziemi Kociewskiej i Grodzisko Owidz zor-

ganizowa o II Starogardzk  Noc Muzeów. Program Nocy 
Muzeów by  bardzo ciekawy – zwiedzanie Muzeum Ziemi 
Kociewskiej, gdzie eksponowano m.in. wystaw  „Wokó
kalendarza ydowskiego” – obrz dowo ydowska. Oprócz 
tego przedstawiono histori  miasta i okolic. Zwiedzaj cy
poznali tajemnice grodu w Owidzu i urn z Grabowa Bobow-
skiego. Z kolei ekspozycja etnograficzna prezentowa a sztu-
k  ludow  regionu i kociewskie obyczaje, a w Grodzisku 
Owidz mo na by o og da  wystaw  „Historia uzbrojenia”, 
pozna ycie obozowe w XIII wieku, uczestniczy  w warsz-
tatach ceramicznych oraz wzi  udzia  w nocnym zwiedza-
nie grodziska z pochodniami. 
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KS. W ADYS AW SZULIST

Dekanat pelpli ski
cz  czwarta (ostatnia)

Parafia Rajkowy

Wpublikacji Kultura wschodniopomorska na Po-
morzu Gda skim L. uka odnotowa  w Rajko-
wach u amki naczy  z wczesnej epoki elaza

oraz 3 szpile br zowe datowane na wczesn  epok elaza
i Hallstatt C-D202. Miejscowo  jest znana równie  z grodzi-
ska wy ynnego203.

Rajkowy nada  Sambor klasztorowi pelpli skiemu,
a w 1283 r. ksi  M ciwoj potwierdzi  t  wie  cystersom 
oliwskim204. Parafi  nale y odnie  ju  do XIII w.205, a lo-
kacja wsi zosta a dokonana przez Krzy aków206. M yn by
czynny w 1349 r.207 Rajkows (Peckow) w 1437 r. liczy y
109,5 anów, 7,5 czynszowych, w tym 100 osiad ych. Doku-
ment wspomina o karczmie i pustym m ynie208.

Lustracja z 1565 r. wylicza w tej wsi 122 w ók, 2 so ty-
sów, na czynszowych w ókach 108 gospodarzy o 26 gburów, 
12 ogrodników, którzy posiadali tylko ogrody i karczmarza209.

ród a dziejowe odnotowa y w Rajkowach (Rwckaw) 118 
osiad ych w ók, 2 karczmy, 7 ogrodników, 6 rzemie lników, 
3 innych mieszka ców i 3 osoby zajmuj ce si  sprzeda  lub 
wyrobem wina210. Do parafii nale a a sama wie 211.

Kolejna lustracja z 1624 wyliczy a w tej wsi równie  122 
w ók, a z tych osiad ych szarwarkowych by o 55 i 53 puste. 
Na osiad ych w ókach gospodarzy o 11 gburów. Czytamy 
dalej o 13 ogrodnikach gburskich, karczmie i m ynie na rze-
ce Wierzycy212. Gburzy w 1765 r. gospodarzyli na 108 w ó-
kach. Oprócz karczmy we wsi by  czynny m yn i tartak213.

W 1596 r. luteranie zwrócili katolikom ko ció  w Rajko-
wach. W tym wieku patronem wi tyni by w. Bart omiej214.
Wie  przez 40 lat by a w posiadaniu innowierców215.

Do parafii w l687 r. nale a y 4 domy, z których pobie-
ra  czynsz. Liczba wiernych wynosi a ok. 300. Nauczyciela 
utrzymywa a wie 216.

Dwa kawa ki ziemi i k  w 1710 r. posiada  organista 
z Rajków ty tu em wynagrodzenia z parafii, bowiem ta zie-
mia stanowi a w asno  parafii. W szkole mieszka  organista, 
który uczy  dzieci217. Do parafii w 1745 r. nale a a tylko sama 
wie  i liczy a ona ok. 300 osób przyst puj cych do spowiedzi 
wielkanocnej. Luteran by o tylko 3218. W 1766 r. wie niacy
zamieszkiwali 5 domów nale cych do parafii i zobowi zani
byli pracowa  dla proboszcza w czasie niw. Szpitalik pa-
rafialny zamieszkiwa  1 ubogi. Uczniowie pobierali nauk
jedynie w zimie219.

Pruska statystyka z 1820 r. wymienia w Rajkowach 80 dy-
mów, 530 kat. bez luteran, 1 karczmarza i 4 rzemie lników220.
Z kolei katolicka statystyka przedstawia si  nast puj co:
1848 – 1117 dusz, 1867 – 1156 kat., a do szko y ucz szcza-
o 138 dzieci kat., 1904 – 1222 dusz, dzieci szkolnych kat. 

248 na 260.
Rajkowy w 1928 r. zamieszkiwa o 1375 kat. Polaków, 

6 kat. Niemców i 4 niekatolików. Do szko y w tej miejsco-
wo ci ucz szcza o 200 dzieci kat.221.

Do bardziej znanych proboszczów nale a  I. Binerow-
ski, który w cza sie Kulturkampfu nie móg  by  zatrudniony 

w duszpasterstwie i dlatego przyj  obowi zki nauczyciela 
domowego u Sierakowskich w Waplewie222.

Wincenty Lendzion (1864-1917) dzia a  w polskich to-
warzystwach spo eczno-kulturalnych, by  cz onkiem TNT 
w Toruniu, nale a  do „Stra y” i wreszcie by  czynny w pol-
skim ruchu wyborczym223.

Miejscowy proboszcz, ks. Henryk Wieczorek, zgin
w 1939 r. zamordowany na terenie diecezji224.

Po 1945 r. liczba dusz w parafii kszta towa a si  nast pu-
j co: 1957 – 1253, 1958 – 900,1969 – 950, 1975 – 950, 1995 
– 1311, 2007 – 1200.

Do parafii nale  obecnie nast puj ce miejscowo ci:
Rajkowy, Józefowo, Kulowo, Maniowo. Ko ció  jest gotyc-
ki, ceglano-drewniany z XIV-XVw., jednonawowy, posiada 
od zachodu wysuni t  krucht  i czterokondygnacyjn  wie
z barokowym he mem225.

Do najwa niejszych zabytków nale  o tarz g ówny (ba-
rok I po . XVIII w.), o tarz boczny prawy (wczesny barok 
I po . XVIII w.). O tarz boczny lewy (rokoko II po . XVIII w.), 
2 o tarze boczne w nawie (rokoko II po . XVIII w.), am-
bona, chrzcielnica (rokoko II po . XVIII w.), rze ba Ma-
donny z Dzieci tkiem (gotyk I w. XV w.), granitowa 
chrzcielnica (gotyk prze om XIV i XV w.), lichtarz (barok 
I po . XVIII w.)226.

Parafia Wielki Garc

Miejscowo  jest znana z grodziska wczesno rednio-
wiecznego, po o onego mi dzy Wielkim Garcem 
i Rudnem227. W 1284 r. ksi  M ciwoj nada  Ma y

Garc klasztorowi pelpli skiemu, a w czasie wystawienia doku-
mentu w a cicielem miejscowo ci by  rycerz Jan, a w 1303 r. 
Gotszalk z Jani zrzek  si  Garca na rzecz klasztoru pelpli skie-
go228. Parafia w Garcu mia a ju  istnie  w XIII w.229.

Wielki Garc w II po owie XIV w. nale a  do prokurator-
stwa mi dzy skiego230.

Pod wzgl dem gospodarczym stan W. Garca przedsta-
wia  si  nast puj co: w latach 1288-99 liczy  34 any, w tym 
czynszowych 28, a w 1336 – 48,5 anów, w tym czynszo-
wych 41, ok. 1400 anów czynszowych 41. We wsi by a
czynna karczma231.

Do parafii W. Garc w 1534 r. nale a y wie , Rudno, Gr -
blin i Mi dzy 232. Wie  w 1565 r. nale a a do starostwa 
mi dzy skiego233. Wie  w 1570 r. liczy a 45,5 anów, karcz-
m , 10 ogrodników, 2 rzemie lników i 5 robotników dniów-
kowych234. M. Biskup w II po owie XVI w. zalicza do parafii 
Garc: Garc, Rudno, Gr blin, Dorffken i Mi dzy 235.

Wed ug lustracji z 1664 r. w Rudnie mie ci  si  zbór 
i szko a lutera ska. Przy ko ciele w Garcu znajdowa y si
2 domki, jeden dla szko y, a w drugim mieszka  kalkanista236.

W czasie reformacji ko ció  w Garcu do 1596 r. pozo-
stawa  w r kach luteran i wówczas odzyska  go dla parafian 
biskup H. Rozra ewski. Do rozwoju protestantyzmu przy-
czynili si  mi dzy scy starostowie, elis awscy i st d Garc 
nazywano gniazdem luteranizmu237.
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Wizytacja z 1687 r. wspomina o wielu luteranach w pa-
rafii ze wi tyni  w Rudnie238. Nauczyciel w 1710 r. by
równocze nie organist . Funkcj  proboszcza pe ni  kapelan 
bpa w oc awskiego, a zast powali go proboszcz lignowski 
oraz zakonnik klasztoru w Pelplinie239. Podobnie mia a si
rzecz w 1746 r., gdy proboszcz przebywa  we Francji (Ga-
lia). Wiernych spowiad j cych si  na Wielkanoc by o 450, 
a luteran w parafii 1600. Dla nich pastor u ywa  w Rudnie 
j zyka niemieckiego. Luteranie z Garca mieli swoje miejsce 
na cmentarzu w tej e miejscowo ci240. Znamienne, e pro-
boszczowi w Garcu uiszczali op aty tak e luteranie, minister 
lutera ski w Rudnie u ywa  j zyka polskiego i niemieckie-
go. Ogó em kato lików by o wi cej ni  luteran. Akatolicy 
mieli swoich nauczycieli w ka dej wsi241.

Lustracja z 1765 r. notuje ju  nazw  Garc Wielki, który 
liczy  26 w ók i nale a  do klucza mi dzy skiego242. Wie
w 1789 r. liczy a 29 dymów243.

Liczb  katolików w okresie pruskim podaje kilka staty-
styk: 1848 – wie  272, 1867 – 1243, do szko y ucz szcza o
77 kat. dzieci, 1904 – 1413, do szko y w W. Garcu ucz sz-
cza o 75 dzieci.

Proboszcz R. Oldenburg, b d c narodowo ci niemiec-
kiej, „ da  równego uprawnienia dla ywio u polskiego”244.
L. Wollenberg (1859-1935) popiera  strajk szkolny w 1907 
r., wspó pracowa  z Rad  Ludow  i „Stra ”, zbiera  podatek 
narodowy, gromadzi  bro  i amunicj  dla wojska polskiego 
i Stra y Ludowej, organizowa  wiece i przemawia  na nich245.

A. Kupczy ski (l875-1941) bra  czynny udzia  w yciu
spo ecznym, pracowa  w TCL. W 1906 r. zosta  patronem 
Zwi zku Towarzystw Ludowych, bra  udzia  w polskim ru-
chu wyborczym i w 1912 r. kandydowa  na pos a do sejmu 
pruskiego. Pod koniec 1918 r. musia  si  ukrywa  przed are-
sztowaniem. Kierowa  pocz tkowo Wydzia em Prasowym 
Podkomisariatu Na czelnej Rady Ludowej w Gda sku. W la-
tach 1918-1920 by  cz onkiem Organizacji Wojskowej Pomo-
rza, nale a  do Powiatowej Rady Ludowej na prawym brzegu 
Wis y. W 1920 r. zosta  wybrany pos em do sejmu ustawo-
dawczego i w 1926 r. wszed  do sejmu. W latach 1920-1939 
nale a  do czo owych dzia aczy Narodowej Demokracji na 
Pomorzu246.

T. Borowski (1877-1939) opiekowa  si  filomatami che -
mi skimi, bra ywy udzia  w polskich organizacjach kultural-
nych i spo ecznych, by  cz onkiem komitetu TCL. Aresztowany 
20.10.1939 r. zgin  tego samego dnia w Woli k. Pelplina247.

Powojenna statystyka parafii w zakresie liczby dusz 
przedstawia spisy duchowie stwa i ko cio ów: 1947 – 1857, 
1958 – 1895, 1975 – 2175, 1995 – 2000, 2007 – 1964. Do 
parafii nale  miejscowo ci Wielki Garc, Rudno, Gr blin
i Mi dzy .

Ko cio  jest konstrukcj  trójnawow  z wyodr bnionym
prezbiterium, zamkni tym prost cian , pod u n  zakrysti ,
ko ció  przykryty dachem dwuspadowym. Wn trze nawy 
i prezbiterium s  pokryte drewnianymi kolebkami, za  nawy 
boczne stropem. Do zabytków nale  o tarz g ówny (pó -
ny barok ok. po . XVIII w.), baldachim, ambona i feretron 
z XVIII w., 2 stalle renesansowe z po owy XVII w., mon-
strancja z XVIII w., barokowa, dzwon z gotyku i baroku248.

Ko ció  filialny parafii Wielki Garc w Rudnie

WRudnie natrafiono na u amki ceramiki z wcze-
snego i rodkowego okresu lutera skiego249.
Kasztelan z Rudna jest znany w 1229 r.250. Jest to

tylko przypuszczenie251. Liczba anów w Rudnie w 1359 r. wy-
nosi a 43, z tego czynszowych 38252, a karczma ok. 1400 r.253.
Rudno w 1437 r. posiada o 47 anów, 2 karczmy i m yn254.

Wie  w 1570 r. posiada a 60 w ók osiad ych,11 ogrodni-
ków, 2 rzemie lników i 3 osoby zwi zane z handlem i wy-
robem wina255. Rudno posiada o w óki na górze i na dole, 
u góry 40, na dole 16,5, 2 karczmy, 2 so tysów, 5 ogrodni-
ków gburskich i m yn256. Kolejna lustracja z 1624 r. wymie-
nia w ók wszystkich 60, z tych na górach 43, gburskich w ók
55, 2 karczmy i 13 gburów257. Rudno w 1765 r. posiada o 60 
w ók, na których gospodarzy o 4 gburów258.

Goldbeck w 1789 r. wymieni  w Rudnie 42 dymy z ko-
cio em luterskim259.

Z prze omu XIX i XX wieku warto wskaza  na nast -
puj ce statystyki ko cielne: 1848 – 357 kat., 1867 – Rudno 
– 359 kat., 1904 – 364, 1928 – 511 kat. So ectwo w Rudnie 
w 2001 r. liczy o 891 osób260.

Przypisy:
202  L. uka, Kultura..., s. 333.
203  W. ga, Kultura..., t. 36, s. 357.
204  K. Bruski, Ziemie..., s. 39, 79.
205  Tam e, s. 167.
206  Tam e, s. 91.
207  M. Grzegorz, Osady..., s. 92.
208  K. Bruski, Ziemie... tabl. I; Das Grosse..., s. 115.
209 Lustracja... 1565...,s. 140-141.
210 ród a dziejowe..., s. 107
211  M. Biskup, Mapy...,s. 70.
212 Lustracja...1624..., s. 138-139.
213 Lustracja... 1765..., s. 112-113.
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247  Tam e, s. 23; W. Gruba, Z dziejów parafii Niepokalanego Po-

cz cia NMP w Wielkim Garcu, Pelplin 2002, s. 153-155.
248 Najstarsze ko cio y Kociewi, s. 163; Diecezja Pelpli ska...,
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
cz  dziesi ta

Kampania napoleo ska

Pot ga wielkich pa stw wraz z up ywem czasu kru-
szy a si  i gin y one w odm tach historycznych 
wydarze . Tak te  by o z Polsk . Jej spu cizn  te-

rytorialn , materialn  oraz potencja  ludzki przej li silniejsi 
s siedzi. Tragiczny los ojczyzny pogr y  w okowach nie-
woli miliony Polaków. Pojawia y si  jednak impulsy nadziei 
na odzyskanie niepodleg o ci i wówczas elektryzowa y one 
ca  uwag  opinii publicznej. Przemo ny wp yw na bieg wy-
darze  z prze omu XVIII i XIX wieku wywar y zjawiska, 
jakie zasz y we Francji.

Pogrom armii pruskiej przez oddzia y francuskie w 1806 
roku pod Jen  i Auerstädt spowodowa  wewn trzny rozk ad
struktur wszystkich instancji aparatu administracyjnego 
ówczesnego pa stwa pruskiego. Po odniesionych zwyci -
stwach inicjatywa nadal pozostawa a przy wojskach cesarza 
Napoleona. Jego armia wkroczy a do Wielkopolski i na zie-
mi  pomorsk . Na zew wojenny ruszyli ochotnicy. To oni 
tworzyli zr by kadrowe pierwszych polskich pu ków, które 
pó niej uczestniczy y w walkach na Pomorzu. Ich twórc
by  genera  Jan Henryk D browski.

Do Bydgoszczy 8 listopada 1806 roku przyby  genera
Antoni Amilkar Kosi ski. Rozpocz a si  akcja werbunko-
wa. Rok 1807 zapowiada  pocz tek ofensywy, której g ów-
nym celem mia  by  Gda sk. W drówka z broni  w d oniach
trwa a kilka miesi cy, a ofiara krwi przelana na o tarzu ojczy-
zny znaczy a zwyci ski szlak o nierza polskiego. 
Ju  2 stycznia zaj to wiecie, a 25 stycznia Nowe. 
Nast pnego dnia oddzia y pu kownika Dominika 
Dziewanowskiego w liczbie 4 tysi cy piechurów 
i 500 kawalerzystów dotar y do Gniewu. Pochód 
trwa  nadal i przednie stra e osi gn y Subkowy, 
a pó niej Tczew. Na skutek kontrofensywy wojsk 
pruskich, polskie i francuskie dywizje cofn y
si  i przegrupowa y. Nie trwa o to jednak d ugo,
gdy  na wie  o zwyci stwie pod I aw  Prusk
pu ki zasilone nowo zmobilizowanymi rekrutami 
z Wielkopolski ruszy y w kierunku pó nocnym
i 11 lutego ponownie zaj y Gniew. Mury Tczewa 
stanowi y kolejn  barier , któr  nale a o pokona .
Tym razem miasto by o przygotowane do obrony, 
a jego garnizon liczy  700 o nierzy.

Operacja systematycznego podej cia pod 
Tczew rozpocz a si  21 lutego. Pierwsza gru-
pa uderzeniowa pod dowództwem genera a
Antoniego Kosi skiego skoncentrowa a si
w Narkowach i Gr blinie. Przemarsz 1, 2 i 4 pu -
ku piechoty oraz dwóch pu ków kawalerii wiód
przez Subkowy. Tak samo s u by pomocnicze 
i dowództwo pod a o za oddzia ami bojowymi 

i w Narkowach genera  J. H. D browski zarz dzi  odpraw
swego sztabu.

Do ataku na Tczew przygotowywa o si  kilkana cie ty-
si cy o nierzy. Szturm rozpocz  si  23 lutego 1807 roku. 
Tego samego dnia pó nym popo udniem oddzia y polskie 
zaj y miasto, jednak atakuj cy ponie li znaczne straty 
w kadrze dowódczej. Kilkunastu oficerów zosta o rannych, 
a w ród nich g ównodowodz cy polsk  dywizj  gen. Jan 
Henryk D browski i jego syn p k Jan Micha . Ten ostatni 
musia  zrezygnowa  z dalszej kariery wojskowej. Zmia -
d on  kartaczowym pociskiem lew  r k  amputowano mu 
powy ej okcia. Rannych oficerów i o nierzy przewiezio-
no do Gniewu. Tam te  przyby  gen. D browski, a droga 
wiod a przez Subkowy, gdzie zatrzyma  si  na krótki od-
poczynek.

Ludno  Pomorza entuzjastycznie powita a polskich 
o nierzy, widz c w nich wyzwolicieli. Udziela a wszelkiej 

pomocy i z wielk  ch ci , a nawet wr cz hojnie dostarcza a
ywno  i napoje, o czym wspomina w swym pami tniku

porucznik Dezydery Ch apowski. Tradycyjna polska go cin-
no  by a zauwa alna na ka dym kroku. Cz stowano popu-
larn  ju  wówczas kaw , nieznan , jak do tej pory, w central-
nej Polsce. Jednak e o nierze odpoczywaj cy w Szprudowie 
prosili o dodanie klusek do tak „cienkiej polewki”. To zda-
rzenie zanotowa  w swej pami ci oficer Antoni Bia kowski.

Miejscow  ludno  zobowi zano do utrzymania stacjo-
nuj cych wojsk. Mieszka cy mieli regularnie dostarcza

Rozpocz te w po owie marca obl enie Gda ska
zako czy si  27 maja honorow  kapitulacj  Prusaków.     

Rycina z epoki 
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odpowiedni asortyment produktów ywno ciowych. Tczew 
nale a  do najbogatszych miast Kociewia, dlatego te  miesz-
czanie byli w stanie przyj  6 tysi cy o nierzy, natomiast 
Starogard tylko 2 tysi ce. Zamo no  poszczególnych wsi 
decydowa a o wielko ci miejscowego garnizonu. Szprudo-
wo czy Wielbrandowo mog y wy ywi  po dwie kompanie 
piechoty (oko o 200 ludzi). W przypadku Zelgoszczy utrzy-
manie jakiegokolwiek oddzia u nie by o mo liwe.

Chleb nale a  do podstawowego asortymentu produktów 
ywno ciowych, poniewa  jego wypiekiem zajmowa o si

prawie ka de gospodarstwo domowe na wsi i w mie cie.
Dlatego zobowi zano przedstawicieli miejscowych w adz
samorz dowych do zabezpieczenia niezb dnej ilo ci tego 
produktu. Ponadto o nierskie menu uzupe niano mas em
i mlekiem. Coraz cz ciej pojawia y si  ziemniaki. Oprócz 
mi sa drobiowego spo ywano tak e wo owe, co wymaga o
wykorzystania do jego konserwacji du ej ilo ci soli, która 
by a produktem bardzo kosztownym.

W ród napojów przede wszystkim nie brakowa o alko-
holu, a zw aszcza wódki, o czym wspomina p k Dominik 
Dziewanowski. W pocz tkach XIX wieku na Kociewiu co-
raz bardziej popularna stawa a si  kawa.

O sytuacji i postawie gen. J. H. D browskiego i ca ego
wojska polskiego w tej kampanii najlepiej informuje list pisa-
ny przez niego 16 lutego 1807 roku do Józefa Wybickiego: 

„Od r. 1794 a  do dnia dzisiejszego, adnemu rz dowi
mój sztab g ówny nie by  ci arem, gdy  tak siebie, jak ich 
utrzymuj  zawsze na koszt nieprzyjaciela i znalaz em za-
wsze dla nich miejsce, gdzie si  dystyngowali [wyró niali],
jako te  miejsce, aby ich umie ci  przyzwoicie. Ja sam, jak 
wiesz, ostatnie miesi ce w rewolucji [ko ciuszkowskiej] nie 
by em p atnym, we W oszech dwa lata s u y em bez ga y, tu 
pi  miesi cy nie jestem p atny. Podró  tak wielk  odbyw-
szy, na nowo ekwipowa  si  musia em, organizowa em woj-
sko polskie w Wielkopolsce podczas rewolucji, legie polskie 
we W oszech, tutaj teraz znowu 30 000,  a rz d nie chce mie
adnych wzgl dów na te kilka osób, które mnie do tego do-

pomog y, ale i owszem wyp dza ich” (...).
o nierze gen. D browskiego nie otrzymywali sta ej pen-

sji, a wi c musieli korzysta  tylko z obowi zkowych dostaw 
na o onych na miejscow  ludno . Dowództwo polskiej dy-
wizji surowo kara o o nierzy za wszelkie rabunki i gwa ty
pope nione na ludno ci cywilnej. Wszystkim zagwarantowa-
no nietykalno  osobist , maj tkow  i poszanowanie religii. 
W zamian zobowi zano mieszka ców do p acenia podatków 
i kontrybucji, danin i innych wiadcze  na rzecz armii na-
poleo skiej. W przypadku niesubordynacji i wspierania armii 
pruskiej, gro ono surowymi konsekwencjami w formie kar.

Trzy miesi ce po zdobyciu Tczewa, 24 maja, skapitulo-
wa  Gda sk. Wojna na tym odcinku by a zako czona. W Tyl-
y, 25 czerwca 1807 roku, zawarto pokój. Z cz ci drugiego 

i trzeciego zaboru pruskiego utworzono zal ek pa stwa
polskiego pod nazw  Ksi stwa Warszawskiego. Gda sk sta
si  wolnym miastem pod protektoratem Francji. Pomorze 
Gda skie pozosta o przy Prusach. Zatem z udne okaza y si
nadzieje na odzyskanie niepodleg o ci.

Ogromne ci ary i zniszczenia wojen napoleo skich
zaci y y w powa nym stopniu na rozwoju gospodarczym 
Pomorza w pierwszej po owie XIX wieku. Bezw ad zna-
mionuje w tym czasie ca o  gospodarki ziem pomorskich. 
Z o y y si  na to d ugotrwa e wojny, a kilkumiesi czny epi-
zod kampanii napoleo skiej stanowi ich fragment. W jego 
obr bie ponownie pojawi y si  Subkowy.

Rok 1846

Wwieku XIX ziemie polskie pod zaborami wstrz -
sane by y wyst pieniami zbrojnymi. Do historii 
przesz y ju  powstania listopadowe i stycz-

niowe oraz Wiosna Ludów. W podr cznikach szkolnych 
uwzgl dnia si  jeszcze wzmianki o rewolucji krakowskiej 
z 1846 roku i zwi zany z tym pod wzgl dem chronologicz-
nym atak pod wodz  Floriana Ceynowy na pruski garnizon 
w Starogardzie.

W latach czterdziestych XIX wieku na terenie zaboru 
pruskiego powsta o kilka tajnych polskich organizacji nie-
podleg o ciowych. W ród nich najwi ksz  popularno ci
cieszy o si  Towarzystwo Plebejuszy, za o one w latach 
1842-1843 przez znanego ksi garza i wydawc , Walentego 
Stefa skiego. Cz onkowie organizacji d yli do powsta-
nia zbrojnego, po czonego z radykalnymi przemianami 
spo ecznymi. Dzia ali przede wszystkim w rodowisku
plebejskim i ch opskim na terenie Wielkopolski, l ska
i Pomorza. Zatem ostrze swej broni kierowali przeciwko 
pa stwu pruskiemu. Prowadz c akcj  agitacyjn  i u wiada-
miaj c , t umaczono, e udzia  w walce o wyzwolenie Polski 
zmierza tak e do poprawy sytuacji materialnej wszystkich 
uczestników przysz ego powstania zbrojnego. Po areszto-
waniu Stefa skiego  w 1845 roku Towarzystwo Plebejuszy 
po czy o si  z Towarzystwem Demokratycznym Polskim. 
Obydwa ugrupowania g osi y podobne has a programowe, 
ale TDP przygotowywa o si  do jednego ogólnokrajowego 
zrywu niepodleg o ciowego, obejmuj cego trzy zabory. Za-
tem bra o aktywny udzia  w wypadkach, jakie mia y miejsce 
w Polsce w latach 1846-1848.

W 1844 roku na teren Prus Zachodnich przyby  z Króle-
stwa Polskiego Seweryn El anowski w celu przygotowania 
powstania zbrojnego. Pomorze podzielono na dziesi  obwo-
dów. Miasta Tczew i Gniew nale a y do obwodu starogardz-
kiego. Funkcj  jego komisarza pe ni  na polecenie El anow-
skiego od 5 grudnia 1845 roku student, Juliusz Trojanowski. 
Do jego obowi zków nale a o przygotowanie powstania, 
a w przypadku jego wybuchu rozbrojenie za ogi szwadronu 
huzarów w Starogardzie oraz zaj cie Tczewa i Gniewu.

Szczegó owy opis batalii starogardzkiej zawar  w swej 
ksi ce „Pomorze Gda skie 1807-1850” Andrzej Bukowski. 
Skorzysta  on z archiwalnego dokumentu, który przet uma-
czono z j zyka niemieckiego. Du y zasób informacji poda-
no wprost z aptekarsk  dok adno ci . Jest to obraz minio-
nych czasów, gdzie pojawiaj  si  tak e mieszka cy Subków, 
a w ród nich proboszcz parafii ks. Andrzej Pomieczy ski
i jego wikariusz Franciszek Kandyba. Atak na starogardz-
ki garnizon przewidziano w nocy z 21 na 22 lutego 1846 
roku. Ustalono równie  kilka punktów, gdzie mi dzy innymi 
zamierzano obezw adni  za og  miasta, skonfiskowa  kasy 
publiczne, ustanowi  komisarza powiatowego, z kolei bar-
dzo niech tnemu sprawom polskim biskupowi Anastazemu 
Sedlagowi w Pelplinie „doda  adiutanta”. Do tej funkcji wy-
znaczono proboszcza parafii subkowskiej.

Wieczorem, 21 lutego 1846 roku, do plebanii ks. Józefa 
obodzkiego w Klonówce przybyli zaprzysi eni zwolenni-

cy zbrojnego wyst pienia, a w ród nich dwaj kap ani z pa-
rafii subkowskiej. Ksi dz Andrzej Pomieczy ski nie przyj
ofiarowanej funkcji „adiutanta” biskupa i nie wzi  udzia u
w rewolucji.

Do ataku powsta ców na garnizon starogardzki nie do-
sz o wskutek ogólnej niech ci, jak te  ma ej liczby ludzi. 
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Uwzgl dniono równie  s abe uzbrojenie, a przede wszyst-
kim brak broni palnej. Zatem sama akcja by a skazana 
na niepowodzenie. Dowództwo podj o s uszn  decyzj ,
zw aszcza e Niemcy spodziewali si  ataku. Przeciw do-
brze wyekwipowanym o nierzom regularnej armii zgro-
madzonym wewn trz miejskich murów stan a garstka 
dzielnych patriotów, którzy zamierzali uwolni  ojczyzn
z kajdan niewoli.

Starogardzkie wydarzenia komentowa y niemieckie 
gazety. Wed ug Allgemeine Polnische Zeitung do miasta 
mia  przyby  z powiatu ko cierskiego i kartuskiego oddzia
powsta ców, sk adaj cy si  z kilkuset osób. W zwi zku
z zaistnia  sytuacj  w adze pruskie zorganizowa y akcj
prewencyjn  i wzmocni y miejscowe o rodki miejskie sil-
nymi oddzia ami piechoty, poniewa  obawiano si  rozru-
chów powsta czych w okolicach Ko cierzyny i Pelplina. 
Dlatego te  wydelegowano do tych miejscowo ci po jednej 
kompanii z 5 pu ku piechoty. Bardzo wa n  rol  odgrywa
Pelplin, gdy  tam mie ci a si  rezydencja biskupa che mi -
skiego, a nastazego Sedlaga. By  on nieprzychylny polskim 
sprawom narodowym i wyra nie przestraszony rozruchami. 
W zwi zku z tym posta  biskupa wzbudza a w ród w adz
powsta czych du e kontrowersje i aby zneutralizowa  jego 
decyzje, mia  mu zosta  przydany „adiutant”. Na to stano-
wisko przewidziano proboszcza subkowskiego ks. Andrzeja 
Pomieczy skiego, który wyra nie odmówi .

Przywódców powstania w adze pruskie aresztowa y. A
183 osoby stan y przed s dem, w tym 8 ziemian, 7 kap a-
nów, 7 inteligentów, 20 gospodarzy, 16 rzemie lników i 80 
robotników rolnych. W ród os dzonych byli kap ani parafii 
subkowskiej – proboszcz Andrzej Pomieczy ski i wikariusz 
Franciszek Kandyba.

Wiosna Ludów

Wydarzenia roku 1848 by y pe ne nadziei, ale Pol-
sce Wiosna Ludów przynios a zaledwie kilka 
w t ych listków, które wkrótce usch y na ga z-

kach. W ka dym europejskim kraju, z wyj tkiem Rosji, wy-
st pi y wewn trzne konflikty zbrojne na tle konstytucyjnym, 
spo ecznym i narodowym. Podnosz ca si  fala gniewu ludu 
znosi a w adz  prawomocnych monarchów.

W marcu 1848 roku dosz o do masowego buntu 
w Niemczech. Z wi zie  uwolniono aresztantów, skazanych 
wcze niej na kar  pozbawienia wolno ci. Nazwiska wielu 
z nich s  znane z opisu wydarze  starogardzkich. Jedn  ze 
zdobyczy rewolucji marcowej by o wprowadzenie formal-
nych uprawnie  konstytucyjnych, które zagwarantowa y
powszechny udzia  w wyborach parlamentarnych. Wybrani 
przedstawiciele miejscowej ludno ci zostali zobowi zani do 
obrony jej interesów. Wybory do sejmu odby y si  trzykrot-
nie: w maju 1848 roku oraz w lutym i sierpniu 1849 roku. 
W pierwszych ludno  polska wybra a pi ciu pos ów, w ród
nich proboszcza parafii subkowskiej ks. Andrzeja Pomie-
czy skiego.

W parlamencie we Frankfurcie analizowano spraw  pol-
sk . Wyra nie ujawni  si  konflikt interesów po obu stro-
nach. Przewa aj ca wi kszo  delegatów niemieckich przy-
j a pogl dy skrajnie szowinistyczne. Parlament niemiecki 
2 maja 1848 roku przeg osowa  wi kszo ci  g osów wniosek 
w sprawie ca kowitego wcielenia Ksi stwa Pozna skiego do 
Niemiec. Nast pi o to ju  po krwawym st umieniu rewolu-
cyjnych wyst pie  w Wielkopolsce. Niemieccy libera owie

nie okazali si  bardziej tolerancyjni w stosunku do yj ce-
go w ród nich elementu polskiego ni  Hohenzollernowie na 
przestrzeni ca ych dziejów swej dynastii. Na Pomorzu pol-
skie ruchy narodowe ogranicza y si  do praw j zyka i religii 
oraz do d e  do zniesienia resztek obowi zków pa szczy-
zny, uwie czonych w rezultacie powodzeniem.

Polscy pos owie rozwin li akcj  petycyjn , która by a
w tym czasie rodkiem, powszechnie uprawianym na ja o-
wej p aszczy nie „legalno ci”, przedk adania rz dowi i w a-
dzom ycze  obywateli. W akcji petycyjnej i wyborczej oraz 
w wielu innych dziedzinach ycia du  rol  odegra a Liga 
Polska. Powsta a ona w Berlinie 25 czerwca 1848 roku dzi -
ki inicjatywie pos ów do sejmu niemieckiego z Wielkopolski 
i Pomorza. Szczególn  aktywno  w tym zakresie wykazali: 
August Cieszkowski, proboszcz subkowski ks. Andrzej Po-
mieczy ski, ks. Klingenberg z Lubawy, ks. Richter z Pelpli-
na oraz syndyk biskupi Miko aj Pokrzywnicki.

G ównym zadaniem Ligi by o „roz adowanie gro nych
konfliktów socjalnych” poprzez g oszenie hase  narodowo-
ciowych. Organizacja dzia a a „wszelkimi mo ebnymi, byle 

legalnymi i jawnymi rodkami, ku d wiganiu narodowo ci
i w ogóle sprawy polskiej”. Promuj c idee polsko ci, Liga 
zak ada a czytelnie dla ludu, rozpowszechnia a czasopisma: 
„Szko  Narodow ”, „Wielkopolanina” i „Gazet  Polsk ”.
Czytano równie  inne polskie biuletyny i gazety. Trudna 
sytuacja materialna ludno ci w niewielkim tylko stopniu 
pozwoli a udzieli  wsparcia finansowego polskiej emigracji 
mieszkaj cej we Francji. W obr bie wyszczególnionego ob-
szaru piel gnowano chorych i otaczano opiek  sieroty.

Ka da wioska zosta a zobowi zana do wyboru urz dni-
ka ligowego i jego zast pcy, którzy przyjmowali w szeregi 
organizacji nowych cz onków, jak równie  pobierali ofia-
rowane przez nich sk adki. Ponadto musieli uczestniczy
w posiedzeniach lig obwodowych i powiatowych.

Kler i ziemia stwo wywiera o niewielki wp yw na Lig .
Biskup che mi ski, Anastazy Sedlag, otwarcie zaj  wrogie 
stanowisko w stosunku do niej. Z kolei organizacj  popar-
li dzia acze liberalno-demokratyczni, a przede wszystkim 
przedstawiciele ludu.

Najmniejsz  komórk  w strukturze organizacyjnej by a
tak zwana Liga obwodowa, która obejmowa a swym zasi -
giem jedn  miejscowo  lub parafi . Skupisko kilku, a na-
wet kilkunastu Lig obwodowych tworzy o struktur  powia-
tow . Wchodzi y one w sk ad jednostek prowincjonalnych 
dla Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego i Prus Zachodnich. 
Nad ca o ci  czuwa  zarz d z siedzib  w Poznaniu pod kie-
rownictwem Augusta Cieszkowskiego.

Sie  organizacyjna Ligi obj a ca e Pomorze. Na zie-
mi che mi skiej i micha owskiej powsta o ok. 50 oddzia ów
obwodowych, na ziemi malborskiej – 7, na Kociewiu – 30, 
w Borach Tucholskich i na Kaszubach – 40. Wymienio-
no czn  liczb  kszta tuj c  si  w obr bie 120 ognisk, ale 
w rzeczywisto ci mog a ona osi gn  warto  200. Ka dy z od-
dzia ów liczy  kilkudziesi ciu lub nawet kilkuset cz onków.

Naciski germanizacyjne niemieckich instytucji i dzia-
alno  antypruska polskich organizacji stworzy y warunki, 

gdzie ciera y si  wzajemnie dwa ludzkie ywio y o odmien-
nych orientacjach politycznych. Na Pomorzu, w odró nieniu
od innych regionów Polski, nie toczono w wieku XIX walk 
zbrojnych z zaborc . W tym miejscu walczono o Polsk ,
nie u ywaj c broni palnej, poniewa  broni  ka dego Polaka 
mia a by  polska mowa.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Kiedy w latach 1945-1947 Jan Andrysiak przemawia
na ró nego rodzaju wiecach i akademiach orga-
nizowanych w powiecie tczewskim zapewne bar-

dzo niewiele osób by o w stanie sobie wyobrazi , i  jego 
posta  zostanie praktycznie zapomniana. By  on wówczas 
u szczytu swojej politycznej kariery. Przewodniczy  lokal-
nym strukturom Polskiej Partii Robotniczej (PPR), partii, 
która rz dzi a zarówno w powiecie, jak i w skali ca ego
kraju. Jako I sekretarz jej Komitetu Powiatowego (KP) to 
w a nie on, a nie starosta czy burmistrzowie, sta  na czele 
najwa niejszego o rodka decyzyjnego na ziemi tczewskiej. 
W praktyce to w gestii powiatowych struktur PPR pod jego 
przewodnictwem znajdowa y si  m.in. sprawy gospodarcze, 
obsada najwa niejszych urz dów, a tak e szeroko rozumia-
ne kwestie kulturalno-spo eczne (np. nadzór nad szkolnic-
twem oraz ró nego rodzaju organizacjami spo ecznymi,
w tym m odzie owymi). Pomimo funkcji partyjnych pia-
stowa  równie  stanowisko przewodnicz cego Powiatowej 
Rady Narodowej (1945-1949). Nikt wówczas nie skupia
w swoich r kach takiej w adzy.

By  on tak e jednym z najbardziej gorliwych krzewicieli 
systemu komunistycznego na terenie powiatu tczewskiego. 
Wspó odpowiedzialnym za narzucenie go spo ecze stwu,
w duchu pogardy dla praw i wolno ci cz owieka.

Niestety, dzisiaj sylwetka Jana Andrysiaka, postaci bar-
dzo wa nej dla ukazania historii niezwykle trudnych lat 
powojennych powiatu tczewskiego, jest praktycznie zapo-
mniana.

Jan Andrysiak urodzi  si  9 czerwca 1894 roku we 
wsi wiery  w powiecie owickim. By  synem Antoniego 
i Franciszki z domu adackiej. Do 17 roku ycia pracuje 
na gospodarstwie swojego ojca, ch opa ma orolnego, we 
wsi Oszkowice w powiecie owickim. W tym czasie ko -
czy 3 klasy szko y powszechnej. Po opuszczeniu gospodar-
stwa ojca odbywa w latach 1912-1914 praktyk lusarsk

w Warszawie, uko czywszy przy tym 4 klasy szko y rze-
mie lniczej. By  to ostatni etap edukacji Jana Andrysiaka. 
Wprawdzie kilkakrotnie po wojnie, w 1945 r., w rubrykach 
dotycz cych wykszta cenia wpisywa  „Uniwersytet Ludo-
wy”, aczkolwiek pó niej zrezygnowa  z tego i konsekwent-
nie wpisywa  ju  tylko „szko a rzemie lnicza”. Najpraw-
dopodobniej wi c jego „kariera akademicka” nie mia a
miejsca.

W styczniu 1915 roku zostaje powo any do armii car-
skiej. W tym samym roku rozpoczyna s u b  w Legio-
nie Pu awskim, polskiej ochotniczej formacji wojskowej 
utworzonej z inicjatywy m.in. Romana Dmowskiego, która 
mia a walczy  u boku wojsk rosyjskich. Jego s u ba nie 
trwa jednak d ugo. Jeszcze latem 1915 roku zostaje ran-
ny i dostaje si  do niemieckiej niewoli. Przebywa w niej 
do 1918 roku, po czym w tym samym roku wst puje do 
5 pu ku piechoty Legionów Polskich. Najprawdopodobniej 
by  to jego ostatni przydzia  wojenny. Niestety, praktycznie 
nic nie wiemy o ówczesnych pogl dach i zapatrywaniach 
politycznych Jana Andrysiaka.

W 1919 roku osiedla si  w Warszawie, gdzie podej-
muje prac  w zawodzie lusarza. Znajduje zatrudnienie 
w Fabryce Maszyn i Kamieni M y skich „ agiewski
i Hartwig”. Oficjalne biogramy Jana Andrysiaka, a tak-
e materia ród owy, do którego dotar  autor, milcz

o jego dzia alno ci podczas wojny polsko-bolszewickiej 
lat 1919-1921. Pomi dzy 1922 a 1923 rokiem wst puje do 
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, przemianowa-
nej w 1925 roku na Komunistyczn  Parti  Polski (KPP). 
Nast pnie, w 1926 roku zostaje cz onkiem Stronnictwa 
Ch opskiego (SCh), partii reprezentuj cej program tzw. 
lewicy ch opskiej. Zostaje nawet sekretarzem jej Zarz du
Powiatowego w W growie. Dzia alno  Jana Andrysiaka 
w ramach Stronnictwa nie by a jednak wyrazem jakiejkol-
wiek zmiany pogl dów politycznych (z komunistycznych 

MARCIN K ODZI SKI

Pan i w adca powiatu tczewskiego 
Jan Andrysiak

(legionista, dzia acz, powstaniec, I sekretarz) 

…widzimy zas u onego dzia acza, który od 1920 r. nie zmieni  swych pogl dów politycznych i dalej 
w szeregu ideowych bojowników klasy pracuj cych z zaparciem samego siebie walczy.

Jacek Groszkiewicz, II sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR w Gda sku, o Janie Andrysiaku. 30 marca 1946 r.

Marcin K odzi ski jest doktorantem Wydzia u Historycznego Uniwersytetu Gda skiego. Opu-
blikowa  kilkuna cie artyku ów, zarówno tych stricte naukowych jak i popularnonaukowych. 
Prezentowany poni ej tekst (po up ywie ponad sze dziesi ciu lat) mo e nadal budzi  pewne 
kontrowersje, poniewa  eksponowane s  w nim w tki polityczne i partyjne w latach 1945-1956. 
Autor uwa a, i  „nie mo na rzetelnie opisywa  tamtych lat z pomi ciem tych aspektów”. Nie 
chodzi tu o gloryfikowanie czynów dobrych czy z ych Jana Andrysiaka, tylko o ukazanie wizji 
tamtych czasów, gdzie mamy do czynienia z podzia em komunizm – ludzie, spo ecze stwo.
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na ludowe). Zosta  on, wraz z grup  innych dzia aczy, 
oddelegowany do SCh przez KPP, w celu przej cia kon-
troli nad parti  ch opsk . Plan jednak si  nie powiód . Ju
w 1927 roku zostaje on wykluczony z szeregów Stronnic-
twa. Rok pó niej, wraz z innymi wydalonymi z SCh, za-
k ada – oczywi cie w ramach dzia alno ci w KPP – Zjed-
noczenie Lewicy Ch opskiej „Samopomoc”, którego w adz
jest cz onkiem. W 1928 roku bierze aktywny udzia , jako 
kandydat na pos a, w kampanii wyborczej do sejmu. Li-
sta wyborcza, z której startowa  (Wspólnota Ch opów
i Robotników Lewicy) zostaje jednak uniewa niona przez 
w adze pa stwowe. W pa dzierniku nast pnego roku zo-
staje aresztowany, jak podaj  jego oficjalne biogramy, 
za dzia alno  komunistyczn . Jego pobyt w wi zieniu
nie nale y jednak do d ugich. Wychodzi na wolno  ju
w lutym 1930 roku. Jest to jedyny pobyt w wi zieniu Jana 
Andrysiak o którym wiemy. Co ciekawe, Józef Dylkiewicz, 
w pierwszych latach po wojnie dzia acz tczewskiego PPR 
(w pó niejszym okresie dzia acz spo eczno-kulturalny),
w swoich wspomnieniach charakteryzuje Andrysiaka m.in. 
stwierdzeniem, i  by  to: „wieloletni bywalec wi zie  sana-
cyjnych”. Nale y jednak pami ta , i  obaj panowie poznali 
si  dopiero po wojnie. Mo liwe, e Józef Dylkiewicz po la-
tach (wspomnienia pochodz  z 1961 r.) zniekszta ci  niektó-
re fakty, b d  mo e „pad  ofiar ” legendy kreowanej przez 
samego Andrysiaka w czasie jego pobytu w powiecie tczew-
skim. Niestety, przy obecnym stanie bada  nie jeste my
w stanie stwierdzi  tego jednoznacznie. Po wyj ciu z wi -
zienia Jan Andrysiak dzia a nadal w KPP, a  do jej rozwi -
zania w 1938 roku. Wst puje nast pnie, tak jak wielu by ych
cz onków Komunistycznej Partii Polski, do Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS), której szeregi zasila do 1939 roku.

W okresie tym, poza dzia alno ci  polityczn , Andry-
siak kontynuuje równie  prac  zawodow . Od 1919 roku, 
jak ju  wspominali my, podejmuje on prac  w warszaw-
skich fabrykach. W 1925 roku za udzia  w strajku Fabryki 
Masowych Wyrobów Blaszanych „T ocznia” zostaje zwol-
niony z pracy. Przenosi si  nast pnie do W growa, gdzie po 
uzyskaniu koncesji zajmuje si  sprzeda  papierosów. Naj-
prawdopodobniej nie by o to jednak zbyt dochodowe zaj -
cie. Po wspomnianym zwolnieniu z wiezienia w 1930 roku 
powraca do Warszawy, gdzie ponownie podejmuje prace 
w fabrykach. Stan ten trwa do wybuchu wojny.

Nie wiemy, jakie dzia ania podejmowa  Jan Andry-
siak we wrze niu 1939 roku. Wojna „zasta a” go w War-
szawie, w której b dzie przebywa  a  do jej zako czenia.
Podczas okupacji w cza si  w dzia alno  konspiracyjn ,
oczywi cie zwi zan  z ruchem komunistycznym. Od po-
cz tku 1940 roku dzia a w grupie szkoleniowo-dyskusyjnej 
kierowanej przez J. Balcerzaka. Wiosn  nast pnego roku 
wst puje do Stowarzyszenia Przyjació  ZSRR. W 1942 
roku zostaje cz onkiem PPR. W cza si  równie  w prace 
Gwardii Ludowej (GL), ramienia zbrojnego partii, które 
w 1944 roku zosta o przemianowane na Armi  Ludow  (AL). 
W konspiracji u ywa pseudonimu „Janusz”. W GL pe ni ko-
lejno funkcj  komendanta dzielnic oliborz (tylko tymcza-
sowego) i Mokotów. O szczegó ach dzia alno ci Andrysiaka 
w ramach formacji wojskowych wiemy niewiele. Kazimierz 
Dunin W sowicz, autor monografii o wojennym oliborzu,
wspomina o jednej akcji z udzia em „Janusza”. 5 lipca 1943 
roku mia  on wraz z Romanem Rycerzem dokona  egze-
kucji na osobie, która wyda a Niemcom rodzin  Wolfów, 

ukrywaj c  w swoim mieszkaniu uciekinierów z getta war-
szawskiego. Sam Jan Andrysiak niezmiernie rzadko poru-
sza  sprawy swojej dzia alno ci konspiracyjnej. Podczas 
jednej z dyskusji partyjnych w 1948 roku mia , w odpowie-
dzi na zarzuty o antysemityzm, stwierdzi , i : „w okresie 
okupacji w obronie ydów strzela  do szpiclów”. 

Kiedy w 1944 roku wybucha powstanie warszawskie, 
wraz z pozosta ymi cz onkami warszawskiego AL, przy -
cza si  do walk. Jako porucznik Armii Ludowej zostaje do-
wódc  kompanii na oliborzu. Warto wspomnie , i  walki 
o oliborz nale a y do najbardziej zaci tych oraz najd u ej
trwaj cych. W czasie powstania wspó pracowa  z Józefem 
Go biewskim, który b dzie jednym z jego najbli szych
wspó pracowników w czasie dzia alno ci na terenie powiatu 
tczewskiego. Wspomina  on, i  oddzia y AL bior ce udzia
w walkach by y bardzo s abo uzbrojone. Zapewne doty-
czy o to równie  ludzi dowodzonych przez por. „Janusza”. 
Powstanie zako czy  on w jego ostatnich dniach ( oliborz
kapituluje 30 wrze nia 1944 r.), odnosz c ran  w g ow .

Niestety, autor nie dotar  do informacji o losach Jana 
Andrysiaka pomi dzy ko cem walk a wkroczeniem wojsk 
polsko-radzieckich do Warszawy (17 stycznia 1945 r.). Po 
„wyzwoleniu” stolicy zostaje II sekretarzem PPR dziel-
nicy oliborz. Po miesi cu, jak sam wspomina , opu ci
Warszaw , do której wróci dopiero po paru latach. Zosta-
je on skierowany do pracy w Komitecie Wojewódzkim 
(KW) PPR w Bydgoszczy, gdzie podejmuje prac  w re-
feracie organizacyjnym. Do jego zda  nale a o je d enie
po powiatach w celu zorganizowania struktur partyjnych 
oraz zwi zków zawodowych. W takim charakterze dzia a
najpierw w Inowroc awiu. Nast pnie zosta  sekretarzem 
Komitetu Miejskiego PPR w Grudzi dzu. Piastowa  t
funkcj  tylko przez 2 tygodnie, po czym zosta  wezwany 
do Komitetu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Sam Jan An-
drysiak wspomina , i  okoliczno ci jego odwo ania z Gru-
dzi dza by y do  nietypowe. W swojej relacji z tamtych 
wydarze  stwierdza : „Po dwóch tygodniach przyjecha em
do Bydgoszczy, poniewa  przys ali drugiego sekretarza, 
zapomnieli, e ju  jeden przyjecha ”. W Komitecie Woje-
wódzkim, jak sam wspomina , zaproponowano mu funkcj
kierownika Wydzia u Organizacyjnego, której nie przyj
powo uj c si  m.in. na zm czenie okupacj . Po tej odmo-
wie KW PPR w Bydgoszczy postanowi o wys a  Jana An-
drysiaka do Tczewa, gdzie mia  obj  funkcj  I sekretarza 
Komitetu Powiatowego PPR. Tym samym rozpoczyna  si
kolejny etap jego ycia.

Jan Andrysiak przyjecha  do Tczewa najprawdopodob-
niej 21 marca 1945 roku w godzinach wieczornych (oko o
godz. 2030). Obraz powiatu, który zobaczy  nie napawa  go 
zapewne optymizmem. Zniszczenia spowodowane dzia a-
niami wojennymi by y ogromne. Ucierpia o bardzo wiele 
budynków mieszkalnych w powiecie. Nie pracowa y prak-
tycznie adne zak ady przemys owe. Wi kszo  z nich by a
bardzo powa nie uszkodzona. Aprowizacja powiatu m.in. 
w artyku y ywno ciowe by a w katastrofalnym stanie. 
W miastach sklepy i warsztaty rzemie lnicze by y pozamy-
kane. Nie lepiej prezentowa  si  równie  stan partii. Tworzo-
ne w Tczewie od 15 marca 1945 roku struktury PPR (m.in. 
przez burmistrza miasta Tadeusza M yka oraz Mariana 
Borysiewicza) sprowadza y si  tylko do kilku osób, którym 
Jan Andrysiak odbiera  prawo tytu owania si  jej cz onkami,
uznaj c ich wy cznie za „sympatyków”. Jak po latach sam 
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twierdzi : „Kiedy przyjecha em do Tczewa, by em rzeczy-
wi cie jedynym cz onkiem PPR”.

Praktycznie od razu bierze si  do pracy. Organizuje KP 
PPR. Jako jego siedzib  wybiera budynek po o ony przy 
ul. Lipowej 5/6 w Tczewie (od 23 marca 1945 r.). Sam 
zamieszkuje nieopodal, na pl. Pierackiego 8 (pó niejszy
pl. Wolno ci, obecnie pl. Hallera). Rozbudowywane przez nie-
go struktury partii zaczynaj  si , nie bez problemów, rozrasta .
Powstaj  nowe ko a i komitety partyjne, zarówno terenowe jak 
i zak adowe. Pierwsza komórka PPR powstaje ju  24 marca 
w maj tku Górki ko o Tczewa. Liczba cz onków partii 
w powiecie wzrasta z ok. 18 cz onków na pocz tku kwietnia 
do ok. 470 w grudniu 1945 roku, osi gaj c w listopadzie 1948 
roku (w „przeddzie ” powstania PZPR) ok. 2450 cz onków. 
W celu poszerzenia szeregów PPR rozpocz o zakrojon
na du  skal  akcj  propagandow . Organizowano wiece 
i masówki, na których bardzo cz sto przemawia sam An-
drysiak. Kolportowano ulotki i pras  partyjn . Jej przedsta-
wiciele uzyskali wi kszo  praktycznie we wszystkich Ra-
dach Narodowych w powiecie, od gminnych po powiatow .
Sam Jan Andrysiak w czerwcu 1945 roku obejmuje funkcj
przewodnicz cego Powiatowej Rady Narodowej (PRN). 
Desygnowane przez KP PPR osoby piastowa y najwa niej-
sze stanowiska w administracji samorz dowej (burmistrzów, 
wójtów). Dosy  szybko partia przej a kierownictwo nad 
organizuj cym si  ruchem spó dzielczym oraz zwi zkami
zawodowymi. PPR pod przywództwem „Janusza” bardzo 
szybko obejmuje swoimi wp ywami kontrol  nad wi kszo-
ci  dziedzin ycia spo ecze stwa powiatu. Zwykle nie po-

zostawiaj c mu adnego wyboru. U ywaj c do tego metod, 
których na pewno nie mo emy uzna  za demokratyczne.

Poza sprawami organizowania partii Jan Andrysiak an-
ga uje si  w szeroko poj t  odbudow  powiatu. Sam po 
latach b dzie sobie przypisywa  zas ugi zwi zane z otwar-
ciem, w marcu 1945 roku, sklepów i warsztatów tczew-
skich. Bardzo zaanga owa  si  w realizacj  reformy rolnej 
oraz akcji siewnej, organizuj c sprz t oraz ludzi potrzeb-
nych do ich przeprowadzania. Na przyk ad na jego osobist
interwencj , w czerwcu 1945 r., z placu odbudowy mostu 
w gminie Morzeszczyn zwolniono 180 osób i 24 furman-
ki, w celu przeniesienia ich do prac na roli.  By  on tak e
jednym z za o ycieli struktur powiatowych Zwi zku Samo-
pomocy Ch opskiej. By y to g ówne niwy jego dzia alno ci,
aczkolwiek nie jedyne. Kierowane przez niego KP PPR 
i PRN wielokrotnie interweniowa y u w adz wojewódzkich 
w sprawie m.in. katastrofalnego stanu aprowizacji miast 
i wsi, a tak e odbudowy przemys u itp. Trudno nam z per-
spektywy czasu ocenia  intencje kieruj ce zaanga owaniem
Janem Andrysiakiem. Nale y pami ta , i  ca a ta aktywno
by a równie  pewnego rodzaju akcj  propagandowa. Mia a
ona na celu pokazanie spo ecze stwu powiatu, i  tylko jed-
na si a polityczna jest w stanie poprawi  sytuacj  ludno ci,
w czym zapewne pomaga o wsparcie w adz województwa 
oraz KW, w stopniu na który nie mog y liczy  inne lokalne 
stronnictwa. Warto równie  pami ta , e wszystkie przed-
si biorstwa oraz zwi zki i organizacje, w których budow
zaanga owali si  dzia acze PPR, mia y posiada  okre lony
„kszta t”. Mia y one w zamy le by  zupe nie zale ne od Ko-
mitetu Powiatowego, co te  w latach 1945-1948 sukcesyw-
nie, cho  nie bez przeszkód, realizowano.

Sam Jan Andrysiak rz dzi w sposób niemal despotyczny. 
Z protoko ów i sprawozda  PPR rysuje si  obraz cz owieka

nie znosz cego jakiegokolwiek sprzeciwu. Dotyczy to za-
równo spraw wewn trz partyjnych, jak i „zewn trznych”.
Gdy w listopadzie 1945 r. w powiecie zacz y organizowa
si  struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) z by-
ym starost  Paw em Puckiem na czele, Jan Andrysiak staje 

si  jednym z ich najwi kszych przeciwników, zwalczaj c je 
przy ka dej sposobno ci. To w a nie on by  jednym z odpo-
wiedzialnych za przeprowadzenie na terenie powiatu, ude-
rzaj cej w PSL, akcji sfa szowania Referendum Ludowego 
(30 czerwca 1946 r.) oraz wyborów do Sejmu Ustawodaw-
czego (19 stycznia 1947 r.), w których sam startowa  jako 
kandydat na pos a. Organizuj c przy tym bardzo brutaln
akcj  propagandow  skierowan  przeciwko ludowcom. 
Nie tylko jednak „wróg zewn trzny” nie móg  liczy  na li-
to  Jana Andrysiaka. Doprowadzi  on m.in. do odwo ania,
w lipcu 1945 r., z pe nionej funkcji I sekretarza Powiato-
wego Komitetu sojuszniczej PPS Józefa Ziomka, którego 
dzia acze PPR oskar ali o to, e by  on „reakcjonist , a tak e
uniemo liwia  wspó prac  obu partii. Najprawdopodobniej, 
jak si  wydaje, niema y wp yw na odsuni cie Ziomka mia
fakt, i  krytykowa  on Powiatow  Rad  Narodow , pod 
przewodnictwem Andrysiaka.

Wokó  „Janusza” krystalizuje si  grupka najbli szych
wspó pracowników. Nale eli do nich m.in.: Józef Go -
biowski (II sekretarz KP PPR, wspó towarzysz broni z cza-
sów warszawskich), ppor. Franciszek uraszek (w latach 
1945-1947 Komendant Powiatowy Milicji Obywatelskiej 
w Tczewie), Stanis aw Wodze ski (I sekretarz Komitetu 
Miejskiego PPR w Tczewie, dzia acz zwi zkowy), a tak-
e okresowo por. Miko aj Krawczyk (w latach 1946-1948 

szef Powiatowego Urz du Bezpiecze stwa Publicznego 
w Tczewie). Obecno  w ród „zaufanych” szefów UB i MO 
mo e wskazywa , i  Andrysiak mia  równie  pewien wp yw
na aparat bezpiecze stwa. Do pozosta ych wspó pracow-
ników I sekretarza mo emy zaliczy  m.in.: Feliksa D bka
(inspektora szkolnego, przewodnicz cego Miejskiej Rady 
Narodowej w Tczewie w latach 1945-1949), ppor. Mariana 
Wojaka (burmistrza Tczewa od kwietnia do sierpnia 1945 
r.), Juli  B aszczakow  (dzia aczk  spó dzielcz ), Piotra 
Gronaua (dzia acza zwi zkowego).

Bardzo interesuj ce wydaj  si  opinie o Janie Andrysia-
ku. W jednej z ciekawszych, autorstwa Józef Dylkiewicza, 
scharakteryzowano go w nast puj cych s owach: „Pierwszy 
jego sekretarz [KP PPR] towarzysz Jan Andrysiak, wypróbo-
wany KPP-owiec, wieloletni bywalec wi zie  sanacyjnych, 
by lusarzem z zawodu i nie mia  polotu, ani towarzyskiego 
>>szlifu<< - ale za to posiada  wielkie do wiadczenie w pra-
cy partyjnej, zdrowy robociarski rozs dek i ukszta towan
nale ycie my l polityczn . Gorzej mu sz o ze znajomo ci
ustaw, nijak nie potrafi  w nie >>wczyta  si <<. B d c jed-
nocze nie przewodnicz cym Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej natrafia  cz sto na jaki  prawniczy >>hak<<. 
Wtedy chrz ka  w zak opotaniu i zwraca  si  do którego
z nas: – Niech no tam, który zobaczy, co tam mówi usta-
wa. Przez czas >>patrzenia<< apa  oddech, odzyskiwa
równowag  i poparty podpowiedzianym paragrafem, kon-
tynuowa  dalej przedmiotow  spraw ”. W podobnym tonie 
wyra a  si  o nim Kazimierz Leja (dzia acz PPR, nauczyciel 
ze Swaro yna): „mi y, bezpo redni, prosty cz owiek, bardzo 
swobodnie nawi zuj cy kontakty z lud mi i bardzo prawy. 
To by  sekretarz, który by  w urz dzie i w cha upie i na po-
dwórzu”. Tam jednak, gdzie jedni widzieli zalety, inni do-
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strzegali wady.  W jednym ze sprawozda , po kontroli KP 
PPR przeprowadzonej przez Komitet Wojewódzki we wrze-
niu 1946 roku, czytamy m.in., e: „tow. Andrysiak nie stoi 

na poziomie zadnia, brak zmys u organizacyjnego, uparty, 
do pewnego stopnia sekciarz powoduje brak wspólnoty na 
terenie Kom. [Komitetu Powiatowego] z ca ym personelem. 
A po drugie jego stary wiek nie pozwala podo a  dwóm kie-
rowniczym stanowiskom jakie zajmuje w partii i jako sekr. 
Pow. Kom. i jako przewodnicz cy Pow. Rady. Wszyscy tow. 
s  zdania a eby da  innego sekretarza, a tow. Andrysiak le-
piej zaj  si  Pow. Rad ”. Odwo anie jednak nie nast pi o.
Pozycja Jana Andrysiaka, jako dzia acza z przedwojennymi 
„zas ugami”, wydawa a si  nie do zachwiania. Niedaleka 
przysz o  mia a jednak to zweryfikowa .

Upadek Jana Andrysiaka by  procesem d ugotrwa ym.
Jego pocz tek móg  wydawa  si  niespodziewany. 11 kwiet-
nia 1947 r., prawie 3 miesi ce od „zwyci skich” wyborów 
sejmowych, na posiedzeniu w adz partii (egzekutywie) in-
formuje on, i  ust puje z funkcji I sekretarza KP PPR, po-
wo uj c si  na „przeci enie prac ”.  T umaczenie to wydaje 
si  jednak ma o prawdopodobne. Nast pi o to najprawdo-
podobniej na skutek interwencji Komitetu Wojewódzkie-
go. Mo e nasuwa  si  jednak pytanie: Co spowodowa o,
i  tak nagle straci  on poparcie KW? Nale y pami ta , e
pierwsza po owa 1947 roku by a jednym z najtrudniejszych 
okresów w powojennej historii powiatu tczewskiego. Sroga 
zima 1946/1947 zniszczy a cz  upraw oraz utrudni a dzia-
alno  zak adów pracy. Szerzy o si  bezrobocie. Powód

z marca spowodowa a spore zniszczenia w powiecie, w tym 
zerwania dopiero co oddanego do u ytku mostu ko owego
przez Wis  w Tczewie. Nie najlepiej wygl da a sytuacja 
w samej partii. Pomimo du ego przyp ywu nowych cz on-
ków w okresie powyborczym, struktury PPR by y bardzo 
s abe. Dochodzi równie  do star  wewn trznych, pomi -
dzy Franciszkiem uraszkiem a Miko ajem Krawczykiem. 
W tym samym okresie nast puje równie  chwilowa utrata 
przez parti  pe nej kontroli nad zwi zkami zawodowymi. 

Andrysiak zatrzyma  jednak stanowisko przewodnicz -
cego PRN. Jego sytuacja nie wydaje si  jednak beznadziej-
na. Pomimo, i  utraci  stanowisko I sekretarza, to nadal we 
w adzach KP PPR, do których jako cz onek egzekutywy 
sam wci  nale a , wi kszo  stanowili jego zwolennicy. 
Komitet Wojewódzki przez par  miesi cy nie powo ywa
jego nast pcy, wi c formalnie parti  kierowa  jej II sekre-
tarz Józef Go biowski, jeden z „zaufanych”. Jan Andrysiak 
móg  mie  wówczas nadal du y wp yw na rz dzenie KP 
PPR. Sytuacja uleg a zmianie jednak w sierpniu 1947 r. KW 
PPR w Gda sku wydelegowa  na stanowisko I sekretarza Ja-
dwig  Ko ciow . Sytuacja sta a si  wówczas napi ta. Dosy
szybko w opozycji wzgl dem niej znalaz  si  Jan Andrysiak 
wraz ze swoimi zwolennikami. Trudno nam jednoznacznie 
okre li  przyczyny powstania tego konfliktu. Cho  by o ich 
zapewne wiele, najwa niejszym wydaje si  by  ch  uzy-
skania pe nej kontroli nad komitetem. W prawdzie na po-
siedzeniach partyjnych nie dochodzi o do otwartych k ótni
i sporów, aczkolwiek z przebiegu toczonych dyskusji mo-
emy wywnioskowa , i  pewnego rodzaju „jednomy lno ”

struktur powiatowych PPR przesta a funkcjonowa . Pomi-
mo tego prace KP PPR przebiega y do  sprawnie. Jak mia o
si  okaza , by a to tylko cisza przed burz .

Do swojego rodzaju buntu dosz o w czerwcu 1948 
roku. Wykorzystuj c nieobecno  Jadwigi Ko ciowej

(by a wówczas na urlopie po urodzeniu dziecka, zast po-
wa  j  tymczasowy I sekretarz Józef Przemieniecki), Jan 
Andrysiak wraz ze swoimi zwolennikami na forum w adz
KP PPR przeprowadza bardzo brutalny atak na ni . „Bun-
townicy” zarzucali jej g ównie d enie do rozbicia partii, 
a tak e „wynoszenie inteligentów nad ch opów”. W czasie 
dyskusji pada y równie  inne zarzuty, w tym równie  anty-
semickie. Niektóre z nich wydawa y si  nawet mieszne,
jak na przyk ad oskar enie Ko ciowej o to, e wymaga od 
przychodz cych do niej interesantów, aby ci ca owali j  na 
powitanie w r k . Atak kontynuowany by  na kolejnych 
czerwcowych zebraniach partii, na których jednak by a ju
obecna Jadwiga Ko ciowa, co doprowadzi o do sytuacji, 
i  podczas obrad by o dwóch I sekretarzy (obrady prowa-
dzi  Przemieniecki). W jej obron  w czyli si  burmistrz, 
Dionizy Cichocki oraz Feliks D bek. Bunt sko czy  si  tak 
samo niespodziewanie jak si  rozpocz . Na posiedzeniu 
w adz KP PPR 25 czerwca 1948 r. Jan Andrysiak i jego 
zwolennicy zacz li si  wycofywa  ze swoich oskar e , t u-
macz c, i  po prostu le ich zrozumiano. Ta nag a zmiana 
by a najprawdopodobniej spowodowana interwencj  Ko-
mitetu Wojewódzkiego. Wszystko wróci o do stanu sprzed 
czerwca. Jednak nie na d ugo.

14 pa dziernika 1948 roku przedstawiciele Komisji Kon-
troli Partyjnej z KW PPR w Gda sku usun li Jana Andry-
siaka z w adz partii. Swoj  decyzj  uzasadniali nast puj co:
„Z uwagi na to, e tow. Andrysiak powodowany osobist  am-
bicj , stwarza  ferment w ród cz onków Egzekutywy, czym 
spowodowa  niezdrowe nastroje w organizacji partyjnej. e
wygórowana ambicja tow. Andrysiaka nie pozwala a mu 
widzie  w asnych b dów, natomiast cz stokro  nies usznie
w sposób demagogiczny oskar a  innych cz onków partii”.  
Poza nim taki sam los spotka  niektórych z jego najbli szych
wspó pracowników, jak Stanis aw Wodze ski i Franciszek 

uraszek. Janowi Andrysiakowi pozosta a wprawdzie jesz-
cze funkcja przewodnicz cego PRN, aczkolwiek bez zaple-
cza politycznego jego pozycja bardzo os ab a.  Tego ostat-
niego stanowiska nie utrzyma  jednak d ugo. 17 lutego 1949 
roku zosta  z niego odwo any. Wkrótce potem opuszcza po-
wiat Tczewski i wraca do Warszawy.

Jan Andrysiak ju  nigdy pó niej nie odbuduje pozycji, 
któr  mia  w latach 1945-1948.  B dzie obejmowa  kolejno 
stanowiska o du o mniejszym znaczeniu, ni  te piastowane 
w powiecie tczewskim. W 1949 r. zostaje on przewodni-
cz cym Zarz du Okr gu Zwi zku Inwalidów Wojennych 
RP w Warszawie. Nast pnie w latach 1950-1951 zostaje 
on prezesem Spó dzielni Inwalidów Kioskarzy. W pó niej-
szych okresie wraca nawet do aparatu partyjnego, pracuj c
w Komitecie Dzielnicowym PZPR dzielnicy Ochota. Prze-
chodzi na emerytur  w 1958 roku. Umiera w wieku 71 lat 
16 lutego 1966 roku, w przeddzie  17. rocznicy z o enia
przez niego funkcji przewodnicz cego PRN w Tczewie. 
W jego nekrologu, opublikowanym w jednej z gazet, czy-
tamy: „Dnia 16.02.1966 roku zmar  tow. Jan Andrysiak cz .
PZPR – weteran ruchu robotniczego, b. cz . KPRP, KPP, PPR, 
b. dzia acz Zw. Zawodowego Metalowców i Zwi zku Inwa-
lidów Wojennych. Za ca okszta t dzia alno ci by  odznaczo-
nym Orderem Sztandaru Pracy II kl., Krzy em Partyzanc-
kim, trzykrotnie Krzy em Walecznych, Z otym i Srebrnym 
Krzy em Zas ugi, Medalem X-lecia PRL oraz wieloma 
innymi medalami bojowymi i odznakami Zwi zków Zawo-
dowych”.

GORLIWY KRZEWICIEL
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OFIAROM LUDOBÓJSTWA

GRZEGORZ WOLI SKI

Las Bielski w wietle
niektórych dokumentów

z prze omu XIII i XIV wieku
cz  trzecia (ostatnia)

Podsumowanie i wnioski

W wietle omówionych (w poprzednich cz -
ciach artyku u) trzech dokumentów pomor-

skich z prze omu XIII i XIV w., spróbujmy 
wi c odpowiedzie  na trzy proste pytania odnosz ce si
do Lasu Bielskiego. To jest 1. dotycz ce zasi gu lasu. 
2. charakterystyki jego naturalnego rodowiska geogra-
ficznego oraz 3. jakie przemiany gospodarcze dokona y si
w jego obr bie.

1. próba dok adnego wytyczenia zasi gu Lasu Bielskiego 
w interesuj cym nas okresie, tj. prze omu XIII i XIV wieku, 
jest opatrzona ryzykiem pope nienia b du. Historyk bowiem, 
po pierwsze musi sobie zdawa  spraw , e „dotyka” tutaj 
bardzo odleg ego okresu – tj. prze omu XIII i XIV w. Do nie-
mo liwo ci dok adnego okre lenia zasi gu Lasu Bielskiego 
przyczynia si  równie  brak w omówionych powy ej doku-
mentach (tj. PU 517, 612, 613) wi kszej liczby odno ników
w postaci np. nazw wsi (przetrwa ych do lat wspó czesnych),
szlaków l dowych czy wi kszej ilo ci cieków wodnych np. 
wide  rzek, strumieni czy wi kszej ilo ci jezior. Posi kowa
si  wi c trzeba innymi redniowiecznymi dokumentami od-
nosz cymi si  do tego  rejonu80, jak równie  dokumentami 
z nast pnych epok. Dlatego zastrzec trzeba, i  próba wyty-
czenia granicy zasi gu tego  le nego kompleksu, mo e by
w wielu miejscach, niestety, tylko przypuszczalna (hipote-
tyczna).

Spróbujmy wi c okre li  zasi g tego  le nego komplek-
su. Dokument Przemys a II z 1294 r. nadawa  opactwu pel-
pli skiemu po ow  Lasu Bielskiego, znajduj cego si  od pra-
wej strony rzeki Janki – która by a w tym czasie po udniow
granic  ich dóbr (zob. ryc. I, por. ryc. II). Mamy wi c tutaj ju
pierwsze odniesienie do okre lenia lokalizacji tego  lasu (por. 
PU 517 silva totam, ut dictum est, pro dimidio usque ad fluvium 
Janam). Zauwa y  jednak trzeba, e okre lona w dokumen-
cie rzeka Janka mog a by  tylko naturalnym wyznacznikiem 
le nej donacji uczynionej cystersom przez ksi cia Przemys a
II. W rzeczywisto ci sam las móg  z zachodniej strony równie 
dobrze si ga  poza wspomniany powy ej odcinek rzeki Jan-
ki, wykracza  za ni  i si ga  dóbr nale cych do rycerza Got-
szalka z Jani. Zdaje si  potwierdza  to fakt, i  rycerz ów pro-
cesowa  si  w 1305 r. z opactwem pelpli skim m.in. o granice 
w Lesie Bielskim81. Drugim odniesieniem do odtworzenia za-
si gu tego  lasu mog  by  wyra enia z dokumentów Wac awa II 
z 1303 r. (który to nada  cystersom ca y Las Bielski) takie 
jak np. nazwy jezior: Zicen, Dubielno i Lange82. Opieraj c si
w tym kontek cie w znacznej mierze na pracy ksi dza R. Fry-

drychowicza dotycz cej historii opactwa pelpli skiego83 owe 
jeziora (wymienione w dokumencie Wac awa II z 1303 r.), 
mo na zlokalizowa  w nast puj cy sposób. 1. jezioro (Zicen)
Sitno obszerne jezioro znajduj ce si  i istniej ce do dnia dzi-
siejszego na Piaseckim Polu84.

2. jezioro (Lange) D ugie zlokalizowane obecnie na polu 
uprawnym pomi dzy wioskami Bielsk i Majewo cz ciowo
zaros e. 3. jezioro (Dubelno) Dubiel, obecnie obszerne, wy-
schni te jezioro przed wsi  Królów Las. Co jest rzecz  cha-
rakterystyczn  tych trzech jezior? Mianowicie to, e znajduj
si  one w trójk cie pomi dzy trzema obecnymi wioskami 
(osadami) tj. Piaseckie Pole – Królów Las – Bielsk – Piasec-
kie Pole. Ponadto kolejn  charakterystyczn  cech  tych trzech 
jezior jest to, i  w dokumencie Wac awa II z 1303 r. zosta y
one okre lone jako znajduj ce si  wewn trz nadanego lasu 
(qui intra dictam silvam). Dlatego pewne jest (bo wyp ywa
to wprost ze ród a), e w ich otoczeniu rós  las. Dlatego te
mog  one by  (owe jeziora) kolejnym pewnym wyznaczni-
kiem lokalizacji Lasu Bielskiego w omawianym okresie.

Nast pnym, trzecim ju  pewnym wyznacznikiem lokali-
zacji Lasu Bielskiego mo e by  sama wie  Bielsk lokowa-
na oko o 1650 r.85. Pó niejsze ród o, mianowicie Lustracja 
dóbr królewskich z 1664 r. pod wsi  Bielsk podaje infor-
macj : Ex antiquo las tam bywa  w którym byd o pasano 
z Piaseczna (…) podaje równie , e lasu zosta o tam e tylko 
2 w óki (ok. 32, 5 ha)86, by  on wi c w po owie XVII w. ju
bardzo ma y. 

Czwartym wyznacznikiem zasi gu Lasu Bielskiego 
(tym razem jego po udniowego zasi gu) mo e by , moim 
zdaniem, np. nieuwzgl dnienie w powy szych omówionych 
w artykule dokumentach du ego akwenu, którym jest Jezio-
ro Smarzewskie, znajduj ce si  w do  bliskim s siedztwie
opisywanego przeze mnie powy ej terenu, a b d cego w tym 
okresie (prze om XIII-XIV w.) prawdopodobnie w dobrach 
rodu Ja skich87. Wynika wi c, e Las Bielski nie obejmo-
wa  swym zasi giem tego  jeziora, bo by oby ono na pewno 
w dokumentach donacyjnych na rzecz cystersów w jaki
sposób okre lone88.

Przechodz c nast pnie do po udniowo-wschodniej strony 
przypuszczalnego zasi gu Lasu Bielskiego, uwa a  mo na, e
móg  on si ga  w miejsce pó niejszych osad takich jak: Wiel-
kie Wyr by (której proces powstawania kszta towa  si  od I po-
owy XVIII w.) i Ma e Wyr by powsta ej (oko o 1775 r.) mog

sugerowa  to nazwy tych wsi. Natomiast ze wschodniej strony, 
by  mo e, si ga  w miejsce osady Gaj znajduj cej si  nieco 
na zachód od wsi Jele 89. Przypuszczenie to mo e wynika
z faktu, i  w dokumencie Wac awa II z 1303 r. (PU nr 612) wy-
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mieniony jest jaki  gaj (nemora) – czy ów gaj znajdowa  si  na 
kra cu i obrze u tego  bielskiego lasu? Intuicyjnie mo na by 
by o tak przypuszcza , cho  by bym w kontek cie uto samia-
nia tego  wyrazu (nemora) z osad  Gaj ostro ny, gdy  trzeba 
by by o, moim zdaniem, odwo a  si  do pó niejszych doku-
mentów (z XVI, XVII, XVIII w.), które mog yby to miejsce 
i pó niejsz  osad  w jaki  sposób ewentualnie wzmianko-
wa 90. Niemniej ju  sama nazwa s siedniej wzgl dem Gaju wsi 
Jele  mo e dowodzi  tam e o blisko ci lasu. Od pó nocno-
wschodniej strony Las Bielski, jak twierdzi  S. Kujot, si -
ga  pod Piaseczno (nie wiedzie  na jakiej podstawie opar  to 
stwierdzenie)91. Uwa am raczej, e pod i na teren pó niejszej
wsi Piaseczno, lokowanej przez Krzy aków oko o 1348 r., las 
nie si ga . W ka dym b d  razie etymologia samej nazwy wsi 
Piaseczno (Peeszke, Peze)  nie potwierdza aby tego. Zreszt
dokument lokacyjny tej wsi, w którym mog oby by  jakie  od-
niesienie do tego  zagadnienia zagin . My l , e Las Bielski 
móg  skr ca  od wspomnianych powy ej (dzisiejszych) tere-
nów: Gaju ko o Jelenia na „pó nocny – zachód i obejmowa
swoim zasi giem mniej wi cej po ow  Piaseckich Pól”, zdaj
si  to potwierdza  pó niejsze ród a92. Pami ta  równie  na-
le y, e nie wszystkie tereny na Pomorzu Gda skim na prze-
omie XIII/XIV w. pokrywa a szata le na, lecz równie  (co 

potwierdzaj  dokumenty) liczne bagna, pola poro ni te krze-
wami, zagajniki, gaje, jeziora wi ksze i mniejsze, strumienie, 
b ota etc93. Cho  lasy li ciaste niew tpliwie stanowi y wi k-
szo  krajobrazu. Nast pnie Las Bielski, przechodz c przez 
wspomniane powy ej zabagnione tereny Piaseckiego Pola, 
móg  si ga  na pó nocnym – zachodzie po udniowej granicy 
dóbr biskupstwa w oc awskiego (w którego sk ad wchodzi y
m.in. takie wsie jak: Dzier no i Gogolewo), a nast pnie skr -
ca  z powrotem do rzeki Janki94 – czyli granicy cysterskiego 
kompleksu ziemskiego. 

Na zako czenie niniejszego punktu chcia bym zaznaczy ,
i  Las Bielski, w odniesieniu do prze omu XIII/ XIV w., nie
stanowi  jakiego  wielkiego, jednolitego, nieprzerwanego 
rozci gaj cego si  kompleksu le nego (jak twierdzi  przed 
laty S. Kujot)95. Tylko pewien du y kompleks le ny w tym 
akurat opisanym powy ej rejonie. Warto zauwa y , e do-
kumenty wyra nie go tytu uj  w liczbie pojedynczej jako: 
Belskiles, Beelzkiles, Belckiles – Bielski Las. Historycy 
(W. ga i K. Kasiske) zauwa yli równie  w s siedztwie
Lasu Bielskiego podobne inne le ne kompleksy. Na przy-
k ad bli ej niesprecyzowany las nazywany w ród ach jako: 
Docholose a identyfikowany w okolicach Bar o na, czy s -
siednie dobra wierkocin96 nale ce w omawianym okresie 
do rycerza Wac awa, czy np. kompleksy le ne, od których 
Krzy acy na pocz tku XV w. nazwali nowo lokowane przez 
siebie wsie tj. Ekerswald czy Günterswald97 (wspó cze nie
Kierwa d i G siorki).

Podsumowuj c niniejszy punkt, stwierdzi  mo na, e
powy sze odno niki p yn ce ze róde  daj  nam w wielu 
miejscach mo liwo  wytyczenia zasi gu Lasu Bielskie-
go. Dotyczy to szczególnie jego zachodniej, po udniowej
i po udniowo-wschodniej strony98. Wi ksze trudno ci z jego 
lokalizacj  napotka  mo na z jego wschodnim i pó nocno-
wschodnim kra cem.

W 2. punkcie zajmiemy si  charakterystyk  naturalnego 
rodowiska geograficznego Lasu Bielskiego w interesuj -

cym nas okresie, któr  uzyskamy ze wzmianek omówionych 
w artykule dokumentów. 

Dokument Przemys a II z 1294 r. nadawa  cystersom 
pelpli skim Las Bielski znajduj cy si  od prawej strony 
rzeki Janki (fluvium Janam) przy po udniowej granicy ich 

dóbr, mamy wi c wymieniony w dokumencie naturalny ciek 
wodny. Wynika wi c, e przez Las Bielski przep ywa a rze-
ka Janka (istniej ca zreszt  do dzi )99.

Ponadto na marginesie doda  trzeba, i  z tre ci tego
dokumentu wiadomo, e w Lesie Bielskim przebywali ksi -

cy owczy i stra nicy le ni (venatores seu silve custodes)
oraz to, e ksi  Przemys  II (w zwi zku z nadaniem jego 
po owy cystersom) nakaza  im przenie  si  w inne miejsce 
lasu – poza nadany obszar. Wynika wi c, e dotychczas mu-
sieli oni pilnowa  ksi cego lasu, zapewne przed wyr bem
i kradzie  drzewa czy k usownictwem. Lasy pod koniec 
XIII w. na Pomorzu Gda skim spe nia y bardzo wa n  rol .
Zapewnia y one bowiem: budulec, po ywienie, skóry czy 
pasz  dla zwierz t100. Obecno  w Lesie Bielskim owych 
venatores i custodes, mo e dowodzi  tego, e mamy tutaj 
przyk ad jego kontrolowania przed jakimkolwiek „dzikim” 
jego trzebieniem we wszelakich aspektach. 

W 1303 r. konwent pelpli ski (po 9. latach od poprzed-
niego nadania w 1294 r.) otrzyma  od króla Wac awa II nada-
nie reszty Lasu Bielskiego (jego ca o ci)101 wraz ze znajdu-
j cymi si  w jego wn trzu trzema jeziorami; nazwano je: 
Sitno, Dubielno i D ugie102. Znamienne jest to, e dokument 
ten wzmiankuje w okolicy nadanych jezior (circa dictos la-
cus) równie  równiny i pola (areas et agros). Wynika  mo e
wi c z tego, e bielski kompleks le ny nie by  ju  wtedy 
(w 1303 r.) pe ny i zwarty. Niemniej nadanie tych trzech 
du ych jezior103 zapewne dostarczy o nowym osadnikom 
jedzenia w postaci wszelkiego rodzaju s odkowodnych ryb. 
Ponadto z tre ci tego  dokumentu (PU nr 613) dowiaduje-

Ryc. I. Kompleks dóbr pelpli skich
wg Romualda Frydrychowicza.

ród o: R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei 
Pelplin und ihre Bau – und Kunstdenkmäler,

Düsseldorff  1905, Tafel II. 
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my si  równie  o potwierdzeniu cystersom jakiej  równiny, 
która znajdowa a si  ko o cysterskich posiad o ci ziemskich 
przy rzece Jance (aream q u o q u e ville circa Janam fluvium 
similiter duximus exprimendam). W tym przypadku wyni-
ka oby, e teren ten zosta  ju  uprzednio wykarczowany(?). 
W dokumencie Wac awa II, nadaj cym reszt  Lasu Bielskie-
go, wymieniony jest równie  w granicach nadania jaki  gaj 
(nemora)104. Nazw  t  mo na uto sami  i lokalizowa , by
mo e z terenami obecnej osady o nazwie Gaj – le cej nieco 
na zachód od wsi Jele . Ponadto warto doda  z innego ród a,
mianowicie dokumentu Gotszalka z Jani z 1305 r., e wzmian-
kowane jest równie  w obr bie Lasu Bielskiego jakie  bia e
bagno (albam paludem), st d wnioskowa  mo na równie
o wyst puj cych w jego obszarze zapewne bagien105.

Podsumowuj c powy sze wzmianki ród owe (dotycz -
ce naturalnego rodowiska geograficznego) mo na powie-
dzie , e kompleks Lasu Bielskiego stanowi  do  bogate 
dobra oraz to, e by  on równie  ró norodny pod wzgl dem
rodowiska naturalnego: las, gaj, rzeka, obfito  jezior, ba-

gna, polany i pola. Bogactwo jego dóbr (w tym i zapewne 
obfito yj cej w nim zwierzyny le nej106) mo e dowo-
dzi  równie  obecno ci w nim wspomnianych owczych
i stra ników le nych. Charakterystyczne jest równie , moim 
zdaniem to, e z wed ug dokumentu z 1303 r. w okolicy 
znajduj cych si  w lesie jezior wzmiankowane by y równie
równiny i pola. Mo e to dowodzi  o braku ju  w tym okre-
sie, jednolitego, zwartego kompleksu le nego.

3. Spróbujmy w ostatnim punkcie odpowiedzie  na wa ne
pytanie, mianowicie, jakie przemiany gospodarcze dokona y si
w obr bie Lasu Bielskiego? W celu odpowiedzi na to pytanie, 
trzeba równie  wzi  pod uwag  pó niejsz  powsta  sytuacj
cystersów pelpli skich, mianowicie konflikt o granice w tym 
lesie. W 1294 r. Przemys  II nada  cysterskiemu konwentowi 
z Pelplina pó  Lasu Bielskiego, znajduj cego si  od prawej 
strony rzeki Janki przy dotychczasowej po udniowej granicy 
ich dóbr. Ponadto ksi  zezwoli  zakonnikom na skolonizo-
wanie nadanej cz ci – po owy Lasu Bielskiego107.

Widocznie to ich nie zadowoli o, skoro po 9. latach w 1303 
r. hojny król Czech i Polski, Wac aw II, nada  im reszt  Lasu 
Bielskiego (by  mo e si gaj cego a  w okolice Jelenia)108.
Nadanie to potwierdzi  zreszt  3 lata pó niej w 1306 r. (jeszcze 
wtedy ksi  krakowski), W adys aw okietek109. Wspomniane 
nadanie króla Wac awa II musia o by  obszerne, skoro sk ada-
o si  w nim nadanie m.in. trzech jezior oraz mo liwo  lokacji 

dwóch wsi (villam unam aut duas )110.
 Nasuwa si  pytanie, czy nadana wcze niej w 1294 r. przez 

Przemys a II owa po owa Lasu Bielskiego by a ju  przez 
cystersów poddana procesowi karczunku? Bior c pod uwa-
g  wzmianki z dokumentu Wac awa II z 1303 r. (PU nr 613) 
o równinie nad rzek  Jank  mo na by przypuszcza , e karczu-
nek Lasu Bielskiego móg  si  ju  tam bynajmniej rozpocz 111.
Niemniej wiadomo jest, e cystersi pelpli scy w swoich do-
brach znajduj cych si  od prawej strony rzeki Janki w prze-
ci gu: I i II dziesi ciolecia XIV w. wsi adnej jeszcze tam nie 
lokowali112.

Wspomniany, obszerny zakres donacji Wac awa II 
z 1303 r., na które sk ada o si  nadanie ca o ci Lasu Bielskie-
go (bez okre lenia jego granicy) spowodowa o, e dobra cy-
stersów znacznie si  rozros y do tego stopnia, e zacz y one 
„wcina  si ” z zachodniej i po udniowo-zachodniej strony 
w tamtejsze inne dobra ziemskie, to jest rycerskie: Gotszal-
ka z Jani i Stanis awa Lagasowicza113 oraz z po udniowo-
wschodniej i pó nocno-wschodniej strony w dobra zakonu 
krzy ackiego, dok adnie komturstwa gniewskiego, które 
otrzyma o w 1305 r. od króla Wac awa III m.in. obszerne 
nadanie dóbr tymawskich (bona Thimov)114. Sytuacja sta a
si  w powy szych rejonach, dla cystersów jak i wspomnia-
nego rycerstwa, k opotliwa ze wzgl du na wzajemne wy-
mieszanie si  dóbr ziemskich. 

O ile sprawa przebiegu granicy w Lesie Bielskim zosta-
a z lokalnym rycerstwem w roku 1305 i 1323115 za atwio-

na pozytywnie na rzecz cystersów, o tyle ju  z s siednimi,
akomymi na ka d  pi d  ziemi Krzy akami, tak atwo ju

cystersom nie posz o. Krzy acy bowiem uzyskawszy wspo-
mniane ju  obszerne nadanie dóbr tymawskich w 1305 r., jak 
równie  zjednawszy sobie lokalne rycerstwo, m.in. Gotszal-
ka z Jani116 wraz z jego dobrami ziemskimi oko o 1310 r. wy-
korzystali równie  fakt, i  donacyjne dokumenty cystersów 
pelpli skich z pocz tku XIV w., nie zawiera y opisu granic 
– nadanej ca o ci Lasu Bielskiego. 

 W II i III dziesi cioleciu XIV w. cystersi pelpli scy pod-
j li zaawansowan  kolonizacj  w swoich po udniowych do-
brach ziemskich (lokacje wsi: Kulice, Rze cin, Morzeszczyn, 
G tomie [?])117. Niemniej wiadome jest, i  od prawej strony 
rzeki Janki nie uda o im si  utrzyma  tamtejszego kompleksu 
Lasu Bielskiego w ca o ci, cz  lasu przej li Krzy acy w -
czaj c j  z zachodniej strony do komturstwa pokrzywi skie-
go118, a z pó nocno-wschodniej strony do komturstwa gniew-
skiego – zapocz tkowywuj c tym samym przewlek y spór 
z cystersami o granice w tym lesie. Cystersi natomiast 
w utrzymanej swojej cz ci Lasu Bielskiego, w której sk ad
wesz y m.in. jeziora Sitno, D ugie i Dubielno, poddali teren 
ten karczunkowi oraz skolonizowali rolniczo. W 1338 r. loko-
wali oni tam e wie  na prawie che mi skim o nazwie Konig-
swald (Koenigswald) Królów Las119. Nazwa wsi sugeruje, e
a) powsta a ona na terenach uprzednio poros ych lasem, oraz 
b) e zosta a ona przez konwent nazwana na cze  wcze niej-
szych nada  królewskich Lasu Bielskiego120.

 Wie Koenigswald posiada a 40 w ók, w tym 4 w óki
by y wolne, które nadano zasad cy tj. so tysowi, niejakiemu 
Miko ajowi Pistorisowi. Mieszka cy zostali zwolnieni przez 

Ryc. II. Wspó czesny fragment mapy Powiatu 
Tczewskiego obrazuj cy rozmieszczenie 

opisywanych w artykule wiosek, osad, rzek, jezior etc.
ród o: Mapa turystyczna powiatu tczewskiego w skali 

1:10 000, dodatek do „Dziennika Ba tyckiego „ z 2006 r.
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konwent na 9 lat do 1347 r. (MCCCXLVII us), od uiszczania 
wiadcze  na rzecz klasztoru121. D ugi okres tzw. wolnizny 

(tj. okresu wolnego od wszelkiego rodzaju jakichkolwiek 
wiadcze ) wi za  si  musia  zapewne z poniesionymi 

kosztami i obci eniami osadników, podczas kolonizowania 
tego  obszaru. Po okresie tzw. wolnizny musieli oni z 36 
w ók raz na rok w dniu w. Marcina (11 listopada) uiszcza
zakonnikom wiadczenia w pieni dzu (od ka dej 1. w óki po 
11 skojców w monecie che mi skiej) i naturaliach w postaci 
12 szefli z czterech rodzajów zbó : owsa, j czmienia, yta
i pszenicy oraz po 2 kurczaki122. Ponadto mieszka cy mieli 
zagwarantowany wolny wypas inwentarza. Warto doda , e
w tym samym roku (1338) cystersi za o yli równie  karcz-
m  w Królów Lesie, z której tamtejszy karczmarz musia  po 
7 latach wolnizny dawa  raz na rok na 11 listopada do opac-
twa pelpli skiego 30 kurczaków(!) plus 1 monet  che mi sk .
Mia  on za to wolne prawo pobierania drzewa oraz wolny wy-
pas inwentarza123. Doda  równie  trzeba, i  dokument loka-
cyjny nie wspomina nic o oddawaniu naturaliów w postaci ryb 
z tamtejszych jezior, mo na przypuszcza  wi c, e miesz-
ka cy mogli w pe ni ze wspomnianych trzech jezior korzy-
sta , w tym od awia  z nich dla siebie ryby. 

Podsumowuj c niniejszy punkt mo na powiedzie , e
podstawowe przemiany, jakie dokona y si  w cysterskim 
obr bie Lasu Bielskiego, to przede wszystkim 1. karczunek 
cysterskiej cz ci lasu i 2. szeroko zakrojona kolonizacja na 
prawie che mi skim terenów po by ym lesie, zako czona lo-
kacj  wsi o nazwie Królów Las (Koenigswald) z do  du
powierzchni anów (40). Warte odnotowania jest równie
to, e krzy acka cz  Lasu Bielskiego nale ca do komtur-
stwa gniewskiego nie zosta a przez nich skolonizowana124.
Mog y si  na to z o y  czynniki takie jak np. gorsze gleby 
i gorszy teren (liczne bagna, podmok e ki, zaro la itp.). 

Zako czenie

Zanalizowane poszczególne cz ci dokumentów 
nadawczych w artykule (z 1294 r. i 1303 r.) daj
nam mo liwo  ogólnego zobrazowania Lasu Biel-

skiego na prze omie XIII i XIV w. Dotyczy to np. specyfiki 
jego urozmaiconego rodowiska geograficznego, na które 
sk ada o si , oprócz naturalnego li ciastego lasu równie
rzeka Janka, jeziora, bagna czy gaj, ale nie tylko. Dokument 

Przypisy:
Skróty wyst puj ce w przypisach zosta y wyja nione w cz ci I 

artyku u (zob. „KMR” nr 4/2011, s. 13-14).
80 Na przyk ad PU nr 463 czy 632.
81 Dokument dotycz cy tej sprawy zachowa  si  w oryginale 

i przechowywany jest w Archiwum Pa stwowym w Gda sku pod sygn. 
942/23. Odpis w PU nr 632. Odno nie rycerza Gotszalka z Jani – zob. 
B. liwi ski, [w:] S ownik Biograficzny Pomorza Nadwi la skiego,
t. II, pod red. Z. Nowaka, Gda sk 1994, s. 86-87.

82 Por. PU nr 613.
83 R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei…, s. 278 

przyp. 6. 
84 R. Frydrychowicz okre li  w swej pracy (Geschichte der Cister-

cienserabtei, Tafel II) jeszcze jedno ma e jezioro oddalone o kilka me-
trów od pó nocno-wschodniego brzegu jeziora Sitno na Piaseckim Polu, 
mianowicie Jezioro Babskie Babienietz - See. Zob. ryc. I. 

85 Zob. np. A. Groth, W czasach Rzeczypospolitej (1466-1772), [w:] 
Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku, pod red. B. liwi skiego, Pelplin 
– Gniew 1998, s. 109. B dnie przyjmowa  S. Kujot, Opactwo…, s. 71, 
twierdz c: Bielski las, tak nazwany od wsi Bielska oczywi cie prastarej.
Wyja ni  trzeba, e Las Bielski nie nazywa  si  od wsi Bielsk (bo po-
wsta a ona ponad 350 lat po pierwszym po wiadczeniu w ród ach Lasu 
Bielskiego: Belskiles, Beelzkiles, Belckiles – zob. PU 517, 612 i 613, 
tylko wie  Bielsk nazwana zosta a od Lasu Bielskiego. Por. M. Grze-

z 1303 r. wzmiankuje w jego obr bie równie  równiny i pola. 
Wiemy równie , e w Lesie Bielskim przed nadaniem jego 
po owy cystersom w 1294 r., przebywali owczy ksi cy
i stra nicy le ni, którzy go nadzorowali i pilnowali. 

Mo emy tak e dzi ki poszczególnym wzmiankom 
p yn cym ze róde , okre li  jego (acz zapewne w wielu 
miejscach przypuszczaln ) lokalizacj  na podstawie chocia -
by wzmianek ród owych dotycz cych jezior – istniej cych
do dzi  i tym samym stanowi cych odno nik do jego lokali-
zacji. – W kontek cie tym z pomoc  przychodz  nam równie
etymologiczne nazwy tamtejszych niektórych wsi (Królów 
Las, Bielsk czy Wielkie i Ma e Wyr by). Ponadto poszcze-
gólne dokumenty nadawcze mog  nam równie  uwidacznia
pewien wst p do procesu kolonizacji gospodarczej w tym re-
jonie. Mamy w nich bowiem zezwolenia w obr bie nadanego 
lasu na lokacj  wsi (zob. PU nr 517 por. PU nr 612). 

 Niemniej zauwa y  trzeba, e nieokre lenie granicy 
w obszernym nadaniu reszty Lasu Bielskiego przez króla 
Wac awa II w 1303 r., jak równie  (wspó cze nie zastanawia-
j ce i zagadkowe jednocze nie – przyp. G.W), przymkni -
cie oka na ten fakt samych cystersów pelpli skich (por. PU 
nr 612, 613, 634 a PU nr 649). – Spowodowa o w nast p-
stwie tym d ugoletni spór cystersów z zakonem krzy ackim
(do 1421 r.) o granice w Lesie Bielskim, którego zakon-
nikom nie da o si  utrzyma  w ca o ci. Utrzyman  jednak 
cz  – poddali kolonizacji, karczuj c las i lokuj c tam wie
o nazwie Królów Las. Podobnego procesu nie przepro-
wadzili natomiast komturowie gniewscy w obr bie swo-
jej (zapewne gorszej w sensie gospodarczym) cz ci
Lasu Bielskiego, nie podj li si  tam bowiem lokacji wsi. 
– Znacznie pó niejsze wzmianki ród owe z pocz tku
XVII w. potwierdzaj  na wspomnianym obszarze dopiero 
wypas byd a.

 Na zako czenie chcia bym zaznaczy , i  zsumowanie 
wszystkich wzmianek ród owych uzyskanych ze skrupu-
latnej analizy dokumentów dotycz cych Lasu Bielskiego 
z prze omu XIII i XIV wieku, wspartych pomocniczymi 
– acz pó niejszymi – wzmiankami ród owymi, daje nam 
naukow  mo liwo  przybli enia obrazu tego  kompleksu 
le nego na prze omie XIII i XIV wieku. Tym samym uwa-
am jednocze nie, e badanie historycznego naturalnego 
rodowiska geograficznego, stanowi bardzo interesuj c

i zarazem potrzebn  w wielu aspektach ga  nauki.

gorz, Osady Pomorza Gda skiego w l. 1309-1454, Warszawa – ód
1990, s. 88 i n.

86 Opis królewszczyzn w województwach che mi skim pomorskim 
i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, Toru  1938, s. 49. Ex
antiquo – od dawna, z dawna. 

87 G. Woli ski, Jezioro Smarzewskie; rys geograficzno-historyczny 
od XIII do XV wieku, opracowanie historyczne z 2008 r. w zbiorach 
autora, s. 11. 

88 Ibidem, s. 6 i n. 
89 Doda  chcia bym, e co prawda znacznie pó niejsze ród o,

mianowicie Lustracja wsi Jele  z 1624 r., podaje: Pasza [pastwiska] 
z pewnej pasze w zaro li bielskiej daj  (…). Zob. Lustracja województw 
Prus Królewskich 1624 z fragmantami lustracji z 1615 roku, wyd. 
S. Hoszowski, Gda sk 1967, s. 135. Wynika wi c, e mamy tu do czy-
nienia bynajmniej z terenemi lesistymi o blisko ci Lasu Bielskiego 
wzgl dem wsi Jele  sugeruje równie  nazwa wsi – uto samiana przez 
W. g , (Obraz gospodarczy…, s. 50 i n.) ze redniowiecznym owi-
skiem jeleni (si !)

90 Zauwa y  bowiem trzeba, i  pod aci skim wieloznacznym wyra-
zem gaj – nemora – rozumie si  gaj, jak równie  tereny zalesione, lesi-
ste, gaj po czony z pastwiskami i polanami przeznaczonymi do wypasu 
byd a, lub las nad jeziorem. Niemniej w dokumencie króla Wac awa II 
(PU nr 612) powy sze wyra enia widniej  oddzielnie: nemora et silvas 
tj. gaj i lasy. Wychodzi wi c na to, e wyra nie w dokumencie powy -
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szym chodzi o wi c o jaki  gaj w liczbie pojedynczej. Zob. S ownik aci -
sko-polski, pod red. M. Plezi, t. III, Warszawa 1969, s. 595 por. A. Jougan, 
S ownik ko cielny aci sko-polski, wyd. IV, Warszawa 1992, s. 443. 

91 S. Kujot, Dzieje…, RTNT, R. 22, 1915, s. 1136. 
92 Na przyk ad lustracje z 1624 i 1664 r., które podaj , e byd o

z Piaseczna – w zaro lach bielskich pasano. Przemawia to podobnie 
jak w przypadku s siedniego Jelenia za blisko ci  Lasu Bielskiego (lub 
dok adniej terenów lesistych) wzgl dem Piaseczna, nie p dzono by 
bowiem byd a na wypas daleko. Por. pó niejsz  map  F. Schroettera 
z 1796-1802 r. Skala 1: 50 000. Sekcje 102 i 103. Na sekcjach tych te-
reny dzisiejszego Piaseckiego Pola (na pó nocny-wschód od Lasu Biel-
skiego) jawi  si  jako tereny obficie zabagnione tj. zaros e ki, bagna. 
Niewykluczone, e zabagnienie owe by o w okresie wcze niejszym
tj. XIV w. jeszcze wi ksze. Zabagnienie owe zdaje si  potwierdza
równie  fakt, e Krzy acy oprócz Piaseczna terenów na po udniowy-
zachód od tej wsi, nie skolonizowali. Dlatego te  znacznie pó niejsze
ród a, mianowicie wspomniane Lustracje dóbr królewskich z 1624 

i 1664 r. wzmiankuj  dopiero o wypasie na wy ej opisywanych terenach 
byd a. Por. przyp. 89. 

93 W. ga, Obraz gospodarczy…, s. 50 tam e odes anie do róde .
94 K. Bruski, Ziemie…, s. 69; R. Frydrychowicz, Geschichte der 

Cistercienserabtei…, Tafel II. 
95 S. Kujot, Dzieje…, RTNT, R. 22, 1915, s. 1136. 
96 W. ga, Obraz gospodarczy…, s. 51-52 i 55.
97 K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk…, s. 117, przyp. 80.
98 Powy ej, s. 13. 
99 Zob. I cz  artyku u [w:] „KMR” nr 4/2011, s. 13 i n., oraz 

tudzie  ryc. I i II. 
100 W. ga, op. cit., s. 57. 
101 PU nr 612 i 613. 
102 Zob. II cz  artyku u [w:] „KMR” nr 1/2012, s. 12-14. 
103 W obr bie nadanym mog o by  oczywi cie wi cej pomniejszych 

jezior, które ze wzgl du na sw  ma  powierzchni  w ogóle nie zosta y
wzmiankowane w dokumencie. 

104 PU nr 612. 
105 Zob. PU nr 632. 
106 Zapewne: jeleni, saren, dzików, nied wiedzi, wodnego ptactwa 

– opieraj c si  w tym kontek cie na pracy W. gi, Obraz gospodar-
czy…, s. 58. 

107 PU 517 por. S. Kujot, Opactwo…, s. 71; SGKP, t. IV, Warszawa 
1883, s. 692. 

108 Powy ej, passim.
109 PU, nr 649 (…) conventui ibidem silvam nostram dictam Bel-

ske integram absque omni diminuciane. Por. K. Bruski, Ziemie…, s. 81 
i 178.

110 PU 612.
111 Powy ej, s. 16.
112 Cystersi pelpli scy przeprowadzili w tym czasie (w 1302 r.) 

m.in. lokacj  Nowej Cerkwi. Zob. K. Bruski, Ziemie…, s. 115. 
113 Zob. PU nr 632 oraz Preussisches Urkundenbuch (dalej cyt. 

PrU), hrsg. M. Hein, E. Maschke, Bd. II, Königsberg 1932, nr 402. 
114 PU nr 634.
115 PU nr 634; PrU, Bd. III, nr 402. 
116 K. Bruski, B. liwi ski, Z dziejów rycerstwa w wiekach rednich 

(XIII – XIV wiek), [w:] Kociewie II, pod red. D. Baczkowskiej, Gda sk
1992, s. 72, s. 77-78. 

117 K. Bruski, Ziemie…, op .cit., s. 136 i passim. 
118 K. Bruski, op. cit., s. 178 i 179. por. K. Kasiske, Das deutsche 

Siedelwerk…, s. 97 przyp. 303. Trzeba doda  w sprawie tego  sporu, i
w 1342 r. wielki mistrz zakonu krzy ackiego Ludolf König spotka  si
z ówczesnym opatem pelpli skim Eberhardem w celu ustalenia granic 
w spornej cz ci Lasu Bielskiego. Ostateczne uregulowanie granicy 
nie usatysfakcjonowa o jednak cystersów i w dalszym ci gu zg aszali
oni swoje roszczenia do krzy ackiej cz ci Lasu Bielskiego. Powy szy
uk ad potwierdzi  w 1375 r. kolejny wielki mistrz zakonu krzy ackiego
Winrych von Kniprode. Warto doda , e spór o Las Bielski znalaz  swój 
fina  dopiero w 1421 r., kiedy to cystersi otrzymali od wielkiego mistrza 
Micha a Küchmeister wie  Pomyje, tym samym ostatecznie rezygnuj c
z „krzy ackiej cz ci Lasu Bielskiego”. 

119 Zob. PrU, hrsg. M. Hein, Bd. III, Königsberg 1944, nr 210.
120 Zauwa y  bowiem trzeba, e nadania na rzecz cystersów z 1294 

i 1306 r. pochodzi y od pó niejszych królów Przemys a II koronowane-
go w 1295 r. i W adys awa okietka koronowanego w 1320 r. Natomiast 
nadanie z 1303 r. pochodzi o bezpo rednio od króla Wac awa II, st d
zapewne konwent pelpli ski (piel gnuj cy sw  tradycj  i przesz o ),
nazwa  now  wie  na cze  wspomnianych królów. 

121 PrU, Bd. III, nr 210, por. R. Frydrychowicz, Geschichte der Ci-
stercienserabtei…, s. 278 i n. 

122 PrU, Bd. III nr 210. 
123 PrU, Bd. III, nr 211. Przyzna  trzeba niew tpliwie, i  lokacja wsi 

by a w dalszej perspektywie niezwykle lukratywnym przedsi wzi ciem
dla opactwa pelpli skiego. Klasztor bowiem w swoich dobrach lokowa
w XIV w. na prawie che mi skim 7 wsi czynszowych. 

124 Zob. s. 16, przyp. 92.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

BISKUP PELPLI SKI
JAN BERNARD 

SZLAGA NIE YJE

Jan Bernard Szlaga, syn Jana i Heleny z domu cie-

si skiej, urodzi  si  jako najm odszy z sze ciorga ro-

dze stwa 24 maja 1940 roku w Gdyni. Ochrzczony 

zosta  2 czerwca 1940 roku przez ksi dza Paw a Lubi -

skiego w ko ciele parafi alnym Chrystusa Króla w Gdyni 

Ma ym Kacku.

W latach 1947-1953 ucz szcza  do Szko y Pod-

stawowej nr 13 w Gdyni. Po jej uko czeniu rozpocz

nauk  w szkole redniej, najpierw w Collegium Leoninum 

w Wejherowie (1953-1955), a nast pnie w Collegium 

Marianum w Pelplinie (1955-1957).

W 1957 roku Jan Szlaga zda  w Pelplinie matur

prywatn , za któr  uzyska  Nagrod  Rektora Wy szego

Seminarium Duchownego. Dwa lata pó niej, ju  jako 

alumn Wy szego Seminarium Duchownego w Pelplinie, 

po uko czeniu XI klasy w Korespondencyjnym Liceum 

Ogólnokszta c cym w Gda sku („Topolówka”), zda  ma-

tur  pa stwow .

Po uko czeniu studiów w WSD w Pelplinie 2 czerw-

ca 1963 roku przyj wi cenia kap a skie z r k biskupa 

Kazimierza Józefa Kowalskiego i pracowa  jako wikariusz 

w gu i Jab onowie Pomorskim.

1 pa dziernika 1965 roku rozpocz  studia specjali-

styczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim, gdzie w 1968 roku uzyska  tytu  magistra 

teologii oraz stopie  licencjata teologii w zakresie nauk 

biblijnych. W 1970 roku uzyska  stopie  doktora teolo-

gii w zakresie nauk biblijnych. Promotorem obydwu prac, 

wyró nionych nagrod  rektora KUL, by  ks. prof. Feliks 

Gryglewicz. Rok wcze niej, 1 wrze nia 1969, na wnio-

sek ks. prof. Stanis awa acha, zacz  asystenckie studia 

przygotowawcze i zosta  zaanga owany na stanowisku 

redaktora merytoryczno-leksykografi cznego w redakcji 

Encyklopedii Katolickiej, wydawanej przez KUL, a 1 pa -

dziernika 1970 roku, pozostaj c w redakcji EK, zacz

prowadzi  zaj cia dydaktyczne, zaanga owany na stano-

wisku asystenta na Wydziale Teologicznym KUL, gdzie 

przeszed  kolejno wszystkie stopnie anga u naukowego 

– od asystenta, przez starszego asystenta, do adiunkta. 

W roku akademickim 1972/73 odby  studia specjali-

styczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, na 

podstawie których uzyska  stopie  licencjata nauk bi-

blijnych. W roku 1976 roku habilitowa  si  na Wydzia-

le Teologicznym KUL na podstawie rozprawy Nowo
przymierza Chrystusowego wed ug Listu do Hebrajczyków.

W 1979 roku zosta  powo any na stanowisko docenta 

i kierownika Katedry Egzegezy Ksi g Narracyjnych No-

wego Testamentu. W 1983 roku uzyska  tytu  profesora 

nadzwyczajnego. Wcze niej, w roku 1977, zosta  miano-

wany profesorem egzegezy NT (kwestie wybrane) w Wy -

szym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Od roku 1971 nale y do Towarzystwa Naukowego 

KUL, od roku 1983 jako cz onek czynny.

Na KUL-u pe ni  te  ró ne funkcje administracyjne. By

wicedyrektorem Konwiktu Ksi y Studentów KUL (1975-

83), nast pnie od 1983 roku dyrektorem tego  Konwiktu. 

W latach 1979-81 by  prodziekanem Wydzia u Teologicz-

nego, a w 1981-84 jego dziekanem. W 1984 roku zosta

wybrany po raz pierwszy prorektorem KUL (ponownie wy-

brany w 1986). Równie  w 1984 roku zosta  mianowany 

kapelanem honorowym Jego wi tobliwo ci.

W dniu 26 maja 1988 roku zosta  prekonizowany na 

biskupa tytularnego maskulita skiego i pomocniczego che -

mi skiego. Bull  nominacyjn  podpisa  papie  Jan Pawe  II 

dnia 13 czerwca 1988 roku, sama za  nominacja zosta-

a og oszona przez Radio Watyka skie 11 czerwca 1988 

roku; biskupami konsekratorami byli: kardyna  Józef Glemp 

– prymas Polski, arcybiskup Francesco Colasuonno – nun-

cjusz apostolski do spraw specjalnych porucze  oraz biskup 

Marian Przykucki – ordynariusz che mi ski. Na zawo anie

biskupie wybra  has o Parare vias Domini (Przygotowa  dro-

gi Panu), s owa z Benedictus o w. Janie Chrzcicielu.

Po przyj ciu sakry biskupiej Jan Bernard Szlaga ograni-

czy  zaj cia dydaktyczne na KUL-u, natomiast rozszerzy

zakres swoich wyk adów w Wy szym Seminarium Du-

chownym w Pelplinie (wst p do Ewangelii, Nowy Testa-

ment, j zyk aci ski, seminarium magisterskie). Pozosta

te  nadal wspó pracownikiem redakcji Encyklopedii Kato-
lickiej, odpowiedzialnym g ównie za dzia  archeologii bi-

blijnej (do roku 1996). W roku akademickim 1991/92 

podj , jako profesor zwyczajny, wyk ady monografi czne 

z symboliki biblijnej na Wydziale Filologiczno-Historycz-

nym Uniwersytetu Gda skiego. Wspó praca ta trwa a 10 

lat. Prowadzi  te  okoliczno ciowe zaj cia i wyk ady na 

Uniwersytecie Kardyna a Stefana Wyszy skiego w War-

szawie, Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc awiu,

Poznaniu, Bia ymstoku i Katowicach. Prac  dydaktyczn

na KUL-u zako czy  30 wrze nia 1995 roku, czyli po 25 

latach.

Jako wikariusz generalny w diecezji che mi skiej

mia  pod nadzorem sprawy nauki katolickiej i katechi-

zacji. Przewodniczy  Radzie Programowej Wydawnictwa 

Diecezjalnego i wielu komisjom diecezjalnym. Kierowa

diecezjalnymi zespo ami II Polskiego Synodu Plenarnego. 

W ramach Konferencji Episkopatu Polski by  cz onkiem

Komisji Duszpasterstwa Rodzin, Komisji Duszpasterstwa 

Akademickiego, Komisji do spraw Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego i Komisji do spraw Ekumenizmu. 

W Adwencie roku 1992 g osi  rekolekcje ksi om bi-

skupom zebranym na Jasnej Górze. W roku 1995 zo-

sta  cz onkiem Komisji do spraw Liturgii. Po reorganiza-

cji struktur Konferencji Episkopatu Polski zosta  2 maja 

1996 roku wybrany na przewodnicz cego Rady Nauko-

wej Konferencji Episkopatu Polski. By  tak e cz onkiem

Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Pol-

ski, a tak e (od 1997) cz onkiem w pracach Komisji do 

Spraw Dialogu pomi dzy Konferencj  Episkopatu Polski 

a Polsk  Rad  Ekumeniczn .

19 marca 1992 roku Jan Bernard Szlaga zosta  pre-

konizowany na pierwszego biskupa diecezjalnego pelpli -

skiego. Nominacja ta zosta a og oszona 25 marca 1992 

roku. Rz dy w nowo powsta ej diecezji pelpli skiej Biskup 

obj  29 marca 1992 roku. Uroczysty ingres do bazyliki 

katedralnej w Pelplinie odby  si  24 maja 1992 roku.

Jako biskup diecezjalny przeprowadzi  reform  ad-

ministracyjn  diecezji w ramach dekanatów, ustanowi

nowe parafi e, b ogos awi  i po wi ca  nowe ko cio y,

utworzy  kapitu  kartusk  i koronowsk . Zwo a  I Synod 

Diecezji Pelpli skiej. Zwo a  i przeprowadzi  diecezjalny 

Kongres Eucharystyczny (1993 i 2005), diecezjalny 

Kongres Trze wo ci (1994) i diecezjalny Kongres Ró-

a cowy (1998). Powo a  do istnienia Katolick  Rozg o-

ni  Diecezji Pelpli skiej Radio G os. Zainicjowa  proces 

beatyfi kacyjny kap anów m czenników okresu II wojny 

wiatowej.

Dba o  o stan materialny ko cio a diecezjalnego wy-

ra a si  przede wszystkim w trosce o bazylik  katedral-

n . Pod patronatem Biskupa przeprowadzono renowacj

wn trza bazyliki i kru ganków, ca kowicie odnowiono 

stref  o tarzow . Wszystkie te dzia ania wysoko oceni a

Kapitu a Konserwatorów Wojewódzkich, którzy w roku 

2004 jednomy lnie przyznali ks. biskupowi Janowi Ber-

nardowi Szladze tytu Conservator Ecclesiae.
W Pelplinie wznowi  tradycj  dni skupienia kap anów pel-

pli skich. Bior c pod uwag  realn  sytuacj  i wszystkie mo -

liwe okoliczno ci, po przedstawieniu sprawy Ojcu wi temu,

odst pi  od afi liacji Wy szego Seminarium Duchownego do 

Wydzia u Teologicznego Uniwersytetu Latera skiego, posze-

rzaj c wspó prac  z Wydzia em Teologii KUL-u, a nast pnie

z Wydzia em Teologicznym UMK w Toruniu. Powo a  Kole-

gia Teologiczne do kszta cenia katechetów. Erygowa  dom dla 

ksi y emerytów im. biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego 

w Pelplinie (1996). W 1998 roku po czy  Wydawnictwo 

Diecezjalne i Wydawnictwo Wy szego Seminarium Duchow-

nego „Bernardinum”, w wyniku czego powsta a nowa ofi -

cyna – Wydawnictwo Diecezji Pelpli skiej „Bernardinum”. 

Powo a  do istnienia Uniwersytety Ludowe w Chojnicach, 

Starogardzie, Karolewie. Utworzy  w diecezji licea katolic-

kie w Tczewie, L borku, Chojnicach, Kartuzach i wieciu.

W Pelplinie z wielkim rozmachem rozpocz  odbudow

Collegium Marianum. W 1988 roku przywrócono die-

cezji che mi skiej tytu  w asno ci Collegium Marianum, 

a 16 wrze nia 1993 roku wojewoda gda ski, Maciej P a-

y ski, przekaza  biskupowi diecezjalnemu Janowi Bernar-

dowi Szladze klucze do Collegium Marianum. Zgodnie 

z decyzj  biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi 

w roku 2000 szko a zacz a funkcjonowa  ponownie. 

Chlubne tradycje Collegium Marianum s  obecnie konty-

nuowane.

Biskup Jan Bernard Szlaga ustanowi Medal za Zas ugi
dla Diecezji Pelpli skiej, przyznawany osobom wieckim

za wk ad w duszpasterstwo, kultur  i nauk  diecezji pel-

pli skiej.

Z Gdyni do Tczewa przeniós  tamtejsze studium teo-

logiczne i ustanowi  je Instytutem Teologicznym Diece-

zji Pelpli skiej, podtrzymuj c umow  dydaktyczno-ad-

ministracyjn  z ATK (nast pnie UKSW) w Warszawie. 

W 1997 roku og osi  patronk  Instytutu w. Jadwig

Królow . W Gorz dzieju ustanowi  sanktuarium wi te-

go Wojciecha. Dla fary chojnickiej ci cia wi tego Jana 

Chrzciciela uzyska  tytu  bazyliki mniejszej. Po uhonoro-

waniu koronami papieskimi obrazów Matki Bo ej powo a

do istnienia Diecezjalne Sanktuarium Matki Bo ej Pocie-

szenia w Lubiszewie (1997). W Chojnicach, w 1997 

roku powo a  do istnienia Diecezjalne Sanktuarium Matki 

Bo ej Fatimskiej.

W 1993, 1998 oraz w 2005 roku, wraz z wszystkimi 

polskimi biskupami diecezjalnymi, sk ada  wizyt ad limina 
Apostolorum w Rzymie.

W listopadzie 1995 roku go ci  w bazylice katedral-

nej w Pelplinie, a nast pnie w swojej rezydencji, Lecha 
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Wa s , prezydenta RP. Na zaproszenie Ksi dza Biskupa 

w czerwcu 1998 roku, po raz pierwszy w Pelplinie, od-

by o si  295. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu 

Polski.

W1998 roku rozpocz  w diecezji pelpli skiej przygo-

towania do wizyty Ojca wi tego w Pelplinie. Na zapro-

szenie Ksi dza Biskupa Ojciec wi ty przyby  do Pelplina 

6 czerwca 1999 roku.

Biskup Jan Bernard Szlaga jest autorem wielu publika-

cji: ksi ek, recenzji, wywiadów, artyku ów, felietonów, 

opracowa  encyklopedycznych i innych. By  te  redak-

torem wielu prac zbiorowych, w tym zw aszcza Wst pu
ogólnego do Pisma wi tego (Pozna , 1986), w którym 

zawar  m.in. w asne opracowanie hermeneutyki biblijnej. 

By  recenzentem blisko 300 prac magisterskich, w tym 

150 napisanych pod jego przewodnictwem, wypromowa

czterech w asnych doktorów, a pi tnastu innym napisa

recenzje doktorskie; siedem razy jako recenzent uczestni-

czy  w przewodach habilitacyjnych.

Dnia 9 lutego 1996 roku otrzyma  nagrod Media
ksi ce, przyznan  za zbiór wywiadów na tematy religijne, 

g ównie biblijne, jakie przeprowadzi a red. Marzena Bur-

czycka-Wo niak i zawar a w zbiorze Reporta u stamt d nie 
b dzie (Pozna , 1995). Nagrod  przyzna y trzy redakcje: 

Radio Plus, Dziennik Ba tycki i Telewizja Gda sk. W 2005 

roku ukaza  si  kolejny zbiór rozmów zatytu owany Na
pocz tku by a mi o , tej samej autorki.

Opublikowa  wiele listów pasterskich. Obok publiko-

wanych artyku ów naukowych, rozwin  dzia alno  pisar-

sk  w ramach ma ych form publicystycznych – artyku ów

i felietonów, zamieszczonych g ównie w Pielgrzymie, In-
spiracjach oraz Mszy wi tej. Ukaza y si  cztery tomy jego 

refl eksji biblijno-liturgicznych Przy stole s owa Bo ego, b -

d cych zapisem konferencji wyg oszonych na falach Roz-

g o ni Diecezji Pelpli skiej Radia G os. W ramach cyklu 

Biblioteka Pielgrzyma, wydawnictwo wyda o Powtórk  z Bi-
blii, zbiór artyku ów dotycz cych problemów zwi zanych

z Pismem wi tym, opublikowanych wcze niej na amach

Pielgrzyma. Uwa any jest za jednego z najwybitniejszych 

biblistów w Ko ciele.

Biskup Pelpli ski, ks. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga 

jest honorowym obywatelem Chojnic, Tucholi, Zblewa, 

Tczewa, Ko cierzyny, Pelplina, Starogardu, eby, Gdyni 

i Brus.

15 maja 2009 roku, w Skórczu Prezydent RP Lech 

Kaczy ski odznaczy  Ksi dza Biskupa Krzy em Koman-

dorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osi gni cia

duszpasterskie i naukowe.

Ksi dz biskup diecezjalny prof. dr hab. Jan Bernard 

Szlaga zmar  25 kwietnia 2012 roku w szpitalu w Sta-

rogardzie Gda skim.

Wyprowadzenie zw ok z domu biskupiego do ba-

zyliki katedralnej nast pi o 27 kwietnia o godz. 17.00 

pod przewodnictwem arcybiskupa S awoja Leszka G ó-

dzia, metropolity gda skiego. Homili  wyg osi  biskup 

w oc awski Wies aw Mering.

Uroczysto ci pogrzebowe odby y si  28 kwietnia 

2012 roku o godz. 10.00. Mszy wi tej pogrzebowej 

przewodniczy  arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz 

apostolski w Polsce. Homili  wyg osi  arcybiskup Hen-

ryk Muszy ski, prymas Polski – senior.

Pierwszego biskupa pelpli skiego pochowano w ba-

zylice katedralnej w Pelplinie.

Prababcia Zofia zgin a w pierwszych dniach wrze-
nia 1939 roku. Wojna. Zgin a gdzie  mi dzy Sub-

kowami a wieciem. Mo liwe, e zgin a w oko-
licach Skórcza. Dzisiaj prawnuczki szukaj  grobu swojej 
prababci.

Hania i Wiola Lamek, m ode Kociewianki, pragn  roz-
wi za  wojenn  tajemnic . Nikt nie wie bowiem, gdzie spo-
czywa ich prababcia. W poszukiwaniach czynnie wspiera je 
babcia Józefa Sobol, córka zabitej Zofii. Poszukiwania do-
prowadzi y je do Skórcza. Pani Józefa Sobol przyby a do 
Urz du Miasta Skórcz wraz z wnuczkami, aby opowiedzie
histori mierci swojej mamy. 

Kociewscy górale

Pani Józefa mia a w chwili wybuchu wojny 9 lat. Sporo 
jednak pami ta z tamtych tragicznych dni, z tamtych nie-
ludzko okrutnych lat. Opowiada o tamtych dniach bardzo 
dynamicznie, jakby ponownie to wszystko prze ywa a.

– Przed wojn  mieszkali my w górach. Tata, Ludwik 
mia  restauracj  na Bukowinie, a mama, Zofia, prowadzi a
sklep. Tam urodzi am si  i wychowa am. Górale, to twardzi 
ludzie. Jednak przedwojenne czasy wcale nie by y takie lek-
kie, jak to si  teraz cz sto opowiada. Nawet twardzi górale 
musieli porzuca  góry i w drowa  w wiat za chlebem. Tak 
jak to piewamy w popularnej piosence – opowiada pani Jó-
zefa. – Moi rodzice mieli sze cioro dzieci. Sporo, prawda? 
Tata wyczyta  w gazecie, e na Pomorzu mo na kupi  gospo-
darstwa z zabudowaniami. Zmobilizowa  s siadów i podj li
ryzyko opuszczenia gór. A  13 rodzin przyby o tu, na Pomo-

STANIS AW SIERKO 

W poszukiwaniu 
prababci

Babcia Józefa z wnuczkami
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OFIAROM WOJNY

Alojzy Kosecki uwa nie ogl da przedwojenne 
fotografie przywiezione przez Józef  Sobol

wiadectwo szkolne Józefy Sobol

rze. To by o w 1937 roku. Miejscowo , do której przybyli 
nazywa a si  bardzo adnie, Subkowy. Domki te  by y adne
i funkcjonalne. Nazywano je „poniatówkami”. Pami tam,
e tata zap aci  za ca e gospodarstwo 2,5 tysi ca z otych.

W Subkowach przyj to nas bardzo yczliwie. Osobi cie po-
wita  górali sam Pan Wójt. Nie pami tam, niestety, ju  jego 
nazwiska. W Subkowach mieszka o nam si  bardzo dobrze. 
By am m oda, wi c pewnie wtedy wszystko dla mnie by o
pi kne.

Ucieczka przed wojn

– Doro li jednak ci gle mówili o gro cej nam wojnie. 
To si  czu o – pewnym g osem twierdzi pani Józefa. – Gdy 
mia am i  do szko y, pierwszego wrze nia to gruchn a wia-
domo ci, e w Tczewie hitlerowcy bombarduj  most. Zacz a
si  wojna. Pomimo tego, e spodziewano si  napa ci hitle-
rowców, to jednak wybuch a panika. Wszyscy zacz li ucie-

ka . Dok d? Do Warszawy. Nasza ca a rodzina tak e ucieka-
a w pop ochu. Na konnym wozie. Z tobo ami spakowanymi 

w po piechu. Uciekali my drogami pe nymi podobnych do 
nas uciekinierów. Uciekli my dosy  daleko nie atakowa-
ni przez hitlerowców. Nie spotkali my te  naszego wojska. 
Wszystko wygl da o bezpiecznie. By o jesiennie ciep o.
Drzewa ju  powoli z oci y swoje li cie. Jechali my wzd u
brzegu lasu. Nagle wyprysn li z tego lasu nasi u ani. Na 
koniach. By o ich oko o trzydziestu. licznie wygl dali. Jak 
malowani. Jeszcze mam ich przed oczami – pani Józefa 
przymyka oczy i u miecha si  do wspomnie .

mierciono ny aeroplan

– Za u anami nadfrun  aeroplan z czarnymi krzy a-
mi na skrzyd ach. Mówi  aeroplan, bo wtedy nie mówi o
si  samolot. On by  jakby zwiadowc . Za nim nadlecia y
bombowce i zacz y zrzuca  straszne bomby. W rodek u a-
nów. W nas wszystkich te . Ziemia a  dr a a  od wybuchów. 
Tumany kurzu okry y wszystko woko o. Nic nie by o wida ,
tylko s ycha  by o krzyki i wycia – obrazowo wspomina 
pani Józefa tamte wydarzenia z 1939 roku. – Jak opad  kurz 
to ukaza  si  straszliwy widok. Woko o  pe no pozabijanych 
ludzi. Obok mnie le a  u an, któremu oderwa o ca  nog .
Strasznie cierpia . Krzycza  do swego kolegi u ana, b aga
go. Jeszcze s ysz  jego m ody, pi kny g os „dobij mnie, do-
bij”. Podszed  do mnie mój tata. Mia  pokrwawione ca e
r ce. Przytuli  mnie mocno i szepn  „mamusi  zabi o”.
Podci gn li my mamusi  na skraj lasu i przykryli my ma-
musi cia o ga zkami. Aeroplan znowu nadlecia . Zacz -
li my ucieka  skrajem lasu. Bez koni. Bez tobo ków. Bez 
mamusi.

Pomó my odnale  prababci

– Uciekali my tak przez ca e cztery dni a  wpadli my na 
gestapo. Kazali nam wraca  do domu. Nie by o sensu z nimi 
dyskutowa . Wrócili my – mówi pani Józefa. – Nasz dom 
w Subkowach ju  by  zaj ty przez Niemców. Wszystko nam 
zabrali. Wszystko – pani Józefa na chwil  przerywa wspo-
mnienia. Przymyka oczy jakby odtwarza a pod powiekami 
minione obrazy. – Jako  po wojnie nie szukali my grobu 
mojej mamy. A  do teraz. Moje wnuczki chc  odnale  grób 
swojej prababci. Nie wiemy jednak, gdzie to wszystko si
sta o. Nikt nie wie. Mój brat mówi, e to by o pod lasem 
niedaleko Skórcza. Przyjecha am wi c tutaj z wnuczkami. 
Mo e w Skórczu co  wiedz  o ofiarach pierwszych dni woj-
ny. Moja mamusia mia a na imi  Zofia. Dowiedzia am si ,
e w tym samym miejscu i dniu zgin  tak e W adek Lenart, 

mieszkaniec Subków. To wszystko, co wiem. To wszystko.  
Dzi kuj  panu sekretarzowi miasta Skórcz za to, e tak 
yczliwie nas tutaj przyj  i wys ucha . Dzi kuj  tak e panu 

Alojzemu Koseckiemu, e obiecuje pomóc nam w poszuki-
waniach. Bardzo liczymy, e znajd  si  osoby pami taj ce
tamte straszne dni i tragiczne wydarzenia i pomog  nam 
odnale  miejsce spoczynku mojej mamusi. Moje wnuczki 
tak bardzo chc  z o y  kwiaty na grobie swojej prababci. 
Kochane wnuczki.

– Prosimy wszystkich, którzy cokolwiek wiedz  o opisa-
nych przez pani  Józef  wydarzeniach, aby skontaktowali 
si  z nami w dowolny sposób – apeluje Janusz Kosecki, se-
kretarz Urz du Miejskiego w Skórczu.



Pelplin – katedra widziana 
z Ogrodów Biskupich

wiecie – Zamek 
krzy acki  (XIV w.)

Nowe – Gotycka fara 
pw. w. Mateusza Aposto a

Wn trze Katedry

Nowe - Pozosta e skrzyd o zamku krzy ackiego

wiecie – Stara fara (XIV-XV w.)
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Ju  po raz trzeci pod koniec marca br. odby a si  se-
sja popularnonaukowa w Domu Kultury w Opaleniu. 
Sesje takie maj  na celu przybli enie miejscowym 

mieszka com historii wsi i regionu, który zamieszkuj . Spo-
tkanie swoj  obecno ci  zaszczycili m.in.: Maria Taraszkie-
wicz-Gurzy ska (burmistrz miasta i gminy Gniew), Walen-
tyna Czapska (przewodnicz ca Rady Miejskiej w Gniewie), 
Marek Barnik, Irena Grabowska, Andrzej Solecki, Piotr 
Mrozi ski (radni gminy Gniew), Jerzy Cisewski (radny 
powiatu tczewskiego), Kazimierz Ickiewicz (radny miasta 
Tczew), Andrzej Cejer (so tys Opalenia), Jan Albrecht (so -
tys Ja wiska), Jan Ejankowski (znany historyk i regionali-
sta) oraz Karolina Zander (przedstawicielka Nieformalnej 
Grupy „M odzi Aktywni” z Opalenia).

Spotkanie poprowadzi  Marek Kordowski, nauczyciel 
historii i autor ksi ki o Opaleniu. W krótkim wprowadzeniu  
wspomnia  nadaniu Zespo owi Szkó  w Opaleniu imienia 
Józefa Czy ewskiego. Zwróci  te  uwag  na fakt, e jedna 
z ulic w Opaleniu nosi jego imi .

Nast pnie dr Micha  Kargul, prezes Oddzia u Kociew-
skiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie,  
zaprezentowa  V numer „Tek Kociewskich”, który ka dy
uczestnik sesji otrzyma  w prezencie. Publikacja ta jest rocz-
nikiem wydawanym przez Oddzia  Kociewski ZKP w Tcze-
wie od 2007 roku. Wszystkie roczniki „Tek Kociewskich” 
s  dost pne na stronie Kociewskiej Biblioteki Internetowej, 
które mo na pobra  za darmo. 

Jan Kulas przedstawi yciorys oraz dzia alno  Józefa 
Czy ewskiego – wybitnego dzia acza patriotycznego, który 
urodzi  w Widlicach niedaleko Opalenia. Najbardziej owoc-
n  cz  swojego ycia sp dzi  w Gda sku, gdzie sprawdzi

si  jako w a ciciel pr nego zak adu poligraficznego. By
redaktorem i wydawc  dwóch gazet: „Kuriera Gda skiego”
oraz „Tygodnika Gda skiego”, a tak e wspó za o ycielem
„Gazety Gda skiej”. Wszystkie te czasopisma przyczyni y
si  do krzewienia polsko ci na Pomorzu. 

Krzysztof Korda opowiedzia  o ciekawym epizodzie, 
jakim w historii tutejszej ziemi po zako czeniu I wojny 
wiatowej by a Republika Gniewska. Twór ten ówcze nie

by  najmniejszym pa stwem w Polsce. Stolic  republiki 
by o miasto Gniew. Jak ka de pa stwo republika mia a
swoje w adze. Na jej czele sta  Franciszek Czarnowski 
– delegat polskiego rz du przy Landracie kwidzy skim.
W adz  ustawodawcz  pe ni a Powiatowa Rada Ludowa, 
której prezesem by  ks. Antoni Wolszlegier. Nad  porz d-
kiem i bezpiecze stwem mieszka ców republiki czuwa a
Stra  Ludowa pod dowództwem porucznika Jana G owac-
kiego.

Po wyg oszonych referatach mia a miejsce krótka dysku-
sja, w której g os zabrali Jan Ejankowski, Jan Kulas, Krzysz-
tof Korda i Andrzej Solecki. Jan Ejankowski podkre li  oso-
bowo  Józefa Czy ewskiego, która wywar a wielki wp yw
na osoby, które si  z nim zetkn y. Jako przyk ad poda  Au-
gustyna Frankowskiego, który spotka  Józefa Czy ewskiego
w Gda sku, gdzie uczy  si  koszykarstwa. W wyniku tego 
spotkania Augustyn Frankowski za o y  czytelni  publiczn
w miejscowo ci Nowe nad Wis , gdzie by y prowadzone 
m.in. tajne kursy j zyka polskiego.

Sesja zosta a ubogacona wyst pem m odzie y opale -
skiej. Organizatorem sesji byli: Kociewski Oddzia  Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie i Zespó  Szkó  im. 
Józefa Czy ewskiego w Opaleniu. 

JACEK CHEREK

Sesja historyczna w Opaleniu

Wyst p m odzie y szkolnej
fot. Jacek Cherek 

Micha  Kargul prezentuje V Zeszyt „Tek Kociewskich”
fot. Jacek Cherek 
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„Cudze chwalicie…”
cz  druga (ostatnia)

Droga powrotna do Tczewa biegnie przez cystersk
„ma  ojczyzn ” ksi dza Pasierba. Chyba ka dy
z nas by  kiedy  w Pelplinie. I chyba nikt z Ko-

ciewiaków nie traktuje w sposób podró niczo-krajoznaw-
czy tego uroczego, klerykalnego miasteczka. Jest to bodaj 
najdobitniejszy przyk ad maksymy tytu uj cej ten artyku .
Pelplin to bowiem skondensowana do granic wytrzyma o ci
turystyczna pigu ka.

Pelplin. Stolica diecezji. Tu zdarzy o si  literalnie 
wszystko, co by o wa ne w moim yciu. Jedna ulica prowadzi 
z dworca na rynek, druga z rynku, obok katedry, do Starogar-
du Gda skiego, z tym, e za mostem rozga zia si  w kierun-
ku cmentarza nad rzek . Tu b d  chyba mieszka  do mierci. 

e takie ma e miasteczko? Po tylu podró ach wiadomo ju
mniej wi cej, e wiat mo e by  jedn  rzek , jednym ko cio-
em, jedn  ulic , drzewem za oknem, odrobin  ksi ek, p yt

i – last but not least – kilku dobrymi lud mi – pisa  w „Ga -
ziach i li ciach” ks. Janusz St. Pasierb, kap an, uczony, po-
eta, który trwale zwi za  si  z Pelplinem. Po takiej promocji 
nie trzeba wi cej miasteczka reklamowa , ale czy wiadomo, 
co ks. Pasierba tak zachwyci o? W ko cu ka dy w Pelplinie 
by , ale czy ka dy go zna?

Dwa pierwsze skojarzenia – katedra i Biblia Gutenberga. 
Ta pierwsza wybudowana na bagnistym terenie przez zakon 
Cystersów na prze omie XIII i XIV wieku, pot na, monu-
mentalna, z bogatymi zdobieniami i ornamentami, druga 
– jedyna w Polsce, jak e unikalna ksi ga.

W prawej nawie bazyliki figur w. ukasza okalaj
rze by anio ków. Podczas monta u ca o ci fundatorzy nie 
wyp acili arty cie tylu pieni dzy za o tarz, ile da , jeden 
anio ek wi c… jest ysy! W zamian za z o liwo  pracodaw-
cy rze biarz usun  rajskie blond loczki. Inaczej zachowa
si  poszkodowany w podobny sposób wykonawca awek,
vis a vis owego karykaturalnego o tarza. Nie otrzymawszy 
zap aty, wyrze bi  swoj  podobizn  na jednym z siedze .
Zrobi  to jednak na tyle z o liwie i ba wochwalczo, e twarz 
ta umieszczona jest od spodu – by j  ujrze , nale y kl kn .
W katedrze pelpli skiej wida  nie tylko wi ci maj  swe 
konterfekty, które si  czci! 

W Muzeum Diecezjalnym, prócz redniowiecznego wy-
posa enia kilku toru skich i pomorskich ko cio ów, ton z ota
i zbiorów papieskich, jest jedyny w Polsce egzemplarz Biblii 
Gutenberga. O tyle cenny, e w oryginalnej, XV-wiecznej 
oprawie. Nie ka dy wie, e na 48 stronie znajduje si  plama 
tuszu, obna aj ca technik redniowiecznego druku, e Biblii 
brakuje stron z Apokalips , i… e wystawiony w Muzeum eg-
zemplarz to kopia! Orygina  le y w muzealnych katakumbach, 
zapewne zabezpieczony jeszcze staranniej ni  duplikat; chro-
niony przed zniszczeniem i kradzie , konserwowany regular-
nie, jest eksponowany tylko w najwa niejszych momentach. 

Takich i podobnych ciekawostek w Pelplinie mnóstwo. 
Prócz typowo sakralnych zabytków, sk din d niezwykle cen-

nych, warto miasto odwiedzi  we wrze niu, podczas Jarmarku 
Cysterskiego, na którym funkcjonuje fantastyczny pchli targ 
– raj dla owców staroci, unikatów i kolekcjonerów wszel-
kiej ma ci bibelotów! Czynne s  tak e wówczas, niedost pne
przez reszt  roku, Ogrody Biskupie, malownicze i ujmuj ce.

W Pelplinie przed oknami mia em ca y park, pot ny jak 
symfonia i tak pi kny w swojej nieregularno ci, zagmatwa-
niu i pewnym zaniedbaniu, e trudno si  by o oderwa  od 
spogl dania w okno. Przed moimi oknami ros y, wraz z dzi-
kim bzem, pot ne ja miny – wspomina ks. Pasierb. Uczony 
kap an zosta  pochowany w swojej „ma ej ojczy nie”. Jesz-
cze za ycia upatrzy  sobie w Pelplinie ogromny kamie ,
który mia  spocz  na jego mogile. Zwyk  wówczas mawia
Tylko mnie nie nakryjcie t  straszn  betonowo-lastrykow
p yt , ebym si  nie wstydzi  zmartwychwstawa . Gdzie ów 
grób z g azem narzutowym si  znajduje? Ciekawy turysta 
niech sam odnajdzie. 

Nie koniec to jednak turystycznego szlaku wst g  ko-
ciewsk . Odbijaj c z powrotem na po udnie, na pogranicze 
województwa Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, od-
wiedzimy Nowe, sze ciotysi czne miasteczko nad Wis .
Cho  miasto niewielkie, jest niezwykle urokliwe. U wiad-
czy  jego czaru mo na ju  nad ranem, gdy nad Wis  ogl -
dan  z poziomu historycznej dzielnicy Garbuzy, praosady 
dzisiejszego miasta, rozpo ciera si  senna mg a, okalaj ca
oba brzegi wraz z dzikimi, równymi kami.

Po podziale dzielnicowym Pomorze odzyskiwa  zacz o
sw  autonomi  i w 2 po owie XII wieku za o ono tu nowy 
gród. Wiek pó niej Krzy acy, zajmuj c miasto, zbudowali 
warowni , pe ni c  onegdaj wa n  funkcj  w nadwi la -
skim systemie zamków. Twierdza powsta a na fundamentach 
zniszczonego zamku polskiego, mia a cztery wie e, otoczona 
by a wa em i fos . Do dzi  dnia ocala o tylko jedno jej skrzy-
d o, pe ni ce na przestrzeni wieków funkcj  kaplicy ewan-
gelickiej, remizy stra ackiej oraz magazynu. Obecnie mie ci
si  tam Centrum Kultury „Zamek”, zawieraj ce w swych 
go cinnych wn trzach muzeum historyczne, bibliotek ,
a tak e organizuj ce szereg imprez, nie tylko o charakterze 
historycznym czy regionalnym. Warto zwiedzi  cz  mu-
zealn  z przewodnikiem, który opowiada o historii tak gro-
du, jak i twierdzy z prawdziwym zapa em, zaanga owaniem
i ogromn  ciekawo ci , przytaczaj c mnóstwo szczegó ów
i mniej znanych faktów z dziejów Nowego.

Obecno  rycerzy Zakonu krzy ackiego pozostawi a nie 
tylko lad w postaci zamkowego skrzyd a. To tak e gotycki 
ko ció  farny pw. w. Mateusza Aposto a, najstarszy i najcen-
niejszy zabytek miasta, jednocze nie jeden z najwi kszych
ko cio ów na ca ym Pomorzu, z prezbiterium z 1366 roku 
i redniowiecznym, gwia dzistym sklepieniem. We wn trzu
znajduje si  tak e zabytkowa, kamienna kropielnica ozdo-
biona sze cioma wyciosanymi ebrami oraz kuta mosi na
misa gotycka, ozdobiona scen  Zwiastowania.
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Fragment mapy – Wandkarte des Kreises Pr. Stargard orfennach 
den neuesten Hilfsquellen von Paul Baron Legnitz i. Schl. Edgar 

Schultz Verlag in Pr. Stargard. – ze zbiorów autora

Krzy  w Kr pce
w miejscu pochowania 
niemieckich o nierzy

Krzy  i informacja w miejscu dawnego 
cmentarza o nierzy francuskich

Budynki w Kr pce

Le niczówka w K pce„Bia y Most” – wiadukt kolejowy w Kr pce

Widok na Wd  ko o
Kr pki i s upy

– pozosta o ci
po drewnianym mo cie
na „drodze po omskiej”

W
sz

ys
tk

ie
 fo

t. 
K

rz
ys

zt
of

 K
ow

al
ko

w
sk

i



MARTA BRONK 

Regionalnie
– po swojamó

Wstyczniu ka dego roku z zaciekawieniem prze-
k adamy kolejne kartki kalendarza w poszuki-
waniu wolnych od pracy dni. Przyp yw rado-

ci ogarnia nas, kiedy odkrywamy stron  zatytu owan
– maj. Powszechnie uwielbiany za przys owiowy d ugi
weekend, wiosenny miesi c mo e by  idealn  alternatyw
do aktywnego odpoczynku i okazj  do tak zwanego na-
adowania baterii. Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom 

mniejszych i doros ych sm towiaków Zofia Kirszenstein 
– wójt gminy oraz Gminny O rodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Stanis awa Muchy w Sm towie Granicznym 
po raz kolejny zaproponowali pe en atrakcji program im-
prez plenerowych z cyklu Dni Sm towa.

1 maj, godzina 14:00 – swojskie rozpocz cie majówki. 
Autorskim pomys em Zofii Kirszenstein oraz wymienionego 
o rodka kultury by o zorganizowanie biesiady kociewskiej, 
która w swoim przes aniu mia a zasia  w przyby ych zia-
renko tradycji regionu. Pomimo wiadomo ci pochodzenia, 
w amoku codziennych spraw i obowi zków zapominamy 
o warto ciach polskiego folkloru. W efekcie tego, zamiast 
korzysta  z pi kna, które jest tu  obok, wyje d amy w poszu-
kiwaniu nieznanego. Biesiada „Wiwat Kociewie” prze ama a
lody pomi dzy nowoczesnym wiatem technologii, a tradycj
zakorzenion  w regionali mie. Moc przygotowanych atrak-
cji bazowa a na bogactwie obyczajów ziemi kociewskiej, 
a niesamowit  atmosfer  zapewni y liczne prezentacje arty-
styczne. W ród wyst puj cych znale li si : kapela kociewska 
„Burczybas”, ludowy zespó  pie ni i ta ca „Psiotrowe Dzie-
wuchy”, grupa wokalna „Rodzina” oraz Chór Z ota Jesie .
Z tej okazji zaproszono tak e Ko a Gospody  Wiejskich 
z ca ego powiatu starogardzkiego, które dzi ki wspania ym
prezentacjom przemieni y scen  Ku ni – Centrum Kultu-
ry Kociewskiej Lalkowy w prawdziw  karczm  ludow .
Szczególne podzi kowania nale  si  Paniom z KGW z gmi-
ny Sm towo za barwne i kolorowe przedstawienia. Kankan 
w wykonaniu pa  zapewne na d ugo pozostanie w pami ci wi-
downi. M odzie  mog a rozwin  swój talent plastyczno-ma-
nualny uczestnicz c w warsztatach garncarskich. Wszystkie 
powsta e podczas warsztatów prace, wykonawcy otrzymali 
na pami tk . Kilka godzin wcze niej w wietlicy wiejskiej 
w Starej Jani zapanowa a czarodziejska aura. Dzieci z ca ego
terenu gminy Sm towo skorzysta y z zaproszenia Pani Wójt 
i wzi y udzia  w magicznym pokazie iluzjonistycznym. Ja-
kub Walkowiak doskona y iluzjonista swoje „czarodziejskie 
sztuczki” zaprezentowa  tak e w ku ni, sprawiaj c tym sa-
mym wiele rado ci zgromadzonej publiczno ci.

Organizatorzy „Wiwat Kociewie” maj  nadziej  zapo-
cz tkowa  now  tradycj  spotka  z cyklu biesiad kociew-
skich. Chc c zach ci  mieszka ców gminy do udzia u
w majowej uroczysto ci wynaj to autokar, dzi ki czemu 
ka dy ca kowicie bezp atnie móg  dotrze  do serca kultury 
kociewskiej. Go cie posileni s odko ciami oraz tradycyjn
pajd  chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym biesiadowali 
weso o, tak jak na prawdziwych Kociewiaków przysta o.

Biesiada kociewska „Wiwat Kociewie”

Zespó  „Rodzina” ze Zblewa

Kapela kociewska „Burczybas”

Chór „Z ota Jesie ”
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Wyj tkow  pozycj  na mapie naszego zwiedzania No-
wego stanowi pofranciszka ski ko ció  pw. w. Maksymi-
liana Kolbe. Jego dzieje s  tak burzliwe, e a  nieprawdopo-
dobne! A jednak: w XIII wieku usytuowany by  tam klasztor 
franciszkanów, których zast pili dwie cie lat pó niej bernar-
dyni przybyli z Saksonii. Klasztor nie przetrwa , pozosta
natomiast XIV-wieczny ko ció , zbudowany w miejscu po-
przedniego, zniszczonego przez Krzy aków. W wieku XVI 
przej li go ewangelicy, w XVII powrócili tam bernardyni, 
za  pod koniec wieku XIX ko ció  sp on . Nowy, neogotyc-
ki, postawiony na fundamentach poprzedniego, oddano do 
u ytku w roku 1900. Nie wszystko tam jednak jest wspó -
czesne: pod wyd u onym prezbiterium znajduje si  kryp-
ta z 1311 roku! To ca kowita mieszanka wyzna  i stylów, 
niszczona, odbudowywana, zamykana i przejmowana przez 
coraz to nowych w odarzy.

B d c w Nowem, usadawiamy si  wygodnie w doskona-
ej bazie wypadowej do odwiedzenia okolicznych miejsco-

wo ci. Przed nami bowiem trzecie co do wielko ci miasto 
regionu, wiecie. To, e miasto niewielkie (nieca e 26 tys. 
mieszka ców) nie oznacza bynajmniej, e ubogie w ciesz -
ce oko osobliwo ci.

Jedno z najstarszych miast zarówno Polski, jak i regionu 
(wzmiankowane na równi z Tczewem w 1198 roku), pe ni o
onegdaj funkcj  rezydencji ksi cia wi tope ka Pomorskie-
go. Dzi ki temu po dzi  dzie  st pa  mo emy po gotyckim, 
XIV-wiecznym zamku. Nie jest to taka znów zwyczajna 
forteca – charakterystyczna wie a twierdzy jest odchylona 
o 106 centymetrów od pionu. Jest dzi ki temu najwy szym
tego typu obiektem w kraju. Na dodatek mo na si  na
wdrapa  po kr tych, ciasnych, g sto u o onych z czerwonej 
ceg y schodach. Widok ze szczytu – imponuj cy!

Najbardziej charakterystyczn  i bodaj najpi kniejsz
budowl  widzian  z góry jest Stara Fara. Ko ció  sam wy-
gl da jak zamek, a w a ciwie – niczym pos pne grodzisko. 
Z b czasu nadgryz wi tyni -warowni  tak, i  przypomina 
dzi  opuszczon , mroczn  twierdz  ksi cia-wampira. Jest 
tak dlatego, e historyczne Stare Miasto, na którym Fara si
znajduje, to od stuleci opustosza e przedmie cie. Nara one
na podtopienia, spoczywaj ce w wid ach Wis y i Wdy, pr d-
ko sta o si  lokalizacj  ma o atrakcyjn . W porzucony teren 
nie inwestowano, zaniedbano wi c tak e estetyk  ko cio a.
Imponuj cej wielko ci wi tyni  budowano zreszt  przez 
oko o sto lat, przez co czy ona w sobie kilka stylów archi-
tektonicznych: od gotyku po barok. Taka mieszanka budow-
lanych trendów nada a wyrazisty, charakterystyczny, chmur-
no-w glowy sznyt konstrukcji i strukturze Fary. Jej wn trze,
onegdaj bogate, dzi  skromnie chyli czo o do wiernych zza 
krat, otwieranych wy cznie na msze.

Wracaj c do lokalizacji bo ego przybytku: je li Stare 
Miasto nie stanowi ju  od dawna centrum miasta, to gdzie 
go szuka ? Otó  zarówno Rynek, jak i ródmie cie, zlo-
kalizowane dzi  s  w historycznej dzielnicy Nowy wiat.
Wybudowana w XIX wieku pr dko zdoby a popularno .
Patrzy tam na nas dumn , niemal zamkow  wie , jasny 
i majestatyczny ratusz z 1879 roku. Wtóruj  mu mieszcza -
skie kamieniczki, jego rówie nice, ponad którymi wznosi 
swe dwie, czterdziestosze ciometrowe, strzeliste wie e cen-
tralny ko ció  polutera ski pw. w. Andrzeja Boboli.

Jednak prawdziw  per  w koronie wiecia jest niew t-
pliwie pobernardy ski klasztor z ko cio em Niepokalane-
go Pocz cia NMP. Zbudowana na prze omie XVII i XVIII 
wieku rokokowa wi tynia nie ma sobie równych na ca ym
Kociewiu. Trudno te  znale  jej konkurencj  w regionach 

s siednich. Misterne ornamenty, polichromie wykonane 
z rozmachem, z ocenia, malunki i obrazy wkomponowane 
zosta y w niewielk , przytuln  przestrze  ko cio a z atencj ,
czci  i wysublimowanym gustem. Do powalaj cego uroku 
tak wn trza, jak i bry y kompleksu prowadzi równie pi kna
wie a bramna datowana na 1800 rok. 

Atrakcj  miasta s  tak e cyklicznie organizowane impre-
zy kulturalne: Mi dzynarodowy Festiwal Orkiestr D tych,
Nocne piewanie na Zamku, Dni Kultury redniowiecznej
oraz Turniej Rycerski, wkomponowany w tradycje ka dego
chyba miasta zamkowego. Po co wi c tu a  si  po wiecie,
skoro mamy nasze, kociewskie wiecie?

Tczew le y na pó nocno-wschodnim kra cu Kociewia. 
Po przek tnej id cej maksymalnie w dó , tu  przy po udnio-
wej granicy regionu, le  dwie miejscowo ci, które odwie-
dzimy na finisz woja u: Gruczno i Chrystkowo. Na zachód 
od nich rozci gaj  si  ju  Bory Tucholskie, na wschód Zie-
mia Che mi ska, na po udnie za  – Kujawy. Pomi dzy te 
zacne krainy wdar  si  „kociewski fyrtel”. W po owie dro-
gi zrobimy sobie przystanek. Po to, by odwiedzi  Skórcz, 
Osiek i Tle .

Wszystkie pi  miejscowo ci maj  nam co innego do za-
oferowania. O ile Skórcz wielu zabytków nie posiada (intere-
suj cy gotycki ko ció  pw. Wszystkich wi tych z XIV w.), 
o tyle pobliski Osiek a  kipi od miejsc wartych uwagi. Przede 
wszystkim nigdzie w regionie nie spotkamy takiego skupiska 
oryginalnych, zabytkowych, w dodatku zamieszka ych i t t-
ni cych yciem chat kociewskich. Ich szkieletowa konstruk-
cja i charakterystyczne podcienie maluj  bajkowy, agodny
wiat, jakim jest nasza zielona kraina. Nad domostwami gó-

ruje neogotycki ko ció  pw. w. Rocha. Nie on jednak stano-
wi clou miejscowo ci. Otó  nad Jeziorem Ka bie znajduj
si  fragmenty murów krzy ackiego zamku. Osiek nale a
do tych miejscowo ci, w której Zakon umiejscowi  sw  wa-
rownie. Niestety, pozosta e rudymenty przypominaj  jedynie 
miniony urok i wietno  grodu. Kamienno-ceglany zamek 
zbudowany zosta  w drugiej po owie XIV wieku. Przebudo-
wywany, niszczony, odbudowywany, mocno nadwer ony
podczas Potopu szwedzkiego, zosta  ostatecznie rozebrany 
pod koniec XVIII wieku. Kamienie i ceg y z rozbiórki wyko-
rzystano przy budowie koszar i m ynów w Starogardzie. Nie 
jest nam dane podziwia  dzi  jego wietno ci – pozosta y, 
niewysoki odcinek zarasta traw , krzewami i mchem.

Z samego serca Kociewia ruszamy wi c dalej, na jego 
kraniec. Mijamy po drodze prawdziwie rasowy kurort. Ka-
szubi maj  Sopot, Zachodni Pomorzanie winouj cie i Ko-
obrzeg, a Górale – Zakopane. mia o do tej listy mo na do-

pisa  Tle , niewielkie miasteczko po o one na pograniczu 
Kociewia i Borów Tucholskich. Spe nia ono wszelkie wa-
runki do tego, by nazwa  je Kurortem przez du e K; o rod-
kiem wypoczynkowym z prawdziwego zdarzenia.

Jest tam i deptak, i molo, i pla a, i jezioro o przejrzysto ci
górskiego kryszta u, a tak e mnóstwo lasów (a w nich chma-
ry komarów, co te  jest przywar  kurortów) i b oga cisza 
– idealne warunki do wypoczynku. Zarówno czynnego, jak 
i biernego: mi o nicy k pieli s onecznych z pewno ci  si
nie zawiod , za  kajakarze, p ywacy i eglarze maj  w Tle-
niu nie tylko pierwszorz dne warunki do korzystania z wody, 
ale tak e doskonale zorganizowane zaplecze wypo yczalni
rowerków wodnych czy ódek. Je li by tego by o ma o, Tle
przygotowa  tak e atrakcje dla piechurów: prócz malowni-
czo po o onych cie ek spacerowych, zorganizowano pó
tuzina tras dla mi o ników nordic walkingu – ka da o innym 
poziomie trudno ci. Sprz t mo na wypo yczy , a szlaki 
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przemierza  indywidualnie b d  grupowo, z instruktorem-
przewodnikiem.

Niew tpliw  zalet  miasteczka jest jego po o enie,
umo liwiaj ce wietny dojazd. Samochody mog  bezpiecz-
nie sta  na bezp atnych parkingach; jest te  Tle  po o ony
przy trasie kolejowej – osoby niezmotoryzowane bez pro-
blemu dotr  poci giem na upragniony, wakacyjny odpo-
czynek. A wypoczywa  jest gdzie. Tle  oferuje imponuj c
baz  noclegow , na ka d  kiesze  i wymagania. Jest wi c
z jednej strony luksusowy hotel, w którym nawet najwy-
bredniejsze gusta zostan  zaspokojone, a z drugiej – dwa 
pola namiotowe; jedno przy samej pla y, oferuj ce dost p
do pr du i pryszniców, drugie – w samym kurorcie, tak e
zelektryfikowane. Mo na na nich robi  namiot, albo posta-
wi  przyczep  kempingow . Po rodku plasuj  si  domki, 
które mo na wynaj . Tych w Tleniu gro – od najprostszych, 
a co za tym idzie, najta szych, po nieco dro sze apartamenty. 
W ofercie s  tak e pensjonaty i kwatery prywatne, które 
mieszka cy ch tnie i niedrogo wynajmuj  wczasowiczom. 

Wzd u  deptaku ci gn  si  sklepy, knajpki, bary i re-
stauracje, w których mo na posili  si  smacznym posi kiem.
Znajduj  si  tam tak e kramy z pami tkami, wat  cukrow
i zabawkami dla dzieci. Jego zwie czenie stanowi zielony 
plac ozdobiony kilkumetrowymi rze bami. To skwer im. 
Alfonsa Hoffmanna, inicjatora rewitalizacji miejscowo ci
i stworzenia z Tlenia kurortu. To jemu zawdzi czamy urok 
wsi nad jeziorem Mukrz i rzekami Wd  i Prusin . Przede 
wszystkim jednak wdzi k i pi kno emanuj  od nienaruszo-
nego stanu przyrody – cz owiek nie podporz dkowa  jej so-
bie, lecz wkomponowa  si  w naturalny bieg natury. Tle
otacza Wdecki Park Krajobrazowy, zapewniaj cy czyste, 
wie e powietrze, tworz c ze  Zielone P uca Kociewia. 

W wakacje wi c – do-Tle my si !
Dwa ostatnie przystanki podró y le  na kra cu Ko-

ciewia. Zarówno w Grucznie, jak i w Chrystkowie nie na-
trafimy na ruiny czy fragmenty przesz o ci bezpowrotnie 
minionej. Czekaj  nas bowiem w pe ni zachowane obiekty. 
W pierwszej z miejscowo ci zwiedzi  mo emy oryginalny, 
zabytkowy m yn wodny z 1888 roku. Po 110 latach pracy 
silników, najpierw nap dzanych wod , pó niej elektrycz-
nych, zako czy  swoj  prac  i odszed  na zas u on  emery-
tur . Dzi  jest siedzib  Towarzystwa Przyjació  Dolnej Wi-
s y oraz muzeum. Tury ci mog  zwiedzi  wn trze m yna, co 
jest naprawd  fascynuj c , yw  lekcj  historii.

Kilka kilometrów dalej na po udnie, w Chrystkowie stoi 
drewniany, pomennonicki dom podcieniowy z 1770 roku. 
Zabytek unikalny, powalaj cy na kolana zarówno sw  wiel-
ko ci , jak i charakterem – to jeden z ostatnich, a ju  z ca
pewno ci  najlepiej zachowanych obiektów wiadcz cych
o obecno ci na Kociewiu w dobie reformacji osadników 
holenderskich. Dom kryty strzech  jest obecnie skansenem. 
Gromadzi w swych go cinnych wn trzach eksponaty zwi -
zane z codziennym yciem rybaków i rolników. Ch tnych
do odwiedzenia chrystkowej chaty zach cam do przyjazdu 
w dniu obecno ci pana przewodnika – opowiada o domu 
i historii z prawdziwym zaanga owaniem, entuzjazmem 
i zami owaniem! Wycieczka zyskuje wówczas podwójnie.

Cho  szlak kociewski dobieg  ko ca, to jednak za Chryst-
kowem i Grucznem atrakcji turystycznych bezlik – nieodleg e
Che mno z przepi knym, renesansowym ratuszem, malowni-
cze Koronowo z cysterskim opactwem, Tuchola wraz z trze-
ma tysi cami km2 borów sosnowych, wreszcie Bydgoszcz, 
najwi ksze miasto Kujaw, stolica województwa… Ale to ju
tematy na opowie ci przy innym ogniu, w inn  noc…

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Kr pki
wie  o 400-letniej 

historii

Kr pki to wie  w so ectwie Ocypel w gminie Lubi-
chowo w powiecie starogardzkim. Po o ona w Bo-
rach Tucholskich 1,5 km na po udnie od asfaltowej 

drogi cz cej Lubichowo z Ocyplem. Trzeba jednak zazna-
czy , e droga ta powsta a dopiero w II po owie XX wieku. 
Wcze niej droga z Ocypla do Lubichowa wiod a w Ocyplu 
dzisiejsz  ul. Lubichowsk  do le niczówki Krempka, na-
st pnie przechodzi a przez wiadukt (tzw. Bia y Most) nad 
torami kolejowymi i przed Wd czy a si  z „drog  po om-
sk ”. Po przej ciu drewnianym mostem na drugi brzeg Wdy 
wiod a wzd u  torów kolejowych po ich pó nocnej stronie. 
Na wysoko ci le niczówki Brzózki pod torami kolejowymi 
przechodzi a na ich po udniow  stron , aby nast pnie ju
w Lubichowie przed stacj  kolejow  przej  na pó nocn
stron  torów, daj c ko o stacji kolejowej w Lubichowie po-
cz tek dzisiejszej ulicy Dworcowej. Z le niczówki Kr pka
niezale nie od drogi do Ocypla prowadzi druga droga na 
po udnie dochodz c do szosy Ocypel – Wda. Droga ta na-
zywana by a przez starszych mieszka ców Ocypla „drog
majow ”, trudno powiedzie  dlaczego. Ciekawostk  jest 
fakt, e w ród sosnowego lasu przy tej drodze ro nie stara 
samotna lipa1.

Nazwa wsi Kr pki jest to jedyna nazwa w Polsce. S
jednak wsie o nazwie Kr pa, Kr pica, Kr pice, Kr piec,
Kr piny2. Pierwotnie wie  nazywa a si  Krampka. Józef Mi-
lewski pisze, e dawni mieszka cy wywodzili nazw  od s o-
wa kr py, skurcze, skr ty, jakie robi przep ywaj ca tu obok 
Wda. Jednak, jak dalej twierdzi, pierwotna nazwa brzmia a
Krampka, zapewne od s owa kram (buda), postawionego 
przez smolarza-w glarza, który w Gda sku smo owa  kad u-
by okr tów3. W innej swej pracy Milewski nazw  wsi wy-
wodzi od rzeczki Krampki. Pisze te , e w 1765 roku wie
nazywano Huta Nowa4. Inaczej s owa Kr pa lub Krempa 
t umaczy Samuel Linde, który pisze: Kr pa, Krempa, gatu-
nek klamry, narz dzie do kr powania, Gall. Crampe, cram-
pon; die Krampe. Zamoyski wzi  Maximiliana z woyskiem 
swoim w kr py. (B a . T . A z b. w niewol )5. Mo e wi c na-
zwa wsi pochodzi  od u ytego narz dzia lub te  od jakiego
wydarzenia historycznego, podczas którego w miejscu tym 
wzi to w niewol  grup o nierzy. Tak e w j zyku niemiec-
kim s owo die Krampe oznacza klamr , skobel. Natomiast 
jeszcze inne pochodzenie nazwy wsi znajdujemy w ksi ce
„Nazwy miejscowe Polski”, w której czytamy: Kr pki wie
woj. Gda skie Gm. Lubichowo, 12 km na p n – zach od Skór-
cza: Krempka, w Krempce 1770 PMT VII; Krampken 1796-
1802 Mp Schröt. XV, Krämpken – Kr pki 1879 K tN 33, 
Kr pki niem. Krampken 1883 SG IV 671. (…) Nazwa wsi od 
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Chrystkowo – chata pomennonicka 
z 1770 roku

Zabytkowy m yn w Grucznie z 1888 roku

Wypoczynek nad jeziorem

Jedyne ocala e fragmenty ruin zamku 
w Osieku

Tle  – Jezoro Mukrz

Wszystkie fot. Maciej Olszewski
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ze liwic przechodz cy przez nieistniej c  dzi  osad  Po-
om (Pollum), który nast pnie zostawia  Ocypel (Occippel),

Kr pki (Krampken) po pó nocnej stronie, przechodzi  przez 
Kaliska Bietowskie, Szteklin, Kote e i ko czy  si  w Staro-
gardzie20. Droga ta na mapie z 1933 roku jest opisana jako 
„Droga Po omska”, cho  stanowi wówczas ju  zwyk y le ny
dukt21. Nazwa ta przetrwa a kolejne lata i figuruje jeszcze na 
mapach z 1983 r. wydawanych przez Urz d Geodezji22.

Lata 1807-1813 zapisa y si  wa nymi wydarzeniami spo-
wodowanymi wyzwoleniem kraju przez wojska napoleo skie
i id ce z nimi wojska polskie. Wojska polskie przechodzi y
tak e przez opisywane tu tereny. Wda stanowi a w styczniu 
1807 roku lini  rozdzielaj c  wojska pruskie od polskich. 
Brak jednak szczegó owych informacji dotycz cych losów 
Kr pki i jej mieszka ców w czasie wojen napoleo skich,
ale okolice te by y na pewno miejscem przemarszu wojsk 
napoleo skich, a mo e tak e potyczek. Wda (Czarna Woda) 
stanowi a w styczniu 1807 roku lini  frontow  na odcinku 
pomi dzy Mokrym, Wojtalem i wieciem pomi dzy nacie-
raj cymi wojskami Napoleona i broni cymi si  wojskami 
pruskimi. Wiadomo te , e w styczniu 1807 roku 30 kawa-
lerzystów pod rozkazami p ka Dziewanowskiego zaskoczy-
o 60 kawalerzystów pruskich w Borzechowie i prawie bez 

oporu wzi o do niewoli 15 je ców23. Na temat pobytu wojsk 
napoleo skich w okolicy Kr pki pozosta o podanie ludowe, 
o którym tak pisa  w 1922 roku ks. Frydrychowicz: Napis
francuski na starym murze w Krampce. Wioska Krampka lub 
Kr pki le y nad Czarn  Wod  w powiecie starogardzkim na 
pó noc od Ocypla. Tam wida  resztki starego muru, na któ-
rym jest francuski napis wyryty, pochodz cy z czasów wojen 
napoleo skich a opiewaj cy, e gdyby Francuzi jeszcze raz 
mieli dot d przyby , to tutejsi mieszka cy nie potrzebowa-
liby si  niczego od nich obawia , bo ich tak bardzo dobrze 
przyj li. To te  podczas ostatniej wojny wiatowej ludzie sobie 
to tu ch tnie przypominali. Opowiedzia  J. W. z Lubichowa, 
ucze  z IV klasy24. Wspomniana tu ostatnia wojna wiatowa
to I Wojna wiatowa (1914-1918). Trudno powiedzie  z ja-
kim wydarzeniem by  zwi zany pobyt wojsk francuskich 
w tej okolicy. Czy by y to walki z wojskami pruskimi w 1807 
roku, czy te  w okolicy odby a si  jeszcze jedna bitwa, o któ-
rej brak informacji, ale w jej efekcie zgin li napoleo scy o -
nierze. Nie wiadomo te  kiedy ewentualnie ta bitwa mog aby
si  odby , czy w 1807 roku, czy te  w czasie odwrotu wojsk 
napoleo skich w 1813 roku. Wiadomo, e w 1812 roku przez 
okoliczne tereny ci gn y wojska napoleo skie na Moskw .
Zapewne t  sam  drog  niedobitki armii napoleo skiej wra-
ca y w 1813 roku z Moskwy, gdy  trakt g ówny ze wschodu 
na zachód prowadzi  przez Tuchol , liwice Osiek do Nowe-
go i Kwidzyna. By a te  tzw. droga królewska prowadz ca
przez Tuchol , Bys aw do wiecia. To w a nie Napoleon, 
prowadz c na Moskw  swe wojska, kaza  wyci  now  krót-
sz  drog  przez las pomi dzy Tuchol  a Osiem. Cz  drogi, 
przez Brd  w okolicy Plaskosza i Wd  ko o Tlenia, kaza  wy-
brukowa , bo inaczej armaty by w piasku grz z y25. By y te
inne mniejsze szlaki, a jeden z nich prowadzi  zapewne przez 
tzw. „Drog  Po omsk ” na co wskazywa  mog  wspomniane 
powy ej francuskie groby w okolicy wsi Kr pki. Jeszcze do 
dzi  we Wdzie w okolicy Kr pek tkwi  pozosta o ci drewnia-
nych s upów, które by y podporami ostatniego drewnianego 
mostu stoj cego jeszcze w latach 50. XX w. Kolejne podanie 
mo e wyja nia  okres, w którym zgin li o nierze francuscy. 
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ap. Kr pa, „sucha wynios o  na bagnie” z sufiksem – ka, 
lub ponowiona z nazwy potoku, Kr pka, niem. Krampka (do-
p yw Wdy)6. Nazwa Krampka funkcjonuje w mowie potocz-
nej jeszcze do dzi  i wielu mieszka ców Ocypla i Kr pek
tak w a nie nazywa t  wie . Trzeba tu jednak napisa , e
nazwa Kr pki obowi zywa a, jako oficjalna na pewno ju
w 1921 roku, gdy  w takiej w a nie formie wymienia j  spis 
powszechny7. Wie  i le niczówka w czasach zaboru nosi y
nazw Krampken8.

Trudno jednoznacznie powiedzie  kiedy powsta a osada. 
Józef Górnowicz powo uj c si  na Der Landräthliche Kreis 
Stargard In Westpreussich B. Stadie pisze, e osada istnia-
a w 1609 roku9. Podobn  informacj  znajdujemy w pracy 

E. Bahra, który pisze: Krampken, po o one na po udniowy
zachód od Neumühle nad ma ym dop ywem Czarnej Wody, 
wymienione ju  w 1609 r. w przywileju ni ej po o onej nad 
Czarn  Wod  karczmy Wda10. Milewski dodaje, e by o to 
dobro dzier awne, wspominane w dokumencie karczemnym 
Wdy z 1609 r. W 1765 r. istnia a tu huta szk a, a osiedle nosi-
o nazw  Huta Nowa11. Wie Krempka, zwan  inaczej Huta

Nowa wymienia wizytacja diecezjalna parafii Lubichowo, 
przeprowadzona w 1765 roku12.

W 1770 roku Kr pka jest wymieniana jako pustkowie 
w starostwie Borzechowskim13. Na prze omie 1772/73 roku 
wymieniane jest pustkowie Krampka zajmuj ce obszar 
1 w óki czynszowej (ok. 16,4 ha)14. Na tej jednej w óce go-
spodaruje dzier awca Franciszek Cichocki. Ponadto miesz-
kaj  tu dwie kolejne rodziny dzier awców i 5 rodzin zagrod-
ników (kätner), cznie 34 mieszka ców15.

W 1780 roku osada Kr pka nale a a do starostwa bo-
rzechowskiego w powiecie tczewskim, której w a cicielem
by nobili Franciszek Ciechocki16. Okre lenie nobili dotyczy 
osoby dobrze urodzonej, szlacheckiego rodu, w a ciciela
wsi lub jej cz ci. Potwierdza to informacj  Milewskiego 
mówi c , e ju  w pierwszej po owie XIX wieku Kremp-
ki by y folwarkiem przynale nym do von Cichockiego17.
W Kr pce mieszka o 13 katolików, z czego 10 komuniko-
wanych oraz 4 akatolików18. Wymieniani tu akatolicy to 
prawdopodobnie niemieccy ewangelicy, których nap yw na 
teren Pomorza sukcesywnie wzrasta . By  mo e w ród nich 
by a rodzina Pac. Jak czytamy w ksi dze lubów, w dnia 8 
czerwca 1797 roku zwi zek ma e ski w Zblewie zawarli 
mieszka cy Krampki – katolik Stefan abi ski i protestant-
ka Barbara Pacówna. Kolejny lub mieszka ców Krampki 
odby  si  5 grudnia 1801 roku. Wówczas to zwi zek ma e -
ski zawarli Mateusz abi ski i Barbara Pecowa. By  mo e
Barbara Pecowa by a matk  Barbary Pacówny, za  Mateusz 
ojcem wspomnianego tu Stefana. Kolejne luby odbywa y
si  co roku, 15 sierpnia 1802 roku pomi dzy Janem Bry-
kowskim z Markocina i mieszkank  osady Krampka Julian
Tredorówn , a 16 sierpnia 1803 roku pomi dzy Micha em
Makowskim ze wsi Maryska (?) i mieszkank  Krampki 
nobili Dorot  Cichoszczank . Kolejny lub w tej rodzinie 
odby  si  4 lutego 1805 roku, kiedy to nobili Franciszek Ci-
chocki zawar  zwi zek z Mariann  W siersk 19. Na mapie 
Schroettera z lat 1796-1806 pokazana jest osada Krampken
po o ona 1/6 mili na zachód od drogi prowadz cej ze li-
wic przez Po om (Pollum) w kierunku Lubichowa. Pisz c
o wspomnianej tu mapie Schroettera warto opisa  zawarte 
w niej informacje. Pierwsz  istotn  informacj  jest ówczesny 
uk ad komunikacyjny. G ówn  drog  w tej okolicy by  dukt 
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Ks. Frydrychowicz tak zapisa  to podanie wydane w 1922 
roku: Na wyprawie przeciw Rosji ci gn  Napoleon tak e
przez Pomorze. W Tucholi podzieli  wojska na dwa oddzia-
y. Jeden szed  przez Osie do Nowego, a drugi przez Skórcz. 

W tej okolicy jest strumyk Po um, cz cy dwa jeziora: Ocy-
pel i D ugie. U nas w Zelgoszczy zachowa o si  podanie 
ludowe, e Napoleon przez ten strumyk prowadzi  ten dru-
gi oddzia . Opowiedzia  B.C. z Zelgoszczy, ucze  V klasy26.
Tu nale y jedynie doda , e cmentarz zosta y zniwelowany 
w latach 60-70 na polecenie ówczesnych lokalnych w adz,
a w jego miejsce posadzono las. Dzi ki mieszka com Kr pki
uda o si  zlokalizowa  stary cmentarz, a p. Maciej obocki,
interesuj cy si  tematem, postawi  w tym miejscu krzy  me-
talowy z informacyjn  tabliczk .

Pisz c o prze omie wieku XVIII i XIX nale y przypo-
mnie , e ówczesne Bory Tucholskie nie by y tak bardzo 
zasiedlone jak dzi , a ich obszar by  znacznie wi kszy. 
W dalszym ci gu by o w nich bardzo wiele wszelkiego ro-
dzaju zwierzyny. Du y problem stanowi y wówczas wilki, 
które np. w latach 1788-1789 zabi y na Pomorzu 104 konie, 
24 wo y, 7 krów, 4 ciel ta i 176 owiec. Ta uci liwo  spo-
wodowa a, e wilki zabijano na wszelkie sposoby, kopi c
wilcze do y, poluj c na nie czy te  wyk adaj c trucizn . Jak 
wielka by a ilo  wilków obrazuje fakt, e tylko w latach 
1816-1823 w ten sposób na Pomorzu zabito 1200 wilków27.

W 1815 roku na terytorium ca ych Prus wprowadzo-
no nowy podzia  administracyjny, dziel c je na dziesi
prowincji, a te na rejencje. Prusy Zachodnie podzielono 
wówczas na dwie rejencje: gda sk  i kwidzy sk , a po-
wiat starogardzki znalaz  si  w rejencji gda skiej. W 1817 
roku dokonano tak e nowego podzia u administracji le nej
tworz c nowe rewiry, których powierzchnia wynosi a od 1-
1,5 mili kwadratowej. Tu nale y wyja ni , e chodzi o tu 
zapewne o mil  prusk , która równa a si  7532,48 m, tak 
wi c obszar rewiru wynosi  od 56 do 85 km kw. Rewiry 
przydzielono do utworzonych w miejsce objazdów Inspekcji 
Le nych (Forstinspektionen). Jak pisze Johannes Mühlradt 
do Inspekcji Drewniaczek nale a y Drewniaczek i Wirty28.
Wyja ni  trzeba, e wspomniany tu Johannes Mühlradt, to 
ewangelicki pastor z P ociczna w dzisiejszej gminie Kali-
ska. Pisz c o ewangelikach nale y tu doda , e w 1833 roku 
otrzymali oni swój zbór wybudowany w Borzechowie29.

W 1848 roku we wsi Kr pka (Krempka) mieszka o 30 
katolików30. W pierwszej po owie XIX wieku Krempki
by y folwarkiem nale cym do von Cichockiego, a potem 
do Rogowskiego, który by onaty z córk  Cichockiego. 
Syn Rogowskiego o eni  si  z Matyld  Wysock  z Ocypla. 
W II po owie XIX wieku Kr pki zosta y rozparcelowane31.
W 1867 roku we wsi Krampka mieszka o 82 katolików32.
Schematyzm nie podaje ilo ci ewangelików. Nie wymie-
niono odr bnie le niczówki. Wi cej informacji znajdujemy 
w Topographisc-statistisches hadbuch für den Regierungs-
bezirk z 1869 roku. Ksi ga ta podaje, e osada Kramken by a
maj tkiem dzier awy wieczystej (Erbpahtsgut). Jej obszar 
wynosi  321,73 morgi. By o to 5 gospodarstw gburskich 
(bäuerliche) i 7 zagrodników (Käthnerbestitzungen). W osa-
dzie w 13 zabudowaniach mieszka y razem 94 osoby, z cze-
go 90 katolików i 4 ewangelików33.

Trudno powiedzie , kiedy powsta o le nictwo Kr pki.
Nie wymienia le niczówki w Kr pce wspomniana ksi ga
z 1869 roku, cho  wymienia le niczówk Broska jako nale-

c  do Nadle nictwa Wirty34. Jak pisze Johannes Mühlradt, 
pod koniec XIX wieku w Borach Tucholskich utworzono 
nowe nadle nictwa i le nictwa. W 1880 roku powsta o m.in. 
nadle nictwo Lubichowo (Deutscheide), do którego nale a
tzw. obwód ochronny (Schutzbezirken) Krampken, dzi  le-
niczówka Kr pka35. Jak ju  wcze niej napisano, brak takie-

go zapisu w ksi dze gruntowej z 1880 r. Mo e nadle nictwo
w Lubichowie powsta o po wydaniu spisu lub te  spis nie 
uwzgl dni  zmian w organizacji nadle nictwa. Wiadomo, 
e nadle nictwo w Lubichowie na pewno powsta o i istnie-

je do dzi . Tak wi c le nictwo Kr pka musia o powsta  ok. 
1880 roku. Tak e Johannes Mühlradt w swojej ksi ce Die
Tuchler heide in Wort und Bild pisze, e pod koniec XIX 
wieku w Borach Tucholskich utworzono nowe nadle nic-
twa. W 1880 roku powsta o m.in. nadle nictwo Lubichowo 
(Deutschheide), do którego nale a y tzw. obwody ochron-
ne (Schutzbezirken) – Lassek, Hammer, Krampken, Broska, 
Neumühl, dzi  le niczówki Bojanowo, Wdecki M yn, Kr p-
ka, Brzózki i zabudowania M ynki nale ce do Nadle nictwa
Lubichowo. Natomiast osada Po om (Pollum) wymieniana 
jest jako le niczówka nale ca do Nadle nictwa Osieczna 
(Hagenort)36.

Pod koniec XIX wieku w Kr pkach mieszka  Nierybi -
ski, by  mo e pochodz cy z nieistniej cego dzi  Nierybna 
w gminie Kaliska. Wiadomo, e tu mieszka  w 1881 roku, 
lecz nie wiod o mu si , gdy  starogardzki s d okr gowy
og osi , e 23 kwietnia odb dzie si  sprzeda  jego w asno ci
(11 mórg)37. Prawdopodobnie chodzi o tu o morgi pruskie 
(1 morga = 2553,21 m kw.), co by oznacza o, e gospodar-
stwo to mia o tylko 2,8 ha.

W 1904 roku we wsi Krampken mieszka o 169 katoli-
ków, natomiast w le niczówce Krampken mieszkali praw-
dopodobnie wy cznie ewangelicy, lecz brak informacji co 
do ich liczby38. W 1905 r. w Kr pce mieszka y 153 osoby39.
W 1906 roku Krampken jest wymieniana jako wie  oraz 
siedziba le niczówki40. W latach 1906-1908 wybudowano 
lini  kolejow  Szlachta – Skórcz, której otwarcie nast pi o
20 sierpnia 1908 roku41. Jej trasa przebiega a na zachód od 
wsi Kr pka i zapewne mieszka cy byli zatrudnieni przy bu-
dowie kolei. Pierwszy uroczysty przejazd poci gu nast pi
w dniu 1 wrze nia 1908 roku42. W ten sposób po czono lini
kolejow  Bydgoszcz – Gda sk z lini  kolejow cz c  Pi
(przez Chojnice) z Tczewem. W trakcie prac postawiono 
wiele mostów i wiaduktów. Na uwag  zas uguj  tak e dwa 
elbetowe wiadukty drogowe wybudowane latach 1905-

1907 w trakcie budowy linii kolejowej w okolicy Ocypla. S
one jako jedne z nielicznych zachowanych do dzi  wczesnych 
mostów elbetowych zbudowanych na Pomorzu. Pierwszy 
z nich znajduje si  w okolicy Kr pki na odcinku pomi dzy
Ocyplem a Lubichowem, drugi za  na zachód od Ocypla 
w kierunku Osiecznej, pomi dzy jeziorami Ocypel i Ocype-
lek. Mosty te s  reprezentatywne dla mostów elbetowych
wznoszonych w pocz tkach XX w. na liniach kolejowych 
l ska, Wielkopolski i Pomorza przez firm  br. Huber z Wro-

c awia, która obok mostów wznosi a tak e liczne konstrukcje 
elbetowe (m.in. wie e w glowe i zbiorniki w gla, zbiorniki 

wody, wie e ci nie 43.
Wie  podczas spisu powszechnego przeprowadzone-

go 30 wrze nia 1921 roku mia a 22 budynki mieszkalne, 
w których mieszka y 152 osoby, 74 m czyzn i 78 kobiet. 
Wszyscy zadeklarowali narodowo  polsk  i wiar  katolic-
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k . Niezale nie od wsi dokonano spisu w le nictwie Kr pki,
które administracyjnie nale a o do nadle nictwa Lubichowo. 
Mieszka y tu 2 osoby (m czyzna i kobieta), Polacy, katoli-
cy44. Pisz c o le nictwie w latach mi dzywojennych warto tu 
kilka zda  napisa  o nadle nictwie Lubichowo, do którego 
le niczówka Kr pki nale a a.

W 1928 roku wed ug schematyzmu diecezji che mi -
skiej z 1928 roku we wsi Kr pka (Krampka) mieszka o
193 katolików, a w le niczówce Kr pka 4 katolików45.
W 1933 roku nadle niczym by  Leon Kostka, a le niczy-
mi w le nictwach podleg ych nadle nictwu w Lubichowie 
byli Henryk Kaczkowski, Franciszek Guz, Józef Tala ka,
Anastazy Graban oraz pe ni cy obowi zki le niczego Bru-
non Kryn i podle niczy Marcin Pochopie 46. Niestety, nie 
uda o si  ustali  kto gdzie pracowa  i którym le nictwem
kierowa .

Jak w wielu wsiach, tak i tu mia  miejsce nieszcz liwy
wypadek. Przy koszeniu trawy porani  si  nijaki Józef M o-
dzianowski. Maj c w kieszeni nó  sto owy, schyli  si  gwa -
townie w skutek czego tak powa nie si  zrani , e nie d ugo
pó niej wyzion  ducha47.

Ostatnimi przedwojennymi le niczymi w Kr pce byli 
Wondka i Klamra, którzy w pierwszych dniach wrze nia zo-
stali wywiezieni z Kr pki. Pozosta  m odszy brat Wondki, 
który zajmowa  si  gospodarstwem. W 1942 roku do pra-
cy na gospodarstwie poszed  m ody Stanis aw Guz, który 
pracowa  tu do jesieni. W tym samym roku le nictwo ob-
j  Niemiec Taube, który przej  tak e ca e gospodarstwo. 
W marcu 1943 roku Stanis aw Guz ponownie podj  prac
w le niczówce, gdzie zosta  skierowany przez Arbeitsamt
i pracowa  tu do lipca 1943 roku48.

Brak informacji o Kr pce z okresu okupacji. Wiado-
mo, e wyw aszczony zosta  w a ciciel 10 ha gospodarstwa 
Marian Po om49. Jak pisze Maciej obocki, dnia 18 lutego 
1945 roku, podczas nalotu lotniczego ko o Kr pki, poleg o
28 o nierzy armii czerwonej, w tym 5 je ców Wehrmach-
tu. o nierze radzieccy zostali pochowani w Ocyplu, sk d
w 1948 roku zostali ekshumowani. o nierze niemieccy zo-
stali ekshumowani w 2004 roku50. W miejscu pierwotnego 
pochówku pan Maciej obocki postawi  krzy  i zawiesi  ta-
blic  informacyjn .

Jak wspomina pani Krystyna Rogowska, córka Jana 
Orz owskiego, po II wojnie wiatowej le niczym by  pan 
Peron. Po nim w dniu 1 wrze nia 1955 roku le niczym
w Kr pce zosta  urodzony w Lubichowie Jan Józef Orz ow-
ski. Do Kr pki przyszed  z Le niczówki Grzybowski M yn
w Nadle nictwie Wawrzynowo. Orz owski by  le niczym
w Kr pce do emerytury, na któr  przeszed  30 maja 1971 
roku. Nowym le niczym zosta  jego syn Tadeusz Orz owski,
który le nictwo obj  1 czerwca 1971 roku i na stanowisku 
le niczego pracuje do chwili obecnej51.

Józef Milewski opisuj c w 1985 roku okolice Lubicho-
wa i Ocypla tak pisa  o Kr pkach: Osiedle ródle ne, dzi
wyludnione, gdy  w siedmiu zabudowaniach mieszka tylko 
13 ludzi. Inni z braku dochodowych zaj  wyprowadzili si
do miast52.

Wed ug stanu na dzie  31.12.2011 roku w Kr pkach
mieszka 22 sta ych mieszka ców. Jest jednak wiele osób 
posiadaj cych w Kr pce swoje domy, w których mieszkaj
jedynie czasowo, g ównie w okresie lata i w zwi zku z po-
wy szym nie s  we wsi zameldowani53.
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Opracowanie dziejów nazwy miasta Nowe (woj. ku-
jawsko-pomorskie) w literaturze pozostawia jesz-
cze wiele otwartych pyta . Nie s  znane ani nazwa 

grodu, ani te  znaczenie dzisiejszej nazwy miasta. Wed ug
etymologów pierwotna s owia ska nazwa mog a zawiera
przymiotnik nowe w znaczeniu nowy gród lub miasto, na 
co wskazuje niemiecka forma Neuenburg (neue = nowy, 
Burg = gród, zamek)2. Zdaniem historyków i archeologów 
nazwa Nowe mo e odnosi  si  do nowego grodu, który 
przej  funkcj  starego3. Wst pne badania archeologiczne 
przeprowadzone w po udniowej cz ci miasta (Garbuzy) 
w 2001 roku wskazuj  rzeczywi cie na mo liwo  istnienia 
tam grodu w drugiej po owie 12 wieku4. Wyniki tych bada
mo na powi za  z historyczn  wzmiank  o grodzie z 1185 
roku. Wzmianka ta jednak nie ma adnego potwierdzenia 
w ród ach5. Z powodu braku róde  pisanych do drugiej 
po owy 13 wieku i szerszych bada  archeologicznych, na 
dzie  dzisiejszy pewn  informacj  pozostaje zaledwie loka-
lizacja grodu na Garbuzach6. Wszelkie próby wyt umacze-
nia nazwy Nowe poprzez szukanie powi za  ze starszym 
grodem s  jedynie niepewnym przypuszczeniem, zw aszcza
e historyczne nazwy Nowego odnosz  si , z jednym specy-

ficznym wyj tkiem (wzmianka w Kronice Dusburga z 1266 
roku – patrz poni ej), do miasta. Dlatego te  nie mo na wy-
kluczy , e powstanie nazwy Nowe wi e si  z bardziej za-
awansowanym rozwojem miejscowo ci, zwi zanym nie tyle 
z powstaniem nowego grodu, ile ju  z za o eniem miasta. 

Liczne luki w historii Nowego doprowadzi y do powsta-
nia wielu domys ów. Mi dzy innymi do  popularne sta o
si  twierdzenie, e nazwa Nowe zosta a nadana w przciwie -
stwie do Starego Grodu nad Wierzyc  (Starogard Gda ski)7.
Twierdzenie to jednak opiera si  na zbyt mechanicznym -
czeniu przeciwstawnych poj stary – nowy. Najcz ciej po-
jawiaj cy si  argument, e gród w Nowem by  m odszy od 
istniej cego od 8 do 13 wieku Starogardu (pó niej zwanego 
te  Starigrod), jest zbyt ogólny8. Cho  w 13 wieku Nowe 
i Starogard nale a y do ksi stwa wieckiego, to pomi dzy
Starogardem i Nowem nie istnia y adne typowe dla filii 
zwi zki ko cielno-prawne9. Jednakowy patronat w. Mate-
usza w starogardzkim ko ciele i nowskiej farze nie mo e by
traktowany tutaj jako dowód, gdy  ko ció  w Starogardzie 
do 1308 roku by  pod wezwaniem NMP, nadanym jeszcze 
przez Zakon Krzy acki10. Równie  w nazwie Nowe brakuje 
bezpo redniego powi zania ze Starogardem. Przypuszczal-
na nazwa po udniowo-wschodniego grodu nie mia a sufixu 
~grod lub ~gard. Pó niejsze, licznie powsta e grody wokó
Starogardu nie zawiera y te  prefixu nowe ~ np.: Lubiszewo, 
Raci , Tczew itd.  Równie  jedna z ostatnich teorii D. Pia-
ska (2000), w której jako starszy poprzednik brany jest pod 
uwag  gród w Ko czynach, jest na dzie  dzisiejszy jedynie 
interesuj cym przypuszczeniem. Ze strategicznego punktu 
widzenia bardziej prawdopodobne wydaj  si  by  powi -

OLIMPIA GO DYS   

Dzieje nazwy miasta Nowe nad Wis 1

zania Nowego ze wieciem. Oba grody s u y y bowiem 
ochronie granic ksi stwa pomorskiego przeciwko Prusom 
i Polakom. 

Pierwsze ród owe wzmianki o Nowem s  do  pó ne,
gdy  pochodz  dopiero z drugiej po owy 13 wieku. Niestety, 
w literaturze zdarzaj  si  przyk ady nieprawid owej inter-
pretacji materia u ród owego. Wed ug K. Rymuta najstar-
szym zapisem nazwy Nowe jest Numburgensem diocesim
z 124311. Jest to jednak b dna teoria ju  chocia by z tego 
powodu, e Nowe nigdy nie by o diecezj . Nazwa ta odnosi 
si  do niemieckiej miejscowo ci Naumburg-Saale w Sach-
sen-Anhalt. E. Jakus-D browska z kolei niew a ciwie zin-
terpretowa a elbl ski dokument Przemys awa Ottokara z 17 
Stycznia 1255 (= PrUB I.1, S. 227/228, Nr. 305), w którym 
król Czech Przemys  Ottokar II potwierdza zakonowi Krzy-
ackiemu jego przywileje z roku 125112. W ród wiadków

wymieniony jest tam na czwartym miejscu szlachcic Witego 
de Noua domo. Zdaniem autorki aci ska forma Noua domo
odnosi si  do niemieckiej nazwy Neuenburg. Jednak Noua
domo to nie Neuenburg [z Nowego Grodu], lecz Neuhaus
[z Nowego Domu]. Witego jest imieniem pochodz cym
z Czech, co sugeruj  te  imiona wi kszo ci wymienionych 
tam wiadków. Chodzi tu wi c o miejscowo  z terenów 
Czech lub l ska. Kolejna nazwa w Kronice Ziemi Pruskiej 
[Chronicon Terrae Prussiae] z 1266 r. tak e nie mo e zo-
sta  uznana za najstarsz . Peter von Dusburg wspomnia
tu wprawdzie po raz pierwszy, w zwi zku z militarnymi 
zaj ciami w styczniu i czerwcu 1266 roku, dwa razy gród 
ksi cia Mszczuja II nad Wis  o niemieckiej nazwie Nu-
wenburgk13. Jednak jest to niemiecka nazwa miasta b d ca
w u yciu za ycia kronikarza. Dusburg zako czy  prac  nad 
kronik  w 1326 roku14.

St d przed rokiem 1266 nie istniej adne ród owe
informacje o grodzie i tym samym o jego nazwie. Najstar-
sz  historyczn  nazw  jest wi c Nuenburch. Znajduje si
ona w dwóch elbl skich dokumentach z 1276 roku15, któ-
re w literaturze, jak do tej pory, nie by y wzmiankowane. 
W dokumentach tych wymieniony jest po raz pierwszy 
(by y) mieszkaniec Nowego: Heinrich von Nuenburch civis
de Lubeke. U ycie nazwy Nowe w nazwisku wiadczy o ju
d u szym istnieniu miasta i o jego do  du ym znaczeniu. 
Ponadto fakt, e Heinrich opu ci  Nowe i sta  si  mieszka -
cem Lubeki, mo e wskazywa  na udzia  Nowego w kon-
taktach handlowych Hanzy, zdominowanych wówczas przez 
Lubek . Heinrich wybra  dla siebie odleg  Lubek , gdy
Gda sk w tym okresie nie odgrywa  jeszcze tak du ej roli. 

S owia ska forma pojawia si  w ród ach nieco pó niej,
bo w 1277 roku: „in castellatura de Nove. Poniewa  ca y
dokument jest po acinie, mamy tu do czynienia z aci sk
pisowni  nazwy miasta, gdzie v lub u nale a oby wymawia
jako w: 1283 Noue, 1290 wielokrotnie Nove, 1294 Noue.
Najprawdopodobniej nazwa ta zosta a wprowadzona przez 
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kancelari  ksi cia pomorskiego Mszczuja II (Mestwin II). 
Polityka tego ostatniego suwerennego w adcy Pomorza 
(1266-1294), jak sugeruje Kriedte, mia a nacjonalistyczny 
charakter, czego wyrazem mog o by  tak e u ycie s owia -
skiej nazwy miasta. Wówczas ziemie Pomorza Wschodniego 
by y przedmiotem zainteresowania Margrabiów Brandenbur-
skich, Zakonu Krzy ackiego oraz Korony Polskiej. Celem 
Mszczuja II by o zjednoczenie Pomorza Wschodniego oraz 
zachowanie autonomii. Mimo to nazwy niemieckie obowi -
zywa y nadal w ogólnym j zyku urz dowym, czego przy-
k adem mog  by  biskupie dokumenty z 1282: Nuenborg,
odmiany Neuenburch i Nuenborch. Posta  zlatynizowana 
novum castrum pojawi a si  po raz pierwszy w 1292 roku16.
Jak potwierdza materia ród owy, wraz ze mierci  Msz-
czuja II, do pocz tków 14 wieku, zanik  ca kowicie zwyczaj 
u ywania nazw s owia skich. Proces ten zosta  zintensyfi-
kowany w wyniku zaj cia Pomorza przez Zakon Krzy acki.
W ród ach wyst puj  wi c nast puj ce formy niemieckie: 
1301 Nuenborg i Nuwenborg, 1302 Nuwenburc, 1307 Nu-
enborch oraz Nuenburg, (Tutaj tak e „per nostram terram 
Neienburgensem“ i „datum in Nuwenburg“). Wojewoda 
pomorski Piotr wi ca (Peter von Neuenburg), który za pa-
nowania króla czeskiego Wac awa II w 1301 roku otrzyma
Nowe jako lenno, zwyk  do sprzedania miasta Krzy akom
w 1313 roku u ywa  jedynie nazw niemieckich: 1302 
i 1304 Nuwenburc, 1305 Nuenburch, w napisie na piecz ci
z 1306 widnieje de Neunburch. W 1310 roku mo na natkn
si  na form de Niegenborch i w 1313 roku na Nuwenborch.
W dokumentach zakonu zwi zanych z nabyciem miasta u y-
ta jest nazwa „Nuenburgensi dominio”. W dalszym okresie 
panowania Krzy aków pojawia y si  warianty Newburg lub 
Nuwenburg, itd.17. W przywileju Zakonu z 1350 roku wid-
nieje „die Stadt zur Newenburgk“. Forma polsko-niemiecka 
w gda skim dokumencie s dowym króla W adys awa o-
kietka I (okres panowania 1295-1310) przeciwko Piotrowi 

wi cy z 1306 roku to Nowinburk. Równie  ta spolonizo-
wana forma potwierdza wy czno  nazw niemieckich i tym 
samym przewag  niemieckich mieszka ców. 

S owia ska nazwa powraca ponownie w drugiej po owie
15 w. Nast puje to po tym, jak Nowe, b d c ostatni  twier-
dz  Krzy aków na Pomorzu, poddaje si  i na mocy pokoju 
toru skiego w 1466 roku staje si  cz ci  Prus Królewskich. 
Dlatego te  w pi mie immatrykulacyjnym Uniwersytetu Kra-
kowskiego z 1475 roku widnieje Jacobus Nicolai de Nowe18.
Wówczas by y w u yciu tak e nazwy polsko-niemieckie, jak 
na przyk ad w dokumencie Zygmunta I z 1528 roku: oppidum
Nowe dictum Newenburgk, czyli miasto Nowe zwane Neuen-
burg.19 To podwójne u ycie nazwy miasta wiadczy o o tym, 
e niemieckie nazewnictwo mia o nadal du e znaczenie, ale 

te  ponowne pojawienie si  starej s owia skiej nazwy uka-
zywa o now  sytuacj  polityczn . Szczególnie po Unii Lu-
bleskiej z 1569 r., wraz ze zniesieniem autonomii Prus Kró-
lewskich, zaznaczy  si  silnie polski wp yw na tym terenie. 
Nie tylko zwi ksza a si  liczba polskich mieszka ców, ros o
znaczenie polskiego kleru, niemiecka szlachta ulega a poloni-
zacji, ale te  od 1638 roku ksi gi awnicze by y prowadzone 
w j zyku aci skim i polskim. Te zmiany ilustruje dokument 
z wizytacji ko cio a w. Mateusza Aposto a i Ewangelisty 
w Nowem z 1764 roku. Po acinie widnieje tam dok adnie
odwrotnie ni  w poprzednich stuleciach: Neoburgum vulgo 
Nove, czyli: Neuenburg zwane powszechnie Nowe20. W tym 
czasie zanika te  ca kowicie niemiecka nazwa miasta.

W pó niejszym okresie, naprzemienne u ycie polskich 
i niemieckich nazw wyznacza y zmiany na scenie poli-
tycznej. I tak podczas przynale no ci do Królestwa Prus 
i pó niej do Cesarstwa Niemieckiego (1772-1920) ofic-
jalna nazwa miasta brzmia a Neuenburg lub Neuenburg
in Westpreußen. Po w czeniu Pomorza Gda skiego do 
Polski w 1920 roku ponownie pojawi a si  nazwa Nowe.
Podczas faszystowskiej okupacji od 1939 obowi zywa a
nazwa Neuenburg. Po 1945 roku na sta e powróci o Nowe. 

Dzieje nazwy miasta Nowe s  wi c ucz cym i bogatym 
w fakty przyk adem, ukazuj cym na przestrzeni wieków 
spo eczno-polityczne stosunki na Pomorzu Wschodnim. Ich 
analiza umo liwia tak e g bsze spojrzenie na histori  sa-
mego miasta. 
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Przypisy
1  Tekst powsta  na podstawie prac wst pnych Pana Arndt(a) Mülle-

r(a), Frankfurt. Panu Markowi liwie, Zentrum Kultury Zamek w No-
wem, dzi kuj  za udzielenie wielu cennych wskazówek.

2 Rymut, s. 507; Rospond, s. 250.
3 Wed ug Kujota starszym poprzednikim grodu w Nowem mog y

by  Sartowice, (s. 972); wed ug Piaska – Ko czyce, s. 162. Wi kszo
opowiada si  za grodem w Starogardzie Gda skim.

4 Janowski, s. 7, (paginacja autorki).
5 Ko ci ski przytacza tu zapiski ks. kanonika Majowskiego w ksi -

gach ko cielnych z 1733 roku. Majowski powo uje si  z kolei na za-
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ginione przywileje, b d ce niegdy  w posiadaniu Bractwa Rolników. 
Ko ci ski s. 4, przypis 2 i 3.

6 Piasek neguj c teori  Wegnera, jakoby gród kasztela ski w No-
wem istnia  pierwotnie na miejscu zamku krzy ackiego, wskazuje Gar-
buzy, jako miejsce jego lokalizacji, s. 163.

7 Frydrychowicz, t. VII, s. 215; Milewski, s. 4-5; Rymut, s. 507; 
Rospond, s. 250. 

8 Artyku  w wikipedii. http://pl.wikipedia.org/wiki/Starogard_
Gda%C5%84ski (stan z 06.12.2011), równie  Gall, s. 139-140. 

9 Wegner, cz. 1, s. 86, przypis 1, s. 96.
10 Dziekuj  Ks. Proboszczowi Józefowi Talkowskiemu w Nowem 

za wskazówk  dotycz c  patronatu w ko ciele w Starogardzie Gd. 
11 Rymut, s. 207. 
12 Go bek, Stefan (Kociewie. Warszawa 1984, s. 120) i Rymut, 

Kazimierz (Nazwy miast Polski, Wroc aw 1987, wyd. 2, s. 162), cytuj c
Noua domo jako historyczn  nazw  Nowego z 1255 roku opierali si
na artykule Nowe Ewy Jakus-D browskiej (op. cit. s. 158-159, 160). 

13 Dusburg, s. 246 (rozdzia  128) i 248 (rozdzia  129).

Data i miejsce 
wystawienia
dokumentu

Streszczenie ród o, strona 
i numer1

Nazwa
w oryginale

Wybrane fragmenty
orygina u

T umaczenie
na polski

1255 Januar
(stycze )
17 Elbing (El-
bl g)

Ten dokument nie ma zwi zku
z Nowem

PrUB I.1, S. 227-
228 (227)[305]2

Noua domo Huius rei testes sunt: … 
Witego de Noua domo, ... 
(W ród wiadków na 4-tym 
miejscu).

wiadkami wysta-
wienia tego doku-
mentu s : …, Witego 
von Neuhaus, ...

1276 März 
(marzec)
29 Elbing 
(Elbl g)

Sambor II daruje Zakonowi 
Krzy ackiemu ziemi  gniewsk
(Mewe)

PUB S. 237-238 
(238) [278]

Nuenburch Henricus de Nuenburch, ci-
vis de Lubeke

W ród wiadków:
Heinrich von Neu-
enburg, mieszkaniec 
Lubeki

1276 März 
(marzec)
29 Elbing 
(Elbl g)

Sambor II obiecuje Zakono-
wi Krzy ackiemu zwolnienie 
z zobowi za  wobec klasztoru 
w Oliwie/ Gda sk-Oliwa

PUB S. 238-239 
(239) [279]

Nuenburch Henricus de Nuenburch, ci-
vis de Lubeke

W ród wiadków:
Heinrich von Neu-
enburg, mieszkaniec 
Lubeki

1277 Juni (czer-
wiec) 19 Danzig 
(Gda sk)

Mszczuj II  potwierdza biskupo-
wi w oc awskiemu Albierzowi 
(Alberus) zwolnienie od ksi -
cych obci e   wszystkich jego 
wsi na Pomorzu. 

PUB S. 245-246 
(245) [288]

Nove in castellatura de Nove W kasztelanii Nove

1282 Mai (maj) 
18 Militsch 
(Milicz/Dolno-
sl skie))

Biskup Philipp von Fermo, 
papieski legat, potwierdza 
ugod  pomi dzy Mszczujem 
II i Zakonem Krzy ackim
w Prusach o odst pieniu ziemi 
gniewskiej

PUB S. 292-294 
(292) [336]

Nuenborg in ducatum Swecensem 
et Nuenborg et Tymowe.
W dwóch dalszych orygina-
ach widniej : Nuenburch 

i Nuenborch

W ksi stwie wiec-
kim i w  Nowem 
i w Tymawie (gmina 
Gniew).

1282 Mai (maj) 
18 Militsch 
(Milicz/Dolno-
l skie)

Mszczuj II odst puje Zakonowi 
Krzy ackiemu ziemi  gniew-
sk .

PUB S. 294-298 
(295) [337]

Nuenborg in ducatum Swezensem et 
Nuenborg et Tymowe

W ksi stwie wiec-
kim i w  Nowem 
i w Tymawie (gmina 
Gniew).

1282 Oktober 
(pa dziernik)
5 Neuenburg 
(Nowe)

Mszczuj II daje w oc aw-
skiemu biskupowi Albie-
rzowi wsie Brod i Gogolevo 
(w okolicach Gniewa) jako len-
no wolne od obci e

PUB S. 302 
[343]

Noue3 Actum et datum in Noue
Odpis w Archiwum Kapi-
tu y W oc awskiej zawiera 
Nove.

Wy n e g o c j o w a n e 
i datowane w No-
wem

1283 März (ma-
rzec) 5 Danzig 
(Gda sk)

Mszczuj II daruje klasztorowi 
w Oliwie 16 wsi jako odszko-
dowanie za odst pienie ziemi 
gniewskiej.

PUB S. 313-315 
(313) [*354]4

Nove vindelicet Swetze, Nove et 
Timawa

… jak równie
wiecie, Nowe 

i Tymawa (Tymawa, 
gmina Gniew)

1290 März (ma-
rzec) 26 Danzig 
(Gda sk)

Mszczuj II daje braciom Zywan 
i Pribislaw wie  Kopitkowo (na 
pó .-zach. od Nowego) jako 
lenno

PUB S. 414-415 
(415) [463]

Nove ad montem versus Nove Przy górze w stron
Nowego

Formy nazw Neuenburg i Nowe w dokumentach od XIII do XVI wieku

14 Ten zwyczaj j zykowy by  praktykowany powszechnie w ró-
d ach pisanych od 1294 roku.

15 Poni ej tabelaryczne zestawienie historycznych nazw miasta na 
podstawie materia u ród owego.

16 Prawdopodobnie pierwsza (wymieniona w kronice) aci ska
nazwa pojawi a si  w zwi zku z powstaniem klasztoru Franciszkanów 
w Nowem w 1282 roku. Annalista Thorunensis in Scriptores rerum 
Prussicarum, tom III, s. 469 wed ug http://books.google.de/books?id=
-4AOAAAAYAAJ&printsec=frontocover#v=onepage&q&f=false (stan 
z 06.12.2011). Patrz tak e: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficz-
ny/Tom_VII/219 (stan z 06.12.2011).

17 Liczne przyk ady w: Das große Ämterbuch des Deutschen Ordens, 
hrsg. von Walther Ziesemer. Danzig 1921. Neudruck Wiesbaden 1968.

18 Prussia scholastica, s. 148.
19 1528 Januar 25 Piotrkowia (Piotrków Trybunalski). W Archi-

wum Pa stwowym w Bydgoszczy, ksi ga Akt miasta Nowe, sygnatura 
5, (dawna 332).

20 Ko ci ski, s. 4

Z PRZESZ O CI REGIONU



35KMR

ok. 1290 bez 
daty, Neuen-
burg (Nowe)

Mszczuj II daje  Andrzejowi 
Clericusowi (Andreas Cle-
ricus) z Nowego jeden an
w mie cie jako lenno. 

PUB S. 423-424 
(424) [475]

Nove Andre Clerico de Nove; 
mansum in Nove; castella-
nus de Nove; actum et da-
tum in Nove

Andrzejowi Cleri-
cusowi z Nowego; 
jeden an w Nowem; 
Kasztelan Nowe-
go; wynegocjowane 
i datowane w Nowem.

1301 Juni 
28 Brünn (Brno)

Wac aw II przekazuje  Pio-
trowi, synowi Palatyna wi -
cy, w adz  i miasto Nowe 
w lenno.

PUB S. 529-530 
(529)[595]

Nuenburg, Nu-
wenburg

civitatem nostram Nuen-
burg; w odpisie w folia ach
z pocz tku 15 w.: Nuwen-
burg5

nasze miasto Nowe

1302 Juni (czer-
wiec)
7 Neuenburg 
(Nowe)

wi ca, Palatyn Pomorza, 
przekazuje Walterowi Grzeli 
(Walther Grelle) w dziedzicze-
nie urz d s dziego miej-skiego 
(Stadtrichteramt zu Erblehen) 
w Nowem.

PUB S. 537-538 
(537)[604]

Nuwenburc in civitate nostra Nuwen-
burc

w naszym mie cie
Nowe

1304 August 
(sierpien)
4 Danzig 
(Gda sk)

wi ca, Palatyn oraz Bogusza 
(Bogussa), s dzia ca ego Po-
morza, und Woyslaw, kasztelan 
pucki, sporz dzaj  dokument, 
w którym zostaje potwierdzone, 
e opat Conrad von Lond (L d)

wygra  w wyniku post powania
s dowego przeciwko Henry-
kowi Pincowiczowi (Heinrich 
Pincovicz) maj tek K odowa
(Kladau).

PUB S. 553-554 
(554) [628a]

Nuwenburc Petro filii Swence dicto de 
Nuwenburc

( p o w i a d c z o n e ) 
przez Piotra, syna 

wi cy, zwanego 
„z Nowego”

1305 Juli 
(lipiec) 19 Prag 
(Praga)

Wac aw III potwierdza zakono-
wi Krzy ackiemu, zakupion  od 
Piotra z Nowego wie  („villa”) 
Starogard (na wschód od miasta 
Starogard)

PUB S. 561-562 
(561) [637]

Numburk fidelis noster dilectus Pe-
trus de Numburk

nasz wierny i cenio-
ny Piotr z Nowego

1305 Juli 
(lipiec) 19 Prag 
(Praga)

Wac aw III przekazuje Piotrowi 
z Nowego wsie Serock (Schi-
rotzken), Raci  (Reetz) i  Stob-
no jako lenno. 

PUB S. 562 
[638]

Numburk fideli nostro dilecto Petro 
de Numburk

naszemu wiernemu 
i cenionemu Piotro-
wi z Nowego

1305 August 
(sierpien)
10 Dirschau 
(Tczew)

Piotr z Nowego, namiestnik 
Pomorza, potwierdza sprzeda
jednej parceli budowlanej klasz-
torowi w Oliwe.

PUB S. 564-565 
(564) [641]

Nuenburch Petrus de Nuenburch, Capi-
taneus terre Pomoranie

Piotr z Nowego,                                    
namiestnik  (Wac a-
wa III) ziemi pomor-
skiej

1305 August 
(sierpien)
10 Dirschau 
(Tczew)

Piotr z Nowego, namiestnik Po-
morza, potwierdza, e klasztor 
w Oliwie otrzyma  jedn  m y-
narsk  parcel  budowlan .

PUB S. 565- 566 
(565) [642]

Nuwenburch Petrus de Nuwenburch, Ca-
pitaneus terre Pomoranie

Piotr z Nowego, na-
miestnik  (Wac awa
III) ziemi pomor-
skiej

1306 Dezem-
ber (grudzie )
17 Danzig 
(Gda sk)

Orzeczenie s du polubownego 
w sprawie króla W adys awa

okietka przeciwko Piotrowi 
wi cy

PUB S. 572-574 
(573) [650]

Nowinburk Petrum de Nowinburk Piotra z Nowego

1306 bez daty 
i miejsca

wi ca, Palatyn Pomorski 
i jego syn Piotr z Nowego sprze-
daj  Zakonowi Krzy ackiemu
za 40 marek maj tek Rywa d
w okolicach Starogardu (Nira-
dowe = Riewalde) 

PUB S. 574-575 
(574) [651]

Nuwenburc Petrus de Nuwenburc;
w napisie otokowym:
S(igillum). Petri [comitis 
de] Nuenburch

Piotr z Nowego; Pie-
cz  Piotra, [Grafa] 
Nowego.

1307 Juli 
(lipiec) 21 Neu-
enburg

Piotr z Nowego przekazuje wie
Fronza (na pó .-zach. od Nowe-
go) Henrykowi von Luminitz 
(Heinrich von Luminitz) jako 
lenno.

PUB S. 579-580 
(579, 580)[657]

Nuenburg/Nu-
wenburg

nos comes Petrus de Nuen-
burg; per nostram terram 
Neienburgensem; civis in 
Nuwenburg; datum in Nu-
wenburg

my graf Piotr 
z Nowego; dla na-
szej noweskiej 
ziemi; Mieszka -
cy (mieszczanie?) 
w Nowem; datowane 
w Nowem

Z PRZESZ O CI REGIONU
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1310 Juni (czer-
wiec) 12 Stolp 
(S upsk)

Markgraf branderburski Walde-
mar sprzeda  Zakonowi Krzy-
ackiemu gród Gda sk, Tczew 

i wiecie z wyposa eniem
w okre lonych granicach za 
10 000 marek w srebrze

PUB S. 602-604 
[685]

tylko dla hi-
storycznej in-
formacji

1310 September 
(wrzesie ) 9 
Kr pcowo/pow. 
Pyrzyce/ Zach.-
Pom (Kremp-
zow)

Margrabiowie brandenburscy, 
Waldemar i Johann, przekazuj
miastu S upsk (Stolp) pewien 
obszar miasta i okre laj  miej-
skie op aty. Detbern i Johann 
z Tczewa otrzymuj  urz d so -
tysa.

PUB S. 606-607 
(607) [690]

Niegenborch Petrus de Niegenborch wiadek: Piotr 
z Nowego

1313 Juni (czer-
wiec)
7 Marienburg 
(Malbork)

Piotr, Jasko i Wawrzyniec (Pe-
ter, Jesko und Lorenz), grafowie 
z Nowego, oddaj  Zakonowi 
Krzy ackiemu w adz  w No-
wem za 1200 srebrnych marek, 
5 wsi i dalsze area y w okoli-
cach ich grodu w Tucholi.

PrUB II S. 60-61 
(60) [94]

Nuenburgensi; 
Nuenburch

super Nuenburgensi do-
minio; bona in Nuenburch
W odpisach z 15 w.: Nuen-
borg i Nuenburgna przedsta-
wieniu napieczetnym: orze ,
w napisie otokowym: S(igil-
lum). Petri de Neunburch

O nowskiej zie-
mi; maj tek w No-
wem; Piecz  Piotra 
z Nowego.

1313 Juni (czer-
wiec)
7 Marienburg 
(Malbork)

Drugi egzemplarz powy szego
dokumentu, wystawiony przez 
Karola z Trewiru (Karl Bessart 
von Trier), Wielkiego Mistrza 
Zakonu Krzy ackiego.

PrUB II S. 61-62 
(61) [95]

Nuenburgensi super dominio Nuenbur-
gensi

O nowskiej ziemi

1313 Juni (czer-
wiec)
8 Marienburg 
(Malbork)

Trzej bracia daj  w zastaw Za-
konowi Krzy ackiemu ca y ich 
maj tek otrzymany jako lenno.

PrUB II S. 62 
[96]

Newenburch nos Petrus, Yesko, Lauren-
cius comites de Newen-
burch

my, Piotr, Jasko 
i Wawrzyniec, grafo-
wie Nowego

1313 Juni 29 
Mewe (Gniew)

Wielki Mistrz Karol z Trie-
ru przekazuje 3 braciom 
5 wsi w Tucholi.

PrUB II S. 63-64 
(64) [98]

Nuenburgensi pro dominio Nuenburgensi Za nowsk  ziemi

[1313] Juni 30 
Mewe (Gniew)

Trzej bracia kwituj  1000 marek 
za sprzeda  Nowego.

PrUB II S. 
64[99]

Nuenburgensis super vendicione Nuenbur-
gensis

za sprzeda  ziemi 
nowskiej

1313 Oktober 
(pa dziernik) 9 
Stolp (S upsk)

Margraf brandenburski Walde-
mar wystawia dokument o gra-
nicy pomi dzy ziemi  s upsk
a sprzedanym Zakonowi Krzy-
ackiemu obszarem Pomorza. 

PUB S. 616-618 
(618) [702]

Nuwenborch Petrus, Jesco et Laurentius 
germani dicti de Nuwen-
borch

W ród wiadków:
Piotr, Jesko i Lorenc, 
Bracia zwani z No-
wego

1336 September 
(wrzesie ) 15 
Thorn (Toru )

Konwent Franciszkaów 
w Nowem obiecuje Zakono-
wi Krzy ackiemu klasztor tak 
umocni , eby miasto nie by o
zagro one.

PrUB III, S. 57-
58 (58) [79]

Novi Castri-
,Nuwenburg

frater Gerhardus Guardia-
nus Novi Castri;... oppidum 
Pomeranie Nuwenburg

Bracia Gerhard, Gu-
ardian w Nowem;  ... 
miasto Nowe Pomo-
rze [Wschodnie] 

1350 Januar 
(stycze ) 7 
Marienburg/
Malbork

Przywilej Zakonu Krzy ackiego
dla Nowego na prawie che mi -
skim.

PrUB IV, S. 473-
475 (473), [Nr. 
528]

Newenburgk die Stadt zur Newenburgk

1528 Januar 
25 Piotrkowia 
(Piotrków Try-
bunalski)

Król Zygmunt I potwierdza 
swojemu miastu Nowe przy-
wileje wed ug wcze niejszego
dokumentu.

P o c z t k o w o 
w Staatsarchiv 
Danzig, Repo-
situr 332 A/ De-
positum = dzi
Archiwum Pa -
stwowe w Byd-
goszczy, Kopia 
tekstu ród owe-
go u Wegnera I.2, 
S. 104-110 (105)

Nowe, Newen-
burgk

oppidum Nowe dictum Ne-
wenburgk ... in terra Po-
meraniae et districtu Dir-
schauiensi situm

miasto Nowe, 
zwane Neuenburg 
...po o one  na 
ziemi pomorskiej 
w okregu Tczew-
skim.

1 PrUB I =  Preußisches Urkundenbuch. Politische Abtheilung. Band I. Die Bil-
dung des Ordensstaates. Erster Theil. Königsberg 1882. [Urkunden 1140-1257]

PrUB II = Preußisches Urkundenbuch. Zweiter Band (1309-1335). Neudruck 
der Ausgabe von 1939. Aalen 1962

  PrUB III = Preußisches Urkundenbuch. Dritter Band (1335-1341). Königs-
berg 1944. Nachdruck Marburg/Lahn 1975

PrUB IV = Preußisches Urkundenbuch. Vierter Band (1346-1351). Marburg 
1960

PUB = Pommerellisches Urkundenbuch. Danzig 1881-1916. Nachdruck Aalen 
1969 [1153-1315] (Pomorze Gda skie)

   W nawiasach kwadratowych [...] numer dokumentu w kodeksie
2 Patrz tekst s. 1 i 2. 
3  u = v
4 * =  dokument jest sfa szowany
5  = Staatsarchiv Königsberg folia  A 99 fo. 44, Nr 50 (Allgemeines Privilegien-

buch des D. O.)
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Do napisania tego artyku u przymierza em si  wielo-
krotnie, ale zawsze by o co  wa niejszego do napi-
sania. Solenne postanowienie podj em latem, gdy 

kolejny raz, tym razem z on , znowu stan em nad grobami 
pomordowanych Polaków w Szp gawsku. I znowu nic. Ko-
lejny temat odwróci  moj  uwag  od tak wa nej dla mojej 
rodziny sprawy. Tym razem, nie b d c tego wiadom, zmo-
bilizowa  mnie do pisania pan Ryszard Szwoch, a dok adnie
jego artyku  „Czy pami tamy o ofiarach zbrodni hitlerow-
skich” zamieszczony w KMR 3 (74) z 2011 roku.

Stutthof, Szp gawsk i Pia nica s  g ównymi miejsca-
mi, gdzie zamordowano i pochowano tysi ce Polaków, 
a w Szp gawsku g ównie tych z Kociewia. Jest na Pomo-
rzu wiele innych pomniejszych miejsc, gdzie zamordowano 
i pochowano dziesi tki Kociewiaków podczas „Krwawej 
jesieni pomorskiej” w 1939 roku i w kolejnych latach tra-
gicznej okupacji. By y jednak sytuacje, gdy aresztowanych 
w pierwszym okresie okupacji mieszka ców Kociewia nie 
mordowano na miejscu, a wywo ono ich czasem do obo-
zów po o onych w bardzo odleg ych miejscach, do Dachau, 
czy Oranienburga. Nie potrafi  wyja ni  „logiki” dzia ania
okupanta w takim post powaniu, ale mia o ono miejsce 
w przypadku moich przodków, mojego dziadka Józefa Ko-
walkowskiego i jego starszego brata Bonifacego. Obaj byli 
nauczycielami, a przed przej ciem na emerytur  kierow-
nikami kociewskich szkó  – Bonifacy w Mirotkach ko o
Skórcza, a Józef w Kr gu pod Starogardem. Biografie obu 
nauczycieli by y prezentowane przy ró nych okazjach. Bio-
grafia Józefa by a przedstawiona w mojej ksi ce „Historia 
wsi i parafii Kr g” oraz w Roczniku Muzeum Ziemi Ko-
ciewskiej RYDWAN nr 6 (2011 r.), a biografia Bonifacego 

by a zaprezentowana m.in. w moich ksi kach „Z dziejów 
wsi i parafii Bar o no” i „Z dziejów gminy Kaliska”. Dlate-
go informacje o obu Kowalkowskich zostan  przedstawione 
jedynie w bardzo wielkim skrócie. 

Józef Serwacy Kowalkowski urodzi  si  13 maja 1880 
roku w Gor czynie w powiecie kartuskim jako najm odszy
syn nauczyciela Edmunda i Pauliny domu Meier. Nauczy-
cielem by  tak e dziadek Józefa, Ignacy Andrzej Kowalkow-
ski, urodzony 27 lipca 1811 roku w Mi ob dzu (pow. tczew-
ski), który od 1836 roku pracowa  w Chmielnie i tam w 1880 
roku zmar . W tym samym roku w dniu 18 czerwca, w wie-
ku niespe na 41 lat, zmar  ojciec Józefa – Edmund. Pozosta
wi c Józef wraz czwórk  starszego rodze stwa – Antonim, 
Jackiem, Bonifacym i Edmundem Janem na wychowaniu 
matki. Józef Serwacy Kowalkowski w 1900 roku uko czy
Seminarium Nauczycielskie w Grudzi dzu i 19 kwietnia 
tego roku podj  prac  jako nauczyciel w P czewie, wsi od-
dalonej o oko o 5 km od Skórcza. W dniu 17 stycznia 1903 
roku Józef zawar  zwi zek ma e ski z Helen  Alaburda 
ur. 17 maja 1880 roku w Po chowie ko o Pucka – córk  na-
uczyciela Franciszka Alaburdy i Pauliny Hubrich. Z P czewa
Józef Kowalkowski zosta  przeniesiony w 1912 roku do szko-
y w Rombarku i pracowa  w niej do 1921 roku. W zwi zku

z likwidacj  szko y w Rombarku na skutek sta ego zmniej-
szania liczby ucz cych si  tam dzieci, Józef zosta  przenie-
siony do wsi Kr g ko o Starogardu Gda skiego. Tu praco-
wa  jako nauczyciel i kierownik szko y od wrze nia 1921 
do 29 lutego 1936 roku, kiedy to przeszed  na emerytur .
Po 36 latach pracy nauczycielskiej, w wieku 56 lat, zosta
przeniesiony w stan spoczynku i wyprowadzi  si  do Sta-
rogardu na ul. Gimnazjaln  8. Nast pnie przeprowadzi  si

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Zbrodnie na Kociewiakach 
nie tylko w Polsce

Józef Serwacy 
Kowalkowski
(ok. 1936 r.) Józef Kowalkowski z rodzin  przed budynkiem szko y w Kr gu (ok. 1928 r.)
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na ul. Lubichowsk  29, dzi  Lubichowska 11. Nie pozosta
jednak biernym emerytem i w maju 1936 roku zosta  wój-
tem niezawodowym Gminy Starogard. Urz d ten piastowa
do wybuchu II wojny wiatowej. Po wkroczeniu Niemców 
do Starogardu zosta  aresztowany. Jak wspomina jego cór-
ka el bietanka s. Lucentia Niemcy przyszli z daniem, aby 
zda  wójtostwo. Zabra  klucze i wyszed  z nimi i nigdy ju
nie wróci . By o to prawdopodobnie 11 wrze nia 1939 r., ale 
dok adna data jest dzi  nieznana. Nast pnie zosta  wywiezio-
ny (prawdopodobnie) do obozu w Skórczu, gdzie wówczas 
przywo ono nauczycieli. Nie wiadomo, w jakim obozie by
przetrzymywany do ko ca 1939 i w pierwszych miesi cach
1940 roku. Wiadomo jednak, e w dniu 20 kwietnia 1940 
roku zosta  wpisany na list  wi niów obozu koncentracyj-
nego w Sachsenhausen – Oranienburgu z nr 023237. Tam 
te  zosta  zamordowany 25 maja 1940 roku. P yta nagrob-
na po wi cona jego pami ci znajduje si  na cmentarzu przy 
ul. 3 Maja w Gda sku na grobie jego ony, Heleny, zmar ej
w Gda sku 29 wrze nia 1951 roku. Tak e w ko ciele pod 
wezw. w. Katarzyny w Starogardzie jego nazwisko jest wy-
mienione po ród ofiar II wojny wiatowej.

1

Pismo z Muzeum w Sachsenhausen dot. informacji 
o Józefie Kowalkowskim

Bonifacy Wojciech urodzi  si  15 czerw-
ca 1871 roku w Gor czynie. Bonifacy, tak 
jak ojciec i dziadek, zosta  nauczycielem. 
Pierwsz  prac  rozpocz  16 maja 1893 roku 
w szkole w Borzechowie. Dnia 21 pa dzier-
nika 1899 roku w Zblewie zawar  zwi zek
ma e ski z Rozali  Grochowsk , urodzon
5 marca 1876 roku, córk  Teodora i Ange-
liki z domu Mierzwickiej. Z Borzechowa 
zosta  przeniesiony w 1901 roku do szko y
w D browie, a stamt d w 1911 roku do szko y
w Piecach, gdzie pracowa  do 1916 roku. 
W dniu 1 kwietnia tego roku zosta  przenie-
siony do Mirotek ko o Skórcza, gdzie na-
st pnie w 1920 roku obj  posad  kierownika 
szko y, a rok pó niej, 27 sierpnia przeszed
pozytywn  weryfikacj  nauczycieli zatrudnio-
nych przez Prusaków. Bonifacy by  kierow-
nikiem szko y
w Mirotkach 
do 1931 
roku, kiedy 
to przeszed

na emerytur . Z Mirotek wy-
prowadzi  si  do Czerska. 
W akcie zgonu wypisanym 
w obozie jako adres w Czer-
sku podawana jest ulica Wil-
helmstrasse 4. Tu w 1939 roku 
Bonifacy zosta  aresztowany 
przez Niemców. Nie s  znane 
miejsca jego pobytu od tego 
czasu. Wiadomo, e ostatnim 
miejscem jego wi zienia by  obóz koncentracyjny Sachsen-
hausen-Oranienburg, gdzie zosta  zamordowany 1 maja 1940 
roku. Jego prochy  spoczywaj   w Czersku. 

Nie wiadomo, ilu Pomorzan zgin o w Oranienburgu 
i innych obo-
zach koncentra-
cyjnych poza 
obozem Stut-
thof. Nie zetkn -
em si  nigdzie 

z opracowaniami 
na temat liczby 
wi niów Pomo-
rzan w obozie 
w Oranienburgu, 
ale s dz c tylko 
z tych dwóch 
p r z y k a d ó w , 
mojego dziadka 
i jego starszego 
brata, musia o ich 
by  wielu. Mo e
kto  kiedy  tym 
tematem si  zaj-
mie? Na pewno 
jest to konieczne.

Bonifacy Kowalkowski 

Zawiadomienie z obozu w Sachsenhausen 
o mierci Bonifacego Kowalkowskiego

Bonifacy Kowalkowski wraz z nauczycielkami 
(Mirotki)
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Okoliczno ci powstania Izby Pami ci
w szkole w Piasecznie

Zdniem 1 wrze nia 1961 roku zosta em kierownikiem 
Szko y Podstawowej w Piasecznie. Przekona em
si , e wie  jest znana nie tylko na ziemi gniewskiej. 

Wcze niej przeczyta em interesuj cy artyku  Andrzeja Bu-
kowskiego z 1938 roku pt. „Na Kociewiu w Piasecznie 
powsta o pierwsze polskie Kó ko Rolnicze”1. Zaczerpni te
z artyku u wiadomo ci sta y si  inspiracj  do zainteresowa-
nia uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszka ców Piasecz-
na i okolic z wybitn  osob , jak  by  Juliusz Kraziewicz, 
który 99 lat temu w Piasecznie za o y  pierwsze na zie-
miach polskich w o cia skie Towarzystwo Rolnicze (Kó -
ko Rolnicze). Poniewa  1 pa dziernika 1962 roku miejsco-
we Kó ko Rolnicze mia o obchodzi  100-lecie chlubnej 
dzia alno ci, postanowi em zainteresowa  tym faktem w a-
dze powiatowe w Tczewie, by nada  stuleciu rang  ogól-
nopolsk . Powsta  wówczas w Tczewie Komitet Obcho-
dów 100-letniej rocznicy Kó ka Rolniczego w Piasecznie. 
Zosta em cz onkiem prezydium. Ustalono, e uroczysto-
ci krajowe w Piasecznie odb d  si  1 pa dziernika 1962 

roku z udzia em delegacji Kó ek Rolniczych ze wszystkich 
województw. Opracowano szczegó owy program. Odby a
si  wizja lokalna w Piasecznie… W ostatniej chwili w a-
dze wojewódzkie odwo a y wszystko. Przypuszczam, i
przyczyn  tej smutnej dla nas decyzji by y bliskie kontakty 
Kraziewicza z duchowie stwem i fakt, e Piaseczno jest 
miejscem kultu maryjnego2.

Zamiast wielkich obchodów odby o si  po czone posie-
dzenie Miejskiej i Gromadzkiej Rady Narodowej w Gnie-
wie w dniu 2 pa dziernika 1962 roku po wi cone m.in. 100. 
rocznicy powstania Kó ka Rolniczego Piasecznie3.

Tymczasem Piaseczno godnie uczci o t  wspania
rocznic . Uczniowie szko y przygotowali wystaw  starych 
zdj  otrzymanych od rodziców, s siadów, tematycznie 
zwi zanych z piaseckim Kó kiem Rolniczym, m.in. zdj cie
domu, w którym Kó ko Rolnicze powsta o, awers i rewers 
historycznego kó kowego sztandaru z 1937 roku (sztandar 
w czasie wojny zagin ), zdj cie ostatniego zarz du przed 
wrze niem 1939 roku i inne.

M odzie  z miejscowej Szko y Przysposobienia Rolni-
czego przygotowa a – jak za czasów Kraziewicza – wystaw
p odów rolnych z w asnych poletek4. Ca o  zamkni to uro-
czyst  akademi  z udzia em najstarszych cz onków Kó ka
Rolniczego, np. 80-letniego p. Chmieleckiego – weterana 
piaseckiego Kó ka Rolniczego, cz onka od 1901 roku5.

Nast pnym etapem drogi do Izby Pami ci w Piasecz-
nie by o utworzenie w klasie, gdzie odbywa y si  lekcje 
historii, tzw. „k cika historii” z krótkim rysem dziejów 
Piaseczna, szko y, yciorysami mieszka ców Piaseczna 
pomordowanych w 1939 roku: ks. Augustyna Bukolta, 
Ksawerego Pozorskiego, braci Zygfryda i Kazimierza Ma-
chali skich6.

Potem odby a si  wielka uroczysto  ods oni cia obe-
lisku z pami tkow  marmurow  tablic  ku czci pomordo-
wanych (nazwiska wy ej wymieniono) po czona z przy-
rzeczeniem harcerskim i apelem poleg ych. Dzia o si  to 
w niedziel  9 maja 1965 roku w Piasecznie. Obecne by y
rodziny pomordowanych7.

Uczniowie zach cani przez nauczycieli w dalszym ci -
gu penetrowali Piaseczno i okolice. Zbierali stare fotografie, 
gazety, piewniki, ksi ki, dokumenty itp. Z ka dym mie-
si cem stawali my si  bogatsi o kolejne eksponaty. Dzi -
ki yczliwo ci miejscowego Pa stwowego Gospodarstwa 
Rolnego szko a w Piasecznie otrzyma a pi  oszklonych 
wisz cych gablot. Zebrany cenny materia ród owy zosta
podzielony na trzy grupy tematyczne:

– dzieje Piaseczna do 1939 roku,
– okupacja, 
– Piaseczno po 1945 roku.
I tak dosz o do otwarcia w dniu 5 marca 1966 roku 

pierwszej na ziemi gniewskiej Izby Pami ci w szkole 
w Piasecznie8.

W uroczysto ci uczestniczy  ówczesny inspektor szkol-
ny w Tczewie, Waldemar Rubczewski.

Izba Pami ci Piaseczna i jej zbiory

Wgablotach eksponowano odnaleziony przez 
m odzie  na wie y miejscowego ko cio a sztan-
dar Powsta ców i Wojaków z 1927-1928 roku, 

odpis aktu erekcyjnego sztandaru, zdj cia przedstawiaj ce
wkroczenie wojsk gen. Józefa Hallera w styczniu 1920 roku 
do Piaseczna, lewa i prawa strona sztandaru Kó ka Rolni-
czego w Piasecznie z 1937 roku. By o te  zdj cie wszyst-
kich cz onków piaseckiego Kó ka Rolniczego ze sztanda-
rem przed wyruszeniem do ko cio a na akt jego po wi cenia
(1.10.1937). Ciekawe okaza y si  fotosy ilustruj ce rozwój 
ruchu artystycznego w Piasecznie w latach 1920-1939, wy-
stawy kursów szycia itp. W gablotach ilustruj cych okres 
okupacji eksponowano zdj cia wraz z yciorysami osób po-
mordowanych, poleg ych polskich o nierzy: Jana Brzóski, 
Stanis awa Jaworskiego, eglarskiego, Kisickiego, sylwetk
miejscowego oprawcy, SS-mana Erika Schwartza. Pod tym 

JAN EJANKOWSKI

46 lat muzeum w Piasecznie
cz  pierwsza

6 marca 2012 roku min o 46 lat dzia alno ci piaseckiej placówki muzealnej, 
która walnie przyczyni a si  do promowania nie tylko Kociewia, lecz tak e wspa-
nia ego dorobku wsi pó nocnej Polski.
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zdj ciem m odzie  umie ci a wykonany przez siebie napis: 
„Tego hitlerowcom nigdy nie wybaczymy!”.

W gablocie Piaseczno po 1945 roku umieszczono pierw-
sze pismo kierownika szko y Józefa Ogonowskiego za-
wiadamiaj ce inspektorat szkolny w Tczewie, e z dniem 
7 maja 1945 roku polska szko a w Piasecznie wznowi a dzia-
alno . By  odpis pierwszego aktu nadania ziemi Julianowi 

Lorbieckiemu, informacja o czynach spo ecznych w latach 
1957-1959: elektryfikacja Piaseckiego Pola, budowa drogi 
Piaseczno – Piaseckie Pole w latach 1960-1963. W tej gablo-
cie eksponowano histori  Kó ka Rolniczego w Piasecznie, 
pami tkowe zdj cia z ods oni cia obeliska ku czci pomor-
dowanych, zdj cia z ycia szko y itp.

W Izbie Pami ci Piaseczna organizowano spotkania 
m.in.: z by  uczestniczk  strajku szkolnego w 1906/07 
– Salome  Herold z domu Szwarc (26.10.1966). Inne z re-
daktorem Polskiego Radia i Telewizji w Gda sku – Józefem 
Matyni  (3.11.1966), który w kronice szkolnej napisa : „Hi-
storia ta (Piaseczna – przyp. autora) nosi te  w sobie cenny 
adunek patriotyzmu i mo e w du ym stopniu s u y  pracy 

w patriotycznym wychowaniu m odzie y. Warto by ten ma-
teria  wyda  w specjalnej publikacji”9.

9 marca 1970 roku szko  w Piasecznie odwiedzi  zespó
redaktorów „Dziennika Ba tyckiego”, dziennikarze zbierali 
materia y na temat pracy piaseckiej szko y w tutejszym ro-
dowisku. Interesowa a ich realizacja edukacji regionalnej, 
jak te  rozwój Izby Pami ci10.

Zbieranie przez uczniów eksponatów trwa o nadal. Wie-
rzy em, e w niedalekiej przysz o ci uda si  nam – nauczy-
cielom otworzy  skromne muzeum.

Dzi ki yczliwo ci wielu ludzi, m.in. Romualda Wen-
towskiego, naszego ziomka, który odpowiada  w powie-
cie za kultur , p. Romana Landowskiego, poety i pisarza 
– wówczas kierownika Powiatowej Poradni Metodycznej, 
w adze gminy w Gniewie wydzier awi y od Antoniego Wat-
kowskiego cz  budynku po by ej poczcie w Piasecznie 
(2 izby plus korytarz) z przeznaczeniem na spo eczne mu-
zeum regionalne. Wyposa enie wn trz w stoj ce i wisz ce
gabloty i stojaki, wieszaki i pó ki zafundowa  nam Roman 
Landowski (jego poradnia). On osobi cie wspiera  mnie, by 
to muzeum w Piasecznie powsta o11. Wielki osobisty wk ad
w zorganizowanie piaseckiego muzeum wnie li miejscowi 
nauczyciele: Helena Machali ska, Joanna Duszy ska, Ma-
ria Halmann, Ludwika Radziszewska, Daniela Kristowska, 
Miros awa Przes awska i wy ej podpisany.

Ze szczególnym zaanga owaniem organizatorów szuka-
no pami tek po Juliuszu Kraziewiczu i osób z nim w owym 
czasie wspó pracuj cych.

I tak dosz o do powstania Spo ecznego Muzeum Regio-
nalnego w Piasecznie.

Uroczysto  z udzia em w adz powiatowych i wojewódz-
kich, przedstawicielami prasy, radia i telewizji, uczniów, 
nauczycieli, rodziców i mieszka ców Piaseczna i okolicy 
odby a si  9 maja 1970 roku13. Bior cy udzia  w otwarciu 
muzeum go cie mieli mo liwo  obejrzenia wyrobów z ka-
mieni sprzed paru tysi cy lat (toporki i figurki kamienne), 
cenne zbiory z dzia alno ci miejscowego kó ka rolniczego, 
strajku szkolnego. Eksponowano stare lampy, ko owrotki,
wagi, odwa niki, naczynia kuchenne i narz dzia pracy. Na 
czo owym miejscu umieszczono tablic  – Dzieje Piaseczna 
od lat najdawniejszych po dzie  dzisiejszy14.

Od pocz tku dzia alno ci piaseckiego muzeum zwiedza-
j cy wpisuj  si  do ksi gi pami tkowej (s  trzy pe ne wpi-
sów ksi gi). A oto niektóre wpisy: „S owa uznania i podzi-
wu dla w asnej ziemi. Czerwiec 1975 r. Barbara Kudrowicz 
„G os Pracy”.

„Wej  i wyj  – aby po dwóch godzinach zapozna  si
ze zbiorami, które zajmuj  raptem dwie izby to nie sztuka, 
je li jest si  w piaseckim muzeum, mgr Stefan Go bek”.

„Jestem szcz liwa, e mog am pokaza  moim dzieciom 
pami tki zwi zane z ziemi , w okolicy której wychowywali 

si  ich rodzice 1971 r. Wanda Szulc-Wyrzyska”15.
Nasze marzenia si ga y dalej. Pami ta em, e my 

yj cy w Piasecznie, mamy d ug wdzi czno ci wo-
bec ostatniego prezesa Kó ka Rolniczego – Jana Ko-
walskiego (zamordowanego przez Niemców jesieni
1939 r.), który w 1937 roku zaapelowa  do rolników 
Pomorza w sprawie wybudowania w 1942 roku (80-
lecie piaseckiego kó ka rolniczego) Domu Ludowego 
im. J. Kraziewicza w Piasecznie16. S dzi em, e testa-
ment musi by  zrealizowany. 13 stycznia 1975 roku 
powo ano w Piasecznie Komitet Budowy wietlicy
Wiejskiej w sk adzie: Hildegarda Makowska, Zbi-
gniew Pestka, Jan Przes awski i Jan Ejankowski. La-
tem rozpocz to budow  parterowego budynku wraz 
z piwnic  z udzia em mieszka ców Piaseczna17. Po-
stanowi em to wykorzysta .

Dzi ki naszym staraniom Kó kiem Rolniczym 
i muzeum w Piasecznie zainteresowa y si  w a-
dze Kó ek Rolniczych Gda sku i Warszawie. 26 
listopada 1976 roku przyby a do Piaseczna Komi-

W tym domu w latach 1970-1977 dzia a o Spo eczne
Muzeum Regionalne w Piasecznie

Uczniowie szko y w Piasecznie przedstawiaj
widowisko po wi cone sylwetce J. Kraziewicza 
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Go cie uczestnicz cy w obchodach 100-lecia 
Kó ka Rolniczego w Piasecznie

sja Historyczna Krajowego Zwi zku Kó ek Rolniczych. 
Go cie zwiedzili nasze muzeum. Stwierdzili, i  jest ono 
na takie wielkie zbiory za ma e i co  z tym trzeba zrobi .
Obejrzeli plac budowy wietlicy. Wieczorem uczestniczyli 
w sesji historycznej w sali FAMY w Gniewie. Wyg osi em
referat o dzia alno ci Juliusza Kraziewicza i jego wspa-
nia ego dzie a, jakim s  Kó ka Rolnicze. Wspomnia em
o testamencie Jana Kowalskiego z 1937 roku. Opracowa em
inscenizacj  historyczn  pt.: „Juliusz Kraziewicz obro ca
ludu wiejskiego”, któr  m odzie  ze Szko y Podstawowej 
w Piasecznie przedstawi a go ciom.

I wtedy zapad a historyczna decyzja, e na bazie budo-
wanej wietlicy powstanie pi trowy budynek jako O rodek
Tradycji Kó ek Rolniczych w Piasecznie wed ug nowego 
projektu18.

Moje osobiste marzenia zacz y si  spe nia .       
Ci g dalszy w nast pnym numerze

SEWERYN PAUCH

Ocali
wspomnienia

Tekst ten zawiera opowie  Pana Feliksa Sta-
wikowskiego (rocznik 1931) z Dzier na na temat 
czasów przedwojennych i okupacji hitlerowskiej na 
terenie jego rodzinnej wsi. Poni sza opowie  zosta a
przedstawiona w prawie niezmienionej formie – tak 
jak j  us ysza em.

Pami tam nieco czasy sprzed II wojny wiato-
wej – pierwszy rok chodzi em do szko y polskiej 
w Dzier nie, tam gdzie by a stara plebania. Ry-

sik w szkole by  za Niemca, przed wojn  o ówek. Polska 
nauczycielka mieszka a tu, gdzie dzi  Orzechowscy, by a
pann  – 33 lata. By a pod krawatem, w osy po m sku, oku-
lary. W szkole uczy a tylko ona – od 1 klasy do 4. W jed-
nej sali by y dwie klasy. Du o by o ch opców i dziewcz t,
którzy ko czyli 7 klas i nic wi cej – 4 lata do jednej klasy 
chodzili. Przyje d a  schulinspektor Jan Kalkowski, wte-
dy musia  by  porz dek. Uczono klasy 1 z 2 i 3 z 4. Orze-
chowska zgin a podczas okupacji w Lesie Szp gawskim.

Pami tam, gdy dawno kto  przyje d a  do Dzier -
na, sto owa  si  w starym domu, obecnie ju  nieistniej -
cym, ko o kasztana. W dawniejszych czasach jada  tam te
ksi dz Jan Ja d ejewski.

Przed wojn , do 1939 roku, parafi  w Dzier nie
zarz dza  ksi dz Zapa owski. By  18 czy 19 lat tutaj. 
W czasie okupacji gestapo zabra o go do Gniewu, zabrali te
nauczycielk  Orzechowsk . J  zatrzymali, a ksi dza pu cili
pieszo, chocia  by  cz owiekiem sparali owanym. Nie yj -
cy ju  Kazik Or owski mia  go przetransportowa  na ramie 
od roweru – tak mówili niektórzy ludzie. Ko ció  by  wi c
zamkni ty, a msze Zapa owski odprawia  w piwnicy, poni-
ej salki katechetycznej. Po wyzwoleniu d ugo nie y , bo 

zmar  w grudniu 1945 roku. Mój brat – Leon – by  przyj ty
do pierwszej komunii w a nie w piwnicy. W czasie wojny 
troch  zepsuty by  o tarz i awki. Jak Zapa owski zmar  to 
przyje d ali ksi a z Piaseczna – np. ksi dz Karlik. Wtedy 
przyszed  ksi dz Stachowski z Borów Tucholskich i by
w Dzier nie 3 lata. Jego gospodarz nazywa  si  Skar y -
ski. Po nim przyszed  ksi dz Grz bka, za  jeszcze po nim 
Cho cio owicz – w 1957. Te  nie by  d ugo. Wtedy by
ksi dz Wróblewski. By  tu chyba 8 lat, potem by  sparali-
owany i zmar  w szpitalu (w 1969, w lipcu – mia  wtedy 

imieniny – Apolinary). W tym roku przyszed  ksi dz Jan 
Ja d ejewski. I teraz jest ksi dz z Nowej Cerkwi – Wa-
chowski. Od 1 sierpnia 1969 roku msze odprawia  ksi dz
Ja d ejewski. Ciekawostk  zwi zan  z ksi dzem Janem 
jest fakt, e przez ca y czas pobytu w Dzier nie mia
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motor „Jaw ”. Ksi dz Gniewek jest tu te  pochowany, 
on by  w Królów Lesie, a potem poszed  do Walichnów, 
gdzie by  30 lat, odszed  na emerytur  i na ko cu mieszka
w Rze cinie. Gdy ksi dz Jan wyje d a  do Niemiec, to 
on odprawia  tu msze. Po mierci zosta  zabrany do Wa-
lichnów, ale pochowano go (mo e na yczenie) i siostr
w Dzier nie.

Znam du o z opowiada  ojca, albo starszych ludzi, ale 
generalnie ludzie w moim wieku we wsi niewiele wiedz
o jej przesz o ci. Przed I wojn wiatow  by a szko a nie-
miecka w Dzier nie. Jednak religii uczono w ko ciele
po polsku. Mój ojciec, gdy zdawa  egzamin na szewca 
w Grudzi dzu, to wszystkich odpowiedzi musia  udzie-
la  po niemiecku. Gdzie  w domu jest ksi ka czelad-
nika. Mój ojciec jest pochowany w Dzier nie – umar
w pa dzierniku 1971 roku; matka za  w 1957 r. Mój dzia-
dek zmar  przed nadej ciem frontu w styczniu 1945 r. Za-
opatrywa  go niemiecki ksi dz Hammerschmidt, pocho-
dz cy z Nowej Cerkwi.

Rodziny zasiedzia e w Dzier nie z dawien dawna to: 
Orzechowscy, Liss, Grabowscy. 

Mój ojciec urodzi  si  w Dzier nie, a dziadek pocho-
dzi  z Nowej Cerkwi, ale mia  rodzin  w Dzia dowie. Mój 
ojciec uko czy  szko  niemieck  i 6 lat wojska niemiec-
kiego. Urodzi  si  w 1891 r. 

Dziadka ona by a z domu Mokwa. Jej brat to Jan, 
a syn to Stach. Ojca kuzyn – Jan Mokwa – dosta  zawa-
u podczas okupacji. Mokwa by a siostr  Neclów, którzy 

mieli karczm . Tam by  napis po niemiecku, który d ugo
przetrwa .

Poza karczmami by a te  (nie pami tam tego osobi-
cie) tzw. Sucha Buda – niedaleko niej mieszka  mój wu-

jek Bronek. By o tam mi so, którym handlowa  i je dzi
z nim. Mój ojciec prowadzi  zak ad szewski do 1939 r., 
by  zarejestrowany. W czasie wojny rejestrowali go Niem-
cy i te  pracowa . By y przydzia y materia ów, prowa-
dzi  nawet ksi k , gdzie notowa  pobieranie materia ów, 
która jest zapisana po niemiecku. Kupowa  w Tczewie 
u Niemca Cylki. Do 1969 r. by  szewcem. Ja mia em dys-
pens  na 1 rok, nie chcieli mnie od razu na szewca. Mia
by  tam zak ad pa stwowy. Mia  74 lata, 3 lata op aca
i 3 lata korzysta  z emerytury. Produkowa  i naprawia
buty. Pobierali my cholewki i robili my buty, które odda-
wali my do spó dzielni w Starogardzie. Robi  to mój brat, 
bo by em w wojsku. Jest jeszcze jedna ksi ka zwi zana
z szewstwem. 

Nie s ysza em, aby w Dzier nie mieszkali ydzi, ale 
w Nowej Cerkwi prawdopodobnie i w Gniewie na pew-
no. Maj tek w Morzeszczynie posiada  Niemiec. Poczta 
by a polska w 1938-1939 r. Niemiec nazywa  si  Rerich, 
a te cie nosili nazwisko Herzberg. To byli Rosjanie, ale po-
chodzenia niemieckiego. Oni s  w Morzeszczynie w lasku 
pochowani; wcze niej tam by  pomnik. Wydaje si , i  byli 
ewangelikami. W czasie przechodzenia frontu wschodnie-
go, Rerich uciek  do Niemiec. By  on wojskowym, je dzi
w mundurze na bia ym koniu. Przy grobach by y prawdo-
podobnie a cuchy i kamienie. Rodzina Rerichów miesz-
ka a tam, gdzie pó niej by  bar Janka. 

Wed ug legendy kulawy ksi dz mia  chrzci  Turka 
w tutejszym ko ciele. Upami tniono to na malunkami na 
suficie, które stworzy  Nowaczy ski z Kongresówki; cho-
dzi  boso, mia  poszarpane nogawki, przychodzi  do moje-

go dziadka. Prawdopodobnie ten malarz namalowa  tego 
ksi dza i Turka. 

W 1945 r. mój brat sko czy  18 lat, ja mia em 14. Brat 
ukrywa  si . U góry w domu w 1939 r. mieszka  Johanson 
(mia  7 dzieci). By  Niemcem, a ona Estonk . Gdy szed
front uciekli za Borkowo, ale front si  odwlók  i wrócili do 
wsi. Za kilka dni front nadszed . By o we wsi du o ucie-
kinierów, np. z Gniewu (kobiety, starcy i dzieci), którzy 
ukrywali si  w piwnicach. Ten Johanson rodzin  przypro-
wadzi  do naszej piwnicy w niedziel . Rosjanie podpalili 
stodo  z byd em. By y worki z piaskiem i przeciwpo-
arowa pompka r czna. Byd o i konie rycza y. W nocy 

(z niedzieli na poniedzia ek) o 4 rano Johanson rodzin  za-
pakowa  i wyruszy  w konia. Troch  si  uspokoi o na par
dni, bo Niemcy si  umocnili i strzelali od strony Brodów 
z mo dzierzy. Jecha  on do Gda ska do portu. Po paru 
dniach wkroczyli Rosjanie. Jak wkroczyli ci pierwsi to nie 
by o le. Brat umia  troch  po rosyjsku. Z góry przysz o
2-3 Rosjan do piwnicy. Pukali kolb  i wo ali w a cicie-
la do wyj cia. Jak otworzy  drzwi pytali „S  Germany”? 
„Nie ma Germanów”. Obeszli wszystko, ó ka, szafy szu-
kaj c Niemców. Oni za  uciekaj c, rozkr cali tam bro ;
uciekinierzy p akali.

Wkrótce chyba jecha y czo gi, bo by  ha as, potem 
przesz a piechota, wtedy kuchnia zajecha a. Ustawili 
w pokoju w oknie rkm w kierunku Morzeszczyna. o nie-
rze jedli, matka obieca a im cebul . Dali te  do jedzenia 
grochówk , a byli my g odni, bo prawie 14 dni nic goto-
wanego nie jedli my. Ognia nie wolno by o pali , bo jak 
by  dym, to samoloty ostrzeliwa y. Przyprowadzili potem 
rannych Rosjan. Ojciec zna  rosyjski i z jednym z nich roz-
mawia , e wyjecha  do Rosji z rodzicami i gdy zamkni -
to granice nie mogli wróci  i musieli tam zosta . To by
Czech z pochodzenia. Inny ranny dosta  czym  pal cym,
byli grubo ubrani w watowane kurtki. W piwnicy go po-
o yli na deski. Mówi  on po polsku: „O Bo e, O Bo e”.

Kazali mu by  cicho, bo w telefonie nic nie by o s ycha .
Po chwili zawo a , e che pi . Pó -Ukrainiec Kaczorowski 
wyprowadzi  go na zewn trz, mia  przyjecha  samochód, 
ale nie wiadomo co si  sta o.

Co do stosunku Rosjan do cywilów to troch  z tymi ko-
bietami by o nie tak. Ale ogólnie dobrze, dali jedzenie jak 
kto  chcia  dla dzieci. Rosjanie lubili baranin  w grochów-
ce, du o kapusty i chleb. I pili herbat  – czaj. Nie by o tak 
le. Jak kto  podpad  to i ycie straci .

Z r k Rosjan zgin  Kobyli ski, który mieszka  tam 
gdzie dzi  rodzina Górskich. On nigdzie nie uchodzi .
Prawdopodobnie Niemcy podpalili domy, a on zacz
ucieka . Na podwórku, gdzie mieszka dzi  Hildebrandt, 
tam zosta  zabity. Mówili, e to German ucieka. Jedna ko-
bieta zosta a zamordowana przez Rosjan, ale o tym si  nie 
wspomina, bo by a upo ledzona; nazywa a si  Szakowska 
Lena.

To niewielka cz  wspomnie  Pana Felik-
sa, które warte s  utrwalenia. Ka d  z przy-
toczonych historii z powodzeniem mo na by 
rozszerzy . Niestety, pami  ludzka jest za-
wodna, a wiadków minionych wydarze  co-
raz mniej. Dlatego relacje osób starszych na-
bieraj  niezwyk ej warto ci i nale y je ocali
od zapomnienia. 

OFIAROM WOJNY



43KMR

PALENISKO NIE WYGA NIE

Dnia 15 pa dziernika 2011 roku w Je ewie, na miej-
scowym cmentarzu parafialnym ods oni to tablice 
pami tkowe po wi cone 138 mieszka com gminy 

Je ewo, którzy zgin li w wyniku eksterminacji niemieckiej 
– 73 osoby i sowieckiej – 65 osób.

Na pocz tku XXI wieku, w zwi zku z gromadzeniem 
materia u do monografii historycznej gminy Je ewo, zetkn -
em si  z dokumentacj  zbrodni niemieckich i sowieckich 

w czasie II wojny wiatowej przechowywan  w bydgoskim 
IPN. Obraz i rozmiar eksterminacji ukaza y g ównie mate-
ria y s dowe „w sprawie o uznanie za zmar ego”. Z ca e-
go powiatu wieckiego by o to ok. 1300 spraw s dowych.
Rzeczowo i zwi le urz dnicy s dowi przedstawiali losy 
poszczególnych osób. Oto kilka zapisów z akt s dowych:

„Stefan Kowalczyk ur. 18.08.1899 r., zamieszka y
w miejscowo ci Bia e, 12.10.1939 r. zabrany przez Niem-
ców do wiecia, przetrzymywany w zak adzie psychiatrycz-
nym. 18.11.1939 r. wywieziony w nieznane (prawdopodob-
nie Grupa). Uznany za zmar ego.

Klemens Sele y ski, ur. 6.01.1891 r., zamieszka y
w Czersku wieckim od 1935 r., le niczy, 31.10.1939 r. 
zabrany z domu przez Niemców, wywieziony do wiecia,
8.11.1939 r. rozstrzelany (Grupa), osieroci  7 dzieci. Uznany 
za zmar ego.

Jan Zaremba ur. 4.04.1904 r., zamieszka y w Bia ym, na-
uczyciel, kierownik szko y, 21.10.1939 r. zosta  aresztowa-
ny przez Niemców, przetrzymywany w zak adzie psychia-
trycznym w wieciu, 24.10.1939 r., ona Maria widzia a si
z m em w wi zieniu, tego samego dnia wywieziony w nie-
znane (Grupa?). Uznany za zmar ego.

Witold Krzy anowski ur. 27.05.1898 r., zamieszka y
w Taszewku od 1926 r., 30.10.1939 r. zabrany z domu przez 
Niemców, przewieziony do wiecia i wi ziony w szpitalu 
psychiatrycznym, 8.11.1939 r. wywieziony do Grupy. Uzna-
ny za zmar ego.”

Zbrodnie niemieckie udokumentowane by y w ponad 40 
aktach s dowych.

Dokumentacja zbrodni sowieckich w aktach s dowych
by a podobna: 

„Jan Kielczy ski ur. 28.08.1893 r., zamieszka y w La-
skowicach Dworzec od 1920 r., kolejarz-towarowy PKP, 
27.02.1945 r. aresztowany przez Rosjan, zmar  6.05.1945 r. 
w agrze Nowostrojka na Uralu. Uznany za zmar ego.

Franciszek Borucki ur. 17.09.1903 r., zamieszka y w Je-
ewie, 2.03.1945 r. zabrany przez Rosjan, wywieziony do 

ZSRR (Kopiejsk), zmar  w szpitalu pod koniec maja 1945 r. 
Uznany za zmar ego.

Konrad Nastró ny ur. 9.07.1905 r., zamieszka y w Je ewie,
pod koniec lutego 1945 r. wywieziony przez Rosjan w niezna-
nym kierunku, by  pewnie w Kopiejsku. Nie wróci  do Polski. 
Uznany za zmar ego”. Okaza o si , e zbrodnia sowiecka zo-
sta a udokumentowana dla oko o 40 osób z gminy Je ewo.

Tragizm zabitych i bolesne cierpienie ich rodzin i naj-
bli szych sta y si  g ównym motywem, by upami tni  Ich 
i na sta e wpisa  losy mieszka ców gminy Je ewo z czasów 
II wojny wiatowej do zbiorowej pami ci spo eczno ci gmi-
ny Je ewo.

Poni sze rozwa ania maj  przybli y  problematyk  eks-
terminacji ludno ci gminy Je ewo w czasie II wojny wiato-
wej. S  prób  ilo ciowego rozwi zania tego problemu, maj
by  tak e przyczynkiem do dalszych bada  tej kwestii.

II wojna wiatowa, która trwa a od 1.09.1939 do 
7.05.1945 r. przynios a narodowi polskiemu ogromne stra-
ty biologiczne. Wed ug znawców przedmiotu naród polski 
straci  ponad 6 milionów obywateli, z czego ok. 2,9 miliona 
stanowili polscy ydzi. Oko o 644 000 obywateli polskich 
straci o ycie w wyniku bezpo rednich dzia a  wojennych. 

cznie 5 384 000 obywateli zgin o podczas egzekucji 
i pacyfikacji, w obozach koncentracyjnych, wi zieniach,
obozach pracy. Szacuje si , e ze strony Sowietów ycie
straci o ponad 500 000 Polaków.

Wed ug moich oblicze  straty biologiczne gminy Je ewo
licz  ponad 250 osób: oko o 30 osób poleg o we wrze niu
1939 r. ( o nierze, ludno  cywilna), ponad 40 mieszka ców
zgin o podczas walk wyzwole czych, w lutym 1945 r., po-
nad 40 m czyzn straci o ycie w walkach w niemieckim 
Wehrmachcie, pozosta e ok. 140 osób zgin o wskutek eks-
terminacji hitlerowskiej i sowieckiej.

Eksterminacja to polityka zag ady ukierunkowana na 
wyniszczenie okre lonych grup ludno ci.

Hitlerowcy polityk  zag ady realizowali poprzez maso-
we i indywidualne egzekucje, wywóz ludzi do obozów kon-
centracyjnych, obozów pracy, przesiedlanie, pacyfikowanie, 
restrykcyjne przepisy prawne, które w razie z amania ich 
przez Polaków stanowi y podstaw  ferowania drako skich
wyroków wydawanych przez niemieckie s dy. Mieszka -
cy gminy Je ewo w czasie okupacji hitlerowskiej podlega-
li wspomnianym formom eksterminacji, ze zdecydowan
przewag  rozstrzeliwa .

Polityka zag ady ze strony Sowietów na terenie gminy 
Je ewo pojawi a si  po wyzwoleniu (17.02.1945 r.) i przy-
j a charakter masowych aresztowa , a nast pnie wywozu 
ludno ci w g b ZSRR, gdzie du a liczba mieszka ców
zmar a wskutek ci kiej pracy, g odu, chorób zaka nych.

ZBIGNIEW D BROWSKI

Je ewska gehenna

Mieszka cy gminy Je ewo zamordowani przez Niemców i Sowietów w czasie dru-
giej wojny wiatowej (1939-1945) i po jej zako czeniu (1945-1946) – ród a, gene-
za przebiegu zbrodni, wykaz imienny.
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Kluczow  spraw  dla ustalenia imiennego wykazu strat 
ludzkich w wyniku eksterminacji mieszka ców gminy Je e-
wo by o oparcie si  o nast puj ce ród a:
- ankiety dotycz ce zbrodni pope nionych przez okupan-

ta hitlerowskiego w latach 1939-1945 na terenie woje-
wództwa bydgoskiego, powiat wiecki, syg. IPN By. 
26/47-49, IPN By. 26/66;

- wyci gi z akt zgonów z ksi g USC, syg. IPN By. 36/31
- wyci gi z akt „Uznany za zmar ego”, syg. IPN By. 

35/26;
- materia y archiwalne S du Grodzkiego w wieciu

w sprawie o uznanie za zmar ego, syg. IPN By. 19/1-806;
- materia y archiwalne S du Powiatowego w wieciu

w sprawie o uznanie za zmar ego, syg. IPN By.20/1-259;
- wyci gi z akt Sondergericht Bromberg, syg. IPN By. 

44/7;
- akta dotycz ce deportacji do ZSRR w 1945 r., syg. IPN 

By. 28/4-5;

- ksi gi zgonów w USC w Je ewie z lat 1900- 2000;
- ksi gi zgonów parafii rzymskokatolickiej w Je ewie z lat 

1752-1970;
- Romanowski Józef, „Okupacja hitlerowska w gminie Je-

ewo 1939-1945”, Laskowice 1979 r., maszynopis;
- Jastrz bski W odzimierz, „W dalekim obcym kraju”, 

Bydgoszcz 1990 r.
W ustaleniu liczby imiennej ofiar eksterminacji pomog y

równie  relacje mieszka ców gminy Je ewo, które groma-
dzi em od 1988 r. po dzie  dzisiejszy. W okresie sierpie
2010 – kwiecie  2011 r. mieszka cy zg aszali swoje uwagi 
i uzupe nienia do przedstawionej publicznie listy ofiar.

W oparciu o przedstawion  baz ród ow  uda o si
ustali , e w wyniku eksterminacji z r k hitlerowców w la-
tach 1939-1945 zgin o 73 mieszka ców gminy Je ewo.

Zgodnie z wytycznymi w adz niemieckich Pomorze 
Gda skie z gmin  Je ewo mia o sta  si  integraln  cz ci
III Rzeszy Niemieckiej. W tym celu nale a o podci  narodo-
we korzenie polskiego spo ecze stwa poprzez wyeliminowa-
nie warstwy przywódczej, to jest inteligencji i tych wszystkich 
Polaków, którzy do wybuchu wojny nie kryli swych patriotycz-
nych postaw. Realizacj  zbrodniczych celów przyj a jesieni
1939 r. niemiecka organizacja samoobrony „Selbstschutz”, 
w sk ad której weszli miejscowi Niemcy. Na terenie gminy 
Je ewo miejscowi Selbstschutzanie przyczynili si  do mier-
ci wielu Polaków. Jednym z pierwszych by  Jan Gackowski 
z Kr plewic ur. 14.07.1908 r. Miejscowi Niemcy K. Wodzak 
i E. Vogt aresztowali go w pa dzierniku 1939 r., a nast pnie
odprowadzili do pobliskiego lasu w Belnie, gdzie dokonali eg-
zekucji przez rozstrzelanie.

Inni Niemcy (cz onkowie Selbstschutzu) przeprowadzali 
aresztowania w ród Polaków, których odstawiali do wi zie-
nia (ludno  z ca ego powiatu wieckiego przetrzymywano 
w wi zieniu przy ul. S dowej oraz w budynkach szpitala 
psychiatrycznego). Osoby te nast pnie by y rozstrzeliwane 
w egzekucjach zbiorowych na terenie Mniszka, Górnej Gru-
py, Fordonu, czy te  w nieznanych miejscach. W ten sposób 
w okresie jesieni 1939 r. zgin o 48 mieszka ców gminy 
Je ewo. W ród ofiar przewa ali rolnicy (17 osób), rzemie l-
nicy (3 osoby), nauczyciele, kierownicy szkó  (3 osoby), 
robotnicy (4 osoby), kolejarze (2 osoby), le nicy (1 osoba), 
osoby bez zawodu (18 osób).

Po rozwi zaniu Selbstschutzu (26.11.1939 r.) dalsz
akcj  likwidacji „elementu przywódczego” realizowa a
niemiecka policja i ró ne jej formacje. Na terenie gminy 
Je ewo kolejny wzmo ony okres terroru przypad  na lata 
1943-1944. W po owie 1943 r. Niemcy aresztowali Juliana 
Majewskiego (ur. 29.10.1913 r.), a w roku nast pnym jego 
brata, Tomasza (ur. 11.03.1907 r.), obaj mieszkali w Czersku 

wieckim. lad po Nich zagin . Mieszkaniec Taszewa – Al-
fons Grzonkowski (ur. 30.10.1906 r.) zosta  aresztowany, 
a nast pnie skazany przez s d specjalny na 2,5 roku wi zie-
nia za s uchanie zagranicznych stacji radiowych. Uwi ziono
go w Pile, sk d nigdy nie wróci .

13 i 14 grudnia 1944 r. gestapo aresztowa o Franciszk
(ur. 9.05.1904 r.) i Anastazego (ur. 13.12.1900 r.) Hoffmann 
– mieszka ców Je ewa, przed wojn  aktywnych dzia aczy
polskich organizacji rolniczych. Oboje zostali zabrani do 

wiecia, sk d po kilku dniach wywieziono ich do lasu i roz-
strzelano (prawdopodobnie w okolicach Terespola Pomor-
skiego).

Jan Witkowski (ur. 1905 r.) zamieszka y w Nowych Kr -
plewicach zosta  aresztowany przez Niemców w 1944 r., 
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wywieziony do Gda ska i wyrokiem s du skazany na mier .
Wyrok wykonano 18.04.1944 r.

Przez ca y okres okupacji trwa o wywo enie miejscowych 
Polaków do obozów i wi zie  hitlerowskich. W tych miej-
scach odosobnienia zgin o 16 osób: w obozach koncentracyj-
nych (Stutthof, Sachsenhausen, Dachau i w filiach) – 13 osób, 
na robotach – 3 osoby.

Je eli chodzi o ofiary z r k sowieckich to na podstawie 
dost pnych róde  uda o si  ustali  liczb  64 osób z gminy 
Je ewo, które straci y ycie w wyniku deportacji do ZSRR 
w 1945 r.

Bezpo rednio po wyzwoleniu na teren gminy Je ewo wkro-
czy y oddzia y NKWD, które poszukiwa y domniemanych 
wrogów ZSRR oraz osób sprzyjaj cych Niemcom. Rosjanom 
towarzyszy  miejscowy Polak – przedstawiciel tymczasowej 
Milicji Obywatelskiej. Zatrzymania mieszka ców trwa y od 
16 lutego do pocz tku marca 1945 r. cznie w ca ej gminie 
aresztowano 196 osób, w tym 50 kobiet i 146 m czyzn. Za-
trzymani to przede wszystkim rolnicy, kolejarze, rzemie lni-
cy, pracownicy nadle nictwa, gospodynie domowe. Pojmani 
w Je ewie i okolicznych miejscowo ciach zostali sformowani 
w piesz  kolumn  i pod eskort o nierzy radzieckich ruszyli 
do wiecia. Nast pnie ze wiecia kierowano ich do punktów 
zbiorczych w Ciechanowie lub Dzia dowie, a tak e do stacji 
kolejowej I owo.

W trakcie marszu cz  zatrzymanych straci a ycie.
W Grudzi dzu zmarli: Bernard Gawron z Pi morgów, Micha
Kocik i Jan Mindykowski – obaj z Nowych Kr plewic, Florian 
Micha ek z Je ewa i Konrad Rosi ski z Laskowic. W Ciecha-
nowie zmarli: Bernard Formela i Franciszek Krauze – obaj 
z Laskowic, Franciszek Lewandowski z Nowych Kr plewic.
W Dzia dowie zmarli: ucja Kosecka, Franciszek Zió kowski
– oboje z Je ewa, Piotr Schroeder z Laskowic, Joanna Sowi -
ska z Pi morgów, Leon wierczy ski z Nowych Kr plewic.

W marcu i kwietniu 1945 r. deportowanych wywieziono 
w g b ZSRR. Podró y w trudnych warunkach nie wytrzyma-
y dwie osoby: Zofia Stefan z Czerska wieckiego i Jadwiga 

Wojciechowska z Bia ego.
Wi kszo  deportowanych trafi a do obozów pracy ( a-

gry): Roza, Kopiejsk, Miass, Z atoust usytuowanych wokó
Czelabi ska. Cz  aresztowanych znalaz a si  w Charkowie 
i Bie oriecku ko o Ufy i w agrze Nowa Strojka. Warunki 
w obozach by y bardzo z e. Wi niów dziesi tkowa a ci ka

praca, choroby – g ównie tyfus, dyzenteria oraz inne cho-
roby zaka ne. Wy ywienie by o niewystarczaj ce. W ci -
gu kilkumiesi cznego pobytu w ZSRR zmar o 42 miesz-
ka ców gminy Je ewo.

W wyniku interwencji w adz polskich (6.07.1945 r.) 
w adze sowieckie zgodzi y si  na powrót do ojczyzny wy-
wiezionych. Powroty trwa y od sierpnia 1945 r. do czerwca 
1946 r. Spo ród mieszka ców gminy Je ewo 3 osoby nie 
wytrzyma y trudów podró y: Monika Borucka z Je ewa,
Józef Buklewski z Pi morgów i Jakub Samp awski z No-
wych Kr plewic.

Jadwiga Kuziemska zamieszka a w Ciemnikach wró-
ci a w rodzinne strony, lecz w wyniku trudów podró y
i choroby wkrótce zmar a.

List  ofiar sowieckich zamyka Jan Sodolski – komen-
dant Posterunku Policji Pa stwowej w Je ewie w latach 
1937-1939, który zosta  rozstrzelany przez Rosjan w Twe-
rze w 1940 r. Jest on jedyn  udokumentowan  ofiar  tzw. 
„zbrodni katy skiej” z gminy Je ewo.

Ko cz c powy sze rozwa ania, dotycz ce ekstermi-
nacji mieszka ców gminy Je ewo w czasie II wojny wia-
towej i bezpo rednio po jej zako czeniu, nale y stwier-
dzi , i mier  138 osób to w ponad 700-letniej historii tej 
spo eczno ci najtragiczniejszy i najokrutniejszy fragment 
dziejów. Po raz pierwszy totalna wojna uderzy a tak moc-
no w ludno  cywiln , której straty przewy szy y straty 
walcz cych o nierzy (w gminie Je ewo jako o nierze
zgin o oko o 60 osób).

Ustalona liczba zamordowanych nie jest ostateczna. 
Pomimo prowadzonych bada  nie uda o si  zidentyfiko-
wa  mieszka ca Bia ego – ofiar  niemieckiego okupan-
ta. Wed ug Józefa Romanowskiego by  on parobkiem 
o imieniu Franciszek. Nale y mie  nadziej , i  dalsze 
badania tej kwestii pozwol  u ci li  fakty i zidentyfiko-
wa  ewentualne dalsze ofiary, chod  w zwi zku z up y-
waj cym czasem od dokonanej zbrodni b dzie to coraz 
trudniejsze.

Upami tnienie 138 mieszka ców gminy Je ewo za-
mordowanych przez okupantów jest wyrazem szacunku 
wobec nich za to, e oddali ycie za Polsk , jest tak e
wyrazem troski o pami  zbiorow  spo eczno ci gminy 
Je ewo, by wydarzenia sprzed oko o 70 lat trwa y w wia-
domo ci, przede wszystkim m odego pokolenia.

1. Arczy ski Aleksander z Czerska wieckiego, 59 l.
2. Betka Alfons z Nowych Kr plewic, 25 l.
3. Betka Ignacy z Nowych Kr plewic, 17 l.
4. Bielaszewski Alfons z Dubielna, 33 l.
5. Binkowski Tadeusz z Dubielna
6. Braun Teofil ze Skrzynek, 63 l.
7. Chojnacki Antoni
8. Fia ek Antoni z Borców, 44 l.
9. Gabrychowski Konstanty z Laskowic, 37 l.
10. Gackowski Jan z Nowych Kr plewic, 31 l.
11. Grzonkowski Alfons z Taszewa, 37 l.
12. Gzella Bernard z Dubielna, 24 l.
13. Gzella Franciszek z Dubielna, 27 l.

Nowa lista mieszka ców gminy Je ewo – ofiar niemieckiego okupanta rozstrzelanych 
w egzekucjach indywidualnych i zbiorowych, zabitych z wyroków s dów specjalnych, 

aresztowanych i zaginionych bez wie ci, zabitych i zmar ych w obozach koncentracyjnych, 
obozach pracy i wi zieniach (1939–1945)

14. Hendrych Jan z Belna, 49 l.
15. Hoffmann Anastazy z Je ewa, 44 l.
16. Hoffmann Franciszka z Je ewa, 40 l.
17. Janeczko Bogumi  z Os owa, 6 m.
18. K pczyk Anna z Piskarek, 58 l.
19. K sik Józef z Buczka, 48 l.
20. Kocha ski Edmund z Lipna, 17 l.
21. Konkol Maksymilian z Taszewskiego Pola, 32 l.
22. Kotwica Józef z Taszewa, 50 l.
23. Kowalczyk Stefan z Bia ego, 40 l.
24. Krause Jan z Buczka, 43 l.
25. Kruczkowski Edward z Ciemnik, 25 l.
26. Krupa Teodor
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27. Krupa W adys aw
28. Kruszczy ski Kazimierz z Lipienek, 27 l.
29. Krzy anowski Witold z Taszewka, 41 l.
30. Kufel Jan z Bia ego, 34 l.
31. Kusi ski Jan z Nowych Kr plewic, 35 l.
32. Lewandowski Jan z Taszewka, 59 l.
33. Linda Leon z Je ewa 74 l.
34. Lubi ski Wac aw z Laskowic, 28 l.
35. Majewski Julian z Czerska wieckiego, 30 l.
36. Majewski Tomasz z Czerska wieckiego, 36 l.
37. Manikowski Maksymilian z Taszewskiego Pola, 

45 l.
38. Marchewka Jan z Dubielna, 45 l.
39. Mirowski Jan z Dubielna
40. Mazurek Jan z Laskowic, 46 l.
41. Murawski Albin z Czerska wieckiego
42. Oliwa Stanis aw z Dubielna, 21 l.
43. Olszewski Leon z Je ewa, 37 l.
44. Ostafin Józef z Os owa, 59 l.
45. Pi tkowski Franciszek z Laskowic, 21 l.
46. Piejko Stanis aw z Dubielna 
47. Pszczoli ski  Maksymilian z Laskowic , 33 l.
48. Reinert Józef z Taszewka, 37 l.
49. Rombalski Franciszek z Pi morgów, 30 l.

50. Rozenkiewicz Maksymilian z Nowych Kr plewic
51. Rychlicki Wiktor Leon z Bia ego, 50 l.
52. Ry ski Jan
53. Skierzy ski Mieczys aw
54. Sukiennik Jan z Dubielna, 50 l.
55. Szcz sny Jan z Bia ego
56. Szczygie  Franciszek z Os owa, 17 l.
57. Szelezi ski Klemens z Czerska wieckiego, 48 l.
58. Szypulski Marcin z Dubielna, 63 l.
59. wi cicka Katarzyna z Os owa
60. led  Stanis awa z Os owa
61. pica Franciszek  z Os owa, 25 l.
62. wierczy ski Józef z Je ewa, 43 l.
63. Urba ski Alfons z Laskowic, 31 l.
64. Witkowski Jan z Nowych Kr plewic, 39 l.
65. Wojciechowski Konrad z Buczka, 21 l.
66. Wojciechowski Zygmunt
67. Wolny Adam z Os owa, 50 l.
68. Zara  Stanis aw z Laskowic, 48 l.
69. Zaremba Jan z Bia ego, 35 l.
70. Zawadzki Franciszek z Bia ego, 20 l.
71. Zbrzeski Stefan z Dubielna, 21 l.
72. Zió kowski Bernard z Bia ego, 34 l.
73. Ziuziakowski Aleksander z Czerska wieckiego

1. Andrearczyk Alojzy z Lipienek, 40 l.
2. Baron Antoni z Laskowic, 57 l.
3. Borucki Franciszek z Je ewa, 42 l.
4. Borucka Monika z Je ewa, 48 l.
5. Bara ska Franciszka z Je ewa
6. Buklewski Józef z Pi morgów, 35 l.
7. Ciechowski Feliks z D browy, 46 l.
8. Czapara Szczepan z Laskowic, 47 l.
9. Deka Maksymilian z Nowych Kr plewic, 40 l.
10. Drobniak W adys awa z Os owa, 22 l.
11. Drost Jan z Dubielna, 50 l.
12. Dudkowski Walenty z Je ewa, 51 l.
13. Dys Józef z Taszewa
14. Fornela Bernard z Laskowic, 53 l.
15. Gawron Bernard z Pi morgów, 44 l.
16. Grajewska Klara z Ciemnik
17. Henig Wiktoria z Os owa, 23 l.
18. Hoffmann Julian z Je ewa, 54 l.
19. Hoffmann Ludwika z Je ewa, 18 l.
20. Jarzemski W adys aw z Belna 40 l.
21. Kabat Magdalena z Pi morgów, 34 l.
22. K dzierska Klara z Ciemnik, 32 l.
23. Kie czy ski Jan z Laskowic, 50 l.
24. Kocik Micha  z Nowych Kr plewic, 43 l.
25. Konieczka Stanis aw z Je ewa, 17 l.
26. Kierzkowski Bernard z Laskowic, 50 l.
27. Kosecka ucja z Je ewa, 42 l.
28. Koseda Teresa z Je ewa, 21 l.
29. Krzemi ski Antoni z Je ewa, 39 l.
30. Kufel Nikodem z Laskowic, 44 l.
31. Krauza Franciszek z Laskowic
32. Kuzimska Jadwiga z Ciemnik
33. Kwiatkowska Cecylia z Pi morgów, 21 l.

Nowa lista mieszka ców gminy Je ewo – ofiar sowieckiego totalitaryzmu, 
którzy zgin li w agrach na terenie Zwi zku Radzieckiego (1945–1946)

34. Lema czyk Jan z Taszewa, 38 l.
35. Lewandowski Franciszek z Nowych Kr plewic,

53 l.
36. Micha ek Florian z Je ewa, 61 l.
37. Mindykowski Jan z Nowych Kr plewic, 39 l.
38. Nastró ny Konrad z Je ewa, 40 l.
39. Nowak Wincenty z Nowych Kr plewic, 42 l.
40. Piechocki Franciszek z Lipienek, 50 l.
41. Piechocki Wac aw z Je ewa, 19 l.
42. Po wiardowska Anastazja z Je ewa
43. Rejmus Maksymilian z Dubielna, 47 l.
44. Rosi ski Konrad z Laskowic, 41 l.
45. Rynkowska Klara z Nowych Kr plewic, 18 l.
46. Samp awski Jakub z Nowych Kr plewic, 45 l.
47. Schroder Piotr z Laskowic, 54 l.
48. Schwarz Boles aw z Je ewa, 43 l.
49. Sowi ska Joanna z Pi morgów, 22 l.
50. Stefan Zofia z Czerska wieckiego, 21 l.
51. Strelau Jan z Pi morgów, 40 l.
52. Sumi ski Franciszek z Je ewa
53. Szamlewski Boles aw z Pi morgów, 43 l.
54. wierczy ski Leon z Nowych Kr plewic, 37 l.
55. Tobolski Pawe  z Nowych Kr plewic, 42 l.
56. Tretkowski Pankracy z Dubielna, 54 l.
57. Trepczy ski W adys aw z Laskowic, 35 l.
58. Wojciechowska Jadwiga z Bia ego, 42 l.
59. Zar ba Gertruda
60. Zawadzi ski Maksymilian z Borców, 46 l.
61. Zieli ski Jan z Nowych Kr plewic
62. Zió kowski Bronis aw z Piskarek, 42 l.
63. Zió kowski Franciszek z Je ewa, 53 l.
64. Fia ek Agnieszka z Borców
65. Sodolski Jan z Je ewa, 40 l. (Twer, 1940 r.)    

OFIAROM WOJNY



47KMR

POMORSKI PARLAMENTARZYSTA

od o skygo roku, kiedy to wzialim zes Zo ko lub, wy-
prawjilim weselisko ji bylim wyjechane wew podró
po lubna, mniny o sze  mniesiancy. Przez tan czas 

wiele sie dzia o. Wpsiyrwi gospodarze dómku, wew chtór-
nym pomniyszkiwelim, wypowiedzieli nóm kwatyra. Czasy 
byli takie, e zes mniyszkaniami by o knap. Sóme chcieli, 
eby jejich dwa syny sie po anili ji zes synowymi zamiesz-

keli u nich. Zo ka by a przy nadziei. Na poczóntku czyrwca 
uko czy a sztudyrowanie na wydziale Pedagogiczno-Instruk-
torskim wew Pa stwowej Wy szej Szkole Muzycznej wew 
Sopocie. od tera by a magistram sztuki muzycznej. Nas 
obadwóch cióngny o, jak wszistkich m odych ó kosiów, na 
swoje. Tym swoim mieli by  cokwartalne przecióngania sie 
zes ruchomym ambulansem dentystycznym zes wiochy do 
wiochy. Tego czyrwcowygo dnia wstelim wczas. Dzia  za-
powiada  sie goróncy, burzowy. Na bana tachelim ca ki nasz 
dobytek spakowany wew psindle. Wew Gda sku-Oliwie bana 
by a eszcze ca ka pusta. Kokosilim sie wew nórtach przedzia-
u wagonu drugi klasy ji kimelim. Jim bli y Bygdoszczy tym 

coraz wiancy pasa yrów sie do przedzia u wkarawani o. Byli 
to przewa nie ch opki zes Kociewia, chtórne wie li swoje 
towary zes wiochów do du ych miastów na ta miara do Byg-
doszczy, eby tamój na jarmarkach je przehandlowa . od
o skygo roku niy jano wew naszy familiji zaszli zmiany, ale 

ji wew Polsce walnie sie zmieni o. Ciemnian óne ch opy ji 
miastowe robotniki zbuntoweli sie przeciwko w adzy ludowy. 
Dro yzna wew miastach, musowe dostawy dla pa stwa, na o-
one na ch opstwo, doprowadzili do wydarze  Pozna skiego

Czerwca. Niy pomageli rozwieszone na s upach wew mia-
stach ji wsiach has a: Ca y naród buduje swoja stolica. Niech 
yje sojusz robotniczo-ch opski. Miasto wsi – wie  miastu. 

Po kraju czu  da o faksy na ta miara: Zwi zek Radziecki bie-
rze od nas wszistkie wybudowane wew naszych stoczniach 
statki, a my jamu, wew zamian za to, dajim wangel, faryna, 
zbo a! Na czele PZPR stanó  W adys aw Gomu ka, ale ji ón 
niy zniós obowiónzkowych dostawów dla pa stwa. Ch opy
za marne dytki odstawieli do skupu: tuczniki, zbo a, mlyko. 
Dopsiyru wew 1972 r. Ed¬ward Gierek zniós  ta dwudziesto-
wieczna pa szczyzna. Polski ch op, niy wew ciamnie bity, na 
w asna ranka handlowa  tym co wyprodukowa , eby pómni-
mo zakazów, lepsi zarobji . Tedy kobiyty wie li na jarmarki, 
na wolny handel: mas o, mniytana, jajka, gysi, gu y, kaczki, 
kury, a nawet trusie. Wszistko to co zebreli tak e zes pola, 
ogrodu abo sadu.

Zes b ogi dodrzemki zbudzi  nas corazki to wiankszy 
wko o harmider. Zes zgrozo zmiarkowa am, e kele naszych 
psindlów stojó: kipki fol sieczki zes jajkami, kube ek zes 
glómzo, butelki, po czysty wyborowy, zes mlykam ji mnyita-
no, kistki zes brzadem, a dycht nadamno kipka, wew chtórny 
przykryty deczko, siedzia  kurónek. Spod deczki wystwa e-
pek, a szyjka kranci a sie na wszistkie strony.Dzióbkam dzio-
ba  co popad o. Na nieszcza cie dla mnie, kele niego, stoja
mnieszek fol mónki. Chdy ja spa om, a pasa yrki rajcoweli, 
przez dziurka zes mnieszka sypa a sie na moje buksy walna 
kupka mónki. Jak am to zmniarkowa , to em sie fest zja-
dowji . Naczó óm mónka optrzepywa  ranko. Ale jedna 
ch opka mi poredzi a eby oprzesta , bo mónka corazki to 
glambi we re sie wew sztof. Póki je snadko lepsi buksy wy-

trzepa  przez okno wagonu Pand luftu zdmuchnie mónka ji 
buksy ba do jak nowe. To  jano jak to zrobzi  zapyta am?
Na to ta druga, od kurónka rzek a: ebym poszed zes swojó 
do wychodka, tamoj zebu  buksy, a óna po wypucowaniu jich 
odhala mnie zes wychodka ozutygo do przedzia u. Tak ty

zrobjilim. Przez szpara wew dzwiyrzach poda óm Zo ce ufy-
frane mónko buksy, a sóm zaketowa óm sie od rodka na 
fest. Niy dyrowa o d ugo jak da o czu  dziewczancy g osik:
Otworzy ,ja musza aa!Po chwsi ce da o u  czu  hardy g os:
wy a  pan, bo sryta musi wej  za potrzebó. Na to ja mu re-
dzi óm eby poszli do sómsiedniygo wagonu, bo ja móm za-
twardnienie. By óm corazki bardzi niymniyrny,czamu tak 
d ugo dyruje Zo ce to pucowanie moich buksów? Gawa da
przez zaketowane dzwiyrze od wychodka dyrowa aby d u y
ale znówki chto  szarpnó  za klamka ji zarazki po tam zgrzyt-
nó  wew zamku klucz ji dzwiyrze roztworzyli sie na o cie .
Przede mnó stanó  konduktor ji rzek : obywatelu obujta buksy 
ji oka ta biljet do kotroli! Ja jamu na to odrzek óm, e bilj ty
móm wew buksach, a te pucuje zes mónki óna wew prze-
dziale obok. Tedy jidzim do przedzia u rozkaza . A za szerze-
nie zgorszenia obyczajowego wew miejscu publicznym ban-
dzie obywatel p aci  sztrafa. W ród pasa yrów, chtórne 
stojeli na korytarzu wagonu da o czu : patrzta to chyba jaki 
zboczeniec. Niby ch op a na bunkach ma babskie,wew bestre 
kwsiatki, majtki. Wew przedziale wszistkie pasar yry rzecho-
teli, jano kurónek, sprawca termedyji, ledwie tchnie. ostatni
raz przed cia ciam epka, wysok, pod posowo przedzia u,
cia ko zapsia  ku-ku-ri-ku! Moja Zo ka knycha a ji wyciera a
sznoptuycham zy zes lypsiów. amióncym sie g osam fly-
strowa a: jak wystawji óm za okno buksy, to tamój da o taki 
fest wiater, e nogawki wype nili sie luftam, jak balóny’ ji od-
fsiurnyli precz. Wew rancach osteli sie jano: gyrtel ji szlófki 
od buksów. Wspó pasa yry szpasoweli na nasz temat. Uko-

kosi óm sie na swojim miejscu wew nórcie przedzia u. Zo ka
da a mnie swoja paczka, co jó sobie sama usztrykowa a. Ran-
kawami obindowa óm sie wew pasie a reszto przykry óm
nieszczansne majtki ja  do kolanów. Przypomnia am só, jak 
to zes wieczora, przy pakowaniu, Zo ka redzi a bym obu  na 
sie wszistkie trzy pary jej ich majtków, chtórne sobie o sky-
go roku przywiez a zes Szwajcarii. Tak ba dzie lekciejszy 
psindel do d wigania, a na tobie ji tak nicht jich niy obaczy, 
gada a. Óna sama u  niy mog a na sie jich obu , bo brzuch by
u  za dyki. To  wejta terazki konduktor naczó  spsisywa  pro-
tokó . Na ca ki g os psiyta  sie, tak e wszistkie pasa yry wew 
przedziale mogli czu  ji eszcze pu wagonu. Jimnie ji nazwi-
sko? Adres pómniyszkania? odrzek óm, e niy móm, bo 
wczora wymeldowa óm sie od dotychczasowych gospoda-
rzy. A chdzie to by o psiyta  dali: wew Oliwie rzek óm zgod-
nie zes prawdó. Zjadowji  sie ji gada : wy jano nie szpasujta 
só zes w adzy ludowy. Wew Oliwie, wew byksie, da jano 
szprotki ji to wew Pewexie. Chwadko poprawji óm Oliwa na 
Gda sk-Oliwa. To  chdzie ba dzieta terazki pomniyszkiwa ,
cióngnó  dali swoje przes uchanie. Odrzek óm, e zes swójim 
ruchomym ambulansam dentystycznym banda sie przeción-
ga , co trzy mniesiónce, zes wiochy do wiochy na Kociewiu, 
Kujawach ji Kaszubach. Dobrze sobie kómbinujeta, ale my ji 
tak was namierzym ji sztrafa zap acita, jak amen wew paciy-
rzu. Redza zarazki zap aci , bandzie tani, bez procentów za 

HUBER POB OCKI

Nasz psiyrwszy dzia  na swoim
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zw oka. To  niy móm adnych dytków. Moje papsiyry, wysze, 
fotki lubne, na chtóraych sómy odebrane fotokistkó ji dytki 
co je mia óm wew tylny taszy buksów odfsiurnyli precz przez 
okno. Wszistkie te tu pasa yry mogó to potwierdzi . Jó, jó, 

jó... da o czu  chóralny g os. Wasze wysztafsiyrowanie, psiy-
ta dali, wy sze, akademickie odrzek óm jamu. Po mnie pan 
w adza przepytywa  moja. Przy psiytaniu o wiek by  beszcze-
franty, co mnie zjadowji o. Mogliby ta by  matkó dla waszy-
go ch opa skomentowa  sze cioletnia ró nica wieku pómnian-
dzy nóma. Nic wóm do tego, niy bó d ta taki frechowny 
odpali óm jamu. Wysztafsiyrowanie psiyta sie dali moi. Ta 

jamu odpowiada: wy sze, akademickie. Te zeznania, jak pod-
s uchana wew konfesjonale spowied , wywo eli u wspó pasa-
yrów rzechot. Na ta mniara jedna sonsiadka do drugi flystro-

wa a na ucho: takie wysztasiyrowane ludzie, a takie g upsie.
Buksy trzepsio przez okno gajóncy bany. Na korytarzu wa-
gonu corazki to inksze pasa yry, zes sómsiednich przedzia-
ów zaglóndajó do naszygo, eby obaczy  te dziwad a. Spo-

dzieweli sie ujrze  zbocze ca. Zawiedziony pasa yr rzek  na 
ca ki g os: co to za zboczeniec, chtórnygo baba je wew ció y?
Inkszy zawo a  do swoich kamratów: lepsi jidzim dali gra
wew ba ka, tu niy da nic wjida . Konduktor stoja  kele dzwiy-
rzów ji niy spuszcza  zes nas lypsiów. Pómniandzy stacjami 
Terespol, a Pruszczam Pomorskim, da o wjida  przez okno,
hyn dalek: budowle,mury ji tórmy obrónne Che mna. Tamój, 
do le óncygo kele miasta Czar a jechelim. Wiocha powsta a
wew redniowieczu za panowania Krzy aków. Che mno je 
psiankne ji mnianuje sie polskim Carcassonne. Po przyje dzie
do Bygdoszczy konduktor przekaza  nas, gapowiczów, wew 
rance sokisty. Tan, zes gewero na puklu, kaza  nóm ji  za 
sóbó na wacha. Terazki mój niykómpletny strój przycióngnó
znówki lypsia gapsiów. od przod ku by óm zakryty Zosinó 
jaczko,ale od ty u da o wjida  moje bunki wew bestrych 
majtkach. Tak szlim kele ca ki bany, a pasa yry zes wszist-
kich wagonów zes nas só szpasoweli. Sokista podszed do ty-
lyfónu co wisia  na cianie wachy wew drewniany kistce. 
Podnies pupa od tylyfónu, pokranci  korbko ji zameldowa

zawiadowcy stacji, e zaszperowa  para szabrowników, co 
jecheli bez biljetów, a jedan zes nich je nawet bez buksów. 
Tan, wejta sieje zgorszenie wew mniejscu publicznym! Po 
chwsi ce do wachy w az zawiadowca stacji. Przeczyta  proto-
kó  ji zapsiyta : co zes wómy zrobzi ? Poprosi óm o mo li-
wo  zatylyfónowania do kierowniczki Wojewódzkiej Przy-
chodni Specjalistycznej, chtórny podlegeli Ruchome 
Ambulanse Dentystyczne wew Bygdoszczy. opsisa óm co 
nóm sie przytrafsi o. Rzek óm ty e Zo ka chyba poróni po 
tych porannych termedyjach. Tedy ona jano sie roze mia a ji 
rzek a: przy la po was karetka pogotowia zes Wojewódzki 
Kolumny Transportu Samochodowego, co was odwiezie do 
lekarzówki wew Czar u. Trzymajta sie! Wnetki pod wacha 
zajecha a karytka pogotowjia. Przyjecheli kierowca ji lykarz. 
Tan fachowo, jak na tamte czasy, apartnie podszuka  moja 
brzemienna óna. Wpsiyrwi z apa  jo za nadgarstek ji zmie-
rzy  puls. Potam przy o y  do brzucha drewniana trómbka, co 
sie mnianowa a stetoskopem, zajrza  do dziurków od grulka, 
a na ostaciek kaza  sobie pokaza  janzyk. Pomy la óm sobie, 
e to musi by  wysoki klasy szpecjalista ginekolog-po o nik

skoro tak akuratnie podszukuje brzemienna. Doda , e w ra-
zie czego mo ym pojecha  pod psital wew Che mnie, chdzie 
na oddziale ginekologiczno-po o niczym szefuje jego kamrat 
zes studiów, terazki wzianty, znany wew ca ki okolicy do-
chtór.O jego zdolno ciach ji fachowo ci wiadczy fakt, e u
wew trzy lata po sztudyrowaniu wew Akademii Medyczny, 
buduje sobie dóm kele psitala! Odrzek óm na to, e jak am
by  u niego ostatnio wrancza óm jamu koperta od dentysty 
Huberta, eby, jak u  nadejdzie Zosi godzina, a ja jó przywie-
za do psitala, ón obzorguje apartna zala ji opsieka dla le-
óncy wew po ogu. Na to dochtór zes pogotowia pochwali

mnie: to  wejta kolega taki m ody, a u  zna zasady bezp atne-
go korzystania zes leczenia wew spo eczny s u bie zdrowia. 
Jó odpali óm jamu. To  przez sztyry lata sztudyrowania by-
óm wew ZMP ji przyswóji om sobie dialektyka marksistow-

sko-leninowska. Po d ugszy rajzie przytarabanilim sie do le-
karzówki wew Czar u. Bylim na swoim!!!

Obja nienia:
Pomimo kilkakrotnego sprawdzania w Biurze Rzeczy Znalezionych w Bydgoszczy nie odzyska em moich spodni, ani zawarto ci w postaci biletów 

kolejowych, dowodów osobistych, zdj , pieni dzy.
SOK: Stra  Ochrony Kolei. Sokista cz onek stra y.
Nowe spodnie, do zachowanej marynarki, uszy  mi przez noc, ale ju  z gorszego materia u miejscowy krawiec.
S awny, wzi ty w ca ej okolicy ginekolog-po o nik, który przyj  kopert , za lepsze potraktowanie i szczególn  opiek , lekarsk  po porodzie, 

w ogóle si  przy onie nie pojawi . Ani w dniu porodu, ani w po ogu. ona, z braku miejsca, zacz a rodzi  na korytarzu szpitala. Dopiero w ostatniej 
chwili trafi a na sal  porodow .

ó skygo - przesz ego
knap - trudno ci, brak, ch opiec
sztudyrowanie - studiowanie 
onkosie - ma onkowie

bana - dworzec, poci g
psindle - nieforemne pakunki 
nórty - k ty, naro niki
tachelim - d wigali my
kimelim - drzemali my
na ta miara - na przyk ad
przehandlowa  - sprzeda
musowe - obowi zkowe
dytki - pieni dze
zmiarkowa am - zauwa y em
kipki - koszyki wyplatane z trzciny
fol - pe ne
kube ek - wiaderko
kistki - skrzynki
brzad - owoc
dycht - ca kiem
deczka - serwetka
kurónek - kogucik 
mieszek - woreczek
fol - pe en
fest zjadowji  - mocno si  zez o ci

naczó óm – zacz em
glambji - g biej
we re - wci nie si
sztof - materia
snadko - p ytko, powierzchownie
buksy - spodnie
odha a - odniesie, odprowadzi
ubrechtane - pobrudzone, popla-
mione
dyrowa o - trwa o
hardy - wzburzony
sryta - podlotek
niemniyrny - niespokojny
obujta - ubierzcie, za ó cie
sztrafa - kara, mandat
da o czu  - by o s ycha
bunki - po ladki
bestre - kolorowe
termedyje - k opoty, awantury
ledwie tchnie - ledwo dyszy, zipie
flystrowa  - szepta
luft - powietrze
gyrtel - pasek
szpasowe i - artowali
jaczka - sweter

S ówka kociewskie u yte chronologicznie w tek cie
usztrykowa a - zrobi a na drutach
obindowa óm si  - przewi za em si

obu  - ubra , za o y
szpas - art
byksa - puszka
prze iónga  - przeprowadza
odebrane - sfotografowane

fotokistkó - aparatem fotograficz-
nym
papsiyry - dokumenty
wyszy - za wiadczenia
tasza - kiesze
faksy - arty
wysztafsiyrowanie - wykszta cenie
flystrowa  na ucho - szepta
gajóncy - p dz cy

ba ka - popularna na Pomorzu gra 
w karty 
tórmy - wie e
sokista - cz onek Stra y Ochrony 
Kolei
gewera - karabin 
pukel - plecy
pupa od tylyfónu - s uchawka tele-
foniczna

zaszperowa  - aresztowa
wacha - areszt tymczasowy, stra -
nica
termedyje - przeprawy, przygody 
dycht apartnie - szczególnie, niety-
powo
podszuka  - zbada
grulek - nos 
kamrat - przyjaciel, kolega
kele - obok, ko o, w pobli u
dyka - gruba
zala - sala szpitalna
rajza - podró
sztrózak - siennik
dubeltowe - podwójne
wyro - o e
petrólka - lampa naftowa
baka - policzek
gyry - nogi
szpryca - strzykawka
rychtyh - prawdziwie
wykalkowany - wybielony wapnem
przytarabani  sia - z trudem dotrze
do celu



Przegl d miejsc wi tych i ko cio ów, które zosta y zrujno-
wane b d  przej te ok. XVII wieku przez innowierców (najcz -
ciej luteran). Uwspó cze niona pisownia. Wydanie opatrzono 

komentarzami u atwiaj cymi zrozumienie niektórych tre ci,
a obcoj zyczne fragmenty przet umaczono na j zyk polski.

Opis miejsc i obrazów s yn cych w Polsce g ównie XVII 
wieku jako cudowne. Uwspó cze niona pisownia. Wydanie 
opatrzono komentarzami u atwiaj cymi zrozumienie niektó-
rych tre ci, a obcoj zyczne fragmenty przet umaczono na 
j zyk polski.

Ks. Jakub Fankidejski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diece-
zji che mi skiej pod ug urz dowych akt ko cielnych i miejscowych poda ,
Gdynia 2011, form. 145x205, s. 272, opr. twarda.

Ks. Jakub Fankidejski, Utracone ko cio y i kaplice w dzisiejszej die-
cezji che mi skiej pod ug urz dowych akt ko cielnych, Gdynia 2011, form. 
145x205, s. 370, opr. twarda.

Zarys historii rodu Forsterów, który wybra  Tczew na 
miejsce swojego osiedlenia na prze omie XVII i XVIII wie-
ku. Rodu znamienitego, wykszta conego i obytego w wie-
cie. Cz onkowie rodziny Forsterów wielokrotnie piastowali 
wysokie stanowiska urz dnicze w Tczewie i okolicznych 
miastach. G ównymi bohaterami ksi ki s  wybitni naukow-
cy, podró nicy i odkrywcy – Jan Reinhold Forster i jego syn 
Jerzy Adam, którzy w 1772 roku wyruszyli wraz z kapitanem 
Jamesem Cookiem w jego drug  podró  dooko a wiata.

Józef M. Zió kowski, Ma gorzata Olczak, Z Forsterami i Cookiem na 
kraniec wiata, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z.o. Pelplin 2011, form. 
148x205, s. 128, il. opr. mi kka.

Krwawa Kociewska Jesie  1939 na ziemi gniewskiej, pod red. Jana 
Ejankowskiego, Alicji Samulewskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna Gniew 2011, form. 165x235, s. 128, il. opr. mi kka.

Ksi ka dotyczy wydarze , które mia y miejsce na tere-
nie gminy Gniew w okresie od wybuchu wojny 1 wrze nia
do ko ca grudnia 1939 roku. Dramatyczne czasy i ich boha-
terów ukazuje w sposób naukowy, nie pozbawiony jednak 
silnego adunku emocjonalnego. Prezentowane informacje, 
mog  by  przyczynkiem do dalszych, samodzielnych bada
nad histori  regionu, do czego zach ca sam autor. 

 Publikacja jest podsumowaniem wieloletniej dzia alno-
ci badawczo-popularyzatorskiej, prowadzonej przez autora. 



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

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

• Szko a w Kopytkowie Reginy Kot owskiej

• Za oga Nany Krzysztofa Kowalkowskiego

• Alfons Wyczy ski, redaktor, polityk, wi zie  Berezy Kartuskiej
Jakuba Borkowicza

• Juliusz Kraziewicz – pionier polskich kó ek rolniczych
Kazimierza Ickiewicza

Fot. Józef M. Zió kowski

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


