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Po egnanie poety Jana Majewskiego

Nie obudzi si  o brzasku
eby wyjrze  przez okno

Na sad w którym Jutrzenka
Z nocnego mroku
Wy uskuje rumiane jab ka

Nie wyjdzie na próg
eby zgani  kosa

Który z zazdro ci fa szuje pie  drozda- piewaka

Le y nieczu y na zy bliskich
Czo o zmarszczone w k ciku ust
Jakby u miech – bo znalaz
Swoje mieszkanie u dobrego Boga
Mo e zamy li  si  w ka dym razie
Milczy cho  si  przygotowa
Na t  najwa niejsz  rozmow

12 sierpnia 2014

Andrzej Grzyb

W Starogardzie Gda skim dnia 12 sierpnia 2014 roku w wieku 90 lat zmar

Jan Majewski 
poeta, lekarz psychiatra, autor 9 ksi ek poetyckich:

–  „Wiersze starego psychiatry” (1992)
–  „Ber o z leszczyny” (1999)
–  „Pan Pejza u” (2000)
–  „Podmiot i figura” (2002)
–  „Pacierz biedronki” (2005)
–  „Wiersze wybrane” (2007)
–  „Wszystko by o przy drodze” (2009)
–  „Z ziemi i z ob oków” (2012)
–  „Ludzie i kwiaty” (2014)

Wiersze zacz  pisa  w wieku 17 lat, ale jego w a ciwy debiut to rok 1992. Wiersze drukowa
w „Autografie”, „Dekadzie Literackiej”, „Toposie”, „S owie Powszechnym”, „Dzienniku 
Ba tyckim”, „Prowincji”.

Kociewie utraci o znakomitego twórc , poet  docenionego przez wielu krytyków literackich. 
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Wydarzy o si  na Kociewiu...
 Skórcz, 12 lipca

VII Turystyczny Bieg Czterech Jezior – to nie tylko spor-
towa rywalizacja w biegu na dystansie 15 km, ale równie
zawody sportowe dla dzieci i m odzie y, nordic walking 
oraz rodzinny piknik. Organizator: Loft Sport Team.

 Zblewo, 19 lipca
Wyst py kociewskich zespo ów, konkurs kulinarny, 

pokaz sztucznych ogni oraz koncert zespo ów Bayer Full 
oraz Enej z o y y si  na g ówne atrakcje XVI Festynu Ko-
ciewskiego, któremu przy wieca has o: „Kociewie najlepiej 
czuje si  w Zblewie”.

 Starogard Gda ski, 18-20 lipca
Ponad 290 zarejestrowanych uczestników, ok. 230 po-

jazdów (samochodów i motocykli) – te liczby wiadcz
o skali popularno ci V Zlotu Weteranów Szos – Historia na 
ko ach, który przygotowa o Starogardzkie Centrum Kultu-
ry wraz z miejscowym Klubem Motocykli Dawnych. Go-
ciem imprezy by  zespó  popowy Feel.

 Subkowy, 27 lipca 
Bractwo Rycerskie „Kerin” zaprosi o mi o ników hi-

storii na widowisko „ lub Mieszka i Dobrawy”. Oprócz 
wys uchania opowie ci o pocz tkach pa stwa polskiego, 
obyczajach i wierzeniach dawnych S owian i Wikingów, 
mo na by o wzi  udzia  w turniejach rycerskich, przy-
wdzia  wczesno redniowieczne uzbrojenie, czy te  roz-
smakowa  si  w dawnej kuchni.

 Tczew, 28 lipca
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie oraz Oddzia-

owe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami ci Narodo-
wej w Gda sku zaprosi y mieszka ców na wystaw  uka-
zuj c ycie i dzia alno  Anny Walentynowicz – legendy 
„Solidarno ci”.

 Tczew, 1 sierpnia
W 70. rocznic  wybuchu powstania warszawskiego jed-

nym z elementów uroczysto ci patriotycznych by o otwarcie 
wystawy „Odwaga’44 – Tczewianie w Powstaniu warszaw-
skim” autorstwa pracowników Fabryki Sztuk oraz prezenta-
cja filmu „Powstanie warszawskie” w kinie Helios.

 Tczew, 2 sierpnia
Zorganizowany przez Fabryk  Sztuk w Tczewie piknik 

rodzinny odby  si  w i cie kociewskim klimacie, któremu 
tworzy y wyst py zespo ów folklorystycznych, warsztaty 
r kodzielnicze, prezentacje ludowych twórców, smako yki 
kociewskiej kuchni oraz konkursy o tematyce regionalnej.

 Pelplin, 15 sierpnia
Z okazji Dnia Patrona Pelplina – wi tego Bernarda od-

by a si  uroczysto , na któr  z o y y si : uroczysta msza 
wi ta, koncerty, konkursy, pokazy szczudlarzy i iluzjoni-

stów, wyst py muzyczne, inscenizacja, biesiada z opraw
muzyczn  oraz zabawa ludowa. Tego dnia obchodzono 
równie  XXVIII Wojewódzki Dzie  Pszczelarza – wi -
to miodów, zió  i runa le nego. W programie uroczysto ci

przewidziano tak e zwiedzanie dawnego opactwa cyster-
skiego oraz ogrodów.

 Skórcz, 23 sierpnia
Miejski O rodek Kultury w Skórczu oraz Grudzi dzkie 

Towarzystwo Kolekcjonerów zaprosi o nie tylko mi o ników 
antyków i sztuki, ale wszystkich, którzy chcieliby zakupi
lub sprzeda  „przedmiot z dusz ” na Jarmarku Staroci.

 Tczew, 23 sierpnia
Ju  po raz trzynasty odby  si  In Memoriam Festiwal 

Grzegorza Ciechowskiego. W ramach imprezy sze  ze-
spo ów rywalizowa o w IX Ogólnopolskim Konkursie 
Piosenek Grzegorza Ciechowskiego. W programie ponadto 
wyst pi  Puchowski Ensemble & Ciechowski Special Pro-
ject. Prologiem do festiwalu by a wystawa „Z dyskografii 
Grzegorza Ciechowskiego” przygotowana przez Fabryk
Sztuk w Tczewie, a prezentowana na terenie w z a trans-
portowego. Organizatorem In Memoriam jest Józef Golicki 
– Agencja Impresaryjna „Pop&Art.”.

 Piaseczno, 23-24 sierpnia
W ramach XXI Festiwalu Folklorystycznego odby  si

XI Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycznych ku 
czci W adczyni Kociewia, VII konkurs na „Wyc kociew-
ski” oraz XVI Przegl d Zespo ów Folklorystycznych Pó -
nocnej Polski ku czci Matki Jedno ci i Królowej Pomorza. 
W rywalizacji konkursowej wzi o udzia cznie 29 zespo-
ów. Organizatorami byli: Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Gniewie oraz Urz d Miasta i Gminy Gniew. 
Patronat honorowy obj  Marszalek Województwa Pomor-
skiego Mieczys aw Struk.

 powiat tczewski, 30-31 sierpnia
Pierwsze Pomorskie wi to Wis y okaza o si  doskona-

ym sposobem, by przypomina  o królowej polskich rzek nie 
tylko na oficjalnych konferencjach czy spotkaniach ekspertów. 
Impreza zosta a zainicjowana i przygotowana przez Ryszar-
da Ró yckiego i Andrzeja B a ka. Go ciem honorowym by
Marsza ek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Uczestnicy wi -
ta mogli wzi  udzia  m.in. w festynach, mi dzynarodowym 
sp ywie kajakowym, ogólnopolskim biegu prze ajowym, raj-
dzie rowerowym b d  motocyklowym, a tak e zobaczy  pa-
rad  motorówek i odby  rejs tramwajem wodnym.

 Kociewie, 31 sierpnia, 1 wrze nia
Dwa wa ne w dziejach naszej Ojczyzny historyczne 

wydarzenia: podpisanie porozumie  sierpniowych oraz 
wybuch drugiej wojny wiatowej zosta y uroczy cie upa-
mi tnione w ca ym kraju. Marsza ek Senatu RP Bogdan 
Borusewicz, Wicemarsza ek Sejmu RP Cezary Grabarczyk 
oraz Podsekretarz Stanu, Szef S u by Celnej Jacek Kapica 
uczestniczyli w obchodach, jakie odby y si  w Tczewie.

 Skórcz, 13 wrze nia 
W Miejskim O rodku Kultury w Skórczu mia a miejsce 

prezentacja albumu Marka K osa pt. „Skórcz w fotografii”. 
Autor uchwyci  w nim miasto, mieszka ców, przyrod  oraz 
zabytki. 
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Przynale no  prawno-administracyjna

Pokój toru ski, ko cz cy wojn  13-letni  pomi dzy 
Polsk  a Zakonem Krzy ackim, przyniós  kres 
krzy ackiemu panowaniu na Pomorzu Wschod-

nim. Obie strony zawar y go 19 pa dziernika 1466 roku. 
Zgodnie z jego postanowieniami Krzy akom, jako lenno 
króla polskiego, mia y przypa  tzw. Prusy Ksi ce, 
w których sk ad terytorialny wchodzi  mia  Kwidzyn 
z okolicami i ziemia królewiecka. Natomiast zachodnia 
cz  Prus mia a zosta  scalona z królestwem polskim. 
T  cz  ziem nazwano Prusami Królewskimi, które od-
t d mia y stanowi  now  dzielnic  pa stwa. W jej obr bie
znalaz  si  równie  Gr blin. Za zas ugi w walce z Zako-
nem królowie polscy pozwolili, aby Prusy Królewskie 
zachowa y swoje dotychczasowe prawa, co zaowocowa o
pewn  odr bno ci  tej dzielnicy od pozosta ych teryto-
riów Korony. Administracyjnie podzielono j  na trzy wo-
jewództwa: pomorskie, che mi skie i malborskie1.

Gr blin le a  w obr bie najwi kszego województwa 
Prus Królewskich – województwa pomorskiego, obejmuj -
cego teren Pomorza Nadwi la skiego, które niegdy  zaj li 
Krzy acy. Zosta o ono utworzone w 1454 roku. W tym te
czasie powo ano pierwszego wojewod  pomorskiego. Gra-
nice województwa pomorskiego pokrywaj  si  w zasadzie 
z tymi, które wytycza y terytorium krzy ackiego Pomorza 
Wschodniego z II po . XIII wieku, z pomini ciem kasztelanii 
s upskiej.  W XVI wieku administracyjnie dzieli o si  ono na 
osiem powiatów: tucholski, tczewski, wiecki, pucki, now-
ski, mirachowski, gda ski oraz cz uchowski. Ich utworzenie 
znajduje swoj  genez  w ch ci usprawnienia systemu s -
downiczego. W powiatach funkcjonowa y szlacheckie s dy 
ziemskie, które poprzedza y obrady sejmiku wojewódzkie-
go, zbieraj cego si  w Starogardzie. S u y y one zarówno do 
celów skarbowych, jak i s downiczych. To w a nie z powia-
tów by ci gany podatek anowy, na temat którego szerzej 
b d  pisa a w dalszej cz ci swojej pracy2.

Powiat tczewski, w którym le a  Gr blin, by  najwi k-
szym z powiatów w województwie pomorskim i rozci ga
si  na okr gi Sobowidza, Kiszewy, Skarszew, Ko cierzyny, 
wójtostwo tczewskie i komturstwo gniewskie oraz okr g
borzechowski. Okr g gniewski, w którego sk ad wchodzi o
wójtostwo tczewskie i komturstwo gniewskie, funkcjonuj cy
dot d jako osobna jednostka administracyjna, zosta  wcielony 
do powiatu tczewskiego ju  w II po . XV wieku. Sam powiat 
tczewski sk ada  si  ostatecznie z 9 starostw (zwanych te
tenutami). Najwi kszym spo ród nich by o starostwo gniew-
skie, w którego obr bie znajdowa  si  Gr blin3.

Zdaniem ks. P. Czaplewskiego, W. Ody ca oraz A. Gro-
tha Gr blin ju  w XV w. mia  wchodzi  w obr b wyodr b-

MA GORZATA OLCZAK

Przynale no  prawno-administracyjna 
oraz tenutariusze wsi Gr blin

w latach 1466-1772
nionej ze starostwa gniewskiego tenuty „Lignowy, Rudno, 
Gremblin”. P. Czapiewski swoj  tez  opiera na tek cie listu 
wojewody pomorskiego Miko aja Wolkowskiego wys ane-
go do Gda szczan w dniu 28 VI 1487 roku oraz na lustracji 
z 1623 roku, gdzie jasno jest powiedziane o wy czeniu 
Rudna i Lignów ze starostwa gniewskiego4.

Od 1454 roku osady oraz ziemie wcze niej nale ce do 
ksi t pomorskich, które z czasem dosta y si  pod zarz d
Zakonu Krzy ackiego, przechodzi y najcz ciej pod osobi-
ste zwierzchnictwo króla polskiego. W ten sposób zdoby-
wa y one status królewszczyzny. W Prusach Królewskich 
podzielono je na starostwa (tenuty, dzier awy). Poniewa
skarb pa stwa wieci  pustkami, zadecydowano o odda-
waniu starostw szlachcie (b d  te  miastom) w dzier aw
lub w zastaw w zamian za udzielanie po yczek. Dzier aw-
cy starostw z czasem zacz li d y  do dziedzicznego ich 
przechodzenia na kolejnych cz onków rodziny. Na Pomo-
rzu Gda skim a  309 osad przemianowano na dobra kró-
lewskie, a w ród nich znajdowa  si  równie  Gr blin, który 
w przesz o ci stanowi  zarówno w asno  ksi c , jak i za-
konn 5. Królewszczyzny stanowi y jedno z podstawowych 
róde  dochodów polskich królów. Zgodnie z konstytucj

z 1504 roku monarsze nie wolno by o zastawia  swoich dóbr 
znajduj cych si  w obr bie Rzeczypospolitej bez uprzed-
niej zgody senatu b d  sejmu. Królewszczyzny na terenie 
Korony by y postrzegane raczej jako w asno  pa stwowa 
ni li prywatna, przeznaczona do swobodnej dyspozycji 
w adcy6.

W XVI wieku status prawno-administracyjny wsi Gr -
blin ulega  licznym zmianom. Jeszcze z ko cem XV wieku 
prawdopodobnie nale a  on jeszcze do tenuty lignowskiej. 
W 1517 roku wie  przepisana zosta a niejakiemu Ebreardu-
sowi Ferberowi, przez co sta a si  na kilkana cie lat poje-
dyncz  dzier aw 7. Dopiero w 1566 roku Gr blin z powro-
tem pojawi  si  w dokumentach, obok Rudna i Lignów, jako 
cz  dzier awy lignowskiej8. Jednak e w 1570 roku, jak 
informuje ksi ga poborowa, wie  ta stanowi a ju  dzier aw
klasztoru pelpli skiego9. Prawdopodobnie z dalszej dzier a-
wy Gr blina zrezygnowa a Anna Konopacka, zmar a w 1569 
roku. Kiedy Gr blin ponownie wróci  do tenuty lignowskiej 
nie mo na dok adnie powiedzie  z powodu braku konkret-
nych róde . Dopiero dokumenty z 1621 roku potwierdzaj ,
e wie  ta ponownie sta a si  cz ci  dzier awy lignowskiej. 

Z tre ci dokumentu mo na jednak wysnu  wniosek, e ju
za Stanis awa Przyjemskiego Gr blin nale a  do tej tenuty. 
Jak wskazuj  pó niejsze ród a, przynale no  administra-
cyjna Gr blina w kolejnych wiekach nie uleg a ju  prawdo-
podobnie istotniejszej zmianie. A  do pierwszego rozbioru 
Polski wie  pozostawa a pod zwierzchnictwem kolejnych 
tenutariuszy lignowskich, a ostatnim z nich by  Adam Czar-
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toryski. Jego to w a nie w adze pruskie uzna y za prawowi-
tego dziedzica wsi10. W ten sposób z ko cem XVIII wieku 
Gr blin przemianowany zosta  z dzier awionej w asno ci 
pa stwowej na w asno  prywatn .

Tenutariusze

Od 1457 roku w a cicielem wsi Gr blin („Gremlyn”) 
z woli króla by Gotardo de Radlyn, capitaneo in 
Rogoszno11. Posiada  tak e 7 innych osad: Nova-

wyesz, Grabow, Januszow, Lalkowy, Cursten, Barloszno 
i Elbranczdorf. W 1476 roku król ponownie potwierdzi
Gotardowi dokument zarz dzanych przez niego wsi No-
vawyesz, Cursthen, Elbranczdorf, Janusszow, Barloszno 
i Gunczerzowicze12. W dokumencie tym nie ma jednak-
e wzmianki o Gr blinie. Mo liwe, e takie zapewnienie 

w tym wypadku nie by o konieczne, lub te e na jaki  czas 
osada ta przesz a w posiadanie innego tenutariusza, co jed-
nak z braku konkretnych róde  nie jest mo liwe do jedno-
znacznego stwierdzenia. 

W 1488 roku pojawia si  królewski zapis, e Gr blin 
(Gremelin) nadal funkcjonuje w dokumentach jako kró-
lewszczyzna13. W tym okresie, jeszcze za panowania Kazi-
mierza Jagiello czyka, w a cicielem Gr blina sta  si  niejaki 
Tomiec z M otkowa, który oprócz niego otrzyma  w posiada-
nie mi dzy innymi Gniew, Starogard, Rudno, Wielki Garc, 
Mi dzy  i Lyrnowy14. Przyjmuj c za s uszne rozumowa-
nie P. Czaplewskiego mo na za o y , e pó niejszymi w a-
cicielami Gr blina, do pocz tkowych lat XVI wieku, byli 

dzier yciele tenuty lignowskiej. W takim wypadku od ok. 
1488 roku Gr blin nale a by go Giesego Tiedemanna, rajcy 
gda skiego, a w latach 1503-1517 do jego syna, nosz cego to 
samo imi 15. Nie maj c jednak konkretnego potwierdzenia 
w ród ach, które wyra nie mówi  jedynie o dwóch wsiach 
tworz cych pó niejsz  tenut  lignowsk , a mianowicie 
o Rudnie i Lignowach, nie mo na jednoznacznie okre li ,
kto by  w a cicielem wsi Gr blin w latach 1488-1515.

W 1515 roku Gr blin znów pojawia si  na kartach histo-
rii. Wówczas wie , obok innej królewszczyzny – Derscho-
wa, jest ju  w posiadaniu Ebreardusa Ferbera (ur. 1464, zm. 
1529). Od 1510 roku by  on burmistrzem Gda ska. Pe ni
t  funkcj  do 1525 roku, kiedy to zosta  obalony na skutek 
buntu luteran i gda skiego plebsu. Po opuszczeniu miasta 
Ferber przeniós  si  do pobliskiego Tczewa, gdzie do mier-
ci piastowa  urz d starosty miasta16. W 1517 roku w adca 
polski ponownie zatwierdzi  jego prawo do nadanych mu 
w 1515 roku wsi wyra nie podkre laj c, e otrzyma  je za 
swoje zas ugi17. Uczyni  to ponownie w 1521 roku, dopi-
suj c dodatkowo zgod  na przekazanie ich wyznaczonemu 
przez burgrabiego gda skiego sukcesorowi18.

W 1530 roku tenutariuszami wsi Gr blin (Gremlin) byli 
Jakub Rhesse wraz z ma onk , Barbar , która by a sio-
str  Eberharda Ferbera. W ródle mówi cym o przekazaniu 
wsi Gr blin ma e stwu Rhessów, okre lono j  jako sio-
str  Jana Ferbera, pierwszego duchownego w tej rodzinie, 
proboszcza w Ko ciele Mariackim i kanonika che mi skie-
go19. Najprawdopodobniej przekazanie tenuty nast pi o po 
mierci Jana Ferbera, co faktycznie mia o miejsce w 1530 

roku. W takim wypadku nale a oby przyj , e wyznaczo-
nym w 1521 roku przez Eberharda Ferbera spadkobierc  dla 
jego dóbr ziemskich, mia  by  jego brat Jan. 

Jeszcze w 1531 roku Gr blin zosta  przekazany Jacobu-
sowi de Bercz, czyli Jakubowi Rhesse, obywatelowi miasta 
Gda ska. Scedowania wsi dokona  kolejny z braci Eberhar-
da Ferbera, Maurycy, piastuj cy w tym czasie urz d biskupa 
warmi skiego. Przekazana wie  mia a zapewni  tenutariu-

szowi odpowiednie rodki do ycia20. Jakub Rhesse pozo-
sta  w a cicielem Gr blina a  do swojej mierci, która nast -
pi a w marcu 1549 roku. Jednak e od 1546 roku faktycznym 
dzier ycielem wsi z woli króla by Jerzy Konopacki, kaszte-
lan gda ski i starosta wiecki. Dnia 4 I 1549 roku uzyska  on 
kolejne potwierdzenie posiadania tenuty lignowskiej, obar-
czone jednak obowi zkiem wykupienia od Jakuba Rhesse 
(Rexa) wsi Gr blin21. Jednak e po mierci dotychczasowego 
tenutariusza Gr blina, wie  w marcu 1549 roku, za pozwo-
leniem króla polskiego, zosta a wykupiona przez Krzysztofa 
Konarskiego i pozosta a ju  w jego posiadaniu przez najbli -
szych kilkana cie lat22. Jego obecno  w Gr blinie potwier-
dza lustracja z 1565 roku23. Jerzy Konopacki nie zamierza
jednak tak atwo da  si  ograbi  z przyrzeczonych mu ziem. 
W 1566 roku na sejmie lubelskim pocz tkowo nie uznano 
jego praw to tenuty lignowskiej. Dopiero 12 VIII 1566 roku 
sejm nada  Jerzemu Konopackiemu i jego ma once Annie 
do ywotnie prawo do Rudna i Lignów, za uprzednim op a-
ceniem z tych wsi kwarty24. Odno nie Gr blina sprawa nie 
by a taka jasna, bowiem w kolejnych ród ach opisuj cych 
maj tek Konopackiego, chocia by w 1568 roku, nie ma 
wzmianek o tej wsi25. Równie  ksi gi podskarbi skie, spo-
rz dzone za panowania Stefana Batorego, nie wymieniaj
wsi Gr blin obok Lignów i Rudna, zarówno w maj tku 
Stanis awa Przyjemskiego (1576 r.)26, jak i Anny Konopac-
kiej (1578 r.)27. Daje to mo liwo  wysnucia wniosku, e
w owym czasie dzier ycielem wsi Gr blin nadal pozostawa
klasztor pelpli ski. Nie jest wiadome, kiedy dok adnie Gr -
blin powróci  do tenuty lignowskiej. Pewne jest natomiast, 
e w 1625 roku wie  ta stanowi a ju  jej cz . Ówczesnym 

jej w a cicielem zosta Dymitr Weiher28.
Dymitr Weiher (ok. 1578-1628)  przej  tenut  lignow-

sk  od Stanis awa Przyjemskiego, który wraz z on , Ka-
tarzyn  Opali sk , zrzekli si  dalszej dzier awy. Król za-
twierdzi  t  decyzj  dnia 4 VI 1621 roku29. Posiadanie wsi 
Gr blin przez Weihera i jego ma onk  potwierdzaj  dwa 
dokumenty. Pierwszy z nich wystawiony zosta  w dniu 26 
X 1625 roku w Grzybowie. Ma e stwo tytu uje si  w nim 
w nast puj cy sposób: Dymitr Weyher, Starosta Ko cierski, 
i Katarzyna ze Bnina Weyherowa, Staro cina  Ko cierzy -
ska, na Lignowach, Rudnie i Gremblinie dzier awcy30. Dzier-
awienie przez Dymitra Weihera oraz Katarzyn  Opali sk

wsi Rudno, Lignowy i Gr blin potwierdza tak e dokument 
wystawiony 29 VIII 1629 roku przez króla Zygmunta III, do-
tycz cy nadania w dzier aw  czterech anów i innych grun-
tów w Rudnie niejakiemu Kasprowi Kami skiemu31.

Nowy dzier awca Gr blina by  synem Ernesta Weihera, 
pu kownika i starosty puckiego, matk  za  Anna z Mort -
skich. Jako m ody ch opak przebywa  za granic . Powróci  do 
kraju dopiero w 1603 roku i w tym e te  roku po lubi  Gertru-
d  Konarsk . W 1611 roku zosta  mianowany starost  ko cier-
skim. Nied ugo potem, po mierci brata, jego maj tek zostaje 
wzbogacony o dobra ko cierskie, które w 1620 roku sprzeda
Stanis awowi Przyjemskiemu. Rok wcze niej powtórnie si
o eni . Tym razem wybrank  jego serca by a Katarzyna Opa-
li ska. W marcu 1626 roku Dymitr Weiher zosta  powo any 
na urz d kasztelana gda skiego. Zmar  25 VIII 1628 roku 
i zosta  pochowany w klasztorze karmelitów gda skich32.

Katarzyna Weiherowa (Opali ska) przej a po m u te-
nut  lignowsk  6 VIII 1629 roku. Zarz dza a ni  samodziel-
nie do momentu, kiedy w 1629 roku powtórnie wysz a za 
m  za Gerharda Denhoffa (1589-1648)33, syna wojewody 
dorpackiego, Gerarda Denhoffa i Ma gorzaty v. Zweiffeln. 
Za m odu doskonali  znajomo  sztuki wojskowej na dwo-
rze brandenburskim oraz w licznych bitwach, w których bra
udzia . Po wyprawie chocimskiej wkupi  si  w aski królewi-
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cza W adys awa i odt d przebywa  na jego dworze. W latach 
1626-1629 Denhoff wzi  udzia  w wojnie o „Uj cie Wis y”, 
po której zako czeniu po lubi  Katarzyn  Opali sk , otrzy-
muj c jednocze nie w do ywocie starostwo ko cierskie. Po 
wst pieniu ksi cia W adys awa na tron, kariera Gerharda 
nabra a tempa. Powierzane mu by y ró ne zadania dyplo-
matyczne, istotne dla polityki mi dzynarodowej pa stwa. 
Kierowa  równie  sprawami dotycz cymi polityki polskiej. 
Od 1635 roku przewodniczy  Komisji Okr tów Królewskich. 
Jego dzia alno  w Komisji zaowocowa a stworzeniem no-
wej floty oraz ufortyfikowaniem polskiego nabrze a. Liczne 
zas ugi Denhoffa zosta y oczywi cie odpowiednio wynagro-
dzone. W 1636 roku jego zwierzchnictwu powierzona zosta a
ekonomia malborska, a od 1642 roku piastowa  urz d kaszte-
lana gda skiego, by rok pó niej zosta  powo anym  na urz d
wojewody pomorskiego i podskarbiego pruskiego. W 1637 
roku powtórnie si  o eni  z Sybill  Ma gorzat , ksi niczk
Brzegu i Legnicy. Po mierci królowej Denhoff zosta  za-
anga owany w dyplomatyczne rozmowy dotycz ce kwestii 
powtórnego ma e stwa W adys awa IV, za co zosta  nagro-
dzony tytu em marsza ka dworu królowej. Gerhard Denhoff 
zmar  23 XII 1648 roku. Pochowano go w Elbl gu34.

Sybilla Ma gorzata Denhoffowa po mierci swojego dru-
giego m a przej a po nim starostwo ko cierskie, a wraz 
z nim tenut  lignowsk . Rz dy w swoich posiad o ciach do 
ko ca ycia pe ni a osobi cie35. Jej panowanie w Gr blinie
potwierdza wystawiony przez ni  dokument dotycz cy za-
twierdzenia aktu kupna-sprzeda y karczmy w tej w a nie 
wsi36. Ksi niczka Brzegu i Legnicy zmar a 9 IV 1657 roku. 
Zgodnie z jej yczeniem tenuta lignowska przesz a w r ce 
wyznaczonego przez ni  spadkobiercy37.

Kolejnym w a cicielem tenuty lignowskiej zosta  syn 
Gerarda Denhoffa i Sybilli Ma gorzaty, W adys aw Denhoff
(1639-1683). Otrzyma  on j  na mocy królewskiego uposa e-
nia wystawionego w dniu 22 VI 1655 roku. Dnia 30 VI 1671 
roku w adca polski zezwoli  mu równie  na wydzier awienie 
powy szej tenuty38. Jako dzier awca Gr blina potwierdzony 
zosta  w kilku przekazach ród owych. Pierwszym z nich by
dokument zatwierdzaj cy sprzeda  i zakup karczmy w Gr bli-
nie z 1660 roku39. Drugi stanowi lustracja tenuty lignowskiej 
z dnia 26 III 1664 roku. Lustratorzy we wst pie zaznaczaj ,
e Tych wsi zastali my dzier awc  jego mci pana W adys awa 

Donhoffa, starost  Ko cierskiego za przywilejem J. K. Mci, 
szcz liwie nam panuj cego de data Varsaviae Die 22 mensis 
junii anno 1655 i za intromissi , cofam actis Veteris Civitatis 
Gdanensis Die 9 mensis Aprilis anno 1957 facta et recognita40.
Trzeci natomiast wystawiony zosta  dnia 18 III 1678 roku 
w Ko cierzynie, gdzie W adys aw Denhoff tytu uje siebie 
w nast puj cy sposób: W adys aw, Hrabia Denhoff, Wojewo-
da Pomorski, Skarszewski, Ko cierzy ski etc. Starosta, Pan 
na Lignowach, Rudnie i Gremblinie, Pu kownik JKM41.

W adys aw Denhoff od 1655 roku figuruje w ród ach 
jako starosta ko cierski. Nied ugo potem zaci gn  si  do 
s u by wojskowej przy boku Jana Sobieskiego. Dosta  si
równie  na dwór królewski, gdzie mianowano go dworzani-
nem pokojowym króla Jana Kazimierza. W 1664 roku W a-
dys aw Denhoff rozpocz  swoj  karier  w sejmie. Na polu 
wojskowo ci tak e odnosi  spore sukcesy – w 1668 roku 
awansowa  na stopie  pu kownika gwardii królewskiej. 
Jeszcze za panowania Jana Kazimierza, Denhoff zosta
powo any na urz d podkomorzego pomorskiego. W 1672 
roku przy czy  si  do konfederacji szczebrzeszy skiej. 
W wojnie chocimskiej dowodzi  regimentem piechoty. Za 
panowania Jana II Sobieskiego piastowa  urz d kasztela-
na che mi skiego. Latem 1677 roku Denhoff mianowany 
zosta  wojewod  pomorskim. Z polecenia króla polskiego 

zajmowa  si  kwestiami dotycz cymi polityki ba tyckiej 
oraz sprawami gda skimi. Poniewa  okaza  si  sprawnym 
politykiem, w 1679 roku stany pruskie wybra y go na pod-
skarbiego pruskiego. Z racji pe nienia tej funkcji by  obecny 
przy podpisywaniu rozejmu polsko-austriackiego w 1683 
roku. Wzi  równie  udzia  w bitwie pod Wiedniem. Zgin
w trakcie bitwy pod Parkanami 7 X 1683 roku42.

Tenut  lignowsk , po bohaterskiej mierci W adys a-
wa Denhoffa, przej a w posiadanie jego ona, Konstancja 
Denhoffowa (S uszczanka). Fakt ten znajduje potwierdzenie 
w trzech dokumentach. Wszystkie one zosta y wystawio-
ne w Ko cierzynie kolejno w latach 1692, 1694 oraz 1700 
i posiada y podobn  tytulatur , która brzmi: Konstancja 
S uszczanka hrabina Denhoffowa, Wojewodzina Malbor-
ska, Staro cina Ko cierzy ska, Pani na Lignowach, Rudnie 
i Gr blinie43.

Konstancja Denhoffowa by a córk  Bogus awa S usz-
ki, podskarbiego nadwornego litewskiego. W starostwie 
ko cierskim sprawowa a samodzielne rz dy przez 30 lat, 
a  do swojej mierci, chocia  wysz a powtórnie za m  za 
Ernesta Denhoffa, wojewod  malborskiego44.

Kolejnym dzier ycielem tenuty lignowskiej by  syn Kon-
stancji Denhoffowej i W adys awa Denhoffa, Stanis aw Er-
nest Denhoff (ok. 1673-1728). Przej  zarz d nad rodzinny-
mi dobrami dopiero po mierci swojej matki w 1717 roku45.
W ród ach jago obecno  na tenucie lignowskiej jest po-
twierdzona dokumentem z 5 III 1722 roku, wystawionym 
w Ko cierzynie. Tytu uje si  on w nim nast puj co: Sta-
nis aw Denhoff, Hrabia, Wojewoda P ocki, Hetman Polny 
WKs. Litewskiego, Nowomiejski, Mozyrski, Ka uski, Lato-
wicki, Luboche ski, Zejdeka ski, Luci ski, Ko cierzy ski 
etc. [Starosta], Pan na Lignowach, Rudnie i Gremblinie46.
Jako m ody ch opak Stanis aw du o podró owa . Zaraz po 
mierci Jana II Sobieskiego pos owa  na sejm konwokacyj-

ny. 1 pa dziernika zosta  mianowany przez nowego w adc
Rzeczypospolitej, Augusta II, owczym litewskim. By  go-
r cym zwolennikiem polityki Wettina i pozosta  nim nawet 
wtedy, gdy go zdetronizowano. W 1702 oraz w 1704 roku 
wzi  czynny udzia  w zawi zywaniu i organizacji kon-
federacji sandomierskich. Nigdy nie popar  kandydatury 
Leszczy skiego. W 1704 roku zosta  powo any na urz d
miecznika wielkiego koronnego. Po abdykacji Augusta II 
w 1707 roku ponownie udziela  si  na zjazdach konfedera-
tów sandomierskich. W 1709 roku Stanis aw Denhoff wyje-
cha  do Saksonii i powróci  wraz z Augustem II. Dzi ki jego 
staraniom, w 1710 roku zalegalizowano powtórne przybycie 
króla do kraju. Denhoff zosta  wówczas mianowany hetma-
nem polnym litewskim. Bra  udzia  w obradach sejmu 1717 
roku. Poniewa  w wyniku obrad w adza hetma ska zosta-
a mocno uszczuplona, Denhoff zdecydowa  si  przej  do 

opozycji. W 1722 roku z ramienia Augusta II zosta  woje-
wod  p ockim. Zmar  2 VIII 1728 roku w Gda sku. Jego 
yciow  wybrank  by a Zofia Sieniawska47.

Po mierci Stanis awa Denhoffa w adztwo nad dobrami 
przej a Maria Zofia Denhoffowa (Sieniawska). Sprawowa-
a ona samodzielne rz dy do momentu powtórnego wyj cia

za m  za Augusta Aleksandra Czartoryskiego (1697-1782), 
który 29 XI 1731 roku zosta  wybrany na starost  ko cier-
skiego i tenutariusza lignowskiego48. Jego obecno  na dzier-
awie lignowskiej potwierdzona zosta a przez lustracj  prze-

prowadzon  w 1765 roku49.
August Aleksander Czartoryski by  synem Kazimierza 

Czartoryskiego i Izabeli z Morsztynów. W m odo ci wie-
le podró owa . Zaci gn  si  do austriackiej armii, gdzie 
awansowa  do stopnia pu kownika. W 1720 roku powróci
do ojczyzny. W lipcu 1731 roku o eni  si  z Zofi  Sieniaw-



7KMR

Z PRZESZ O CI REGIONU

Przypisy:
1 J. Wójcicki, Dzieje Polski nad Ba tykiem,

Warszawa 1989, s. 105-107; S. Szczur, Hi-
storia Polski. redniowiecze, Kraków 2002, 
s. 528.

2 M. Biskup, A. Tomczak, Mapy wojewódz-
twa pomorskiego w II po . XVI w., Roczniki
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 58 
(1953), z. 1, Toru  1955, s. 24-25; K. Mi-
kulski, Osadnictwo wiejskie województwa 
pomorskiego od po owy XVI wieku do ko ca
XVII wieku, Toru  1994, s. 32.

3 M. Biskup, A. Tomczak, op. cit., s. 27; 
A. Groth, W czasach Rzeczypospolitej 1466-
1772, (w:) Dzieje miasta Gniewu do 1939 
roku, pod red. B. liwi skiego, Pelplin 
1998, s. 107.

4 P. Czaplewski, Starostowie wieccy, pod-
skarbiowie i starostowie Prus Królewskich 
1454-1772, Roczniki Towarzystwa Nauko-
wego w Toruniu, R. 26-28 (1919-1921), To-
ru  1921, s. 119; W. Odyniec, J. W gierski,
Gniew dawny i wspó czesny, Gda sk 1966, 
s. 29; A. Groth, op. cit., s. 110.

5 M. Biskup, A. Tomczak, op. cit., s. 29-31; 
W. Odyniec, J. W gierski, op. cit., s. 28.

6 M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795,
Kraków 2002, s. 47.

7 T. Wierzbowski, Matricularum Regni Po-
loniae Summaria, Pars IV, vol. 1,Warszawa 
1905, s. 153; K. Mikulski, Osadnictwo wiej-
skie…, s. 61, przypis 9.

8 P. Czaplewski, op. cit., s. 121.
9 I. T. Baranowski, Polska XVI wieku pod 

wzgl dem geograficzno-statystycznym,
t. XII, cz. 1, ród a Dziejowe, t. XXIII, War-
szawa 1911, s. 123.

sk , pozyskuj c tym samym ogromny maj tek po Stani-
s awie Denhoffie. W listopadzie tego  roku mianowany 
zosta  wojewod  ruskim. W polityce popiera  Stanis awa 
Leszczy skiego. Po utraceniu szans na pozyskanie bu a-
wy hetma skiej zaj  si  pomna aniem swojego maj tku. 
W czasie bezkrólewia w latach 1762-1763 stara  si  osa-
dzi  swojego syna na tronie polskim. Jego zabiegi spe z y
jednak na niczym, a królem zosta  Stanis aw Poniatowski, 
którego Czartoryski nie darzy  szczególn  sympati . 13 VI 
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Okres letnich urlopów sprzyja rozwojowi ró norod-
nych form turystyki. Niew tpliwie cz  miesz-
ka ców naszego powiatu preferuje rekreacj  rowe-

row , wyznaczaj c sobie ciekawe trasy w pobli u wiecia. 
Na szlakach poznawania pi kna i historii ziemi wieckiej 
nie mo e zabrakn  Je ewa, które szczyci si  kilkusetletni
przesz o ci  (ponad 700 lat), a tak e pi knem okolicznych 
lasów i jezior.

Je eli chodzi o obiekty kultury materialnej w Je ewie 
nale y zwróci  uwag  na ko ció  parafialny pod wezwa-
niem Trójcy wi tej. Historia wi tyni si ga redniowie-
cza. Wed ug przekazów historycznych, w 1427 roku na 
miejscu drewnianego ko ció ka, spalonego w czasie wojen 
polsko-krzy ackich, zbudowano nowy. Fragmenty murów 
prezbiterium tamtej wi tyni przetrwa y do dzi . W kilku-
setletnich dziejach obiekt kilkakrotnie przebudowywano 
(prze om XVII/XVIII wieku, 1749 rok, 1824 rok). Obecny 
kszta t i wygl d wi tyni pochodzi z ostatniej gruntownej 
przebudowy z lat 1925-1926, kiedy to dodano nawy boczne 
i podwy szono wie . W 2006 roku zmieniono zwie cze-
nie wie y, zak adaj c metalowy he m.

Wystrój ko cio a, na który sk adaj  si  mi dzy innymi: 
o tarz g ówny i dwa boczne, ambona, chrzcielnica, awa 
kolatorska jest w stylu barokowym i pochodzi z pocz t-
ku XVIII wieku. W nawie g ównej umieszczono okaza y
obraz „Koronacja Naj wi tszej Panny Maryi” z pierwszej 
po owy XVII wieku. Na chórze znajduj  si  organy (po-
cz tek XX wieku).

Zwiedzaj cego przyci ga przede wszystkim okazale 
prezentuj cy si  o tarz g ówny. Jak ju  wspomniano, re-
prezentuje on styl pó nego baroku z pocz tku XVIII wie-
ku. Zachowana w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie 
wizytacja parafii je ewskiej z 1711 roku odnotowa a fakt 
istnienia w ko ciele nowego o tarza g ównego. Autor tego 
dzie a jest nieznany. W centrum o tarza znajduje si  obraz 
„Naj wi tszej Panny Maryi Niepokalanie Pocz tej” pocho-
dz cy z po owy XVII wieku. Na zasuwie umieszczono dwa 
obrazy: w. Walentego (XVIII wiek) i Matki Boskiej Cz -
stochowskiej (po owa XX wieku).

Po bokach obrazu znajduj  si  trzy kr cone kolum-
ny. Na coko ach pomi dzy nimi umieszczono rze by: po 
lewej stronie – w. Jakub Starszy (1) i w. Wojciech (2),
po prawej – w. Stanis aw (3) i w. Wawrzyniec (4). Po-
wy ej, w zwie czeniu o tarza, umieszczono grup  figu-
raln  „ wi ta Trójca” (13) na tle a urowego obramienia 
z li ci akantu z pó le cymi anio ami. Po obu stronach 

„ w. Trójcy” usytuowano figury wi tych na coko ach i 
figury anio ów z kartuszami (9-12). Po lewej – w. Barba-
ra (5) i w. Szczepan (6), po prawej – w. Ma gorzata (7) i 
w. Kazimierz Królewicz (8).

O tarz je ewski zajmuje znaczn  przestrze  prezbite-
rium. Jego wymiary to: 5,7 m wysoko ci, 6,17 m szero-
ko ci, 1,8 m g boko ci. Wszystkie elementy s  wykonane 
z drewna pokrytego polichromi  bogato z ocone i srebrzo-
ne. Dzie o kilkakrotnie podlega o konserwacji – ostatnia 
mia a miejsce w latach osiemdziesi tych XX wieku.

O tarz g ówny w ko ciele w Je ewie swoimi rozmiara-
mi oraz przepi kn  polichromi  budzi zachwyt i przyci ga 
uwag  zwiedzaj cych. Dzie o uwydatnia patrona wi tyni 
– Trójc wi t , a tak e m czenników Ko cio a, w ród któ-
rych poczesne miejsce znale li tacy wi ci jak: Wojciech, 
Stanis aw i Kazimierz – bezpo rednio zwi zani z dziejami 
polskiego ko cio a katolickiego. 

W prezbiterium po obu stronach o tarza g ównego, 
umieszczono tak e rze by wi tych: po lewej – w. Piotra 
(15), po prawej – w. Paw a (16) – obie barokowe, pocho-
dz ce z drugiej po owy XVII wieku.

1. W. JAKUB STARSZY
Nieznana data urodzenia, zmar  w 43 lub 44 roku; jeden 

z 12 aposto ów Jezusa Chrystusa, zgin  m cze sk mier-
ci  ( ci cie mieczem).

W Je ewie przedstawiony jest jako starzec o silnej bu-
dowie cia a, z ksi g  i kijem pielgrzyma.

2. W. WOJCIECH
Urodzony ok. 956 roku, zmar  w 997 roku; czeski du-

chowny, biskup praski, misjonarz, m czennik Ko cio a. 
W 997 roku, z inicjatywy Boles aw Chrobrego – ksi cia 
Polski, wyruszy  jako misjonarz do poga skich Prusów. 
Wed ug tradycji ko cielnej w trakcie swej w drówki mia
znale  si  w Je ewie. Zgin  zamordowany przez Prusów 
23 kwietnia 997 roku. Jest jednym z trzech g ównych kato-
lickich patronów Polski.

W Je ewie przedstawiony jest w stroju biskupim z pa-
stora em. W d oni trzyma or a, który symbolizuje pa stwo 
polskie.

3. W. STANIS AW (ze Szczepanowa)
Urodzony ok. 1030 roku, zmar  w 1079 roku; biskup 

krakowski, m czennik. Zgin  z rozkazu króla Polski 
Boles awa mia ego, z którym popad  w konf likt. Ka-

ZBIGNIEW D BROWSKI

O tarz g ówny w je ewskim ko ciele
jako przyk ad barokowego zabytku 

z pocz tku XVIII wieku
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nonizowany w 1253 roku. Jeden z g ównych katolickich 
patronów Polski. W Je ewie jest przedstawiony w stroju 
biskupim, w d oniach trzyma pastora  i kielich. U jego 
stóp le y umar y Piotrowin – bohater XI-wiecznej legen-
dy mówi cej o wskrzeszeniu Piotrowina przez biskupa 
Stanis awa.

4. W. WAWRZYNIEC
Nieznana data urodzenia, zmar  w 258 roku; diakon 

i m czennik Ko cio a. Zgin  na roz arzonej do czerwono-
ci kracie (ruszcie). Jego kult rozwin  si  w Europie w IV 

wieku. Patron Diecezji Pelpli skiej.
W Je ewie jest przedstawiony jako m czyzna trzyma-

j cy w r ku krat .

5. W. BARBARA
y a w III wieku; dziewica, m czennica. Zgin a ci ta 

mieczem.
W Je ewie przedstawiona jest w d ugiej tunice i szacie. 

W r ku trzyma kielich.

6. W. SZCZEPAN
y  na pocz tku I wieku. Aposto , pierwszy m czennik 

Ko cio a. Zgin  przez ukamienowanie.
W Je ewie jest przedstawiony jako m odzieniec bez za-

rostu, ubrany w szaty diako skie, w r ku trzyma pióro.

7. W. MA GORZATA
y a na prze omie III/IV wieku, m czennica Ko-

cio a. Zakocha  si  w niej rzymski namiestnik, któ-
remu Ma gorzata odmówi a r ki odpowiadaj c, e jej 
serce nale y do Chrystusa. Poddana torturom, zabita 
poprzez ci cie. Jej kult rozpowszechni  si  w Europie 
w redniowieczu.

W Je ewie jest przedstawiona jako m oda kobieta z ko-
ron  na g owie, u stóp le y poskromiony smok.

8. W. KAZIMIERZ KRÓLEWICZ
Urodzony 1458 roku, zmar  w 1484 roku, syn Kazi-

mierza Jagiello czyka i El biety Rakuszanki. Cz sto prze-
bywa  na Litwie, gdzie zyska  du  sympati . Chory na 
gru lic , zmar  w Grodnie w opinii wi to ci. W 1604 roku 
zosta  kanonizowany, Patron Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów i Litwy.

W Je ewie jest przedstawiony w stroju ksi cym z ko-
ron  na g owie, w d oniach trzyma pióro i krzy .

9, 10, 11, 12. ANIO Y Z KARTUSZAMI
W Je ewie anio y trzymaj  w d oniach ornamentowe 

tarcze – kartusze.

13. GRUPA FIGURALNA W. TRÓJCY
W Je ewie wyra ana jest postaci  Boga Ojca – broda-

tego m czyzny z koron  na g owie, poni ej znajduje si
ukrzy owany Jezus Chrystus, pod którym umieszczono 
go bic  – symbol Ducha wi tego.

 14. OBRAZ NAJ WI TSZEJ MARYI 
NIEPOKALANIE POCZ TEJ
Jedno z najcenniejszych dzie  sztuki malarskiej w Je ewie. 

Dzie o to powsta o w drugiej po owie XVII wieku i reprezen-
tuje sztuk  baroku. Autor, niestety, nie jest znany. Obraz po-
wsta  na p ótnie o wymiarach 98 cm x 80 cm. Autor przedsta-
wia Naj wi tsz  Pann  Mari  Niepokalanie Pocz t . Widzimy 
pe ne oblicze Maryi, twarz o delikatnych rysach. W prawej 
d oni trzyma ber o. Na g owie artysta namalowa  szaro-br zo-
wy welon, na nim wieniec z ma ych ró owych ró  z listkami, 
powy ej umiejscowiono koron  o barwie br zowo ó tej, imi-
tuj cej z oto. Ubiór Maryi to suknia i p aszcz. Obraz utrzyma-
ny jest w gamie jednobarwnej – br zów i ugrów z akcentami 
innych barw, do  ciemny w tonacji ogólnej.

15. W. PIOTR 
y  w I wieku. Aposto , uwa any przez Ko ció  Kato-

licki za pierwszego papie a (pontyfikat w latach 33-64). 
Zgin  m cze sk mierci .

W Je ewie jest przedstawiony jako ysiej cy, siwy, bro-
daty starzec. W d oniach trzyma dwa klucze i ksi g .

16. W. PAWE
y  w I wieku. W Ko ciele Katolickim zwany Aposto-

em Narodów. Zgin  m cze sk mierci  przez ci cie.
W Je ewie jest przedstawiony jako siwy, brodaty m -

czyzna. W r ku trzyma ksi g  i miecz.

Schemat indentyfikacyjny rze b i obrazów 
w o tarzu g ównym

Z PRZESZ O CI REGIONU

W artykule wykorzystano, mi dzy innymi:
„Katalog zabytków sztuki w Polsce”, Tom XI, województwo 

bydgoskie, pod redakcj  Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana 
Korneckiego, zeszyt 15, Powiat wiecki, Warszawa 1970.

Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa 
– Ko ció  Trójcy wi tej w miejscowo ci Je ewo, powiat wiecki, 
województwo kujawsko-pomorskie, 1998, Archiwum Parafialne 
w Je ewie.
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WOKÓ  KRAZIEWICZOWSKIEJ MY LI

Dzieje tej wsi znane s  historykowi pono  od po owy 
XIV wieku, a faktycznie dopiero od roku 1402. Nie 
odkryto jak dot d na jej terenie adnego antycznego 

skarbu czy reliktu, nie odnotowano tak e istnienia adnego 
staro ytnego grodzisko plemienia Wenedów, Gotów czy S o-
wian. Niemniej jednak wie  Rakowiec, której ród a doku-
mentacyjne zachowa y si  dopiero od XV w. i która niczym 
szczególnym si  w swych dziejach historycznych nie wyró -
nia a (nie by o w niej nawet ko cio a1, czy adnej wa niej-
szej bitwy w jej okolicach), urzek a mnie swym krajobrazem, 
specyficznym ukszta towaniem terenu, po o eniem jakoby 
pomi dzy dwoma jeziorami, wtopieniem si  w umajone pola 
oraz le n  kniej  na po udniowych kra cach. 

Wypada jednak, poruszaj c dzieje wspomnianej wsi, za-
cz  od wyja nienia pochodzenia jej nazwy. J zykoznawca
Halina Bugalska podaje z zachowanych róde  nast puj -
ce zapisy tej miejscowo ci: Rakowicz (1402), Reckowitcz
(1438), Rekewitcz (1444), Rakowiec (1534), Rakouiecz
(1565), Rakowiec (1583), Rakowiec (1624), Rakowitz (1772
do 1920) – czyli nazwa ta uleg a zgermanizowaniu po 1772 
roku. A gwarowo takie odmiany jak: Rak viec, do Rak fca2.
Wed ug niej jest to nazwa topograficzna prymarna pono-
wiona od nazwy jeziora (i b ot) Rakowiec, nad którym wie
le y3. Z kolei nazwa jeziora Rakowiec i b ot, jest nazw  to-
pograficzn  z formantem – ec – od nazwy rakowe (jezioro 
i b oto)4 st d ‘Rakow(i)ec’. 

S dz  jednak, e wyja nienie nazwy wsi Rakowiec jest 
inne. Otó  w j zyku staropolskim, ju  od ko ca XIII wieku 
istnia a nazwa osobowa Rak i Rek5. Ponadto z zebranego 
przeze mnie materia u ród owego, tj. g ównie Lustracji 
dóbr królewskich z XVI i XVII wieku nie wynika, eby
wie  Rakowiec posiada a w tym czasie jezioro zw ce si
Rakowieckie (albo Rakowiec). Inaczej rzecz si  ma w s -
siedniej wsi Jele , gdzie w Lustracji 1565 roku znajdujemy 
bezpo redni  informacj : Jezioro (w tej wsi) od przezwiska 
wsi przezwane6 (czyli Jele skie). Chcia bym doda , e Je-
zioro Rakowieckie nie wyst puje w spisach jezior starostwa 
gniewskiego w Lustracjach z XVII wieku, do którego wie
Rakowiec nale a a7. Niemniej jednak wspomniana Lustra-
cja z 1565 roku pod wsi  Rakowiec podaje nam informacj ,
która mówi, e Jezioro przy tej wsi Rakowiecz, na którym 
tonia 18. Zwróci  chcia bym uwag  na pierwsz  cz  po-
wy szego zdania z którego jasno wynika, e jest to jezioro 
po o one: przy tej wsi (tj. przy Rakowcu)9. Czyli mog oby
tu w tym wypadku chodzi  o jezioro po o one w pó noc-
no-zachodniej cz ci wsi (obec. jezioro prywatne, bez na-
zwy10); ponadto warto zaznaczy , e Jezioro Rakowieckie 
jest od Rakowca nieco oddalone na po udnie. Warto doda
na marginesie (odno nie powy szego „akwenu”), e z innej 
karty Lustracji 1565 roku dowiadujemy si  o rewidowaniu 
tamtejszego B ota Rakowskiego, które by o przynale ne do 
starostwa gniewskiego. Cz  z tych b ot nada  w 1552 roku 

król Zygmunt August szlachcicowi Jerzemu Oleskiemu, 
który je zagospodarowa  wykopuj c na nich staw niema y11

(o czym szerzej poni ej).
Konkretniejsz  wzmiank ród ow  odno nie Jeziora 

Rakowieckiego znajdujemy dopiero w spisie jezior starostwa 
gniewskiego wymienionych w Lustracji z 1765 roku, która 
podaje m.in.: Za wsi  Rakowcem pó  jeziora do zamku gniew-
skiego, a pó  do Ostrowitego nale y12. Wynika z tego, e na 
przestrzeni ponad dwóch stuleci (1552-1765) ze stawu Ostro-
wickiego i reszty B ot Rakowskich powsta o jedno jezioro13

(tj. obec. Jez. Rakowieckie). Tez  t  zdaj  si  potwierdza
pó niejsze pruskie mapy sztabowe z XIX i 1. po . XX wieku, 
gdzie wspomniane jezioro nazywane jest na nich dwojako, 
od strony Rakowca jako Rakowitzer See, a od strony Ma ej
Karczmy jako Klein Kruger See14. Natomiast polska mapa 
WIG-u z 1935 roku okre la nazw  jego ju  jednolicie jako: 
Jezioro Rakowieckie (czyli tak jak wspó cze nie)15. Wynika 
wi c z tego, e funkcjonowa y (urz dowo?) dwie nazwy tego 
jeziora16, które z czasem zosta y zast pione jedn  nazw  – Je-
ziora Rakowieckiego – która to zosta a ponowiona od nazwy 
pobliskiej wsi Rakowiec (czyli „odwrotnie” do wyja nienia
Bugalskiej). Ale jakie jest wyja nienie pochodzenia nazwy 
wsi Rakowiec?! My l , e jej nazwa powsta a od wspomnia-
nej powy ej nazwy osobowej: Rak, Rek wyst puj cej w XIV 
wieku i na Pomorzu Gda skim17, zdaj  si  to potwierdza
pierwsze zapisy nazwy tej wsi: Rak|owicz (1402), Reck|o-
witcz (1438) oraz pó niejsze np. Rak|owa (1565). Podsumo-
wuj c uwa am, e moje wyja nienia odno nie nazwy Jeziora 
Rakowieckiego, która zosta a ponowiona od nazwy wsi oraz 
nazwy wsi Rakowiec, która wzi a si  od nazwy osobowej 
Rak, Rek, warto bra  pod uwag , poruszaj c zagadnienie ety-
mologii tych obiektów. 

Dokument lokacyjny (inaczej za o ycielski) wsi nie za-
chowa  si . Klemens Bruski ustala datacj  Rakowca na po .
XIV wieku, mniej wi cej w tym samym czasie co lokacje 
pobliskich wsi, tj.: Tymawy, Ja wisk, Piaseczna i Jelenia18.
Warto doda , e dla tych dwóch ostatnich miejscowo ci rów-
nie  nie posiadamy dokumentów lokacyjnych. W inskrypcji 
krzy ackiej - znajduj cej si  na przedostatniej zewn trznej 
warstwie cegie  prezbiterium ko cio a pw. Narodzenia NMP 
w Piasecznie – widnieje rok 1348. Wynika z tego, e w tym 
roku uko czono budow  ko cio a19. Niemniej podkre li
chcia bym, e sama lokacja Piaseczna musia a nast pi  za-
pewne przed rozpocz ciem budowy tamtejszego ko cio a
(mo e w 1343/44 r.? – po pokoju kaliskim?20). Z kolei wie
Jele  zosta a wymieniona po raz pierwszy w dokumencie lo-
kacyjnym Tymawy z 1351 roku prawdopodobnie pod nazw
Hirsberc, której to area  s siadowa  z granicami area u Ty-
mawy21. Brak dokumentu lokacyjnego dla Jelenia powoduje, 
e nic konkretnego odno nie historii tej wsi w XIV wieku 

nie da si  powiedzie 22, poza niektórymi ogólnymi ustalenia-
mi, maj cymi oparcie w ród ach z pocz. XV wieku23. Rów-

GRZEGORZ WOLI SKI

Dzieje wsi Rakowiec do 1772 roku 
w wietle niektórych róde *
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nie  czasu lokacji s siedniego Rakowca nie da si  dok adnie
okre li . Z zachowanego dokumentu lokacyjnego dla pobli-
skich Ja wisk z 1355 roku wynika, e ich area  nie graniczy
z area em Rakowca (cyt.: granica biegnie do obsypanego 
kamienia, do miejsca granicznego pomi dzy Aplinkami, Je-
leniem i Ja wiskami24). Widocznie pomi dzy tymi dwoma 
wsiami (Rakowcem i Ja wiskami) mieli my w tym czasie 
teren niezagospodarowany (dziewiczy). Potwierdza nam to 
ród o pó niejsze, mianowicie Lustracja z 1565 roku, w któ-

rej czytamy, e „Rakowiec mia  granic  z Jeleniem [pó noc]
i puszcz  Ostrowickiego [wschód i po udniowy wschód]”25.
Maria Kie czewska-Zaleska, na opracowanej przez siebie 
mapie osadnictwa Pomorza Gda skiego od XII do XV wieku 
na tle gleb, zalicza Rakowiec jako miejscowo  wzmianko-
wan  od XV wieku, po o on  na glebach ma o urodzajnych, 
a nawet nieurodzajnych26. Nie jest wi c wykluczone, e fakt 
ten móg  si  przyczyni  do pó niejszej lokacji tej wsi przez 
Krzy aków, by  mo e w 2. po . XIV w.(?).   

Jak wspomnia em powy ej, Rakowiec lokowany by
w 1. po ./ lub 2. po . XIV w. przez Krzy aków najprawdo-
podobniej na prawie che mi skim. Wie  wchodzi a w sk ad 
komturstwa gniewskiego, diecezji w oc awskiej i prawdopo-
dobnie przynale a a w tym czasie do parafii piaseckiej. Pierw-
sz  zachowan  wzmiank  pisan  dotycz c  Rakowca mamy 
dopiero z pocz tku XV wieku. Mianowicie w spisie dziesi cin 
bpa w oc awskiego Jan Kropid y z lat 1402-1415, gdzie odno-
towana jest powierzchnia wsi wynosz ca 38 anów, z której to 
ch opi p acili dziesi cin  w wysoko ci 5 grzywien i 1 wiardun-
ka27. Nast pn  informacj  o Rakowcu znajdujemy w krzy ac-
kich ksi gach czynszowych, tj.: krzy ackiej Wielkiej ksi dze 
czynszowej z lat 1347-1348 i Ksi dze komturstwa gniewskiego 
z 1444 roku.28 Wed ug tego pierwszego ród a, wie  posiada a
(w 1437 r.) 36 anów (czyli o 2 any mniej ni  w l. 1402-1415). 
Z tego tylko 10 anów by o osiad ych, a a  26 pustych (wuste). 
Wie  (ch opi) zobowi zana by a do p acenia corocznego czyn-
szu w pieni dzu wynosz cego z ka dego anu po 16 skojców29

i 2 kury na dzie w. Marcina (11 listopada). Z wpisu dowia-
dujemy si  o istniej cej we wsi karczmie, z której karczmarz 
p aci  raz na rok czynsz w pieni dzu wynosz cy 1 i ½ grzyw-
ny30. Z kolei z Ksi gi czynszowej komturstwa gniewskiego 
z 1444 roku dowiadujemy si , e wie  mia a 36 anów, z któ-
rych ch opi musieli p aci  (od anu) czynsz po 16 skojców 
i 2 kury na w. Marcina, a karczmarz p aci  tyle samo, co 
w roku 1437, czyli 1 i ½ grzywny31.

Nast pnie, po II pokoju toru skim i utworzeniu Prus 
Królewskich w 1466 roku, wie  Rakowiec wesz a w sk ad
nowo powsta ego starostwa gniewskiego, a tak e sta a si
tzw. królewszczyzn , tj. wiosk  wchodz c  w sk ad dóbr 
króla polskiego. W 1534 roku w Inwentarzu dóbr i docho-
dów biskupstwa w oc awskiego Rakowiec widnieje jako wie
przynale na do parafii Piaseczno i posiada powierzchni  36 
anów, z których ch opi (od anu) p acili 7 groszy32. Klemens 

Bruski dotar  do pewnego cennego ród a, znajduj cego
si  w AGAD w Warszawie, o nazwie Inwentarz starostwa 
gniewskiego z 1548 roku, gdzie w wykazie wsi – Rakowiec 
by  w tym czasie wsi  opuszczon , która jednak, co poka
pó niejsze ród a (Lustracje), nie zagin a33.

Wed ug Lustracji dóbr królewskich z 1565 roku Rakowiec 
zosta  wymieniony jako: Jedenasta wie przynale na do sta-
rostwa gniewskiego34. Po o ona by a ponad 1 mil 35 od zam-
ku gniewskiego na gruncie „borowem”, graniczy a z Jeleniem 
i puszcz  Ostrowickiego. Z lustracji posiadamy informacj ,
e jest to wie  nowo osadzona od 10 lat (tj. od 1555 r.) za pana 

starosty (chodzi tu o lata urz dowania starosty gniewskiego 
Achacego Czem  w latach 1548-1565). Potwierdza by si  za-
tem fakt, e wie  ta by a w 1548 roku opustosza a (a zasiedlo-
no j  na nowo). Posiada a 28 w ók (1 w óka = 16,5 ha), w tym 
4 so tysie, z których so tys s u y jak inni so tysi (nie podano 
jak s u y), i 3 w óki nowo osadzone – wolne od czynszu na 
7 lat, które po tym terminie b d  p aci  jak inne w óki. Czyn-
szowych w ók wie  posiada a 21, na których osiad ych by o
gburów 6, od ka dej w óki p acili 26 groszy oraz po 2 kury. 
Ponadto mieszka cy mieli drewno choinowe na swoje potrze-
by domowe, a pastwiska posiadali w zaro lach ról swoich. We 
wsi mieszka  1 ogrodnik (tj. zagrodnik), który posiada  ogród 
przy swym siedlisku. Wed ug Lustracji powinien on pracowa
za pieni dze w folwarku36. Natomiast wspominani gburzy ze 
wsi winni we niwa pracowa  1 dzie  na folwarku przy zbio-
rze j czmienia i jego zwózce37. Ze wzgl du na kiepskie gleby 
w Rakowcu, mieszka cy nie pracowali przy sianokosach, tyl-
ko przy innych pracach – s u cych nowej osiad o ci. Poza 
tym ze swych w ók winni we niwa zwie  (do folwarku) 
3 kopy yta, b d  pszenicy. Mieszka cy wsi przynale eli do 
ko cio a w Tymawie (pw. w. Micha a Archanio a) i dawa-
li tamtejszemu plebanowi po ½ wiertni yta i po ½ wiert-
ni owsa. Lustracja podaje nam informacj  o jeziorze we wsi, 
w którym znajdowa a si  1 tonia, lecz ryb adnych mieszka cy 
z niego nie „sprzedawaj ”, a maj  na swoje potrzeby sto u38.

Rakowiec i okolice na mapie 
Schroettera z 1796 roku

ród o: Schroetter, Karte von Ost 
= Preussen nebst Preussisch Lithauen 
und West = Preussen nebst dem 
Netzdistrickt 1796 – 1802, [w:] 
Historisch – geographischer Atlas […] hrsg. 
H. Mortensen, G. Mortensen, 
R. Wenskus, H. Jäger, Lieferung 6, 
Wiesbaden 1978, Skala 1:150 000. 
Sekcja XV. op.cit.
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Warto zwróci  uwag  na dwa fakty z powy szej Lu-
stracji. Nie posiadamy informacji o karczmie, tak jak np. 
w czasach krzy ackich. Wynika z tego, e jeszcze jej nie wy-
budowano i nie ustanowiono od poprzedniego opustoszenia 
wsi oraz e zmieni a si  przynale no  parafialna Rakow-
ca z parafii piaseckiej na tymawsk . W tej samej Lustracji
z 1565 roku mamy interesuj cy opis rewidowania B ota Ra-
kowskiego (o którym wzmiankowa em powy ej) cyt.: które 
le a o w granicach wsi Rakowa przys uszaj cej do starostwa 
gniewskiego. (…) Które rewidowanie okaza o si  z termina-
cyjej sejmowej in haec verba:

Jerzy Oleski alias Ostrowicki – cz  b ota rakowskiego. 
Pan Stanis aw Czarnkowski s dziwy ukaza 39 imieniem 

jego list od dzisiejszego króla JM, którem JKM da  raczy
cz  b ota Rakowiecz i przy czy  je wiecznie wsi dziedzicz-
nej D browcze [D brówce] dla zbudowania stawu. Donacy-
ja nowa, z a, zosta  nie mo e. A wszka e JKM ma rewizory 
wys a  i je liby si  za kontentacyj 40 jak  zosta  nie mog a,
któr  storona chce uczyni , bo ju  tam staw niema em kosz-
tem zbudowa a.

Zbudowa  p. Jerzy Ostrowicki staw niema y i wielkiem 
kosztem naprawiony na swej w asnej dziedzinie41 wsi D -
browki, który staw mionowity zaj  tych b ot Rakowskich 
wierzchowiskiem na 2 gonach rzednich, na d u  i na 
szerz 42, którem zalewkiem znaczy si , i  nie uczyni  szko-
dy tej wsi Rakowi ani Rzeczypospolitej, bo mianowite b o-
ta nie by y nigdy w adnem u ywaniu od poddanych tej 
wsi, ani adnem po ytkiem, bo by y barzo gln ce, chrapo-
we43, jako si  to okazuje na tem stawie, który jest g boki 
i lgn cy. 

Ukaza  te  ten e p. Jerzy Olleski rzeczk  Bieliczk , któ-
ra wpada w ten staw, [u] którego stawu na grobli zbudowa
m yn nak adem swem niema em, i na swem gruncie, z które-
go stawu za  wychodzi rzeczka Bieliczka, która dzieli powiat 
nowski i gniewski. 

(…) Ten e Jerzy Ostrowiczki w zalewku tego stawu uka-
za  drog  ziemsk  alias44 wielki go ciniec przez te b ota ra-
kowskie, która przed tem bywa a z wielk  szkod  przeje d a-
j cych postronnych ludzi, i  by a bardzo gln ca i g boka.
A tak w sposób tej, któr  staw zala , obróci  gór  lepsz  dro-
g  i naprawi  bez szkody i trudno ci ludzi. Acz go przed tem 
gda szczanie i insze miasta pozywali o t  drog , która potem 
bacz c by  lepsz  i nawyprawniejsz , ze wszelakich pozwów 
wypu cili i dobrowolnego uczynili.

Z którego b ota dawano starodawna liczby polskiej fl. 1.45

Warto doda  kilka s ów o wspomnianym w ródle Jerzym 
Oleskim vel Ostrowickim herbu Grzyma a (1502-1569). Otó
by  on podkomorzym malborskim oraz kasztelanem che mi -
skim. W 1568 r. znalaz  si  w sk adzie s ynnej Komisji bpa 
Karnkowskiego46, a rok pó niej bra  udzia  w obradach sejmu 
unijnego lubelskiego, poza tym wiadkowa  na kilku królew-
skich dokumentach Zygmunta Augusta. Od 1550 roku by
panem na Ostrowitem, Pieni kowie, Milewku i innych tam-
tejszych dobrach, posiada  tam 100 anów (w tym 9 wsi[!]), 
które usi owa  w tej okolicy powi ksza . Na przyk ad w 1552 
roku król Zygmunt August nada  mu wspomniane powy ej 
B ota Rakowieckie, na których (jak podaje nam powy szy 
fragment lustracji) wykopa  staw, nast pnie postawi  przy nim 
m yn wodny oraz poprowadzi  now  drog  w kierunku Gda -
ska (A tak w sposób tej, któr  staw zala , obróci  gór  lepsz
drog  i naprawi  bez szkody i trudno ci ludzi47), co wzbudzi o
pocz tkowo niezadowolenie tego miasta z „samowoli” Ostro-
wickiego. Poza tym procesowa  si  o pastwiska przy Ja wi-
skach z ówczesnym starost  gniewskim Achacym Czem 48.
Rozpocz  budow  ko cio a w Pieni kowie, w którym zosta
pochowany 17.08.1569 roku49.

W 1570 roku w Ksi dze poborowej kontrybucji woje-
wództwa pomorskiego50 Rakowiec widnieje jako po o ony
w dystrykcie tczewskim, starostwie gniewskim w parafii 
Piaseczno. Zapewne ta zmiana ko cio a by a spowodowa-
na reformacj  i utrat wi tyni w Tymawie na rzecz prote-
stantów. Podkre li  chcia bym, i  ko ció  w Piasecznie by
w czasie reformacji jedynym ko cio em katolickim patro-
natu rz dowego w starostwie gniewskim51. Wie  posiada a,
wed ug prof. Maksymiliana Grzegorza, grunta wymierzone 
w anach (mansos)52 i mia a ich 40, z czego 4 by y so tyskie,
6 anów by o nowo ( wie o) zasiedlonych i 3 puste (vacui).
Z 31 anów oczynszowanych czynsz wynosi  po 20 groszy 
od anu. Karczma doroczna we wsi p aci a 12 groszy na rok, 
a karczma dziedziczna 20 groszy na rok. Czopowe (tj. poda-
tek od trunków) z powy szych 2 karczem, wynosi o 1 floren 
i 20 groszy. Zagrodnik p aci  od swej zagrody 4 grosze,2 rze-
mie lników po 16 groszy, a 2 czeladników po 12 groszy53.
Podsumowuj c powy sze informacje ród owe uwa am,
e na szczególn  uwag  zas uguj  funkcjonuj ce dwie karcz-

my we wsi, poza tym rzemie lnicy plus czeladnicy. Przyzna
wi c mo na ogólnie, e kondycja gospodarcza Rakowca 
w 1570 roku by a ca kiem niez a.

 Przeprowadzona w 1583 roku z polecenia bpa w oc aw-
skiego Hieronima Rozdra ewskiego wizytacja, odnotowa a

Jezioro Rakowieckie 
wspó cze nie
Fot. autora
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w Rakowcu 12 ch opów, którzy zobowi zani byli dawa
dziesi cin od anu wynosz c ½ korca yta54. Natomiast w 
1597 roku, wed ug nast pnej wizytacji, powierzchnia wsi 
wynosi a 40 anów, z których ch opi uiszczali dziesi cin
wspóln  wynosz c  7 korców: yta, j czmienia i owsa55.

W 1624 roku, w kolejnej Lustracji dóbr królewskich,
wie  posiada a w ók 40, z tego 4 so tyskie, osiad ych 15, 
a pustych a  21(!)56. Zastanawiaj ce jest zjawisko takiego 
regresu rolniczego w tej wsi. Przyczyn  a  21 w ók pustych 
mog y by  kiepskie gleby, trudna ich uprawa, znaczne za-
chwaszczenie gruntów i tym podobne. Wed ug wspomnia-
nej Lustracji, so tys powinien stawa  na szarwark. Gburów 
by o we wsi 5, p acili czynsz od ka dej w óki wynosz cy 
25 groszy plus po 2 kury. Karczmarz p aci  2 floreny czyn-
szu. Natomiast z drugiej karczmy (jak podawa a Lustracja) 
dawa  przed laty od szynkowania piwa 12 florenów niejaki 
karczmarz zwany Siekierka, ale teraz karczma opustosza a. 
Pastwiska wie niacy wynajmowali w zaro lach bielskich
i p acili za ich wynajem 16 florenów. Parafialnie, miesz-
ka cy wsi przynale eli do ko cio a w Tymawie i p aci-
li tamtejszemu plebanowi – ka dy gbur po wiertni yta 
i j czmienia57.

W 1664 roku wed ug Lustracji przedstawiaj cej nam 
m.in. obraz zniszcze  po „potopie szwedzkim” czytamy, e
wie  posiada a 40 w ók, a prawa do niej mieli za porozu-
mieniem ksi nej Krystyny A. Radziwi owej (staro ciny
gniewskiej) z dnia 1.03.1664 roku58 – pan Stanis aw Enoch 
Szemberk i Konstancja Klinska – ma onkowie. Nast pnie
dowiadujemy si , e gburów we wsi nie ma, a by o przedtem 
3; karczma pusta, ale ch op piwo szynkuje i p aci od swej 
zagrody 6 florenów. So tystwo w tej wsi posiada o 4 w ó-
ki, ich w a cicielami byli Aleksander Stanis awski i Anna 
Bartli ska – ma onkowie, z kolei inne w óki (jak podawa-
a Lustracja) puste le . Drugi ch op (jak by o to okre lo-

ne) Wojciech, daje od swej cha upy 10 florenów. Lustracja
wspomina, e na grunty wsi zachodzi staw od wsi Ostrowite-
go, do którego wie  (Rakowiec) nie nale y59. Mo na powie-
dzie , e wzgl dnie wie  by a opustosza a. Wed ug Taryf po-
datkowych ziem pruskich z roku 1682, w Rakowcu osiad ych
by o 28 morgów, a 10 i ½ by o pustych. We wsi mieszka o
2 ogrodników (zagrodników) oraz karczmarz pa ski – p a-
cili oni razem czynsz wynosz cy 2 z ote, 1 grosz i 15 i ½
denara. Ponadto w spisie dzier aw z tego  roku dowiadu-
jemy si , e niejaki Kossowski p aci  od 15 osiad ych mórg 
w Rakowcczynsz, wynosz cy 22 grosze i 9 denarów60.

W 1765 roku, wed ug ostatniej Lustracji, Rakowiec 
mia  41 osiad ych w ók, a gburów by o 11 na 32 w ókach.
Dwie w óki posiada  gbur tzw. starszy – dla czynienia we 
wsi porz dku, które mia  zwolnione od czynszu. Nast pnie

1 w ók  le ny trzyma , któr  mia  równie  woln  od czyn-
szu, 1 w ók  karczmarz – od szynku trzyma , któr  mia
tak e woln , a so tys wsi posiada  4 w óki61. So ectwo rako-
wieckie by o w asno ci  ja nie pana Micha a Uzdowskiego 
i Perpetui z Koz owskich – ma onków, za konsensem króla 
JMP Augusta III Sasa z dnia 27.01.1759 roku. Z so ectwa
tego dzier awca poda  nast puj cy dochód. Wysiew yta
wynosi  20 korców (od asztu licz c 100 z pr. – dawa o kwo-
t : 33,20 z pr.); jarzyny natomiast wie  mia a na swój w a-
sny u ytek gospodarski. Owiec mieszka cy mogli hodowa
30 (licz c od owcy 18 groszy, co dawa o dochód 18 z pr.)62.
Patrz c ca o ciowo na powy sz Lustracj  przyzna  trzeba, 
e kondycja gospodarcza tej wsi (i nie tylko tej) w Prusach 

Królewskich w przededniu dokonania zaboru przez Prusy 
Fryderyka II, by a zadowalaj ca.

Fryderyk II ju  w 1770 roku, pod pozorem wojskowe-
go „kordonu sanitarnego”, odgrodzi  Prusy Królewskie od
reszty terytorium Rzeczypospolitej, by nast pnie w 1772 
roku dokona  nieprawego zaboru tej prowincji, w sk ad któ-
rej wchodzi y województwa: pomorskie, malborskie (daw-
na ekonomia), che mi skie, poza tym ksi stwo warmi skie,
cz  województwa pozna skiego, gnie nie skiego, inowro-
c awskiego oraz brzesko-kujawskiego, bez Gda ska i Toru-
nia. W ten sposób przyw aszczy  sobie jedno z najbardziej 
dochodowych województw pod wzgl dem gospodarczym 
I Rzeczypospolitej. Historyk Mariusz Markiewicz twier-
dzi , e by y to wr cz najsilniejsze ekonomicznie dzielni-
ce I RP63. Do bardziej szczgó owych informacji na temat 
I rozbioru Polski w 1772 roku, odsy am do ksi ki Stanis a-
wa Salmonowicza pt.: Fryderyk Wielki64 oraz do pracy Niny 
Kracherowej Partyzant moralno ci65 a tak e do artyku u
dotycz cego wsi Subkowy autorstwa Marka Kordowskie-
go, zamieszczonego na amach „KMR”66. Na zako czenie,
jako ciekawostk  odno nie historii Rakowca w XIX wieku 
podam, e w 1807 roku67 przez wie  przemaszerowa y woj-
ska polsko-napoleo skie. Z lektury za  pruskich map agrono-
micznych68 wynika, e w miejscu, gdzie obecnie stoi zajazd 
„Gniewko” funkcjonowa  cmentarz ewangelicki.

Zarysowane w powy szym artykule dzieje Rakowca 
do 1772 roku w wietle niektórych róde  (szczególnie go-
spodarczych) sk aniaj  do dalszego prowadzenia bada
onomastycznych oraz historycznych dotycz cych tej wsi. 
Dostrzegam konieczno  podj cia bada  dotycz cych stanu 
kszta towania si  ludno ci, zagadnie  przynale no ci para-
fialnej, rozwoju osadnictwa w XIX i XX wieku czy historii 
tamtejszego Jeziora Rakowieckiego. Doda  trzeba, e zacho-
wane ród a daj  historykowi tak  mo liwo . Dotyczy to 
równie  pobliskich miejscowo ci: Gaju, Milanowa, Bielska 
czy Ma ych i Wielkich Wyr bów. 

Przypisy:
* Niniejszy artyku  stanowi wzbogacon  wersj  referatu o tym samym 

tytule, wyg oszonym przeze mnie w wietlicy wiejskiej w Rakowcu 
(gmina Gniew), dnia 10.05.2014 w ramach sesji historycznych or-
ganizowanych przez odzia  Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.

1  Dopiero oko o 1989 r. za staraniem proboszcza piaseckiego 
ks. dra K. Myszkowskiego, oddano do u ytku  w Rakowcu kapli-
c  katechetyczn  pw. w. Kazimierza. Zob. J. Ejankowski, 50 lat 
w s u bie Bogu i wiernym, Piaseczno 2006, s. 60-66.

2 H. Bugalska, Toponimia by ych powiatów gda skiego i tczewskiego,
Wroc aw 1985, op. cit., s. 85. W  S owniku geograficznym Królestwa 
Polskiego i innych krajów s owia skich (dalej: SGKP), t. IX, pod red. 
B. Chlebowskiego et. al., Warszaw 1888, na  s. 516  jest  m.in.: 
Rakówiec.

3 H. Bugalska, op.cit., s. 85. 
4 H. Bugalska, op.cit., s. 153. 
5  Zob. S ownik staropolskich nazw osobowych (dalej: SSNO), pod 

red. W. Taszyckiego, t. 4., z. 3., Wroc aw 1976, s. 438-439, por. 
K. Rymut Nazwiska Polaków, Wroc aw 1991, s. 227, gdzie nazwi-

sko: Rak, Rek pochodzi od raka tj. skorupiaka dziesi cionogiego
– zwierz cia o formie dziwacznej – przyp. G.W. 

6 Lustracja województwa pomorskiego 1565 (dalej: LWP 1565),
wyd. S. Hoszowski, Gda sk 1961, op. cit., s. 145. 

7  Zob. odno nie jezior: Lustracja województw Prus Królewskich 
1624, z  fragmentami lustracji 1615 roku (dalej: LWP 1624), wyd. 
S. Hoszowski, Gda sk 1967, s. 132; Opis królewszczyzn w woje-
wództwach che mi skim pomorskim i malborski w roku 1664 (dalej: 
Opis 1664), wyd. J. Paczkowski, Toru  1938, s.  44. A w  Lustracji 
z poprzedniego stulecia tj. z 1565 r., brak informacji o jeziorach 
w starostwie gniewskim.

8 LWP 1565, op.cit., s. 144. 
9 Por. H. Bugalska, Toponimia…, s. 153. Odnios a zapis ten (Jezioro 

przy tej wsi Rakowiecz), do nazwy jeziora, a nie do nazwy miejsco-
wo ci(!).

10 SGKP, t. IX, s. 516; B. Richlingowa, Katalog jezior polskich, [w:] 
„Biuletyn Geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 
zeszyt 1, 1952, nr 101, s. 20. Wspó czesny brak nazwy tego jeziora po-
twierdzi o mi, a  3 mieszka ców Rakowca. Podejrzewam jednak (po-
siadaj c argumenty), e mog o ono  zwa   si  niegdy   Jez. Wiejskim.  
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11  LWP 1565, op.cit., s. 161-162; J. Ma ek, Oleski vel Ostrowicki Je-
rzy h. Grzyma a (1502-1569), [w:] Polski S ownik Biograficzny, 
t. 23/4, Ossolineum 1978, op.cit., s. 749-750 (749). 

12  Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. 1, Województwo 
Pomorskie, cz. 2., Powiaty tczewski, gda ski i nowski (dalej: LWP 
1765), wyd. J. Dygda a, Toru  2003, s. 122. 

13 Ze róde  wynika równie , e przed 1552 r. (na miejscu obec. Jez. 
Rakowieckiego) nie by o jeziora, a tylko rozlegle B ota Rakowskie.  

14  Archiwalne mapy Pomorza Gda skiego (dalej AMPG), dost pne
na stronie internetowej:www.mapy.eksploracja.pl. Ibidem, Topo-
graphie aufgen. von Königlich Preussen. Generalstab 1872. Agro-
nomische 3139 (889) Münsterwalde,  hrsg. 1889. Skala  1: 25 000. 
Sekcja B – III; Messtischblatt 2278 (899) Münsterwalde, hrsg.
1910. Auflegedruck 1913. Skala 1:25 000. 

15  AMPG, Mapa szczegó owa Polski, Ja wiska. Pas 33 – S up 27 I, 
Warszawa (WIG) 1935. Skala 1:25 000. 

16 Doda  chcia bym, e dwie ró ne nazwy tego jeziora tj.: Jez. Rako-
wieckie i  Jez. w Ma ej Karczmie, potwierdza jeszcze niedawne sfor-
mu owanie funkcjonuj ce w gminie Gniew, a  brzmi ce: e jedziemy 
si  k pa  do jeziora w Ma ej Karczmie, lub: byli my w Ma ej Karcz-
mie nad jeziorem, a nie nad Jez. Rakowieckim. Pewna starsza miesz-
kanka Rakowca twierdzi a w rozmowie ze mn , e kiedy  u ywano
wy cznie formy: Jez. w Ma ej Karczmie. Wspó cze nie s dz , e
utrwali o si  sformu owanie jednolite brzmi ce: Jezioro Rakowiec-
kie, np.: K pielisko nad Jeziorem Rakowieckiem.

17  SSNO, t. 4, z. 3, s. 438-439. 
18  K. Bruski, Ziemie nad doln  Wierzyc  od XIII do pocz tku XV wie-

ku, Gda sk 1997, s. 161-162. Przybli onej daty lokacji Rakowca 
nie da si  ustali , nie ma na to dowodów ród owych.

19 Wi cej na ten temat: G. Woli ski, W sprawie piaseckiej inskrypcji,
[w:] KMR, nr  85, 2014, s. 17-19, gdzie dalsza  literatura.

20 Odno nie pokoju kaliskiego (wieczystego) z 1343 r., pomierzy 
Polsk  a Zakonem krzy ackim, pisa em krótko  w „Lilii” pi mie
parafii Piaseczno, nr 76, 2006, s. 6 (artyku  pt.: Powstanie ko cio a
pw. Narodzenia NMP w Piasecznie).

21 Zob. Preussisches Urkundenbuch (dalej: PrU), Bd. IV, hrsg. M. Koep-
pen, Marburg 1960,  nr 681 przyp. 7; por. K. Bruski, Ziemie…, s. 157, 
który przyjmuje, e Hirsberc, to wie  Jele .

22  By  mo e, e dok adna analiza etymologiczna nazwy wsi  Jele ,
mog aby co  wi cej wyja ni  na jej temat. 

23 Patrz ród a wymienione poni ej w przyp. 27, 28. 
24   PrU, Bd. V, hrsg. K. Conrad, Marburg 1969, nr 355.
25   LWP 1565, op.cit., s. 143. Por. map   Schroettera. 
26 Osadnictwo od XII do XV w. na tle gleb, oprac. M. Kie czeska-Za-

leska. Skala 1:300 000, [w:] eadem, O powstaniu i przeobra eniu
kszta tów wsi Pomorza Gda skiego, Warszawa 1956. Poza tym na 
podstawie map katastralnych i topograficznych z XIX w. ustali a,
e wsie Rakowiec oraz Jele , zosta y rozparcelowane w XIX i XX 

w. ta : Mapa kszta tów wsi Pomorza Gd. wzmiankowanych w ko cu
XV w. etc. Skala 1:300 000, [w:] O powstaniu…

27 Zob. Das Zinsbuch Bischof Johannes Kropidlos von W oc awek
vom Beginn des 14. Jahrhunderts, hrsg. von  P. Kriedte, Jahrbuch 
für die Geschichte Mittel – und Ostdeutschlands, Bd. 22, 1973, 
s. 65 i 106. Por. M. Grzegorz, S ownik hist.-geograficzny komtur-
stwa gniewskiego…, Gniew 2009, s. 74. 1 an = 16, 5 do 16, 8 ha (w 
niniejszym artykule przyjmuj  warto  16,5 ha), czyli  38 × 16,5 = 
627 ha – tyle oko o wynosi a powierzchnia Rakowca w redniowie-
czu. Z kolei 1 grzywna che mi ska = 180 gramom srebra, natomiast 
wiardunek (virdung) = 1/4 grzywny. Odno nie poj cia dziesi cina
zob. Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, s. 600 i n. 

28  Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414-1438,
dalej: GZB), hrsg. P.G. Thielen, Marburg/ Lahn 1958, s. 115; M. 
Grzegorz, Ksi ga czynszowa komturstwa gniewskiego z 1444 r.
(dalej: KCKG 1444), [w:] Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Pe-
dagogicznej w Bydgoszczy, zeszyt nr 3 „Studia Historyczne”, Byd-
goszcz 1993, s.  130.

29  1 skojec (scotus) stanowi  jednostk  obrachunkow  w pa stwie
krzy ackim; 24 skojce = 1 grzywnie che mi skiej (marce).

30 GZB, s. 115,  pod: Reckowitcz.
31 KCKG, s. 130, pod: Rekawitcz.
32 Inwentarz  dóbr i dochodów biskupstwa w oc awskiego z 1534, ed.

B. Ulanowski, Kraków, 1916, s. 116. 
33 Ten e, Ziemie…, s. 166.
34  LWP 1565, s. 143 – 144.
35  1 mila che mi ska  =  ok. 7,8 km.
36 LWP, op.cit., s. 143. Ogrodnik (zagrodnik), ch op posiadaj cy cha u-

p , przy niej niewielki ogród oraz najogólniej od 1 morgi do 1/4 anu
(w óki) ziemi. Cz sto nie mog c utrzyma  si  z posiadanych (niewiel-
kich) gruntów rolnych pracowali m.in. w folwarkach. Z zagrodników 
rekrutowali si  te  drobni, ubo si rzemie lnicy wiejscy. Wi cej na ten 
temat: M. Kamler, Zagrodnicy, [w:] Encyklopedia historii gospodar-
czej Polski do 1945 roku, t. 2, Warszawa 1981, s. 536.  W przypadku 
omawianego Rakowca, zagrodnik posiada   li  tylko ogród…

37  Lustracja z 1565 r. w starostwie gniewskim wymienia nast puj -

ce folwarki: Grunowo (Gronowo), Ciep y Dwór (Ciep e) i Brok 
(Brody), tam e, s. 148, 150-152. Odno nie Rakowca w gr  musia
wchodzi  folwark najbli ej po o ony wzgl dem tej wsi.

38 LWP 1565, op.cit., s. 144.
39  Ukaza  – pokaza . Przy t umaczeniu niektórych wyrazów staropol-

skich posi kowa em si  s ownikami: S. Reczek, Podr czny s ownik
dawnej polszczyzny, Wroc aw 1968, oraz cennym S owikiem J zyka
Polskiego, pod. red. J. Kar owicza, A. Kry skiego  i  W. Nied wiec-
kiego, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.   

40 Kontentacyja – zaspokojenie, zado uczynienie.
41 Dziedzina – dziedzictwo.
42 Gony – dowolna miara d ugo ci, inaczej zagony. 
43 Gln ce – grz skie. Chrapowe – najprawdopodobniej zaros e.
44 Alias  z ac. – w innym czasie, lub kiedy indziej.
45 LWP 1565, op.cit., s. 161-162, por. wzmiank  o tych b otach

w: Lustracja województwa malborskiego i che mi skiego 1570,
wyd. S. Hoszowski, Gda sk 1962, s. 145.

46 Komisji ta w 1568 r. bada a spraw  samowoli Rady miasta Gda -
ska w stosunku do kaprów królewskich z floty kaperskiej króla
i  naruszenia w tym mie cie jego prerogatyw. Rada miejska uzna-
j c bowiem w pe ni sw  niezale no , os dzi a i ci a z powodu 
zbójeckiej napa ci kaprów (na ch opów wioz cych jedzenie) 11
z nich wywieszaj c ich g owy na Bramie Wy ynnej, a  tak e przy-
czyni a  si  do zatopienia ich statku. W odpowiedzi król zwo a
tzw. Komisj  Karnkowskiego, która mia a zbada  spraw  – w jej 
sk adzie by  m.in. Jerzy Ostrowicki. W 1570 r. komisja wyda a tzw. 
Konstytucj  Karnkowskiego, która akcentowa a zwierzchnie pra-
wa króla i Korony nad Gda skiem, a co za tym idzie prowadzenia 
w pe ni polityki morskiej przez monarch , np. nak adania ce , po-
datków, prawo nad otwieraniem i zamykaniem eglugi, uprawnie-
nia s downicze, itd. Na ten temat patrz: H. Samsonowicz, Gda sk
a poczynania morskie Zygmunta Augusta, [w:] Historia Gda ska,
t. 2, pod red. E. Cie laka, Gda sk 1982, op.cit., s. 293, 305 i n. War-
to doda , e Konstytucja ta by a jedn  z g ównych przyczyn woj-
ny, jaka wybuch a w 1576 r. pomi dzy zbuntowanym Gda skiem
a królem Polski Stefanem Batorym. 

47 LWP 1565, op.cit., s. 162. 
48  LWP 1565,  s. 162, por. J. Ma ek, Oleski…, s. 749.
49  Zob. J. Ma ek, Oleski vel Ostrowicki, op.cit., s. 749-750. Ten inte-

resuj cy szlachcic wymaga, moim zdaniem, niew tpliwie obszer-
niejszego opracowania.

50 ród a Dziejowe, t. 23, Polska XVI w., pod wzgl dem geograficzno-
statystycznym, t. 12 Prusy Królewskie, cz. 1 (dalej: Dz), wyd. I.T. 
Baranowski, Warszawa 1911, s. 103.

51 Diecezja Che mi ska. Zarys historyczno-statystyczny (dalej: Diec.
Che m. Zarys.), Pelplin 1928, op. cit., s. 282.

52  M. Grzegorz, S ownik hist. – geograficzny komturstwa gniewskie-
go…, s. 74.

53 Dz, t. 23, s. 103. 
54 Visitationes  Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozra ewski

Vladislaviensi et Pomeraniae episcopo factae (dalej: Visitationes),
curavit  ks. S. Kujot,  [w:]  Fontes  Towarzystwa Naukowego w To-
runiu, t. I-III, Toru  1897-1899,  t. I,  s. 70,  por.  SGKP, t. IX,  s. 516. 
Wizytacja z 1583 r. podawa a, e Rakowiec przynale a  do ko cio a
w Tymawie. Niemniej jednak w tym czasie, ko ció  w Tymawie znaj-
dowa  si  w r kach protestantów (zob. Visitationes, t.  I, s. 70, t. II, 
s. 386-387,  por.  Dz,  t. 23, s. 103). Zostali oni z niego wyparci 
dopiero w 1596 r.,  przez  bpa  H. Rozdra ewskiego. Diec. Che m.
Zarys., op.cit., s. 285.

55 Visitationes, t. II, s. 389.
56 LWP 1624, op.cit., s 140. 
57 Ibidem, s. 140, por. przyp. 54. 
58  Krystyna A. Radziwi owa, ona Albrychta S. Radziwi a, staro-

sty gniewskiego z lat 1621-1656, po m u dzier awi a w spadku 
starostwo gniewskie do 1667 r. W 1642 r. cudownie uzdrowiona 
w piaseckim sanktuarium. Zob. na ten temat: G. Woli ski, Cudow-
ne uzdrowienie, [w:] KMR, nr 78, 2012, s. 8-12.

59 Opis 1664, s.  47.
60  Taryfy podatkowe ziem pruskich  z  r. 1682, wyd. S. K trzy ski, [w:] 

Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, V, Toru  1901, s. 65, 68. 
61 LWP 1765, op.cit., s. 108.
62   Ibid. s. 133. 
63 M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2006, op.cit.,

s. 669.
64  S. Salmanowicz, Fryderyk  Wielki, wyd. 4., Wroc aw 2006. 
65  N. Kracherowa, Partyzant moralno ci, Katowice 1989.
66  M. Kordowski, Subkowy na przestrzeni wieków, cz. 9, [w:] KMR, 

nr 76, 2012, s. 8 i n.n. 
67  S. eromski, Popio y. Powie  z ko ca XVIII i pocz tku XIX w., t. 2., 

Warszawa 1974, s. 319-320 i n. por. odno nie korzystania ze róde
przez eromskiego not  redaktorsk   S. Pigonia  w tomie 3, s. 321.

68 AMPG, Topographie aufgen. von Königlich Preussen. Generalstab 
1872. Agronomische 3139 (889) Münsterwalde, hrsg. 1889. Skala  
1: 25 000. Sekcja B – III.
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Przypisy:
1  S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku. 

Struktura, funkcje spo eczno – religijne i edukacyjne, Lublin 2004, 
s. 220.

2  A. Ma kowski, Bractwo kap anów w trzech dekanatach 
pomorskich ( tczewskim, gniewskim i starogardzkim), Pelplin 
1917, s. 4.

3  Tam e, s. 6 – 7.
4  Tam e, s. 10.
5  Tam e, s. 11.

Potrzeba i ch  wzajemnego wspierania si  nie tylko 
w nabywaniu wieckich cnót i d eniu do doskona-
o ci chrze cija skiej doprowadzi a ju  oko o VIII 

wieku do powstawania ró nego rodzaju bractw ko cielnych. 
Na przestrzeni wieków rozwin y si  organizacyjnie, staj c
si  motorem rozbudzenia ycia religijnego, nawo uj c do czci 
wi tych tajemnic i propagowania dobroczynno ci chrze ci-

ja skiej. Oprócz bractw laickich, równie  osoby duchowne 
zacz y d y  do zak adania osobnych solidacji – bractw 
kap a skich. Najwcze niej bractwo kap a skie na terenie die-
cezji w oc awskiej powsta o w XIV wieku w Gda sku przy 
ko ciele parafialnym NMP1. W XVI wieku na wzmiankowa-
nym terenie by o ich ju  kilka. Do zada  cz onków tej konfra-
terni, nakre lonych na synodzie w 1566 roku przez ówczesne-
go biskupa kujawskiego Stanis awa Karnkowskiego, nale a o
ycie w duchu wielkiej pobo no ci, aby da  wiernym godny 

przyk ad do na ladowania. Cz onkowie tego  bractwa mieli 
si  tak e modli  i odprawia  msze za zmar ych wspó braci, 
g osi  kazania i lud upomina , aby pami ta  o zmar ych swo-
ich pasterzach Ko cio a i czci  ich pami . Wszyscy wspó -
bracia tworz cy t  sodalicj  zostali zobowi zani do tego, aby 
wspiera  si  wzajemnie w rozwi zywaniu problemów natury 
moralnej i wspólnie walczy  z duchowymi i cielesnymi poku-
sami. Wed ug wskazówek biskupa Karnkowskiego, kap ani 
zobowi zani byli w dniu pierwszego swego zebrania do czy-
tania postanowie  synodalnych i dekretu soboru trydenckie-
go o sta ym rezydowaniu proboszcza w parafii2.

Bractwo kap a skie z trzech dekanatów pomorskich 
(tczewskiego, gniewskiego i starogardzkiego) w latach 1701-
-1735 pochowa o i odprawia o modlitwy za 50 swoich cz on-
ków. W celu u atwienia cz onkom tego  bractwa odprawiania 
modlitw za zmar ych wspó braci, ks. Jan Kazimierz Jugow-
ski – kanonik w oc awski, proboszcz gniewski i starogardz-
ki, archidiakon pomorski w 1701 roku za zgod  dziekanów 
gniewskiego i tczewskiego zezwoli  na po czenie ww. deka-
natów. Podczas pogrzebu wspó brata nale a o by  ubranym 
w kom .

Obowi zki modlitewne cz onków bractwa kap a skiego 
polega y na odprawieniu trzech mszy wi tych za dusz  ka de-
go zmar ego brata i jednego oficium (wigilii) za zmar ych.

Wspomniana wy ej konfraternia mia a do swej dyspozy-
cji dwie dalmatyki czarne, zakupione w 1713 roku ze sk adek 
ksi y oraz ornat i kap  w kolorze czarnym, zakupione dwa 
lata pó niej3.

Poni ej wspomnienia po miertne o cz onkach tego 
bractwa.

Jan Szyszkiewicz – pleban w Garczynie, pó niej w No-
wej Cerkwi i w miejscowo ci Królów Las. Podczas piasto-
wania przez niego funkcji proboszcza spali y si  nale ce 
do plebanii budynki, które dzi ki hojno ci parafian zosta y
odbudowane. W Nowej Cerkwi by  proboszczem przez 20 lat. 
Zmar  28 wrze nia 1701 roku w wieku 60 lat.

Micha  Czarnoleski – pleban garczy ski, komendarz 
niedamowski i wysi ski. Zmar  15 listopada 1701 roku 
w wieku 45 lat. W metryce garczy skiej natomiast czytamy, 

RAFA  K OPOTEK

Cz onkowie bractwa kap a skiego
z trzech dekanatów pomorskich 

i  odszed  on na ono Abrahama w 1698 roku, a jego nast pc
na urz dzie zosta  ksi dz Skwierawski.

Bart omiej Gruszewicz – przez wiele lat pe ni  funkcj
wikarego w Piasecznie i Tczewie. Dla ko cio a tczewskiego 
w swym testamencie zapisa  kwot  100 z otych. Zmar  w wie-
ku 60 lat dnia 20 lutego 1702 roku.

Ignacy Cynkowski – kleryk seminarium papieskiego 
w Brunsberdze. Po uko czeniu seminarium pracowa  w die-
cezji pomeza skiej. Pó niej zosta  powo any na stanowisko 
wikarego w Starogardzie Gd.. Zarz dza  ko cio em staro-
gardzkim przez okres 6 miesi cy. Zmar  16 kwietnia 1703 
roku w wieku oko o 40 lat4.

Aleksander Nurowski – alumn papieski, bransberski. 
Przez 7 lat sprawowa  urz d proboszcza w Klonówce. W wie-
ku 43 lat obj  probostwo w Rajkowach. By  równie  tam ko-
mendarzem. Zmar  29 maja 1705 roku.

Ojciec Wilhelm K dzierski – cysters z L du pod Kali-
szem, komendarz godziszewski i obozi ski. By  prze lado-
wany przez luteran. Podczas najazdu szwedzkiego, z powodu 
prze ladowa  przez innowierców, na trzy lata musia  odsun
si  od Ko cio a. Przez kilka lat zarz dza  ko cio em w Go-
dziszewie, który doprowadzi  do wielkiej wietno ci. Zmar
6 lipca 1706 roku w wieku 50 lat.

Nieco odmienne dane podaje o nim kronika godziszew-
ska. Z tego dokumentu dowiadujemy si  mi dzy innymi, e
Ojciec Wilhelm K dzierski pochodzi  z Gda ska. Nosi  tytu
notariusza apostolskiego, by  proboszczem godziszewskim, 
k odawskim i tr bskim. Jego zas ug  mia o by  nawrócenie 
na wiar  katolick  160 innowierców. Pos ug  kap a sk  w Go-
dziszewie pe ni  przez okres 21 lat. Pewnego razu zosta  upro-
wadzony przez Szwedów do Gda ska, gdzie zmar  26 marca 
1710 roku. Pochowano go w ko ciele Ojców Dominikanów.

Wed ug ks. Frydrychowicza, Ojciec Wilhelm K dzierski 
pochodzi  z Warmii. W 1674 roku wst pi  do klasztoru, wi -
cenia kap a skie przyj  w 1681 roku. W cztery lata pó niej 
piastowa  ju  funkcj  administratora parafii pelpli skiej5.

Ojciec Benedykt Rogawski – cysters pelpli ski, pleban 
pogódzki i kleszczewski, ekonom opacki w Pogódkach. Rz -
dzi  parafi  w Pogódkach przez okres 10 lat. Przez 5 lat spra-
wowa  tam funkcj  komendarza, a przez kolejne 5 lat plebana. 
B d c w Gda sku zachorowa  i zmar  maj c lat 50.

Micha  Dyringk – proboszcz i pleban w Starogardzie 
i Nowej Wsi. Funkcj  proboszcza sprawowa  przez 5 lat. Wcze-
niej by  równie  kapelanem biskupa diecezjalnego Stanis awa 

Szembeka. Zmar  14 lutego 1707 roku w wieku 36 lat.
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Ksi ka pt. „Doktor Danuta Galewska 1935-2012. 
ycie z pasj  i w trosce o bli nich”, autorstwa Ada-

ma Galewskiego i Jana Kulasa, jest pi t  tczewsk
biografi  z najnowszej historii miasta. Dla porz dku przy-
pomnijmy, e w 2007 roku ukaza a si  ksi ka „Grzegorz 
Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa” 
pod redakcj  Jana Kulasa. W 2010 roku Jan Kulas, Kazi-
mierz Ickiewicz i Adam Chy a przygotowali i zredagowali 
publikacj  pt. „Zdzis aw Ja kowiak 1949-2000. wiadec-
two wiary i mi o ci Ojczyzny”. Ten sam zespó  autorów 
w 2011 roku przygotowa  ksi k  „Parafia Naj wi tszej 
Maryi Panny Matki Ko cio a w Tczewie i jej proboszcz ks. 
Stanis aw Cieniewicz”. Natomiast w 2012 roku pod redakcj
Jana Kulasa i Kazimierza Ickiewicza opublikowana zosta a
ksi ka pt. „Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz. Pó  wieku 
pracy i s u by dla Tczewa”. Prawie wszystkie wymienione 
ksi ki zosta y redakcyjnie przygotowane przez Kociewski 
Kantor Edytorski, a wydane w koedycji z wydawnictwem 
„Bernardinum” z Pelplina.

Ksi ka „Doktor Danuta Galewska 1935-2012. ycie 
z pasj  i w trosce o bli nich” sk ada si  z pi ciu rozdzia ów, 
wst pu i zako czenia.

Rozdzia  pierwszy, zatytu owany „Zarys biografii Danu-
ty Galewskiej 1935-2012”, zawiera autobiografi  bohaterki 
ksi ki napisan  w 1991 roku oraz jej biogram, kalendarium 
ycia i dzia alno ci na tle aktywno ci solidarno ciowej i an-

tyalkoholowej. Oba teksty s  autorstwa Jana Kulasa.
Drugi rozdzia  to wspomnienia osobiste Danuty Galew-

skiej dotycz ce dzia alno ci solidarno ciowej. W rozdzia-
le tym znalaz y si  notatki naszej bohaterki z pierwszego 
okresu dzia alno ci NSZZ „Solidarno ”, wspomnienia do-
tycz ce „Solidarno ci” z lat 1980-1981, ale spisane po wielu 
latach, bo 1 lipca 2005 roku, opis dzia alno ci zwi zanej 
z podziemn  „Gazet  Tczewsk ” i podziemn  „Solidarno-
ci  Tczewsk ” w latach 1982-1989. Zamieszczony zosta

w tym rozdziale tekst na temat internowanych po wprowa-
dzeniu stanu wojennego w Polsce i ich traktowaniu przez 
ówczesne w adze komunistycznej Polski, a tak e przed-
stawiona struktura organizacji zak adowej NSZZ „Soli-
darno ” w tczewskim ZOZ-ie w 1981 roku. W tej cz ci 
zamieszczono równie  o wiadczenie dra Zbigniewa Bul-
czaka dotycz ce dzia alno ci Danuty Galewskiej oraz opi-
ni  dyrektora Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku dra 
Romualda Jeznacha o aktywno ci zawodowej dr Danuty 
Galewskiej z 15 stycznia 1990 roku.

Rozdzia  trzeci „Danuta Galewska nie tylko o swojej 
dzia alno ci antyalkoholowej” obejmuje trzy teksty boha-
terki ksi ki po wi cone dr Aleksandrze Gabrysiak (1942-
-1993), spotkaniom i pracy z alkoholikami, które dr Danuta 
Galewska uwa a a za najwi ksze osi gni cie zawodowe, 
a tak e dzia alno ci Tczewskiego Stowarzyszenia „Trze -
wo ” w latach 1994-1998.

Rozdzia  czwarty pt. „Danuta Galewska w oczach naj-
bli szej rodziny” stanowi  wspomnienia cz onków najbli -
szej rodziny – syna Adama, wspó autora ksi ki oraz córki 

Ewy, po m u Ruszkowskiej. Ze wspomnie  tych dowiadu-
jemy si  wi cej o rodzinie Danuty Galewskiej.

Rozdzia  pi ty redaktorzy zatytu owali „Wspomnie-
nia, relacje i ref leksje”. W tej cz ci ksi ki znalaz y si
62 wspomnienia i relacje osób, które w sposób bardzo bez-
po redni i serdeczny przybli y y czytelnikom niezwyk
indywidualno  dr Danuty Galewskiej i jej oddanie pacjen-
tom i osobom, które cz sto nie z w asnej winy znalaz y si
w trudnej sytuacji yciowej. Maj  one w wielu przypadkach 
charakter osobistego wiadectwa. Wy ania si  z nich – jak 
pisz  Adam Galewski i Jan Kulas w zako czeniu ksi ki 
– „obraz pani doktor jako osoby dobrej i wra liwej, prawej 
i szlachetnej, patriotki i profesjonalistki – jednym s owem 
du ej indywidualno ci z wielk  pasj  spo eczn . Jako lekarz 
i wielki spo ecznik doktor D. Galewska mia a te  wp yw na 
ycie szeregu osób. Ten wp yw sprowadza  si  nierzadko 

do tego, co najwa niejsze – do ratowania ludzkiego ycia 
lub przywrócenia mu elementarnych warto ci”.

O roli i znaczeniu dr Danuty Galewskiej mówi  tytu y
zamieszczonych w ksi ce relacji i wspomnie . Wy ania si
z nich obraz dobrego cz owieka, pi knej i wspania ej kobie-
ty, zaanga owanego lekarza, niezast pionej matki i babci.

Ksi ka „Doktor Danuta Galewska 1935-2012. ycie 
z pasj  i w trosce o bli nich” na poszczególnych jej stroni-
cach mówi, e warto by  cz owiekiem dobrym, przyzwoitym 
i pomocnym. Takim by a doktor Danuta Galewska. Powiedz-
my dobitnie, e nasza bohaterka by a Autorytetem.

Publikacj  zamykaj : wybór róde  i literatury oraz li-
sta honorowych darczy ców. Wzbogacaj  j  tak e zamiesz-
czone fotografie, dostarczone przez osoby prywatne przy-
wo ane przez autorów we wst pie ksi ki.

Projekt ok adki przygotowa a Regina Jeszke-Golicka – 
jak zawsze profesjonalnie. Ksi k  do druku przygotowano 
i wydano w Wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie.

Wyrazy uznania za przygotowanie tej ksi ki – nad 
któr  prace trwa y dwa lata – nale  si  jej autorom: Ada-
mowi Galewskiemu i Janowi Kulasowi.

Ko cz c, ycz  Pa stwu ciekawej i inspiruj cej lektu-
ry. Warto po t  ksi k  si gn , do czego zach cam.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Ksi ka o doktor Danucie Galewskiej
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Wostatni rod  czerwca Miejski O rodek Kul-
tury w Pelplinie zaprosi  na uroczyste zako -
czenie warsztatów teatralnych prowadzonych 

w roku szkolnym 2013/14.
Przed sal  widowiskow  mo na by o wyczu  lekk

irytacj  publiczno ci oczekuj cej na uroczysto . Jakby 
uwadze go ci uszed  fakt, e spotkanie ju  si  rozpocz -
o, w a nie na korytarzu, gdzie na du ym ekranie mieli my 

przedsmak tego, co nasz czeka. Wkrótce zdenerwowanie 
zosta o wyparte przez zdziwienie. 
„Dlaczego nie mo emy wej  wszy-
scy od razu, tylko zapraszaj  po pi
osób?” – pojawia y si  pytania. Jednak 
po mini ciu progu sali – niczym Ali-
cja w Krainie Czarów – wst pili my
do wiata wyobra ni i wszystko oka-
za o si  jasne, przynajmniej tak nam, 
go ciom, si  wydawa o. Nasz  uwag
zwróci y nast puj ce elementy: powi-
tanie w formie rytmicznych oklasków 
aktorek, nieschematycznie ustawione 
krzes a, zdj cia uczestniczek warsz-
tatów wy wietlane na… suficie. Niby 
nic takiego, a jednak... Ju  na samym 
pocz tku mogli my zda  sobie spraw
jak schematyzm i sztampowo  ogra-
nicza nas w codziennym yciu, zaw a nasz  wyobra ni  i 
sposób widzenia wiata. I czy naprawd  trzeba wybra  si
do MOK-u, eby to zrozumie  i prze ama  stereotypy? 

Wracaj c do meritum, zobaczyli my przedstawienia: 
„Lekcj  j zyka angielskiego” – z pozoru i z pocz tku zabaw-
ne, a w gruncie rzeczy mówi ce o problemach zwi zanych 
z emigracj  oraz „Kamie ”, czyli niezwykle wymown  i bra-
wurow  interpretacj  s ów wybitnego humanisty ks. Janusza 
St. Pasierba. Moim zdaniem, to opowie  o mi o ci, t skno-
cie, przemijaniu i o wolno ci, a mo e bardziej o jej braku. Ak-

MA GORZATA KRUK

wiat wyobra ni
torzy wraz ze swym instruktorem przygotowali jeszcze dwie 
premiery. W etiudzie „Emocje” dziewczyny w jednej chwili 
przechodzi y w ró ne stany – od euforii po gniew. Z kolei 
interpretacja „Uzale nionych od wyobra ni” nie jest tak jed-
noznaczna. W moim przekonaniu to przedstawienie, którego 
twórcy balansuj  na do  cienkiej linie, bowiem takie proble-
my, jak alkoholizm i narkomania pokazywane s  z przymru-
eniem oka. Tak przynajmniej mo e wydawa  si  podczas 

powierzchownego obejrzenia spektaklu i nie skupiwszy si
na jego zako czeniu. 

Wyst py sceniczne by y prze-
platane wideoklipem do popular-
nej piosenki Happy Pharrella Wil-
liamsa oraz fragmentami filmu 
z udzia em g ównych bohaterek, 
które wypowiada y si  na ró ne 
tematy. Mówi y m.in. o motywa-
cji, pierwszych sukcesach na sce-
nie i swoim instruktorze – Piotrze 
Weintzu. Uogólniaj c, mo na by 
stwierdzi , e warsztaty teatralne 
s  okazj , by nie tylko nauczy  si
ruchu scenicznego i umiej tno ci 
recytatorskich, ale przede wszyst-
kim uodporni  na l k przed poka-
zaniem si  szerszej publiczno ci. 

S  sposobem na pokonanie s abo ci i nie mia o ci oraz 
wyzbycie si  ró nych blokad. Oczywi cie, równie cenne s
zawarte znajomo ci i mile sp dzony na zaj ciach czas. 

My l , e obecni na spotkaniu cz onkowie rodzin 
i znajomi uczestniczek warsztatów dowiedzieli si  czego
wi cej o m odych aktorkach. A mo e jeszcze wi cej dowie-
dzieli si  o sobie?

P.S. Teledysk Happy to theater workshops dost pny jest 
na kanale YouTube.

Fot. Wies aw wita a/Miejski O rodek Kultury w Pelplinie

Podczas fina u wyst pi y:
Aleksandra Cetera, Kornelia Gerow-
ska, Zuzanna Jab onka, Marta Kotl ga,
Weronika Krajnik, Marta Ok cka,
Maria Piontek, Sandra Szachta, Alek-
sandra Wielczyk, Oliwia Wojcik (grupa 
m odsza) oraz Marta Choinska, Emilia 
Floryn, Paulina Grala, Oliwia Janakow-
ska, Zuzanna Kluczewska, Weronika 
Krajnik, Katarzyna Loduchowska, Anna 
Puchowska, Magdalena wita a, Aneta 

elaskowska (grupa starsza).

Uczestniczki warsztatów teatralnych Jedna z etiud pt. „Uzale nieni od wyobra ni”
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HUBERT POB OCKI

Dubeltowy dochtor dla chwalby zes Kociewia

dubeltowy – podwojny, dwukrotny
dochtor dla chwalby – doktor honoris causa
lato  – bie cego roku.
sia mnianuje – nazywa si
rodziciele – rodzice
knapów – synów,ch opców
sryty – córki, podlotki
szpicu – na czele
familiji – rodziny
szkolny.– nauczyciel
wpsirwij – wpierw

Lato  wew dzia  27 czyrwca 2014 roku spotkeli sia 
wew wielgachny zali, co sia mnianuje Atheneum 
Gedanense Novum Uniwersytetu Medycznego wew 

Gdo sku uczóne ji go cie zes wata kultury ji nauki Wy-
brze a.

okazyjo by o nadanie chwalby Kociewiakowi urodzó-
nymu 24 grudnia 1922 roku wew Starogardzie: lykarzowi, 
profesorowi Stefanowi Raszei. Jego rodziciele mnieli eszcze 
psia  knapów ji dwa sryty.Przed wojnó pomnieszkiweli 
wew walnym dómostwie przy ulicy Sikorskiego. Na szpicu 
familiji stoja  Boles aw, chtórny by  szkólnym. Zes knapów 
wyro li: harcmnistrz, szkólny, sa dzia, lykarz ji profesor.

Wpsiyrwij na zala weszli: go cie, cz ónki senatu, ozu-
te wew d uge a  do ikrów delije, a na ostaciek terazki ji 
onygdejsze rechtory UM wew Gdó sku zes grymkami na 

g owach ji zasiedli przy walnym stole. Razom zes nimi nasz 
Kociewiak usiad sia na apartnym, polstrowanym zeslu 
gdó skim na chtórnym stoja o wyryte wew drewnie „Nec 
temere, nec timide” to je: Ani trwo liwie, ani zuchwale. 
Kele niego stojeli dwa halabardniki po oba jego bokach, co 
by jamu dinowa . Tedy chór szkólny zabolechowa  prastara 
polska psia  „Gaude Mater Polonia”. Potam naczali sia ga-
wa dy rechtora, profesorów ji dochtorów, chtórne wychwa-
leli zas ugi Kociewiaka. Na ostaciek ón sóm palnó  apart-
na gawa da co sia mnianuje: „Klasyka medycyny s dowej 
i odpowiedzialno  lekarza eksperta”. Po wia ci  jó w asny 
familiji, a dycht apartnie ukochany swoji. 

Na zali niy brukowa o Kociewiaków. Psiszóncy te 
sztrófki z o y  jubzilatówi powjinszowanie wew jimnianiu 
zarzóndu TKK wew Gdó sku. Prezes TMZK wew Staro-
gardzie Miros aw Kalkowski ji sekrytarz Ryszard Szwoch 
haleli dochtorantowi obrazek namalowany przez Kocie-
wiaka Grzegorza Olszynk  na chtórnym da wjida  rynek 
starogardzki. Jubzilat dosta  ty  fol bryfów na ta mniara 
od senatora Andrzeja Grzyba ji wa nych fiszów zes ca ki 

Polski. Po tam jak chór szkólny, na ostaciek, zabolechowa
Gaudeamus igitur... wszistke wyszli do hollu chdzie od-
s onianto tablica honorowa na chtórny stoja o wypsisane 
jimnie ji nazwisko Kociewiaka STEFANA RASZEI. Je to 
u  druga chwalba ucónygo Kociewiaka. Psiyrwsza otrzy-
ma od Collegium Medicum Uniwersytetu im. Miko aja 
Kopernika wew Toruniu.

Fot. Jerzy Gajewicz

ozute – ubrani
do ikrów – do ydek
delije – togi
grymki – nakrycie g owy cz onków senatu
apartny – oddzielny, specjalny
polstrowanym – obite skór  siedzenie
zesel – fotel w stylu gda skim
halabardniki – stra  honorowa z halabardami
dinowa   – s u y
zabolechowa  – za piewa  uroczy cie, g o no,

dono nie

Niektóre s ówka kociewskie w kolejno ci wyst powania w tek cie:

gawa dy – wyst pienia, przemówienia, 
laudacje

palnó  – wyg osi  ze swad
swoji – onie
niy brukowa o – nie brakowa o
sztrófki – wersy
haleli – przynie li
obrazek – akwarela

fol – mnóstwo
bryfów – listów
fiszów – VIP-ów
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Starogard, jak wiele innych miast i wsi, ma swoich 
bohaterów z lat II wojny wiatowej. Niestety, wielu 
z nich nie doczeka o wolno ci, oddaj c swoje ycie 

w walce. Jedni zgin li w kraju, inni poza jego granicami. 
O tych pierwszych pami taj  wszyscy, albo prawie wszyscy 
i w stosownych chwilach na ich grobach stawiaj  kwiaty i zni-
cze. Cz stokro  ci, pochowani na obcej ziemi, gdzie nie miesz-
ka aden Polak, zostaj  zapomniani. Chlubnym wyj tkiem jest 
spo eczno  holenderskiego miasteczka Raalte, która nie za-
pomnia a o tych, którzy oddali ycie w imi  ich wolno ci. Tu 
o poleg ych w II wojnie wiatowej, w tym tak e o poleg ych 
polskich lotnikach, pami ta si  zawsze. 

Jak co roku, w dniu 4 maja, ostatnim dniu okupacji Ho-
landii, zosta y zorganizowane uroczysto ci upami tniaj ce 
wszystkich mieszka ców Raalte oraz alianckich lotników, 
którzy zgin li na terenie gminy i w Raalte zostali pochowa-
ni. W bie cym roku, po 29 latach, na uroczysto ci ponow-
nie zostali zaproszeni krewni pochowanych w Raalte pilotów 
RAF-u. W ród zaproszonych przez burmistrza Raalte, Pieta 
Zoona byli my tak e my – ja z on  El biet  i nasz najstar-
szy wnuk, dwunastoletni Mateusz. Jednym z miejsc, w którym 
oddawany jest ho d wojennym bohaterom, jest cmentarz miej-
ski Westdorplaan, na którym pochowanych jest 23 lotników 
RAF, w tym 4 polskich lotników 305 Dywizjonu Bombowego. 
Pochowani Polacy to Alojzy Gusowski (pochodz cy ze Staro-
gardu) oraz Marian widerski, Henryk Jankiewicz i Kazimierz 
Ardelli. Za oga ich bombowca liczy a pi ciu cz onków i tylko 
jeden z nich, Stefan Madejczyk, zdo a  si  uratowa . Histori
Alojzego Gusowskiego, wuja mojej ony, oraz pozosta ych 
cz onków jego za ogi opisa em w mojej ksi ce „Alojzy Pa-
we  Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego”, a histori
Alojzego Gusowskiego w skrócie przedstawi em na stronach 
www.krzysztofkowalkowski.pl oraz www.kociewiacy.pl. 

Do Raalte przyjechali my 1 maja wieczorem. Podró  prze-
bieg a bez adnych przeszkód, bo ruch na autostradzie przez 
Niemcy by  niewielki. Mimo zaproszenia burmistrza i zaofe-
rowania nam go ciny w hotelu na koszt miasta, zatrzymali my 
si  u naszych wieloletnich przyjació  Dini i Appie Wassing. 
Pozostali go cie z Anglii przyjechali pó niej. Wiedzieli my, 
e b dzie syn Stefana Madejczyka – Nicholas ze swym sy-

nem Thomasem, ale, jak si  okaza o, przyjechali tak e Patry-
cja i Charles Dudley, którego wuj wraz z ca  siedmioosobo-
w  za og  zgin  13 czerwca 1943 roku w Avro Lancasterze 
w okolicy Raalte. Fakt naszego przyjazdu do Raalte zosta  na-
tychmiast odnotowany w gazecie „de Stentor” ukazuj cej si
w regionie Salland, na terenie którego znajduje si  Raalte.

Nasze trzy rodziny spotka y si  3 maja w hotelu i restau-
racji de Zwaan. Wszystkich go ci przywita  nasz znajomy, 
pasjonat historii, Richard Woolderink i on te  zaplanowa  wi-
zyty w miejscach zwi zanych z poleg ymi lotnikami. Najpierw 
pojechali my do niedalekiej miejscowo ci Schoonheeten, do 
miejsca, gdzie na polu znaleziono cia a 4 polskich lotników. 

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Oddali my ho d
polskim lotnikom 

w Holandii

POWJINSZOWANIE
DLA PROF. STEFANA RASZEI

To  wejta Jano!
Chto sia na Kociewiu urodzi
Do szko ów ji ko cio ów tamój chodzi .
Choc by by  dalek wew wat
Precz wyjechany,
Tan zawdi rad nazadki dó nas
Przy dzie, jak do mamy.
Niy kó dy mo e by  bohatyram
Chto obowiónzek spe nia swój.
Chto potrafsi praca czyni  swoja,
Choc wko o trud ji znój.
Ty  zmniarkowa e kó damu
Dzia  do spe nienia wew yciu dan.
Ji e Cia kiedy  psiyta  ba dzie
Có e uczyni  – watów Pan.
Na drogach ycia Ty  nóm zes dawna,
Jako przewodnia wiycisz gwazda,
Wianc chdy Twój nadszed jubzilejusz,
Jidzim zes bliska ji zes daleka
Do stóp Twych Profesorze chyli  g owy,
By uczci  Kociewiaka ji Cz owieka.

Panu Profesorowi yczenia dalszych sukcesów w yciu 
zawodowym i osobistym z o yli cz onkowie zarz du Trój-
miejskiego Klubu Kociewiaków w Gda sku – Patrycja Fren-
kiel, Maria Odya, Gerard Sulewski i Hubert Pob ocki:

Senator RP Andrzej Grzyb przes a  Profesorowi Stefa-
nowi Raszei list gratulacyjny nast puj cej tre ci:

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Sk adam Panu serdeczne gratulacje z okazji 
nadania godno ci Doktora Honoris Causa 

Gda skiego Uniwersytetu Medycznego.
Jestem dumny, e na Kociewiu urodzi  si  am-

basador polskiej medycyny s dowej w wiecie – 
wybitny lekarz i uczony, którego dorobek naukowy 
budzi uznanie w szerokich kr gach medycznych.

Pa ska biografia jest kwintesencj  patrioty-
zmu. Wyra am podziw dla Pa skiej aktywno ci 
na rzecz Pomorza i naszego Kociewia.

ycz  Panu Profesorowi zdrowia, sukcesów 
oraz pomy lno ci w yciu osobistym.

Ad multum annos Dostojny Doktorze Honoris 
Causa!
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Po chwili zadumy i wspomnieniach o zmar ych oraz po wy-
konaniu wielu zdj  pojechali my do niedaleko po o onego 
domu, w którym pomocy lekarskiej udzielono Stefanowi Ma-
dejczykowi. To miejsce szczególnie interesowa o Nicholasa 
i Thomasa, którzy ogl dali je, nie ukrywaj c wzruszenia. Tu 
tak e ka de z nas wykona o seri  zdj , a na koniec ustawili-
my si  do wspólnej fotografii w miejscu, gdzie tak  fotogra-

fi  w 1985 roku zrobiono Stefanowi Madejczykowi i osobom, 
które udzieli y mu pierwszej pomocy. Stamt d udali my si  do 
Mariënheem na miejsce katastrofy samolotu Avro Lancaster. 
Mieszka cy zadbali, aby miejsce katastrofy zosta o w a ciwie 
oznakowane tablicami pami tkowymi w j zyku holenderskim 
i angielskim, przy których Charles wraz on  Patrycj  z o yli 
kwiaty. Kolejnym miejscem by  Luttenberg, gdzie w miejscu 
tragedii, jaka wydarzy a si  w 4 grudnia 1944 roku postawiono 
pomnik. Wówczas to wystrzelona z niedalekiej wyrzutni rakie-
ta V-2 z nieznanych przyczyn spad a na pola i nie wybuch a. 
Zaciekawieni mieszka cy zebrali si  wokó  niej i wtedy nast -
pi  opó niony wybuch, na skutek którego zgin o 19 osób. 

Ostatnim miejscem by  cmentarz Westdorplaan w Ra-
alte. Tu zatrzymali my si  przy grobach polskich lotników. 
Szkoda, e nie uda o si  zlokalizowa  adresów pozosta ych
trzech rodzin z polskiej za ogi Wellingtona Z-8339 SM-N 
„Nana” i nie by o ich z nami, ale pami tali my o wszystkich 
poleg ych polskich lotnikach. Ju  nast pnego dnia (4 maja) 
rano na ka dym z polskich grobów zatkn li my polskie fla-
gi. Wywo a y one poruszenie w ród mieszka ców miastecz-
ka, gdy tego samego dnia podczas popo udniowych uroczy-
sto ci wchodzili na cmentarz. Uroczysto  by a wspania a
i wzruszaj ca, a my (go cie spoza Holandii) zostali my przy-
witani szczególnie serdecznie. W uroczysto ci uczestniczyli 
burmistrz Raalte Piet Zoon, kombatanci II wojny wiatowej
oraz wojen w Afryce i Azji, w których uczestniczyli holen-
derscy o nierze oraz bardzo licznie przybyli mieszka cy. 
Przy pami tkowym drewnianym krzy u z o ono wie ce
od miasta i kombatantów, a kombatanci z o yli na ka dym
grobie po jednej bia ej ró y. Nast pnie wraz rodzin  Was-
sing zapalili my wieczki przy grobach polskich o nierzy
i gdy wrócili my do szeregu, burmistrz wraz z nami i miesz-
ka cami ruszy  w kierunku grobów oddaj c ho d ka demu
z pochowanych w nich lotników. Przy polskich grobach za-
trzyma  si  na d u ej i chwil  z nami rozmawia . Wielkim, 
wzruszaj cym wydarzeniem by a chwila, gdy podszed  do 
nas 96-letni holenderski weteran II wojny wiatowej i chwy-
taj c moj on  za r k  powiedzia  nienagann  polszczyzn
„Dzi kujemy Wam Polacy”. W tym momencie zy wzrusze-
nia zakr ci y si  nam w oczach. Jak si  okaza o, ten Holen-
der nie zna  ani jednego s owa wi cej po polsku. 

Po uroczysto ciach by  czas na rozmowy przy kawie 
i ciastku w znajduj cym si  w pobli u cmentarza budynku 
holenderskich skautów. Nie by  to jednak koniec uroczysto-
ci – na godz. 19.00 zaproszono nas do ratusza, gdzie wraz 

z innymi go mi podj to kaw . Po krótkich rozmowach przed 
ratuszem, gdzie zebrali si  licznie mieszka cy i zast py skau-
tów, odby a si  uroczysto  z o enia wie ców i kwiatów pod 

pomnikiem o nierzy, którzy zgin li poza granicami Holandii, 
w tym podczas uczestnictwa w misjach pokojowych w Azji 
i Afryce. Ca o  zosta a u wietniona deklamacjami m odzie y
i wyst pem chóru. Po uroczysto ci przeszli my na ulic  Zwo-
lestraat, pod pomnik po wi cony pami ci mieszka ców Raal-
te, którzy zgin li podczas II wojny wiatowej. Po powitaniu, 
przemowach i deklamacjach, orkiestra odegra a hymn holen-
derski, a chór od piewa  kilka pie ni, m.in. Requiem Mozarta. 
Pó niej sk adano wie ce i wi zanki kwiatów od w adz i ro-
dzin poleg ych. Po nich kwiaty sk adali skauci i mieszka cy. 
My, jako honorowi go cie, stali my w pierwszym szeregu 
i jako pierwsi sk adali my pod pomnikiem ró e (otrzymane 
z gminy). Po uroczysto ci powrócili my do ratusza, gdzie 
przy kawie i herbacie odby y si  dalsze rozmowy i wspomnie-
nia. Doda  w tym miejscu warto, e w tym dniu na holender-
skich domach wywieszane s  flagi narodowe, ale wci gni te 
jedynie do po owy drzewca. Dopiero 5 maja flagi te zostaj
wci gni te do samego szczytu, na znak ostatecznego wyzwo-
lenia ca ej Holandii spod okupacji niemieckiej w 1945 roku. 
Organizowane s  koncerty wolno ci. 

Burmistrz Piet Zoon zaprosi  nas do restauracji w hotelu 
de Zwaan na lunch. Uraczono nas zup  szparagow  i szpara-
gami w sosie holenderskim z szynk  i gotowanym jajkiem. 
Nie mog o by  inaczej, bo Raalte i jego okolice to zag bie 
szparagowe. Po lunchu wyjechali my do niedalekiego Zwolle, 
gdzie zorganizowano Beverijdingsfestival – jeden z dwunastu 
koncertów wolno ci. Tu powita a nas osobi cie Ank Bijleveld-
Schouten – komisarz królewski prowincji Overijssel. Na czte-
rech scenach wyst powali arty ci z ca ej Holandii. Jak poda a
nast pnego dnia holenderska prasa, przez festiwal w Zwolle 
przewin o si  tego jednego dnia 125 tysi cy widzów. 

Po kilku godzinach uczestnictwa w koncercie wyjechali-
my do Raalte, egnaj c si  przy dworcu w Zwolle z Nickiem 

Madejczykiem i jego synem, którzy wracali ju  do Anglii. 
W Raalte w restauracji de Zwaan po egnali my si  z Patrycj
i Charlesem Dudley, którzy nast pnego dnia tak e wracali do 
Anglii. Tam te  otrzymali my informacj , e czeka nas jeszcze 
nast pnego dnia spotkanie w lokalnej stacji radiowej. Jak si
okaza o, by a to audycja na ywo, podczas której El bieta opo-
wiedzia a o powodach naszej wizyty w Raalte, o mojej ksi ce 
o Alojzym Gusowskim i o naszych kontaktach w rodzin  Was-
sing i Richardem Woolderink.

Swój pobyt zaplanowali my na 10 dni, wi c po zako cze-
niu uroczysto ci, po egnaniu go ci i audycji w radiu, pozo-
sta y czas sp dzili my z naszymi holenderskimi przyjació mi.
By  czas na spotkania z dzie mi Dini i Appiego, co wi za o
si  tak e z wyjazdem poza Raalte m.in. do Nieuw Amsterdam, 
gdzie w przesz o ci mieszka  przez kilka lat Van Gogh. Po dro-
dze podziwiali my holenderskie krajobrazy z nieod cznymi 
wiatrakami. Widzieli my je wielokrotnie, ale zawsze wzbu-
dzaj  nasz zachwyt. By a te  okazja do spotka  ze znajomymi 
rodzinami mieszkaj cymi w Raalte. Oczywi cie, nie mog o
si  oby  bez spacerów po mie cie, którymi szczególnie zain-
teresowany by  nasz wnuk. Ale to ju  jest temat na odr bn
relacj .

GIN LI ZA POLSK



Zdj cia
Richard Woolderink
Krzysztof Kowalkowski

Burmistrz Piet Zoon (drugi z prawej) rozmawia z moj on

Kombatanci oddaj  ho d
pochowanym lotnikom

Przy grobach stoj  od lewej: Nick Madejczyk, 
Appie Wassing, Ja, nasz wnuk Mateusz, 
Ela, Dini Wassing, Thomas Madejczyk

Uroczysto ci przed pomnikiem 
przy ul. Zwolsestraat

Sk adamy kwiaty pod pomnikiem 
przy ul. Zwolsestraat

Wszystkie fotografi e Krzysztof Kowalkowski
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BADANIE TO SAMO CI

Kolejna Noc Muzeów za nami. Ju  po raz siódmy 
tczewianie uznali, e wyj cie do Fabryki Sztuk jest 
znacznie atrakcyjniejsze, ni  wieczór sp dzony 

przed telewizorem. Tegoroczna Noc Muzeów po wi cona 
zosta a Afryce. Cho  pogoda nie rozpieszcza a, to jednak 
trzeba przyzna , e przygotowane przez organizatorów im-
prezy rozrywki skutecznie odwraca y uwag  od niesprzyja-
j cej aury. Afryka skie piewy i ta ce rozgrza y zwiedzaj -
cych i pozwoli y, cho  przez kilka godzin, poczu  im si  tak, 
jakby rzeczywi cie przenie li si  na Czarny L d.

Ale dlaczego Afryka? Jaki cel przy wieca  organizato-
rom w wyborze tematu? Odpowiedzi na to pytanie udzieli-
a mi Kamila Gillmeister, specjalista ds. wystawienniczych 

i warsztatów artystycznych Fabryki Sztuk, która koordynowa-
a organizacj  tegorocznej Nocy Muzeów. – Afryka kojarzona 

jest przez wszystkich jako jednorodny kontynent. A tymczasem 
zamieszkuje go kilkaset ró nych grup etnicznych mówi cych 
ró nymi j zykami, maj cych zró nicowane obyczaje. Poprzez 
zorganizowanie tegorocznej Nocy Muzeów chcieli my przy-
bli y  tczewianom bogat , a jednak ci gle nieznan  kultur
Afryki. Pokaza  im, e nie jest to tylko miejsce nieustaj cych 
konfliktów na tle etnicznym, biedy i gro nych chorób. Zapre-
zentowa  im inne, lepsze oblicze Afryki.

Jak si  okaza o, zarówno temat, jak i rozmaito  atrakcji 
przyci gn y ponad pi  tysi cy tczewian, którzy z wielkim 
zainteresowaniem przemierzali dziedziniec Fabryki Sztuk, 
by tam rozpocz  sw  przygod  z Czarnym L dem. Stawili 
si  ca ymi rodzinami, pewni, e ka dy, bez wzgl du na wiek 
czy zainteresowania, w t  wyj tkow  noc znajdzie co  dla 
siebie. I nie mylili si . Ka dy z nich posiada  mniej lub bar-
dziej obszern  wiedz  na temat Afryki, jej kultury i panuj -
cych zwyczajów. Wielu liczy o tak e na zdobycie nowych, 
cennych informacji o Czarnym L dzie i jego mieszka cach. 
Postanowi am przeprowadzi  ma  sond  i zapyta  kilku 
tczewian, co tak naprawd  wiedz  o Afryce i czy ich wy-
obra enia na temat tego kontynentu pokrywaj  si  z rzeczy-
wisto ci ?

Zebry, yrafy i „Król lew”

– Wiem, e to banalne, ale pierwsze, co przychodzi mi 
na my l, kiedy mowa o Afryce, to lwy poluj ce na antylopy, 
s onie przy wodopoju albo co  w tym stylu. S owem – dzikie 
zwierz ta – stwierdzi  pan Adam. – Ogl dam wiele progra-
mów na National Geographic i Discovery – to pewnie dlate-
go takie skojarzenia – doda .

Dzieci natomiast najcz ciej kojarzy y Afryk  z popularn
bajk  Disney’a „Król lew” i jej g ównym bohaterem Simb .
Podczas Nocy Muzeów odkry y jednak, e zupe nie niespo-
dziewanie znaj  ju  kilka s ów w j zyku suahili. Jest on zaka-
muflowany w imionach bohaterów, wyst puj cych w „Królu 
lwie”. Simba oznacza zatem lwa, Pumba – kogo  zakurzonego, 
Sarabi – fatamorgan , Shenzi – kogo  nieokrzesanego, Rafiki 

– przyjaciela. Znany im by  równie  spopularyzowany przez 
film zwrot „hakuna matata”, czyli „nie martw si ”, „chwytaj 
dzie ” (nasz odpowiednik to „carpe diem”). 

Go cie Fabryki Sztuk z regu y uto samiali Afryk  z jej 
dzik  faun . Ma o kto z nich jednak zdawa  sobie spraw
z tego, jak wiele znacz  te zwierz ta dla rdzennych miesz-
ka ców Czarnego L du. Ka da wioska posiada swojego 
ducha opieku czego pod postaci  zwierz cia – totem. Si
i m dro  tego zwierz cia próbuj  przej  mieszka cy wio-
ski za pomoc  specjalnych ceremonii. Ponadto zwierz ta s
tak e najcz stszymi bohaterami bajek.

Afryka skie bajki s  dosy  specyficzne i nie od razu 
mog  przypa  do gustu dzieciom wychowanym na kre-
skówkach pe nych wartkiej akcji. Ich g ównym zadaniem 
jest przede wszystkim uczy  i prowokowa  do dyskusji. Cz -
sto maj  one zako czenie otwarte. Po opowiedzeniu takiej 
bajki ca a wioska podejmuje dyskusj  na temat post powania 
bohaterów i tego, jak sami zachowaliby si  na ich miejscu. 
Z równ  uwag  wys uchuj  ich doro li, jak i dzieci. Jest to 
dla nich zarówno rozrywka, jak i wyj tkowa szko a ycia. 
Nasi go cie równie  mieli mo liwo  wys uchania kilku 
afryka skich bajek. W ród tczewskiej publiczno ci zdecy-
dowanie przewa a y dzieci. Z uwag  wys ucha y opowie ci, 
po czym, afryka skim zwyczajem, zacz y omawia  akcj
bajki i zachowanie bohaterów. Jak wida , polskie dzieci wca-
le tak bardzo nie ró ni  si  od afryka skich… Z zaintere-
sowaniem przys uchiwa a si  bajkom pani Karolina, mama 
sze cioletniej Zuzi. – Bardzo podoba o mi si , e dzi ki tym 
opowie ciom dzieci mog  si  czego  nauczy , np. kreatyw-
nego my lenia, rozwi zywania problemów, tego, e nale y
pomaga  s abszym. Zdziwi o mnie to. Nie s dzi am, e bajki 
z tak odleg ego miejsca jak Afryka mog  przekazywa  jakie
warto ci dzieciom z Polski. Jak wida , myli am si .

W oryginale bajki afryka skie odczytywane s  w j zyku 
suahili. Warsztaty nauki tego  j zyka by y jedn  z najbar-
dziej obleganych atrakcji Nocy Muzeów. Wszyscy ch tni 
mogli nauczy  si  najwa niejszych s ów i zwrotów, niezb d-
nych podczas podró y po Czarnym L dzie, a tak e pog bi
swoj  wiedz  na temat etymologii tego j zyka.

Rytua y, tajemnicze ceremonie i taniec masek

Znaczna liczba obecnych na Nocy Muzeów tczewian ko-
jarzy a Afryk  z miejscem, gdzie praktykowane s  tajemni-
cze kulty, ceremonie i obrz dy religijne. Towarzysz  im za-
zwyczaj niezrozumia e dla nas zakl cia, ta ce i przebieranki. 
Poszerzenie wiedzy w tym zakresie umo liwi y warsztaty 
z teatru afryka skiego. Panie z krakowskiego Teatru Figur 
(który wspó pracowa  z Fabryk  Sztuk ju  podczas Chi -
skiej Nocy Muzeów) wprowadzi y dzieci i doros ych w wiat 
niesamowitych ceremonii na pograniczu religii i teatru. 
W Afryce obie te sfery s  nierozdzielne. Jak nie istnieje reli-
gia bez teatru, tak nie istnieje teatr bez religii.

WERONIKA SEROKA

Afryka ska noc pod tczewskim niebem
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Nieod cznym elementem takich „spektakli” jest maska, 
która w Afryce ma wyj tkowy status. U ywa si  jej tylko 
w ci le okre lony sposób, podczas wa nych dla danej spo-
eczno ci rytua ów. Nawet wytwarzaniu maski towarzysz

rygorystyczne zasady. Rzemie lnik, który wykonuje mask ,
musi oddali  si  od wioski, przej  odpowiednie ablucje, 
czasem podda  si  dzia aniu substancji narkotycznych. 

Co przedstawia maska? Zazwyczaj jest ona wyobra e-
niem zwierz cia totemicznego dla danego plemienia. Aktor-
tancerz, ubieraj c tak  mask , jednocze nie „odgrywa”, na-
laduje dane zwierz , jak i przejmuje jego cechy. Na oczach 

obserwatorów odbywa si , zarówno „spektakl” jak i rytua .
Maski przedstawiaj  tak e bóstwa opieku cze, demony lub 
si y przyrody. Poprzez mask  mog  ujawnia  swoj  obec-
no  równie  duchy przodków. 

Podczas warsztatów wszyscy obecni mogli zaznajomi
si  z replikami niezwyk ych masek Dogonów. To bogato 
rze bione maski ceremonialne, nierzadko sk adaj ce si
z dwóch cz ci: dolnej (twarzowej) z wyci ciami na oczy 
i usta, i z cz ci górnej, b d cej wyobra eniem postaci 
ludzkiej. Bywa i tak, e maska sk ada si  tylko z cz ci 
nak adanej na twarz. Kolory u yte przy produkcji maski 
nie s  przypadkowe – maj  okre lone znaczenie, np. kolor 
bia y symbolizuje walk  ze z ymi duchami, kolor czerwony 
– wojn , ale te  rado , a kolor niebieski – mi o .

Uczestnicy warsztatów, bogatsi o nowo zdobyt  wie-
dz , mogli wykona  swoje w asne maski na wzór tych 
afryka skich. Taka zabawa szczególnie przypad a do gustu 
dzieciom. Dzi ki pomocy rodziców i prowadz cych warsz-
taty, m odsi uczestnicy tworzyli maski stylizowane na afry-
ka skie, a tak e stroje wojowników i wojowniczek. Potem 
ka dy wykona  taniec, któremu towarzyszy y d wi ki tra-
dycyjnych afryka skich instrumentów.

Afryka ski teatr to nie tylko maski. W pewnych cz -
ciach Czarnego L du celebruje si  teatr oparty na trady-

cyjnych lalkach. Manekiny, animowane zazwyczaj przez 
kilka osób, podczas cyklicznych ceremonii maj  za zada-
nie b ogos awi  wiosk , obdarowa  kobiety p odno ci ,
a m czyzn odwag , zsy a  obfite plony. Dzieje si  tak, 
kiedy lalki przedstawiaj  sylwetk  opieku czego ducha lub 
zwierz cia totemicznego. Lecz s  tak e kuk y stworzone 
do animowania z zupe nie innej okazji – mierci mieszka -
ca wioski. Takie lalki wykonuje m.in. lud Giriama. Pod-
czas trwaj cych cztery dni ceremonii pogrzebowych ca a
wioska animuje wykonane przez siebie manekiny. S u
one po egnaniu ducha zmar ego i nawi zaniu za jego po-
rednictwem kontaktu z przodkami. Animatorami musz

by  osoby odpowiedzialne, bo je li lalka upadnie, mo e
sprowadzi  nieszcz cie na wiosk , a sam animator straci
zmys y. Rytua owi towarzysz  ta ce w szale czym rytmie 
pi ciu rodzajów b bnów, specjalnie przygotowane na t  oka-
zj  potrawy oraz du a ilo  wina palmowego.

Ani wino palmowe, ani afryka skie potrawy nie poja-
wi y si  na warsztatach. Taniec z lalk  jednak si  odby . Na 
pocz tku manekin wzbudzi  strach, zw aszcza w ród naj-
m odszych uczestników warsztatów. Ch tne osoby mog y
animowa  wysok  na 2 metry kuk , symbolizuj c  dobrego 
ducha wioski. A nie by o to takie proste. Zg bienie technik 
animacji zaj o uczestnikom warsztatów kilka chwil. Kiedy 
jednak poj li ju  w jaki sposób kierowa  lalk , okrzykom ra-
do ci nie by o ko ca. – To wietna zabawa. Nie wiedzia am, 
e w Afryce tak wygl da teatr. Lalka na pocz tku wydawa a

si  straszna, ale to tylko pierwsze wra enie. Potem fajnie si
ni  bawi o – zapewnia a siedmioletnia Kasia. Wtórowa  jej 

dziesi cioletni Krzy : – Ani przez chwil  nie by o nudno. Do-
brze zrobi em, e namówi em mam  na przyj cie tutaj.

Na koniec, uczestnicy warsztatów z wielkim entuzja-
zmem odegrali stworzon  przez siebie mini etiud . Sal
warsztatow  opu cili ubrani w stworzone przez siebie ko-
stiumy, ch tni na poznanie kolejnych sekretów Afryki.

Ubóstwo, choroby, wojny domowe

Cz  tczewian przyby a na Noc Muzeów w a nie z ta-
kim wizerunkiem Afryki. Jedn  z takich osób by a pani San-
dra. – Wiem, e sytuacja w Afryce jest ci ka. W niektórych 
regionach trudno o wod  pitn , dzieci cz sto umieraj  tu  po 
narodzeniu z powodu braku odpowiedniej opieki lekarskiej, 
dziewcz ta poddawane s  obrzezaniu w okropnych warun-
kach higienicznych. I jeszcze do tego te nieustaj ce konflikty 
plemienne… Na taki obraz Czarnego Kontynentu z o y o si
kilka czynników, m.in. wojna domowa w Sudanie owocuj ca
kryzysem humanitarnym w regionie, a w konsekwencji se-
cesj  kraju na cz  pó nocn  (muzu ma sk ) i po udniow
(gdzie ludno  praktykuje chrze cija stwo i wierzenia ani-
mistyczne). Starsze osoby pami taj  jeszcze rok 1994 i ludo-
bójstwo w Rwandzie. Wtedy to oko o milion osób z plemienia 
Tutsi zosta o wymordowanych przez ekstremistów Hutu. Or-
ganizacje humanitarne nag a niaj  ci gle obecny w Afryce 
problem – dzieci- o nierzy. Aby doprowadzi  do ukrócenia 
tego procederu ameryka ska armia wys a a komandosów do 
ugandyjskiej d ungli w celu schwytania Josepha Kony’ego, 
przywódcy Bo ej Armii Oporu, odpowiedzialnego za pory-
wanie dzieci i robienie z nich maszyn do zabijania.

Uwag  mediów przyku o ostatnio porwanie ponad dwu-
stu dziewcz t z miasteczka Chibok w pó nocno-wschodniej 
Nigerii przez islamistyczne ugrupowanie Boko Haram. Chce 
ono wprowadzi  w Nigerii prawo szariatu. W zamian za uwol-
nienie dziewczynek bojownicy daj  wypuszczenia z wi -
zienia cz onków swojej organizacji. Te wszystkie informacje 
docieraj  do nas za spraw  telewizji, radia, Internetu. Doda
do nich nale y filmy fabularne, nag a niaj ce kiepsk  sytuacj
humanitarn  w niektórych regionach Afryki: „Ostatni król 
Szkocji” (przedstawiaj cy dyktatur  Idiego Amina w Ugan-
dzie), „Krwawy diament” (ukazuj cy niewolnicz  prac  przy 
wydobywaniu diamentów, z wojn  domow  w Sierra Leone 
w tle), „Shooting dogs” i „Hotel Rwanda” (oba filmy pokazuj
ludobójstwo w Rwandzie w 1994 roku).

S  jednak i takie filmy, które przedstawiaj ycie co-
dzienne w Afryce, i to z punktu widzenia samych Afryka-
nów. Zosta y one zaprezentowane na przegl dzie filmów 
afryka skich Afrykamera. Cztery z nich, dzi ki wspó pra-
cy Fabryki Sztuk i tego  festiwalu, mieli my szans  obej-
rze  podczas tegorocznej Nocy Muzeów. 

„Afryka ski odlot” to zbiór dziewi ciu filmów krót-
kometra owych. Ukazuj  one Czarny L d jako miejsce 
nie tak odleg e nam pod wzgl dem mentalnym, jakby si
mog o wydawa . Kameralne historyjki poruszaj  codzien-
ne problemy zwyk ych ludzi, takie, jakich nie brak i na 
naszym polskim podwórku: samotno , niepowodzenia 
w yciu prywatnym i zawodowym, mier  bliskich osób, 
ucieczk  w wiat wyobra ni, ch  zmiany w asnego losu, 
kwesti  rasizmu. Fragmenty z codziennego ycia Afryka-
nów zosta y ukazane tak e w bloku „Okruchy ycia”. Jest 
to kolejny zbiór krótkich metra y, przedstawiaj cy z pozoru 
zwyczajne problemy mieszka ców Afryki: gorycz przemi-
jania, trudno ci finansowe, zmieniaj ce si  pod wp ywem 
globalizacji kanony pi kna, marzenia o lepszym jutrze.

c
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Afryka sk  Noc Muzeów odwiedzi o kilka tysi cy osób

Afryka skie rytmy sk oni y tczewian 
do entuzjastycznego ta ca

Wyst p zespo ów Bazo Banga 
i Ricky Lion & Bongo Bongo

Panie z krakowskiego Teatru Figur pozwoli y zrozumie
uczestnikom warsztatów afryka skie ceremonie

Ch tni skorzystali z nauki j zyka suahili



Atrakcyjne nagrody dla dzieci 
ufundowa  sponsor 

Nocy Muzeów – Grupa GPEC

Warsztaty taneczne i b bniarskie sprawi y wiele rado ci go ciom Fabryki Sztuk

Jedn  z atrakcji by y
warsztaty koralikowe

Wró bita afryka ski przepowiada
go ciom Fabryki Sztuk przysz o

Noc Muzeów zako czy
pokaz fire-show

Zdj cia ze zbiorów Fabryki Sztuk

Ka dy móg  si  przebra
w tradycyjne stroje afryka skie
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Z kolei film „Dakar noc ” jest histori  o wchodzeniu 
w doros o  i dokonywaniu w zwi zku z tym trudnych 
wyborów. Siirou i Salla, kiedy  bezdomne dzieciaki, dzi
zakochani w sobie nastolatkowie, mieszkaj  w squacie 
z grup  m odych ludzi. Siirou jest przywódc  gangu, któ-
ry marzy, aby w przysz o ci wie  spokojne i proste ycie 
u boku ukochanej Salli. Jednak u wchodz cej w doros o
dziewczyny pojawiaj  si  wy sze ambicje, których reali-
zacja poci ga za sob  konieczno  opuszczenia Siirou. 
Bohaterka musi dokona  trudnego wyboru, maj cego 
ogromny wp yw na zmian  jej ycia.

Inne oblicze Afryki przedstawia ghanijski film „To 
wina hajsu”. Jest to pierwszy musical w j zyku pidgin en-
glish, czyli w ghanijskiej lokalnej odmianie angielskiego. 
Film wprowadza widza w codzienn  rzeczywisto  miesz-
ka ców Ghany. Z komicznym zaci ciem obrazuje dyskusje 
g ównych bohaterów o jedzeniu, kobietach, pieni dzach. Ta 
beztroska komedia pe na jest eklektycznej muzyki (g ów-
nie afrobeat i hip-hop), która sprawia, e po seansie jeszcze 
przez d ugi czas b dziemy j  pami ta .

Pan Pawe , który ogl da  zaprezentowane podczas Nocy 
Muzeów filmy, by  bardzo zaskoczony wysokim poziomem, 
jaki reprezentowa y sob  te dzie a. – Przyszed em tu z cieka-
wo ci, bo nie cz sto mo na obejrze  w kinie filmy z odleg ych
zak tków wiata. Musz  przyzna , e podoba o mi si . Ch t-
nie obejrza bym te  inne filmy z tamtych stron – stwierdzi .

Dzika przyroda

Pustynia, d ungla, niebezpieczne zwierz ta. Kontynent 
afryka ski bywa postrzegany tak e przez pryzmat swej buj-
nej fauny i flory. Z tego te  powodu Afryka jest miejscem 
szczególnie ch tnie odwiedzanym przez licznych podró ni-
ków oraz poszukiwaczy przygód. Nie mam jednak na my li 
tradycyjnych turystów, ale „prawdziwych” podró ników. 
Takich, którzy nie boj  si  samotnych wypraw do afryka -
skiej wioski, by pozna  prawdziwe ycie jej mieszka ców. 
Takich, którzy podró uj  takimi samymi rodkami trans-
portu jak rdzenna ludno yj ca na odwiedzanych przez 
siebie terenach. Takich, którzy ywi  si  lokalnym jedze-
niem i gardz  pi ciogwiazdkowymi hotelami. Bior c pod 
uwag  wymienione przeze mnie powy ej kryteria, mia-
nem „prawdziwych” podró ników mo na nazwa  Norberta 
Skrzy skiego, Szymona Kowalczyka i ojca Edwarda Sito. 
Podczas Nocy Muzeów zaprezentowali oni zdj cia ze swo-
ich wypraw, opowiadali o licznych oraz niezwyk ych przy-
godach a tak e o trudach pracy misyjnej w Angoli i Togo.

Norbert Skrzy ski, z wykszta cenia geograf, z zami owa-
nia podró nik, by  uczestnikiem rowerowej sztafety po Afry-
ce w latach 2009-2011. Inspiracj  dla tej inicjatywy by  wy-
czyn Kazimierza Nowaka, który mi dzy 1931 a 1936 rokiem 
samotnie przemierzy  Afryk  na rowerze. Aby upami tni
to wydarzenie, grupa kilkudziesi ciu osób zafascynowanych 
Afryk  i wyczynem polskiego podró nika zorganizowa-
a wspólny przejazd przez ten niesamowity kontynent. Jak 

stwierdzi  sam Norbert Skrzy ski – by o ci ko. Uczestnicy 
musieli zmaga  si  ze zmienno ci  temperatur, z burzami 
piaskowymi, z niestabiln  sytuacj  polityczn  w niektórych 
krajach, z obecno ci  niebezpiecznych zwierz t. Problemem 
niekiedy by o uzyskanie wiz. Ale niezmordowanych podró -
ników takie przeszkody nie zrazi y. Pe ni woli walki i ch ci 
pokonania swoich s abo ci przemierzali nawet najtrudniejsze 
etapy sztafety. – Byli my zdeterminowani. Wiedzieli my, e
musimy trzyma  si  razem i nawzajem si  wspiera . W ko cu 

ca e przedsi wzi cie polega o na pracy zbiorowej – powie-
dzia  Norbert Skrzy ski. 

Wyprawa rozpocz a si  5 listopada w Libii – dok adnie 
78 lat od startu Kazimierza Nowaka. Uczestnicy pokony-
wali kolejno Egipt, Sudan, Afryk  Wschodni , dalej jechali 
na po udnie przez Zambi  i RPA, stamt d skierowali si  do 
Zimbabwe, Angoli, Konga, Republiki rodkowoafryka -
skiej, Nigru, sko czyli w Algierii. Norbert Skrzy ski opo-
wiada  nam o tej niezwyk ej przygodzie. Towarzyszy  temu 
pokaz slajdów. Zdj cia i relacja podró nika uzmys owi a
wszystkim jak karko omne i pe ne niebezpiecze stw by o
to przedsi wzi cie. – Sama w przysz o ci planuj  podró  po 
Afryce, ale nigdy nie zdecydowa abym si  na przemierzenie 
tego kontynentu rowerem. Wielki szacunek dla uczestników 
wyprawy. Niewiele osób ma tyle odwagi, co oni – stwierdzi-
a Daria, jedna ze s uchaczek. Oprócz tropikalnych chorób, 

szczególnie niebezpieczne dla podró ników mog y okaza
si  afryka skie zwierz ta, takie jak w e, paj ki, krokodyle, 
a tak e konflikty plemienne, czy pola minowe (np. w Angoli) 
– pozosta o ci po wojnie domowej. Na szcz cie podró nicy 
unikn li przykrych sytuacji i wszyscy dotarli na met .

Innym podró nikiem obecnym na Nocy Muzeów by  Szy-
mon Kowalczyk. Jego reporta e publikowa  m.in. onet.pl, in-
teria.pl, czy serwis refugee.pl. W Ugandzie przeprowadza
wywiady z by ymi dzie mi- o nierzami Bo ej Armii Oporu, 
w Sudanie Po udniowym pisa  o wojnie domowej, a w Czadzie 
dotar  do nieco ju  zapomnianych Gór Tibesti. I w a nie o tej 
wyprawie go cie Fabryki Sztuk mieli okazj  us ysze .

Góry Tibesti, le ce w pó nocnym Czadzie, s  niech tnie 
odwiedzane przez podró ników. Dzieje si  tak, poniewa  na 
temat tego miejsca naros o mnóstwo stereotypowych legend. 
Mówi si , e bia y podró nik niechybnie zostanie tam pozba-
wiony g owy przez miejscowych, e obszar Gór Tibesti jest 
pe en min, e te tereny s  zamieszkane przez niebezpiecz-
nych rebeliantów. Z powodu takiej „czarnej legendy” nikt nie 
odwiedzi  Tibesti od kilkudziesi ciu lat. Szymon Kowalczyk 
postanowi  zmierzy  si  z mitami, którymi obros a pó nocna 
cz  Czadu. Odkry , e nie jest to wcale tak niebezpiecz-
ne miejsce, jak powszechnie si  uwa a. – Mieszkaj cy tam 
lud Tubu nie jest mo e tak przyja nie nastawiony jak ludzie 
w innych cz ciach Afryki, ale to tylko zewn trzna fasada. 
Sp dziwszy troch  czasu w ich towarzystwie mo na stwier-
dzi , e s  bardzo go cinni, lecz niezbyt wylewni. Aby pozna
cz onków plemienia Tubu, trzeba wykaza  si  cierpliwo ci
i po wi ci  na to troch  czasu – opowiada  podró nik. – Jest 
to plemi  wojowników. Kobiety zajmuj  si  prac  w domu, 
zbieraniem daktyli, przygotowywaniem potraw. M czy ni 
handluj  daktylami i guanem. Ka dy z nich nosi przy sobie 
nó . Cz onkowie plemienia bardzo wiele szacunku okazuj
starszy nie, która jest dla nich ród em m dro ci.

Jednak Tibesti to nie tylko plemi  Tubu. To tak e niesa-
mowita przyroda i malownicze widoki. Ze szczytów gór mo -
na obserwowa  Sahar . Jest to idealne miejsce do robienia 
zdj  – czegokolwiek si  nie sfotografuje, zawsze b dzie to 
wygl da  pi knie i majestatycznie. W a nie takie by y foto-
grafie, które zaprezentowa  nam Szymon Kowalczyk – pe ne 
wyj tkowych widoków, które rozbudzaj  nasz  wyobra ni
i powoduj , e sami chcieliby my wyjecha  w tak  podró , by 
do wiadczy  ekscytuj cych i niezapomnianych przygód. Pan 
Witold, który by  obecny na prezentacji Szymona Kowalczy-
ka nie kry  zachwytu opowie ciami podró nika. – Gdybym 
by  m odszy, to sam spakowa bym plecak i wyruszy  w tak
podró . Niestety, lata ju  nie te… Ale dobrze, e chocia  w ten 
sposób mog  do wiadczy  nieco egzotyki na stare lata.
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Zupe nie inny charakter maj  afryka skie wyprawy 
ojca Edwarda Sito. Nale y on do zgrupowania ksi y wer-
bistów w Pieni nie. Od 1995 roku pracowa  na misji w An-
goli, a w 2006 roku przeniesiono go do Togo. W czasie swe-
go pobytu w Angoli by wiadkiem wojny domowej. W jej 
wyniku mier  g odow  ponios o blisko milion osób. Misja 
ojca Sito le a a na terenach partyzantów, jednak z szacun-
ku dla pracy werbistów nikt jej nie atakowa . Podczas tych 
ci kich chwil misjonarze byli ostoj  dla Angolczyków. 
Znajdowali tam nie tylko pociech  duchow , ale te  pomoc 
materialn . Misjonarze budowali szko y, kopali studnie, 
pomagali w sprowadzaniu leków. Dzi ki nim dzieci z wielu 
wiosek rozpocz y edukacj .

Ojciec Sito opowiada  tak e o swej pracy misyjnej w Togo. 
Polega a ona, podobnie jak w Angoli, na budowie szkó , po-
mocy finansowej dla ubogich czy wspó pracy z lokaln  spo-
eczno ci . Ponadto ojciec Sito po wi ci  si  pomocy osobom 

chc cym wst pi  w stan kap a ski. Togo, jako kraj w jeszcze 
niewielkim stopniu schrystianizowany (ci gle wi kszo  sta-
nowi  tam wyznawcy islamu lub religii animistycznych), po-
trzebuje coraz wi kszej liczby ksi y. Z ka dym dniem przy-
bywa Togijczyków chc cych przyj  wiar  chrze cija sk ,
lecz stoj  przed problem znalezienia kap ana, który móg by 
ich ochrzci . Stale rosn cej liczbie nowo ochrzczonych powi-
nien towarzyszy  wzrost liczby ksi y. Niestety, na przeszko-
dzie stoj  finanse. Niewiele osób sta  na nauk  teologii. Ojciec 
Sito wspomaga wszystkich ch tnych – duchowo i materialnie. 
Modli si  za nich, pomaga im w zrozumieniu Biblii, organi-
zuje na ich rzecz rozmaite sk adki pieni ne. I do podobnej 
pomocy zach ca Polaków.

Ta ce w rytm b bnów

Dla cz ci zwiedzaj cych Afryka jest miejscem kryzysu 
humanitarnego, ale znale li si  i tacy, którzy Czarny L d po-
strzegaj  jako miejsce nieustannej zabawy w rytmie b bnów 
i zaklinaczy deszczu. W ko cu Afryka, jako miejsce prze-
pe nione s o cem, musi by  pe na wielkiej energii i rado ci 
ycia. A jak lepiej mo na wyrazi  rado ycia ni  przez ta-

niec i piew? W tym Afrykanie s  naprawd  dobrzy. Dlate-
go te  postanowili podzieli  si  z nami sw  wiedz  na temat 
ta ca, piewu i gry na ró norodnych instrumentach.

Podczas warsztatów muzycznych mo na by o zapozna
si  z wieloma rodzajami b bnów (m.in. djembe, tam-tam, dun-
dun), balafonów, zaklinaczy deszczu i ko atek. Zwiedzaj cy
dowiedzieli si  tak e, w jaki sposób si  nimi pos ugiwa , aby 
uzyska  odpowiedni d wi k. A e grze na instrumentach w 
Afryce zawsze towarzyszy taniec i piew, poznali i te dzie-
dziny. Taniec jest ci le zwi zany z wierzeniami i rytua ami 
plemiennymi. Podobnie jak teatr afryka ski, taniec ma za za-
danie wp yn  na rzeczywisto  (np. na opady deszczu), czy 
porozumienie z bóstwem. S u y te  wyra aniu emocji. Cz sto 
towarzyszy ró norodnym „rytua om przej cia”, lubom czy 
niwom. Inaczej ta cz  kobiety, a inaczej m czy ni. Rów-

nie  okre lone grupy zawodowe czy kasty maj  swoje w asne 
kroki taneczne. Poznanie odpowiednich ruchów i samodziel-
ne wykonanie ta ca w rytm afryka skich b bnów by o dla 
uczestników warsztatów nie lada przygod . – Zawsze by am 
ciekawa tradycyjnych ta ców afryka skich. W dzieci stwie 
uczy am si  baletu i ta ców towarzyskich, ale chcia am spró-
bowa  czego  bardziej spontanicznego. I w ten sposób trafi-
am na te warsztaty – opowiada siedemnastoletnia Paulina. 

– Ta ce afryka skie s  wyczerpuj ce, ale daj  du o rado ci 
i pomagaj  w pozbyciu si  negatywnych emocji.

W czasie, gdy cz  osób poznawa a kultur  Czarnego 
L du, entuzja ci afryka skich rytmów mogli wys ucha
entuzjastycznych koncertów zespo ów: Bazo Banga i Ricky 
Lion & Bongo Bongo.

Zabawie w rytm piosenek afryka skich zespo ów towa-
rzyszy o malowanie twarzy w etniczne wzory, plecenie war-
koczyków, przymierzanie plemiennych strojów, czy wró by 
szamana. 

Ogniste zako czenie

Najwa niejsze dla ka dego plemienia ceremonie zawsze od-
bywaj  si  przy ognisku, w obecno ci wszystkich mieszka ców 
wioski. Podczas Afryka skiej Nocy Muzeów by o podobnie. 
Zako czenie imprezy przybra o rytualny charakter. By  wi c
ogie  – chocia  w postaci pokazu fire show. Dooko a artystów 
wykonuj cych sztuczki z ogniem zebra o si  spore grono wi-
dzów. Wszystkich po czy a ch  obejrzenia interesuj cego wi-
dowiska. Niczym cz onkowie jednego plemienia, zgromadzeni 
wokó  ognia, obserwowali niezwyk e wyczyny artystów. 

W ten w a nie sposób Tczew po egna  Noc Muzeów 2014. 
By a ona pe na atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dla doros ych. 
Mieszka cy grodu Sambora poznali nieznane im zwyczaje, 
ta ce, opowie ci i rytua y mieszka ców Czarnego L du. Dla 
wielu to spotkanie z Afryk  by o okazj  do skonfrontowania 
swoich wyobra e  z rzeczywisto ci . Ka dy obecny na Nocy 
Muzeów stwierdzi , e obcowanie z kultur  tak odmienn  od 
naszej poszerzy o jego horyzonty i zainspirowa o do odkry-
wania kolejnych tajemnic Afryki. A mo e i innych odleg ych 
zak tków wiata… Jednym s owem – cel i za o enia organiza-
torów zosta y osi gni te. Tczewianie poznali inn  twarz Afry-
ki – t  barwn , weso  i rozta czon .

Tak bogaty program tegorocznej Nocy Muzeów nie by -
by jednak mo liwy, gdyby nie wsparcie spó ki Grupy GPEC 
– Zak adu Energetyki Cieplnej Tczew. Uczestnicy Nocy Mu-
zeów mogli nie tylko przywita  si  z pluszowymi tygryska-
mi, przechadzaj cymi si  po dziedzi cu, ale równie  otrzy-
ma  tygrysie maski i wygra  wiele atrakcyjnych upominków. 
Szcz liwym zwyci zcom konkursów gratulowa a i wr cza-
a nagrody prezes ZEC Tczew – Lucyna Federowicz.

A jak tegoroczn  Noc Muzeów podsumowuj  organizato-
rzy: – Cieszy mnie tak du a liczba przyby ych. Mam nadziej ,
e spe nili my ich oczekiwania i nikt nie wyszed  niezadowo-

lony. Organizacja tego przedsi wzi cia by a przyjemno ci .
Najtrudniejsze by o pogodzenie ró nic w mentalno ci pomi -
dzy nami, a afryka skimi artystami. Kiedy my stresowali my
si , e ju  czas – trzeba wyj  na scen  albo rozpocz  warsz-
taty, oni podchodzili do wszystkiego ze spokojem i nonszalan-
cj . Punktualno  by a obcym dla nich poj ciem. Ale pomimo 
tych niewielkich zgrzytów, wynikaj cych z ró nych tempera-
mentów Polaków i Afrykanów, uwa am e wspó praca wysz a
nam ca kiem nie le – konstatuje Kamila Gillmeister. Wtóruje 
jej dyrektor tczewskiej Fabryki Sztuk, Alicja Gajewska: – Te-
goroczna Noc Muzeów prezentowa a si  bardzo atrakcyjnie. 
Mieszka cy Tczewa mieli okazj  zapozna  si  z niezwykle in-
teresuj c , cho  nieznan  kultur  Czarnego L du. Mam na-
dziej , e przygotowane przez Fabryk  Sztuk atrakcje przypa-
d y do gustu wszystkim przyby ym. Gor co wierz , e tak by o. 

wiadczy  o tym mo e du a liczba osób, która odwiedzi a nas 
tej wyj tkowej majowej nocy. Serdecznie dzi kuj  wszystkim 
za przybycie i zapraszam ju  za rok, w trzeci weekend maja.

Po takim zaproszeniu nie pozostaje nic innego, jak za-
znaczenie sobie w kalendarzu przysz orocznej daty Nocy 
Muzeów i ponowne przybycie do Fabryki Sztuk.



Wszystkie fotografi e na str. 28-30 Nataniel ucarz

T umy turystów odwiedzi y grucznie ski festiwal

Co  dla smakoszy

Twórczo  ludowa

Praktyczne wyroby 
wikliniarskie

Dzieci ch tnie bawi y si  na s omie
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HISTORIA KOCIEWIA W PIGU CE

Gruczno – kiedy  gminna miejscowo , obecnie na-
le ca do gminy wiecie n. Wis . Jest tu ko ció

z bardzo znanym i cenionym ksi dzem – poet , Francisz-
kiem Kameckim. W szko ach – podstawowej i gimnazjum 
nie zawieszono edukacji regionalnej. Ciekaw  histori  wsi, 
jej zabytki, popularyzuje obszerny „Bedeker grucze ski” 
(pod. red. J. Luterek-Cholewskiej) ceniony przez regiona-
listów, obecnie ju  nieosi galny – dobrze, e przygotowane 
jest drugie jego wydanie. Gruczno mia o szcz cie do cieka-
wych, niezwyk ych ludzi. By  tu ks. W adys aw ga, który 
zebrane materia y etnograficzne przedstawi  w opracowa-
niu „Okolice wiecia”, do niedawna jedynej tak obszernej 
pozycji z po udniowego Kociewia. Jego imieniem nazwano 
muzeum w Grudzi dzu, gdzie te  znalaz y si  ciekawe eks-
ponaty zgromadzone podczas wykopalisk archeologicznych 
przeprowadzonych w a nie w okolicy Gruczna. Zdaj  sobie 
spraw  z tego, e ka da miejscowo  ma swoj  histori , bar-
wy kulturowe, niekiedy intryguj ce tajemnice. Jednak ta 
„po udniowa brama Kociewia” (wed ug K. Nitscha zaliczy
tu mo na równie  pobliskie Topolno) zdecydowanie si  wy-
ró nia i jest bardzo znacz cym miejscem w Nadwi la skim 
Parku Krajobrazowym, gdzie chroni si  i upowszechnia 
nie tylko naturalne walory przyrodnicze, ale te  utrwala 
i eksponuje krajobraz kulturowy, a w nim np. star  chat
pomenonick  z 1770 roku, w pobli u której za o ono nie-
zwyk y sad starych odmian drzew owocowych. W a ciwie 
st d, z Chrystkowa prowadzi droga do pó niejszych festi-
wali. W 2005 roku zacz to tu realizowa  projekt dotycz cy
pszczelarstwa. Przy chacie pomenonickiej zorganizowano 
wi to miodu. Zainteresowanie tematem zach ci o organi-

zatorów (od pocz tku aktywno ci  wyró nia si  tu Towa-

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

Festiwal Smaku na Kociewiu 2014

Ju  kilkakrotnie zdarzy o si , e podczas zaj  z kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy, studenci prezentuj cy najciekawsze wspó czesne zjawiska 
kulturowe woj. kujawsko-pomorskiego podali „odkrywczo”, e w Grucznie jest od lat orga-
nizowany taki niezwyk y festiwal. Zach caj , by si  tam wybra ... Z przyjemno ci  wtedy 
ujawniam, e by am chyba na wszystkich, a tegoroczny jest ju  dziewi ty.

rzystwo Przyjació  Dolnej Wis y) do poszerzenia imprezy 
o smak roku i turniej nalewek. Imprez  przemieszczono do 
pobliskiego Gruczna, gdzie przy starym m ynie (siedziba 
TPDW) jest niezwykle urozmaicony i urokliwy teren z p y-
n cym strumieniem, pagórkami, ciekawym drzewostanem. 
Samo miejsce jest ju  atutem festiwali, co podkre la wielu. 
I przyje d aj  coraz liczniej nie tylko z terenu wojewódz-
twa, ale coraz cz ciej z g bi Polski. Zape nione s  parkingi 
na okolicznych polach. W trzeci  sobot  i niedziel  sierpnia 
wszystkie drogi prowadz  do Gruczna, gdzie odbywa si
wielkie wi to smaku…

To pierwszy i najwi kszy w Polsce festiwal dobrego 
jedzenia donosi a „Gazeta Pomorska”. Z biegiem lat na-
mno y o si  w Polsce podobnych festiwali, cz sto jednak 
o mniejszym zasi gu, np. festiwal chleba, liwki itp. Grucz-
no sta o si  dobrym, zach caj cym przyk adem dla innych 
i to te  si  liczy. Osobi cie by am dumna, gdy od organi-
zatorów imprezy Smaki Pomorza, zorganizowanej przed 
Zielon  Bram  w Gda sku , us ysza am, e oni podpatrzyli 
w Grucznie, jak to si  robi…

G ównym celem imprezy jest promocja wytwórców 
i producentów produktów tradycyjnych i regionalnych. 
Od pocz tku stawiano na ró norodno  – s  wi c alej-
ki miodów, serów, nalewek… Wielkie bogactwo natury 
kryje si  ju  cho by w nazwach miodów. Spotykamy tu 
nie tylko znane miody jak gryczany, spadziowy, lipowy… 
ale te  miód z koniczyny, chabrów, facelii i zupe nie dziw-
ny… z ostropestu. W ród nalewek hitem by a bulim czka, 
czyli bursztynowa nalewka z kwiatów g ogu, wspomniana 
w „Kuchni kociewskiej”*, innym razem cieszono si  degu-
stacj  nalewki z rabarbaru, poziomki, derenia…

Pokaz pracy psów pasterskich
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Wielu uczestników imprezy szuka wytrwale zapami -
tanych smaków, np. pysznej mietanówki (nalewki, któ-
ra nie pozwala o sobie zapomnie ), inni zwracaj  uwag
i zape niaj  siatki tym, co niecodzienne. Czasem ju  sama 
nazwa zach ca czy te  intryguje. Warto tu wspomnie
o nieco dziwnym przyk adzie, chodzi o s oiczki z napisem: 
Fjut kociewski (z podtytu em – syrop z ma lanki”). Komi-
sja w Warszawie podczas rejestracji tego produktu regio-
nalnego prosi a o uzasadnienie, e to nie art… podpar am 
si  s ownikiem B. Sychty i swoj  znajomo ci  s ownictwa 
kociewskiego, by przekona  (na pi mie), e nazwa jest tra-
dycyjna i dotyczy w a nie takygo cyropu…

Z niecodziennych nazw przysmaków wraz z okre lenia-
mi mo na by stworzy  ciekawy s owniczek: powid a strze-
leckie, kozie sery omnickie, kurpiowski chleb na ma lance, 
chrzan na miodzie, s kacz wed ug babcinej receptury, p cz-
ki piwne do r ki, w dliny z ró nych mi s w dzone w becz-
kach, ryby trzymane w ciep ym dymie, stra acka grochów-
ka, ananasy z cukinii, pijana krówka, okowita z moreli, kozia 
bryndza... itd. Za ca ym tym nieuporz dkowanym zbiorem 
kryje si swojskie jad o wyra aj ce szacunek dla tradycji 
ywieniowej, odrodzenie te  tzw. kuchni domowej. Serwo-

wane produkty wpisuj  si  ogólno wiatowy trend slow food. 
Chcia oby si  powiedzie  tu – lepiej pó no ni  wcale i do-
brze, e cho  niektórzy omijaj  tzw. fast foody.

Podczas festiwalu odbywa si  zawsze Turniej Kucharzy, 
którego temat zmienia si  co roku , np. w 2009 roku by a to 
g , rok pó niej przek ski z dzikiego ososia. Turniej sta
si  presti owy i opiniotwórczy – zdaniem prasy. O udzia
w nim zabiegaj  kucharze z restauracji w ca ej Polsce.

Dla uczestników festiwalu chyba jednak wa niejszy jest 
wybór Smaku Roku w sze ciu kategoriach: pieczywo, prze-
twory mleczne, w dliny, dania gor ce, alkohole i przetwory. 
Jury, w sk ad którego wchodz  profesjonali ci – kucharze, 
restauratorzy, producenci nalewek i piw oraz jury amator-
skie – arty ci, dziennikarze, politycy, wybiera Smaki Roku
przed festiwalem, by te mog y pojawi  si  na stoiskach, 
rozstawionych w malowniczej dolinie przy Starym M ynie 
w Grucznie. W tym roku wybierano w ród ofert blisko 150 
wystawców. Na list Smaków Roku 2014 wpisano: kie bas
kociewsk  jak z weka; pierogi wigierskie; wino agrestowe, 

* Regionali ci ceni  publikacj  „W Kuchni i przy stole. Ksión ka 
o je ciu na Kociywiu” (red. R . Landowski) wyd. I w 2000 z okazji 
II Kongresu Kociewskiego; wyd. II . Tczew – Starogard Gda ski 
2002. Dobrze , e pó niej pojawi y si  te  inne publikacje z tej 
tematyki, np. ksi ki A.Grzyba. 

okowit  z moreli; ser babuni… Oczywi cie ucieszy  mnie 
wybór kie basy kociewskiej jak z weka, bo wywo a o to dys-
kusj , czy produkuj cy j  zak ad… jest z Kociewia. Chodzi 
o GS w Pruszczu Pomorskim, gdzie kiedy  ustalono pogra-
nicze borowiacko-kociewskie. Posiadam prace studentów 
potwierdzaj ce, e mówi si  tam „po kociewsku”… Poczucie 
to samo ci regionalnej w a nie na skraju Borów Tucholskich 
jest ciekawym tematem, który czeka na opracowanie.

Festiwal promuje nasz region, Kociewie. Na scenie wy-
st puj  zespo y np. z Tczewa czy wiecia, Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna z Tczewa popularyzuj ce materia y
regionalne. Organizator festiwalu cz sto powtarza – U nas 
na Kociewiu. Obiecano mi, e w przysz ym roku, a b dzie 
to festiwal jubileuszowy, 10. – na plakatach b dzie zapis, e
w Grucznie na Kociewiu... Uroki naszego regionu poznaj
przedstawiciele innych regionów Polski – Podhala, Podlasia, 
Mazowsza, Kaszub, Wielkopolski, i to te  si  liczy. W jed-
nej z lokalnych gazet znalaz am tytu : Mi dzynarodowa o la 

czka… co nie pomniejsza wagi imprezy. Stoiska z Litwy, 
Turcji, Gruzji, Portugalii, Austrii – dodaj  barw wydarzeniu. 
Oprócz wyst pów artystycznych s  te  pokazy pracy psów 
pasterskich, zaganiaj cych kaczki lub owce, pokazy maszyn 
rolniczych, pokaz pracy koni poci gowych, nawet u a skie 
parady. Wa nym pokazem by o kiedy  sma enie powide .

Jeszcze mo na by podkre li  uczestnictwo w imprezie 
w adzy samorz dowej (nasz burmistrz zawsze wspiera festi-
wale) – wojewody, marsza ka województwa, parlamentarzy-
stów. Uczestników cieszy pojawienie si  takich postaci jak 
Piotr Bikont, Agnieszka Perepeczko, Jakub Kuro  i innych 
zwi zanych z tematem je cia. Przygotowanie imprezy o ta-
kim zasi gu to ca oroczna praca, planowanie, wyliczanie, za-
mawianie. Praca, której efekty s  bardzo widoczne i dlatego, 
nie opisuj c jej szczegó owo, stawiam wykrzyknik, który ma 
kszta t ostnicy Janam, te  wyró niaj cej Gruczno!

Sma enie powide

M yn w Grucznie

WOKÓ  REGIONALIZMU
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Zinicjatyw  przypomnienia postaci i zas ug wybitne-
go ziomka, propagatora rodzinnego Kociewia, prof. 
Paw a Wyczy skiego (1921-2008) rodem z Zelgosz-

czy, wyst pi a lubichowianka, pani Bogumi a Fia kowska, 
znana z niezmordowanej pasji krzewienia folkloru kociew-
skiego w ród m odzie y. Pomys  znalaz  uznanie Mieczy-
s awa Cichona, dyrektora Publicznej Szko y Podstawowej 
w Zelgoszczy. Wsparcia organizacyjnego udzieli  Franci-
szek Lewicki, kierownik Gminnego O rodka Kultury w Lu-
bichowie, zawsze ch tnie podejmuj cego wszelkie dzia ania 
s u ce integracji mieszka ców i budzeniu ich dumy z prze-
sz o ci. Ikon  lokalnej historii wszak byli nie tylko urodzeni 
w Zelgoszczy dziejopis p. dr Józef Milewski czy misjonarz 
werbista o. Bernard Bona. To znane postaci kszta tuj ce dum
wspó czesnych mieszka ców. I tym razem nie mog o by  ina-
czej, skoro bohaterem wieczoru sta  si  jeden z najwybitniej-
szych przedstawicieli tej spo eczno ci.

Prof. Pawe  Wyczy ski – bohater wieczoru – to bez w t-
pienia dozgonny piewca kociewskiej ma ej Ojczyzny, akcen-
tuj cy w swej poezji trwa e zwi zki z jej tradycj . Da  temu 
wyraz w jednej ze strof, która przy wieca a lubichowskiemu 
spotkaniu: „Dusza moja wyros a z kociewskiej gleby…” 
By  te  wspó za o ycielem konspiracyjnej organizacji anty-
hitlerowskiej „Jaszczurka”, powo anej do ycia w czerwcu 
1941 roku w jego rodzinnym domu, skupiaj cej m odzie
gotow  podejmowa  ró norakie akcje sabota owe i walczy
z okupantem na wszelkie sposoby w imi  patriotycznego we-
zwania: „Idziemy tam, gdzie ostatnia wieci szubienica”. Po 
wojnie – sko czywszy studia humanistyczne na Zachodzie – 
w 1951 roku przeniós  si  do Kanady, gdzie da  si  pozna  jako 
wytrawny badacz literatury frankokanadyjskiej, dzia acz polo-
nijny i ofiarny kwestor na rzecz KUL-u, zas u-
ony m.in. dla sprawy budowy Kolegium im. 

Jana Paw a II. W swoim naukowym i literackim 
dorobku mia  kilkadziesi t pomnikowych prac 
z zakresu bada  nad twórczo ci  pisarzy ka-
nadyjskich, prac komparatystycznych, mono-
graficznych, a tak e dwa tomy poezji w j zyku 
ojczystym. O tym wszystkim mówiono podczas 
spotkania w Lubichowie, 29 maja br.

Publiczno  dopisa a niezawodnie. Na 
sali znale li si  przedstawiciele lokalnych 
w adz, ks. proboszcz, Jan Kulas, cz onkowie
bli szej i dalszej rodziny Wyczy skich, przy-
jaciele Profesora, tak e m odzie . Niektórzy 
zjechali do Lubichowa na t  okazj  z Gniewa, 
Starogardu, Szteklina…

ycie i twórczo  Paw a Wyczy skiego
omówi  Ryszard Szwoch, cz c biografi
„Wrzosa” z w asnymi wspomnieniami z wie-
loletniej znajomo ci i pobytu w jego go cin-
nym domu kanadyjskim. Mieczys aw Cichon 

zrelacjonowa  sympatyczne wi zi zas u onego zelgoszcza-
nina z jego miejscem urodzenia i wiejsk  szko . Regional-
ny zespó  p.n. „Lubichowskie Kociewiaki” zaprezentowa
urokliwy program zatytu owany Pozdrowienie Kociewia, na 
który z o y y si  kociewskie utwory oraz kompozycje opar-
te na poezji Paw a Wyczy skiego. Gremialnie od piewano
napisane przez niego piosenki zelgoskie, w tym Za polem, 
za lasem – o bohaterskim Zygmuncie Grochockim. Po ród
sielskiej dekoracji, imituj cej kociewski pejza , artystyczna 
prezentacja wypad a nad wyraz wzruszaj co.

Obecni na wieczornicy wójt Gminy Lubichowo, dr S awo-
mir Bieli ski oraz przewodnicz cy Rady Gminnej, Czes aw 
Cichocki, poinformowali o podj tej uchwale w adz samorz -
dowych w sprawie nadania po miertnie prof. P. Wyczy skie-
mu medalu „Zas u ony dla Gminy Lubichowo”. Przekazano 
go na r ce siostrze ca, Romana Murawskiego. 

Swoistych wzrusze  dostarczy y s owa podzi kowania
od najbli szej rodziny, z o one przez Ma gorzat  Weisbrodt, 
i recytacja s dziwej Janiny D gowej, dawnej szkolnej kole-
anki Paw a Wyczy skiego.

Wspomnienia o prof. Wyczy skim znakomicie uzupe -
ni a ekspozycja fotografii, pami tek i ksi ek, obrazuj c
koleje jego ycia oraz dokonania literackie i naukowe. Te 
najbardziej osobiste refleksje przeplata y si  w prywatnych 
ju  rozmowach przy degustacji wspania o ci sto u, przygo-
towanych na ten wieczór przez firm  kateringow .

Pomys odawcom i organizatorom lubichowskiego spo-
tkania nale  si  zas u one s owa uznania, gdy  dzi ki ich 
wysi kowi od wie ono pami  o wa nej postaci polskiej 
i kanadyjskiej humanistyki, zarazem o patriocie czasu wojny 
i powojennego etosu emigracji.

RYSZARD SZWOCH

Wieczór pami ci
p. prof. Paw a Wyczy skiego

Ekspozycja biograficzna po wi cona prof. Paw owi Wyczy skiemu
Fot. Eugeniusz Cherek
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TWÓRCZO  TO JA

Spotkanie Kociewiaków w Gda sku odby o si
24 lipca w Sali Mieszcza skiej Ratusza Staro-
miejskiego w Gda sku, w przeddzie wiato-

wego Zjazdu Gda szczan, st d te  nie mog o zabrakn
i tego tematu podczas spotkania. Ju  zaproszenie na spo-
tkanie zawiera o kilka limeryków Huberta Pob ockiego 
po wi conych zjazdowi, jak cho by ten: Lepiej jest by
gda szczaninem ni  marnotrawnym synem. Prezes Klubu 
Hubert Pob ocki, tradycyjnie przywita  w gwarze kociew-
skiej uczestników spotkania, w ród których byli m.in. 
Ma gorzata G adysz – dyrektor biura poselskiego Mar-
sza ka Senatu Bogdana Borusewicza, Wies aw Warcho
– dyrektor Stowarzyszenia „Instytut Kociewski”, Wies aw 
Proll – dyrektor Miejskiej Biblioteki w Starogardzie, regio-
nalistka Emilia Ruli ska z Gniewu, Hanna liwa-Wiele-
siuk – prezes zarz du Stowarzyszenia Rodzina Katy ska 
w Gda sku, prezes Fundacji Kociewie w Maleninie – Prze-
mys aw Morawski wraz z ojcem Ryszardem oraz Jan Kulas 
z Tczewa. W spotkaniu uczestniczy  tak e red. Kazimierz 
Netka z „Dziennika Ba tyckiego”. 

Pierwszym punktem spotkania by a prezentacja ksi -
ki wspomnianej Emilii Ruli skiej „Ziamnio ma mni a”, 
która ukaza a si  nak adem Stowarzyszenia „Instytut Ko-
ciewski”. Ksi k  zaprezentowa a jej autorka, urodzona 
w Mi otkach w ówczesnym woj. warszawskim, ale Kocie-
wianka z wyboru, mieszkaj ca w Gniewie i tam przez wiele 
lat pracuj ca. To w a nie mi o  do Kociewia natchn a j
do napisania w gwarze kociewskiej tej pi knej ksi ki. S

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Spotkanie Kociewiaków w Gda sku

tam wiersze, pie ni i przy piewki, kociewskie gadki i in-
scenizacje. W przedmowie do ksi ki prof. Maria Paj kow-
ska-K sik napisa a o autorce i jej pracy: Podziwia  mo na 
znajomo  realiów ycia, do których nale y te  gwara rod-
kowo kociewska (z cechami pó nocnymi dialektu). Gwary 
tej u ywa bardzo sprawnie i konsekwentnie. Teksty s  cie-
kawym przyk adem pos ugiwania si  wyuczon  odmian
terytorialn , z zachowaniem wszystkich cech systemowych 
gwary. Autorka prezentuj c swoj  ksi k  opowiedzia a
o swojej pracy zawodowej, zainteresowaniach regionem 
i dzia alno ci w zespole „Piaseckie Kociewiaki”. Odczy-
ta a te  kilka fragmentów ze swojej ksi ki, w tym tytu owy 
wiersz „Ziamnio ma mni a”. Mi ym zako czeniem prezen-
tacji by o ofiarowanie 10 cz onkom Klubu ksi ki ufundo-
wanej przez H. Pob ockiego z dedykacjami E. Ruli skej. 
Na zako czenie tej cz ci spotkania sekretarz Klubu Maria 
Odya wr czy a nowym cz onkom klubu legitymacje Towa-
rzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej.

Kolejny punkt programu spotkania nawi zywa  do 
sygnalizowanego wcze niej wiatowego Zjazdu Gda sz-
czan. Hubert Pob ocki przedstawi  dwie sylwetki s awnych 
gda szczan pochodz cych z Kociewia. Pierwszy z boha-
terów to Erazm Czarnecki (1892-1949) in ynier, urz dnik 
pa stwowy, dzia acz narodowy. W latach Wolnego Miasta 
Gda ska by  pos em do Volkstagu. Biografi  Czarneckiego 
przygotowa  Ryszard Szwoch ze Starogardu Gd. 

Drugi ze s awnych gda szczan urodzonych na Kocie-
wiu to cz onek Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków, prof. dr 
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Jan Kulas przedstawi
informacje o targach ksi ki

honoris causa Stefan Raszeja urodzony w 1922 roku w Sta-
rogardzie Gda skim. By o nierzem Gryfa Pomorskiego 
i Armii Krajowej. W 1951 roku uko czy  wydzia  lekarski 
Uniwersytetu Pozna skiego. Tytu  doktora i doktora habili-
towanego zdoby  w Katedrze i Zak adzie Medycyny S dowej 
w Poznaniu. Od 1964 roku nieprzerwanie przez blisko 30 lat 
kierowa  Katedr  Medycyny S dowej w Gda sku, w której 
w 1969 roku zdoby  tytu  profesora nadzwyczajnego, a sie-
dem lat pó niej profesora zwyczajnego. W gda skiej uczel-
ni pe ni  funkcj  dziekana, prorektora ds. nauki, a nast pnie 
rektora. Prof. Raszeja jest autorytetem uznanym w kraju 
i ca ej Europie, twórc  Gda skiej Szko y Medycyny S dowej. 
Jest autorem b d  wspó autorem ponad 270 prac naukowych, 
z czego 70 ukaza o si  w renomowanych czasopismach za-
granicznych. Jest te  wspó redaktorem kilku mi dzynarodo-
wych czasopism naukowych w dziedzinie medycyny praw-
nej i spo ecznej. Profesor jest ekspertem w zakresie etyki 
i deontologii lekarskiej oraz wspó twórc  programu naucza-
nia w tym zakresie. Jest cz onkiem honorowym sze ciu eu-

ropejskich towarzystw naukowych zajmuj cych si  zagad-
nieniami medycyny s dowej oraz doktorem Honoris Causa 
Collegium Medicum UMK w Toruniu. W dniu 27 czerwca 
2014 roku profesor zosta  wyró niony równie  przez Gda ski 
Uniwersytet Medyczny tytu em doktora honoris causa.

Jan Kulas opowiedzia  o zas ugach Emilii Ruli skiej dla 
ruchu regionalnego w Gniewie, a w szczególno ci w dzia al-
no ci „Piaseckich Kociewiaków”. Poinformowa  o XV Ko-
cierskich Targach Ksi ki Kaszubskiej i Pomorskiej, które 

odby y si  w Ko cierzynie. Zaprezentowa  tak e ksi k
pt. „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego 
1921-2011”, opracowan  pod jego redakcj , która na tych 
targach zosta a wyró niona. Nast pnie Hanna liwa-Wiele-
siuk opowiedzia a o dzia alno ci Stowarzyszenia Rodzina 
Katy ska w Gda sku.

Dalszy ci g spotkania i interesuj cych rozmów przeniós
si  do holu przed Sal  Mieszcza sk , gdzie na wszystkich 
czeka a kawa, herbata i ciastka ufundowane przez Karczm
Zielony Smok z Gda ska.

TRÓJMIEJSKI KLUB KOCIEWIAKÓW

Emilia Ruli ska zaprezentowa a ksi k .
Siedz  od lewej: Hubert Pob ocki, Maria Odya

Hanna liwa-Wielesiuk poinformowa a o dzia alno ci
Stowarzyszenia Rodzina Katy ska w Gda sku
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Na stanowisku starosty radzy skiego mia  si  da
pozna  jako osoba energiczna, dobry organizator. 
Cieszy  si  równie  najprawdopodobniej do  spor

popularno ci  w ród spo ecze stwa. Desygnuj cy go na to 
stanowisko komuni ci mieli si  jednak nied ugo przekona ,
i  w swoich dzia aniach b dzie si  stara  zachowa  jak naj-
dalej id c  niezale no . Zacz  m.in. walk  z nadu ycia-
mi aparatu nowej w adzy i aparatu represji. Przyk adowo
w zwi zku z cz stym otrzymywaniem skarg obywateli na 
milicjantów, którzy mieli dokonywa  kradzie y i zn cania
si  nad ludno ci  (bicie i strzelanie do nich), nowy starosta 
doprowadzi , w odpowiedzi na brak reakcji w adz bezpie-
cze stwa, do aresztowania komendanta Komendy Miejskiej 
MO w Mi dzyrzecu. Kilkakrotnie równie  pomaga  miesz-
ka com powiatu, w tym o nierzom AK, unikn  wciele-
nia do podleg ego komunistom wojska. Tylko w pierwszych 
dniach pa dziernika 1944 roku uda o mu si  wyreklamowa
od tego obowi zku 25 cz onków Armii Krajowej z Siedlec 
(3 oficerów, 12 podchor ych, 2 podoficerów i 8 szerego-
wych). Znany jest nam równie  co najmniej jeden przypadek 
doprowadzenia przez niego do uwolnienia 3 osób aresztowa-
nych przez Sowietów za przynale no  do konspiracji niepod-
leg o ciowej. Pojawi y si  równie  pog oski, i  w starostwie 
otacza si  by ymi cz onkami AK. Dzia ania takie spowodo-
wa y, e w ród miejscowych komunistów zacz y rosn
szeregi jego wrogów. Do jego g ównych antagonistów mo-
emy zaliczy  Czes awa Kaw ckiego (wicestarost  radzy -

skiego), kpt. Miko aja Malucha (komendanta powiatowego 
MO), Franciszka Marsza ka (zast pc  kierownika Powia-
towego Urz du Bezpiecze stwa Publicznego) oraz Maria-
na Potapczuka (sekretarza powiatowego PPR). Wkrótce do 
wojewódzkich w adz bezpiecze stwa zacz y nap ywa  spe-
cjalne raporty opisuj ce „wrog ” dzia alno  starosty. Sam 
Pawe  Pucek niebezzasadnie twierdzi , i  oskar enia pod 
jego adresem by y reakcj  na walk  z nadu yciami aparatu 
w adzy, jak równie  d eniem samego Kaw ckiego, który 
chcia  przej  stanowisko w odarza powiatu radzy skiego.
To w a nie w tym ostatnim ppor. „Jurand” widzia  g ównego
inicjatora ataków na siebie. Konflikt nabiera  na sile. We-
d ug przysz ego szefa tczewskiego PSL, jego przeciwnicy: 
„tymczasem przygotowali ca y szereg zarzutów natury poli-
tycznej i administracyjnej”. Nast pnie mieli skomunikowa
si  z oficerem andarmerii wojskowej kpt. Kowalskim, któ-
ry 23 pa dziernika 1944 roku (wed ug innego ród a mia o
to mie  miejsce dzie  wcze niej) przyjecha  do Radzynia 
w celu aresztowania Paw a Pucka, po czym wyjecha  z nim 
do Lublina. Uwi zienie to nie trwa o jednak d ugo. Ju  26 
pa dziernika, jak sam wspomina , zosta  zwolniony decy-
zj  prokuratury wojskowej. Po powrocie ponownie obj
swój urz d, wznawiaj c jednocze nie walk  z nadu yciami 
aparatu represji. Jego przeciwnicy nie zamierzali jednak 
ust powa .

MARCIN K ODZI SKI

Pawe  Pucek – or downik nadziei
yciorys niedoko czony

c z    d r u g a   (ostatnia)

W ci gu najbli szych tygodni po raz kolejny rozpocz -
li formu owa  zarzuty pod adresem starosty. Do najbardziej 
absurdalnych nale a o oskar enie go o udzia  w zamordo-
waniu 9 cz onków komunistycznej Armii Ludowej (AL) 
w K kolewnicy w listopadzie 1943 roku, którego mieli rze-
komo dokona o nierze AK. Na domniemane uczestnictwo 
w tych wydarzeniach Paw a Pucka (w zeznaniach stwierdza-
no, e widziano osob  podobn  do radzy skiego starosty) 
wskazywa o dwóch milicjantów – Abraham Milch i Edward 
Elbaum, którzy podawali si  za wiadków tego zdarzenia. 
Zarzut ten wydaje si  jednak ma o realny. Musimy pami ta ,
i  Pawe  Pucek nie by  najprawdopodobniej zwi zany z AK 
przed 1944 roku. Ponadto wielu historyków w dzisiejszych 
czasach, w tym m.in. Piotr Gontarczyk, uwa a, i  wydarzenia 
w K kolewnicy by y w rzeczywisto ci wynikiem porachun-
ków pomi dzy oddzia ami AL. Jednak g ównym zarzutem 
stawianym Paw owi Puckowi przez jego przeciwników by o
cz ste, ich zdaniem bezpodstawne, reklamowanie przez nie-
go ludzi przed s u b  wojskow . Wojewódzkie w adze bez-
piecze stwa po raz kolejny uzna y zasadno  oskar e  pod 
adresem „Juranda”. Pod zarzutem „sabota u” zosta  areszto-
wany najprawdopodobniej 25 listopada 1944 roku. Wed ug
samego Paw a Pucka, zosta  najpierw oddany do dyspozy-
cji NKWD w Bia ej Podlaskiej. Gdy ci jednak postanowili 
go zwolni , zosta  przewieziony do Lublina i przekazany do 
tamtejszego S du Specjalnego, którego decyzj  zosta  osa-
dzony w ciesz cym si  z  s aw  wi zieniu na lubelskim 
zamku. Aresztowanie starosty radzy skiego wywo a o od-
zew spo ecze stwa tamtejszego powiatu. Do Prokuratury 
Wojskowej w Lublinie zacz y nap ywa  listy poparcia dla 
Paw a Pucka, których nadawcami byli zarówno mieszka cy
ziemi radzy skiej, jak równie  ró nego rodzaju organizacje 
i stowarzyszenia, jak np. Gmina ydowska w Mi dzyrze-
cu. Pawe  Pucek nie by  wi ziony zbyt d ugo. ledczy nie 
znale li dowodu na pope nienie przez niego jakiegokolwiek 
przest pstwa, oddalono równie  zarzut dotycz cy udzia u
w wydarzeniach z K kolewnicy. Ju  5 grudnia 1944 roku 
zosta  wi c zwolniony z wi zienia (spraw  ostatecznie umo-
rzono 30 grudnia 1944 roku). Jego przeciwnikom uda o si
jednak osi gn  zamierzony cel. Najprawdopodobniej na 
prze omie listopada i grudnia 1944 roku usuni to go ze sta-
nowiska starosty radzy skiego. Nie dane mu ju  b dzie ode-
granie wi kszej roli w yciu regionu. Co najmniej do ko ca
stycznia 1945 roku pozostaje w Radzyniu. W ci gu nast p-
nych tygodni opu ci jednak te tereny, by na najbli sze lata 
zwi za  si  z ziemi  tczewsk .

Niestety, nie znamy okoliczno ci, w których Pawe  Pucek 
znalaz  si  wiosn  1945 roku na Pomorzu. Niewykluczone, 
i  zosta  cz onkiem jednej z wielu grup operacyjnych wys a-
nych na te tereny m.in. z Lublina. Posiadane przez niego do-
wiadczenie organizatorskie czyni o z niego osob  niezwy-

kle po dan  przez twórców nowej administracji polskiej 
w zajmowanych przez Sowietów pó nocnych obszarach kra-
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ju. W tych warunkach obj cie przez niego kolejnej funkcji 
wydawa o si  by  tylko kwesti  czasu.

 Ju  7 marca 1945 roku ówczesny wojewoda pomorski 
Henryk wi tkowski mianowa  go nowym starost  tczew-
skim. Pomimo i  sam Tczew zosta  zaj ty przez wojska 
sowieckie 12 marca, Pawe  Pucek przyby  do miasta, aby 
obj  fotel w odarza powiatu najprawdopodobniej dopiero 
19 lub 20 marca. Sytuacja, w której znajdowa a si  ziemia 
tczewska i jej mieszka cy, w chwili jego przyjazdu by a nie-
zwykle ci ka. Praktycznie nie istnia a aprowizacja w yw-
no  oraz inne artyku y pierwszej potrzeby. Dopiero zacz y
wznawia  swoj  dzia alno  instytucje samorz dowe, skle-
py oraz zak ady pracy. Problemem by  równie  stan sanitar-
ny powiatu. Bez przesady mo na powiedzie , i  brakowa o
absolutnie wszystkiego. Co gorsza, nasila a si  samowola 
sowieckich oddzia ów wojskowych, która objawia a si  ra-
bunkami, gwa tami, a nawet zabójstwami. Istotnym proble-
mem by  równie  niewielki zasi g wp ywów podleg ej mu 
polskiej administracji samorz dowej, która pomimo i  by a
formowana najprawdopodobniej ju  od 14 marca, ograni-
cza a swoj  w adz  w praktyce tylko do o rodków miejskich 
powiatu (Tczew, Gniew, Pelplin) oraz przyleg ych do nich 
wsi. W praktyce najwi ksz  w adz  na Ziemi Tczewskiej 
sprawowa a sowiecka Komendantura Wojenna. 

Niewiele wiemy o rz dach Paw a Pucka jako starosty 
tczewskiego. Praktycznie od razu po przyje dzie w czy
si  w organizacj  administracji samorz dowej. Ju  20 marca 
mianowa  pierwszych tymczasowych wójtów gmin. Kon-
tynuuje równie , najprawdopodobniej rozpocz t  ju  przez 
Tadeusza M yka, ówczesnego burmistrza Tczewa, orga-
nizacj  poszczególnych referatów Starostwa Powiatowego 
(jego siedziba znajdowa a si  w budynku przy obecnym pl. 
Pi sudskiego w Tczewie, gdzie dzisiaj znajduje si  Urz d
Miejski), w którym prac  znalaz o wielu przedwojennych 
tczewskich urz dników. Jednocze nie stara si  przeciwdzia-
a  pogarszaniu si  sytuacji gospodarczej powiatu, wynika-

j cej ze zniszcze  wojennych, a tak e wr cz grabie czej po-
lityce Sowietów. Do najbli szych wspó pracowników Paw a
Pucka nale eli: wicestarosta Leonard Franczewski oraz Jó-
zef Wojciechowski, Inspektor Samorz du Gminnego. Nie-
stety, gorzej wygl da a wspó praca nowego starosty z dzia-
aj cymi na terenie powiatu ugrupowaniami politycznymi, 

a w szczególno ci lokalnymi strukturami PPR, którymi prze-
wodzi , jako sekretarz powiatowy, Jan Andrysiak. Komuni-
ci niezwykle szybko stan li w opozycji do Paw a Pucka. 

Najprawdopodobniej ju  na pocz tku kwietnia 1945 roku 
lokalni dzia acze PPR zacz li organizowa  pierwsze wiece 
publiczne, na których dano jego ust pienia ze stanowiska 
starosty. Zarzucano mu g ównie nieudolno  w sprawach 
gospodarczych i organizacyjnych. Pada y pod jego adresem 
równie  oskar enia o skupianiu si  bardziej na zapewnianiu 
sobie korzy ci materialnych ni  na pracy na rzecz powiatu. 
Komunistów w walce z Paw em Puckiem wspierali równie
tczewscy socjali ci, na czele których sta  wówczas, jako 
Przewodnicz cy Powiatowego Komitetu PPS w Tczewie, 
Józef Ziomek.

Zarzuty o nieudolno  wydaj  si  jednak by  co najmniej 
przesadzone. Musimy pami ta , e w chwili ich formu owa-
nia Pucek sprawowa  swój urz d niespe na od oko o 3 tygo-
dni, obejmuj c go w bardzo trudnej sytuacji spo eczno-gospo-
darczej. Mia  równie  niewielki zakres w adzy, ograniczany 
zarówno przez sowieck  Komendantur  Wojenn , jak i przez 
dzia ania niech tnych mu lokalnych ugrupowa  politycz-
nych (PPR i PPS), a tak e podporz dkowane im instytucje 
(m.in. tworz ce si  zwi zki zawodowe). Oskar enie o rze-
kom  koncentracj  na dobru w asnym, co w rzeczywisto ci

by o zarzutem o nadu ycia, mo emy uzna  za ma o realne. 
Warto wspomnie , i  ani wówczas, ani w przysz o ci, kiedy 
spór pomi dzy komunistami a Paw em Puckiem osi gnie
apogeum, PPR, jak równie  podleg y jej aparat represji, 
nie zdecyduje si  nada  tej sprawie formalnego biegu po-
przez zaanga owanie instytucji zajmuj cych si ciganiem
tego typu przest pstw. Trudno uwierzy , i  Jan Andrysiak 
nie wykorzysta by takiej okazji wyeliminowania z ycia
publicznego swojego oponenta, gdyby faktycznie posiada
dowody przeciwko niemu. Nale y tak e wzi  pod uwag
fakt, e Andrysiak wielokrotnie nadu ywa  organów ciga-
nia jako narz dzia walki politycznej. Faktycznym powodem 
oskar enia Paw a Pucka o rzekome nadu ycia by a, jak si
wydaje, ch  nastawienia przeciwko niemu spo ecze stwa
powiatu. Trzeba wspomnie , e wiosn  1945 roku zarzu-
ty takie pada y zapewne na do  podatny grunt. Rozgory-
czonemu swoj  niezwykle trudn  sytuacj  materialn  oraz 
podburzanemu ponadto przez komunistów spo ecze stwu
najprawdopodobniej nietrudno by o uwierzy , i  ich prze-
d u aj ca si  niedola jest spowodowana my l cym tylko 
o sobie staro cie. Trzeba przy tym zaznaczy , i  niektóre 
jego poczynania mog y utwierdza  ludno  w takim przeko-
naniu. Przyk adowo, po przyje dzie do Tczewa, zamieszka
on w du ym i doskonale zachowanym domu (niekiedy nazy-
wanym nawet „will ”) przy ul. Ko taja 6. Zachowanie ta-
kie, szczególnie w dobie prowadzonej przez PPR kampanii 
przeciwko niemu, nie mog o zosta  dobrze odebrane przez 
spo ecze stwo, które boryka o si  z chronicznymi proble-
mami mieszkaniowymi. 

W rzeczywisto ci, jak si  wydaje, kreowane przez opo-
nentów Paw a Pucka zarzuty by y tylko elementem gry po-
litycznej. G ównym celem wspieranych przez lokalne struk-
tury PPS komunistów nie by a ch  usprawnienia procesu 
normalizacji funkcjonowania powiatu, a najprawdopodob-
niej  d enie do przej cia stanowiska starosty. Kierowana 
przez Jana Andrysiaka PPR praktycznie od pocz tku d -
y a do zaw aszczenia jak najwi kszej w adzy w regionie, 

w zwi zku z czym fotel w odarza ziemi tczewskiej by  dla 
nich niezwykle cenny. Zadanie komunistom u atwia  fakt, 
i  Pawe  Pucek wówczas nie reprezentowa adnej realnej 
si y politycznej dzia aj cej w tym regionie. Stronnictwo 
Ludowe, którego by  cz onkiem, nie posiada o na prze o-
mie marca i kwietnia 1945 roku adnych struktur, ani te
wp ywów w powiecie tczewskim. Krótki czas urz dowania
nie pozwoli  mu równie  na stworzenie silnej grupy sojusz-
ników, która mog aby stan  po jego stronie (wspomniani 
ju  Franczewski i Wojciechowski równie  nie mieli silnych 
pozycji w powiecie). Wszystko to powodowa o, i  osamot-
niony Pawe  Pucek nie by  w stanie skutecznie broni  si
przed konstruowanym przez komunistów atakiem. Jego dni 
na stanowisku starosty mia y okaza  si  policzone.

Przeciwnicy Paw a Pucka do jego odwo ania wyko-
rzystali wizyt  w Tczewie nowo wybranego wojewody 
gda skiego Mieczys awa Ok ckiego, która mia a miejsce 
13 kwietnia 1945 roku. Z tej okazji urz dzono uroczysty 
wiec na pl. Wolno ci (obecnie pl. Hallera), na którym to 
Pawe  Pucek ostatni raz wyst powa  jako starosta. Naj-
prawdopodobniej jeszcze tego samego dnia zosta  od-
wo any ze stanowiska decyzj  Mieczys awa Ok ckiego. 
Wieczorem, w mieszkaniu burmistrza Tadeusza M yka, 
odby o si  spotkanie wojewody z przedstawicielami PPR, 
PPS i zwi zków zawodowych. G ównym tematem spotka-
nia by a kwestia powo ania nowego starosty powiatowe-
go. Po d ugiej dyskusji zebrani przedstawili wojewodzie 
kandydatur  ppor. Mariana Wojaka. Ostatecznie jednak 
nast pnego dnia nowym starost , wbrew woli PPR i PPS, 
zosta  Tadeusz M yk.
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Pawe  Pucek nie opu ci  jednak ziemi tczewskiej. W -
czy  si  w organizacj  regionalnych struktur SL. Ju  14 maja 
1945 roku zosta  prezesem nowo powsta ego Zarz du Powia-
towego (ZP) tego  ugrupowania (do Zarz du weszli równie
Franciszek B a ejewski i Paulin Barski). Cho  szeregi samej 
partii wzrasta y bardzo powoli i nie bez problemów (we wrze-
niu 1945 roku liczba jej cz onków nie przekracza a 200 osób 

w ca ym powiecie), udzia  w jej kierownictwie pozwala  na 
powrót do g ównego nurtu ycia politycznego ziemi tczew-
skiej. Nale y jednak wspomnie , i rodowisko ludowców 
by o wówczas ma o skonsolidowane. W samym kierownic-
twie SL najprawdopodobniej dochodzi o do sporów pomi -
dzy Paw em Puckiem a Franciszkiem B a ejewskim, który 
opowiada  si  za jak naj ci lejsz  wspó prac  z kierowanym 
przez Jana Andrysiaka PPR. Komuni ci starali si  pog bia
te antagonizmy, maj c najprawdopodobniej na celu os abienie 
pozycji by ego starosty. Ju  w czerwcu 1945 roku doprowa-
dzili do wyboru na wiceprzewodnicz cego Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej (PRN) w Tczewie w a nie Franciszka 
B a ejewskiego, którego jednym z kontrkandydatów na to 
stanowisko by  Pawe  Pucek (przewodnicz cym zosta  Jan 
Andrysiak). Próby te, jak si  wydaje, nie przynosi y wi k-
szych efektów. Autorytet i popularno  Paw a Pucka w partii 
najprawdopodobniej wci  ros y. Nadchodz ce wydarzenia 
mia y jednak spowodowa , i  wyjd  one daleko poza same 
szeregi tego  ugrupowania.

Kiedy latem 1945 roku w kraju, pod kierownictwem 
Stanis awa Miko ajczyka, zacz y si  formowa  struktury 
niezale nego wobec komunistów PSL, dla obserwatorów 
tczewskiego ycia politycznego zapewne musia o sta  si
jasne, i  jedynie kwesti  czasu b d  próby utworzenia kó
tego stronnictwa na terenie ziemi tczewskiej. Rozpocz  si
do  napi ty okres wyczekiwania. Kierownictwo lokalnych 
struktur PPR spodziewa o si , i  do powstania PSL dojdzie 
wskutek roz amu w onie tczewskiego Stronnictwa Ludo-
wego. W zwi zku z tym komuni ci bacznie obserwowali 
lokalne struktury SL i jego prezesa. W sprawozdaniach do 
w adz wojewódzkich partii PPR na bie co informowano
o sytuacji w ugrupowaniu by ego starosty. Zapewne z nie-
pokojem obserwowano powolny, aczkolwiek widoczny 
wzrost organizacyjny Stronnictwa, jak równie  wzrost jego 
wp ywów w innych rodowiskach. Szczególnie widoczne 
sta y si  jego kontakty w ród tczewskich nauczycieli. To 
w a nie z tego rodowiska rekrutowali si  wówczas jego 
najbli si wspó pracownicy, do których mo emy bez w tpie-
nia zaliczy  Stanis awa Gniewosza, dyrektora Gimnazjum 
Mechanicznego w Tczewie, oraz nauczycielk  Kornatow .

Powodowa o to, i  komuni ci stawali si  coraz bardziej nie-
ch tni Paw owi Puckowi, w którym widziano ewentualnego 
przywódc  „roz amowców”. Na pocz tku lipca 1945 roku 
nie pozwolono mu na przemówienie podczas uroczystego 
wiecu, zorganizowanego na cze  utworzenia Tymczasowe-
go Rz du Jedno ci Narodowej, zapewne obawiaj c si , e
b dzie ono manifestacj  poparcia dla Stanis awa Miko aj-
czyka, wicepremiera tego rz du. Najprawdopodobniej tego 
samego lata, jak wynika z ustale  Barbary Okoniewskiej, 
pozbawiono go pracy w Powiatowym Urz dzie Informacji 
i Propagandy. Jak wynika z ustale  tej e autorki: „oskar o-
ny zosta  [Pawe  Pucek – M.K.] na forum Miejskiej Rady 
Narodowej Tczewa o >>prowadzenie reakcyjnej dzia al-
no ci<<. Mia a ona polega  m.in. na inspirowaniu przez 
P. Pucka politycznych i propagandowych, acz nieprzypad-
kowych >>pomy ek<<, jakie masowo zdarza y si  w druko-
wanych przez rzeczony Urz d ulotkach i afiszach. Zamiast 
np. has a: >>Niech yj  Zwi zki Zawodowe!<< – na mie-
cie czytano: >>Niech yj  Zwi zki Narodowe!<<; zamiast 

napisu: >>Niech yje Samopomoc Ch opska!<< – pojawia
si  napis: >>Niech yje Samopomoc Polska<< itp.”. Pomi-
mo jednak tych incydentów, komuni ci nie zdecydowali si
wówczas na otwarty atak na Paw a Pucka, porównywalny 
do tego z wiosny 1945 roku. Najprawdopodobniej zdawa-
no sobie spraw , i  tym razem uderzenie w by ego starost
mo e doprowadzi  do konfliktu z ca ym ugrupowaniem lu-
dowców, na co nie chciano si  zdecydowa . Równie  sam 
Pawe  Pucek nie d y  do zaognienia sytuacji, co zapewne 
wynika o z cech jego charakteru. SL w regionie nadal wspó -
pracowa o z pozosta ymi partiami, nie zdradzaj c adnych
objawów roz amu. Przyk adowo jeszcze 9 listopada 1945 
roku Pawe  Pucek zosta , przy poparciu PPR, cz onkiem Po-
wiatowej Komisji Ziemskiej. W rzeczywisto ci by y to tyl-
ko pozory. Prace nad powo aniem nowego ugrupowania ju
trwa y. Kierowa  nimi w a nie Pawe  Pucek.

Prowadzone przez by ego starost  potajemne przygoto-
wania zako czy y si  jesieni  1945 roku. Dnia 16 listopa-
da w auli Gimnazjum Koedukacyjnego przy ul. 30 stycznia 
w Tczewie odby o si  zebranie za o ycielskie Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w powiecie tczewskim, na które-
go czele, jako prezes Zarz du Powiatowego, stan  Pawe
Pucek. Co ciekawe, istniej  przes anki mówi ce o tym, i
wspomniana konferencja mog a by  formalnie zorganizo-
wana przez niego jako zjazd powiatowy SL. Domniemane 
zastosowanie przez szefa ludowców tego rodzaju wybiegu 
mia oby zapewne na celu ochron  wspomnianego zebrania 
przed przeciwdzia aniem ze strony komunistów. Niestety, na 
obecnym etapie bada  nie jeste my w stanie zweryfikowa  tej 
hipotezy. Samo zebranie organizacyjne mia o podobno mie
jednak bardzo burzliwy przebieg. Cz  obecnych na sali 
dzia aczy SL, skupionych wokó  Franciszka B a ejewskiego,
który opowiada  si  za jak najbli sz  wspó prac  z PPR, nie 
zgodzi a si  na akces do nowego stronnictwa, doprowadzaj c
tym samym do roz amu (nowym prezesem SL zosta  wkrót-
ce Paulin Barski). Nie by o to jednak w stanie przeszkodzi
Paw owi Puckowi. Jego nowa partia zacz a bardzo szybko 
rosn  w si . Na terenie ca ego powiatu do PSL zacz y
przechodzi  ca e komórki SL, jak równie  powstawa  nowe 
ko a. Du a by a w tym zas uga samego Paw a Pucka, który 
cz sto sam je dzi  i przemawia  do zebranych. Jak wspomi-
na  jeden z jego ówczesnych antagonistów, ppor. Mieczys aw
Makarewicz, (w latach 1945-1946 zast pca komendanta po-
wiatowego MO): „Mia  on wielki tupet i posiada  du y dar 
wymowy”. Za nowym stronnictwem agitowali równie  inni 
jego czo owi dzia acze, do których mo emy zaliczy  m.in.: 
Józefa Koguta, Jana Gwiazd , Franciszka Dziadula oraz Kor-
natow . Dzi ki temu wszystkiemu ju  w grudniu 1945 roku, 

Uroczysto ci zwi zane z ekshumacj  ofiar 
drugiej wojny wiatowej, Tczew, 1945 rok. 

Pierwszy od lewej Pawe  Pucek
Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
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zaledwie po miesi cu dzia alno ci, PSL posiada o ok. 1050 
cz onków, co czyni o je najliczniejsz  parti  w powiecie. 
Wp ywy Polskiego Stronnictwa Ludowego w spo ecze stwie
ziemi tczewskiej by y jednak znacznie szersze. Ugrupowanie 
by ego starosty by o popierane praktycznie przez wszystkich 
pragn cych demokratycznych przemian, sprzeciwiaj cych
si  d eniom komunistów do hegemonii. Zyska o ono au-
tentyczn  popularno , której w takim stopniu nie posiada-
a adna partia formuj ca si  na ziemi tczewskiej od marca 

1945 roku. W szeregach cz onków i sympatyków PSL znaj-
dowa y si  osoby reprezentuj ce bardzo ró ne rodowiska,
cz sto bardzo dalekie od prezentowanej przez ludowców ide-
ologii agraryzmu. Dochodzi o nawet do sytuacji, i  w ramach 
nowego ugrupowania wspó pracowa y ze sob  osoby, które 
jeszcze przed wojn  nale a y do zwalczaj cych si  obozów 
politycznych, jak np. endecy i socjali ci. Stanowi o to o sile 
tczewskich struktur PSL. Niew tpliwie na wytworzenie si
tej atmosfery wspó pracy ogromny wp yw mia a osoba Paw-
a Pucka, cz owieka dialogu i kompromisu. Nale y przy tym 

wspomnie , i  on sam, jako lider tego ruchu, sta  si  osob
bardzo popularn . Jego s awa jednak wykracza a poza sam
rozpoznawalno . Praktycznie z dnia na dzie  sta  si  on dla 
spo ecze stwa powiatu swojego rodzaju trybunem ludowym, 
or downikiem nadziei.

Pomimo i  powstania lokalnych struktur PSL spodzie-
wano si  od dawna, listopadowe posuni cie Paw a Pucka 
wywo a o spore poruszenie na tczewskiej scenie politycz-
nej. Niektóre rodowiska, jak np. cz  dzia aczy PPS, ob-
ra a wobec nowego ugrupowania postaw  neutraln , jakby 
wyczekuj c na rozwój wypadków. Natomiast zupe nie jed-
noznaczne stanowisko praktycznie od pocz tku przyj y
kierowane przez Jana Andrysiaka lokalne struktury Polskiej 
Partii Robotniczej. Dla komunistów partia Paw a Pucka sta-
a si  wrogiem numer jeden, któr  atakowano przy ka dej

nadarzaj cej si  okazji. Podczas ró nego rodzaju zebra ,
wieców oraz akademii PSL nazywano ugrupowaniem „re-
akcyjnym”, „niedemokratycznym”. Z tak  sam  za arto ci
równie  lidera ludowców, Paw a Pucka, nazywano „ma-
terialist ” i „reakcjonist ”, który „ogl da si  na Londyn”. 
Sta  si  on równie  negatywnym bohaterem wydanej na po-
cz tku 1946 roku „Szopki tczewskiej”, satyry na ówczesne 
elity polityczne powiatu. Jej autor, Józef Dylkiewicz (dzia-
acz kulturalny, a tak e wspó pracownik PPR), przedstawi

w niej Pucka jako osob  zmieniaj c  pogl dy w zale no-
ci od koniunktury politycznej. Warto przy tym wspomnie ,

i  podobno rozw cieczony takim sposobem opisania swo-
jej sylwetki Pawe  Pucek, na co dzie  niezwykle spokojny 
cz owiek, mia  grozi  „skuciem mordy” autorowi „Szopki”. 
Ostatecznie jednak, jak wspomina sam Dylkiewicz, panowie 
doszli do porozumienia.

Ataki komunistów nie ogranicza y si  jednak tylko do 
prób dyskredytowania w oczach opinii publicznej nowej 
partii i jej lidera. W walce z PSL wykorzystywano równie
szeroko poj ty aparat represji. Milicjanci i funkcjonariusze 
Urz du Bezpiecze stwa (UB) regularnie zrywali plakaty lu-
dowców, a tak e aresztowali osoby je rozklejaj ce. Zdarza y
si  równie  wypadki rozbijania zebra  PSL. Ponadto dzia a-
cze, jak i zwykli cz onkowie nowego ugrupowania znale li
si  pod cis  obserwacj  organów podporz dkowanego ko-
munistom aparatu represji.

Pomimo jednak nieustaj cych ataków (na prze omie
1945 i 1946 roku), Pawe  Pucek najprawdopodobniej podj
prób  nawi zania wspó pracy z dzia aj cymi na terenie po-
wiatu partiami „demokratycznymi”, w tym równie  z PPR. 
Niewykluczone, i  dostrzeg  w tym szans  na zako czenie,
b d  cho by z agodzenie stosowanej przez komunistów po-
lityki agresji wobec PSL. Szanse na tak  wspó prac  mia y

okaza  si  jednak wy cznie iluzoryczne. Ludowcom uda o
si  jedynie uzyska  3 stycznia 1946 roku obietnic  obj cia
2 mandatów w 49 osobowej PRN, z której i tak po kilku 
dniach si  wycofano. Wkrótce pozbawiono nawet same-
go Paw a Pucka stanowiska radnego tego  gremium, które 
sprawowa , z nadania SL, od czerwca 1945 roku. Kierowa-
ni przez Jana Andrysiaka komuni ci nie chcieli si  zgodzi
na jakikolwiek wspó udzia  we w adzy PSL, marginalizu-
j c tym samym najwi ksz  i najsilniejsz  parti  polityczn
w powiecie. Wobec takiej postawy PPR koncepcja wspó dzia-
ania okaza a si  niemo liwa do zrealizowania. Wprawdzie 

Paw owi Puckowi uda o si  w kilku sprawach, jak np. spó -
dzielczo ci gminnej, osi gn  porozumienie, a nawet wspó -
prac  z lokalnymi strukturami PPS. By y to jednak, z woli 
socjalistów sojusze krótkotrwa e, czysto intencyjne. Podj te
przez Paw a Pucka dzia ania równie  nie przyczyni y si  do 
zako czenia ataków na ludowców. Trwa y one nadal, nie tra-
c c na impecie. Nale y jednak zaznaczy , i  nie hamowa o to 
dalszego rozwoju tczewskich struktur PSL. Szeregi partyjne 
ludowców nadal do  szybko ros y, zwi kszaj c jednocze nie 
wp ywy ugrupowania by ego starosty. Najprawdopodobniej 
mniej wi cej w tym czasie Pawe  Pucek zosta  naczelnikiem 
Powiatowego Urz du Ziemskiego. Wkrótce jednak, za spra-
w  decyzji centralnych w adz partyjno-rz dowych o przepro-
wadzeniu Referendum Ludowego, mia o doj  do zaostrze-
nia si  walki politycznej na ziemi tczewskiej.

Zainicjowana w powiecie tczewskim w kwietniu 1946 
roku kampania referendalna praktycznie od samego pocz t-
ku charakteryzowa a si  do  du  brutalno ci . Optuj cy za 
g osowaniem „3 razy Tak” komuni ci, wraz z PPS, SL i SD, 
zaanga owali ca y swój aparat, a tak e podlegaj ce im insty-
tucje samorz dowe, do agitacji przeciwko PSL, które nama-
wia o do g osowania na pierwsze z pyta  na „Nie” (dotycz -
cego likwidacji senatu). W ca ym powiecie organizowano 
dziesi tki wieców i masówek, na których w bezpardonowy 
sposób atakowano ludowców i Paw a Pucka, oskar aj c
ich nawet o „zdrad ” interesu narodowego. Wydrukowano 
równie  w tym celu tysi ce ulotek i plakatów. Komunistów 
w walce ponownie wspar y lokalne struktury aparatu repre-
sji, jak równie  specjalnie przys ane Grupy Ochronno-Pro-
pagandowe Wojska Polskiego. Rozbijano wiece organizo-
wane przez ludowców, na których ci nawo ywali do reformy 
pa stwa w duchu demokratycznym. Nast powa y równie
aresztowania dzia aczy PSL. Sam Pawe  Pucek zosta  za-
trzymany 24 czerwca 1946 roku przez MO podczas wiecu 
w Subkowach. Tego samego dnia mia  zosta  jednak zwol-
niony do domu. Wed ug raportu milicyjnego, lider tczew-
skiego PSL: „zar czy , e na jego terenie nie b dzie ani 
jednego reakcjonisty”. Pawe  Pucek jednak nie zamierza
dotrzymywa  tego s owa.

Jak powszechnie wiadomo, komuni ci sfa szowali wy-
niki Referendum Ludowego z 30 czerwca 1946 roku. Po-
mimo jednak, i  ludowcy wietnie zdawali sobie spraw , i
wi kszo  ludno ci faktycznie podczas g osowania popar a
w a nie ich, „pora ka” w g osowaniu spowodowa a pocz t-
ki problemów wewn trznych. Do wiadczenie z referendum 
pokaza o, i  nawet posiadaj c autentyczny mandat spo ecz-
ny, jak równie  najliczniejsze szeregi (w czerwcu 1946 roku 
PSL w powiecie tczewskim posiada o ok. 1700 cz onków),
formacja ta nie jest w stanie wygra  z brutaln  si  komuni-
stów. By  to niew tpliwie cios dla koncepcji politycznych 
Paw a Pucka. Postanowi  on jednak ich nie zmienia . Jego 
stronnictwo wesz o w okres stagnacji. Pot gowa y to oba-
wy, i  zbli aj ca si  kampania wyborcza do Sejmu Ustawo-
dawczego b dzie nie mniej brutalna od akcji referendalnej. 
Nadziej  Paw owi Puckowi mog y przywróci  wydarzenia, 
które mia y miejsce pó nym latem 1946 roku.
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Do  niespodziewanie, na pocz tku wrze nia, komu-
ni ci zaproponowali liderowi ludowców tak oczekiwan
przez niego przed kilkoma miesi cami wspó prac  na po-
ziomie mi dzypartyjnym. W ramach swojego rodzaju gestu 
dobrej woli odblokowano nawet 2 mandaty radnych PRN, 
które obiecano PSL jeszcze w styczniu 1946 roku (obj li
je Pawe  Pucek i Józef Kogut). By ego starost  zaproszono 
15 wrze nia 1946 roku na spotkanie mi dzypartyjne, na któ-
rym liderzy PPR nawo ywali do cis ej wspó pracy wszyst-
kich partii, t umacz c jednocze nie, e dotychczasowe ata-
ki na ludowców spowodowane by y inspiracj  wywiadów 
obcych pa stw. Pawe  Pucek postanowi  przyj  propozy-
cj  komunistów. Niewykluczone, i  wierzy , e komuni ci
wyci gaj  r k , gdy  nie chc  zdecydowa  si  na ponown
otwart  walk  ze spo ecze stwem. Niestety, jak mia a po-
kaza  bardzo niedaleka przysz o , by a to tylko misternie 
przygotowana gra polityczna, w któr  Pawe  Pucek, na swoje 
nieszcz cie, da  si  wci gn . Ju  na nast pnym zebraniu 
mi dzypartyjnym 19 wrze nia komuni ci za dali przyj -
cia od niego rezolucji, której aprobata oznacza aby de facto
zupe ne podporz dkowanie lokalnych struktur PSL Polskiej 
Partii Robotniczej. Pawe  Pucek ostatecznie odrzuci  ten dyk-
tat, aczkolwiek jego pozycja w partii najprawdopodobniej 
zupe nie si  za ama a. O s abn cym znaczeniu prezesa ludo-
wców mo e wiadczy  fakt, i  w pa dzierniku 1946 roku nie 
zosta  wybrany delegatem na Zjazd PSL w Warszawie. Coraz 
cz ciej donoszono o panuj cym w partii roz amie. Sytuacj
pogarsza a nabieraj ca tempa i brutalno ci kampania wybor-
cza do Sejmu Ustawodawczego, która sprowadzi a na spa-
rali owanych problemami wewn trznymi ludowców nowe 
fale represji. By  to ostateczny cios. Szeregi PSL topnia y
z ogromn  szybko ci  (w listopadzie 1946 roku PSL mia  po-
siada  w powiecie tylko 350 cz onków). Bardzo prawdopo-
dobne, e cz  kó , wobec panuj cej psychozy strachu, do-
kona a samorozwi zania, inne natomiast pad y ofiar  decyzji 
w adz administracyjnych, a tak e bior cych aktywny udzia
w kampanii wyborczej organów aparatu represji i wojska. 
Sam Pawe  Pucek równie  kolejny raz pad  ofiar  represji. 
W grudniu 1946 roku zosta  aresztowany przez UB pod za-
rzutem uprawiania tzw. szeptanej propagandy. Najprawdopo-
dobniej prezes PSL zosta  wkrótce zwolniony. Nie by o to jed-
nak jego jedyne uwi zienie. Ju  w styczniu 1947 roku zosta
ponownie zatrzymany przez UB, tym razem po rzekomym 
wykryciu nadu y  w Powiatowym Urz dzie Ziemskim, któ-
rego by  naczelnikiem. Równie  to uwi zienie by ego staro-
sty najprawdopodobniej nie nale a o do d ugich. Straci  jed-
nak swoje stanowisko. Warto wspomnie , i  szykany wobec 
Paw a Pucka nie ogranicza y si  jedynie do aresztowa . Pod 
koniec 1946 roku „nieznani sprawcy” dokonali kradzie y na-
le cych do niego pszczelich uli, znajduj cych si  na posesji 
przy ul. Harcerskiej 22, gdzie podówczas mieszka  (obecnie 
ul. Wojska Polskiego). Warto przy tym wspomnie , i  dom 
by ego starosty znajdowa  si  „w s siedztwie” Komendy Po-
wiatowej MO (mieszcz cej si  wówczas w budynku przy ul. 
Harcerskiej 27; dzisiaj ul. Wojska Polskiego). Nikt ju  nie 
by  w stanie stan  w obronie Paw a Pucka. Spo ecze stwo
zosta o zupe nie zastraszone przez komunistów, a jego partia, 
do niedawna najwi ksza i najpopularniejsza w powiecie, sta-
wa a si  histori .

Kiedy na pocz tku lutego 1947 roku komuni ci wi -
towali swoje „zwyci stwo” w sfa szowanych wyborach do 
Sejmu Ustawodawczego, lokalne struktury PSL praktycznie 
ju  nie istnia y. Sam Pawe  Pucek z jednego z najwa niej-
szych i najpopularniejszych polityków w powiecie sta  si
nagle osob  prywatn . Wprawdzie wróci  w nied ugim cza-
sie, tak jak wielu innych by ych dzia aczy PSL, w szeregi 
SL, aczkolwiek nie odegra  ju  w tym ugrupowaniu adnej

wi kszej roli. Wkrótce podj  jeszcze jedn  prób  powrotu 
do g ównego nurtu ycia politycznego ziemi tczewskiej. De-
cyzja ta niezwykle zaci y a na jego yciorysie.

Wiosn  1947 roku, zapewne ku zaskoczeniu bardzo du-
ej rzeszy osób, Pawe  Pucek rozpocz  prace organizacyj-

ne, które mia y na celu powo anie do istnienia w powiecie 
tczewskim struktur koncesjonowanego przez komunistów 
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Lewica”. Motywów 
jego dzia ania mo emy si  niestety tylko domy la . Mo -
liwe, i  by  to dla niego kolejny trudny kompromis, który 
mia  przede wszystkim pozwoli  mu na dalsze dzia anie.
Niewykluczone nawet, i  s dzi , e nawet mocno ogranicza-
ny przez komunistów, jak przecie  mia o to miejsce podczas 
pe nienia przez niego funkcji starosty radzy skiego, b dzie
w stanie realizowa  swoj , cho  w cz ci samodzieln , po-
lityk . Jakkolwiek wygl da y faktyczne przes anki kieruj ce
Paw em Puckiem, nie dane mu by o wprowadzi  ich w y-
cie. Niech  kierownictwa lokalnych struktur PPR wzgl -
dem niego by a tak du a, i  nawet wbrew nakazom swoich 
w adz zwierzchnich o potrzebie wspierania PSL „Lewicy”, 
pod koniec kwietnia 1947 roku, kategorycznie sprzeciwi o
si  ono mo liwo ci powo ania przez niego nowej partii. Naj-
wi ksz  pora k  Paw a Pucka nie by  jednak fakt niemo no-
ci podj cia przez niego dalszej dzia alno ci. Próba wyst -

pienia pod szyldem wr cz lojalistycznej wobec komunistów 
partii najprawdopodobniej spowodowa a utrat  przez niego 
znacznej cz ci autorytetu, który posiada . Najlepiej mo e
o tym wiadczy  fakt, i  przez nast pne lata niekwestiono-
wanym liderem rodowiska skupiaj cego by ych cz onków
i sympatyków niezale nego PSL nie by  on, a jego zast pca
– Józef Kogut.

Pawe  Pucek nie odegra  ju adnej roli w yciu poli-
tycznym powiatu tczewskiego. Podj  prac  jako prezes 
jednej ze Spó dzielni Gminnych Samopomocy Ch opskiej.
W adze komunistyczne nigdy jednak nie zapomnia y, jak
rol  pe ni  w latach 1945-1947. W marcu 1948 roku kierow-
nictwo lokalnych struktur PPR podj o starania o cofni cie
jego synowi stypendium przyznanego przez Ubezpieczalni
Spo eczn . On sam w tym samym roku zosta  postawiony 
przed Komisj  Specjaln  do Walki z Nadu yciami i Szkod-
nictwem Gospodarczym, oskar ony o rzekome nadu ycia
w kierowanej przez niego Spó dzielni Gminnej. Niestety, nie 
znamy fina u tej sprawy.

W tym momencie Pawe  Pucek znika z kart historii. Po-
mimo wieloletnich bada  nie znamy jego dalszych losów. 
Kiedy w 1966 roku Józef Dylkiewicz b dzie wspomina
swoj  dzia alno  w Tczewie w pierwszych latach po woj-
nie, stwierdzi, i  Pawe  Pucek ju  nie yje. 

Cz owiek, który za swojego ycia zosta  uznany przez spo-
ecze stwo symbolem, bohaterem, równie  jeszcze za swojego 
ycia zosta  zapomniany.

* * *
Niniejszy artyku  powsta  m.in. w wyniku przeprowadzonych 

przez autora kwerend materia ów archiwalnych znajduj cych si
w zbiorach: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwów 
Pa stwowych w Bydgoszczy i Gda sku, Oddzia ów Archiwum In-
stytutu Pami ci Narodowej w Gda sku, Lublinie oraz Warszawie, 
Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. 
Niezwykle przydatne okaza y si  równie  liczne pozycje litera-
tury przedmiotu traktuj ce o historii najnowszej ziemi lubelskiej 
i tczewskiej, w tym szczególnie prace opisuj ce dzieje powiatu ra-
dzy skiego (publikowane licznie m.in. na amach „Rocznika Lu-
belskiego” oraz „Radzy skiego Rocznika Humanistycznego”).

Autor chcia by podzi kowa  równie  wszystkim osobom, które 
w niema ym stopniu przyczyni y si  do powstania niniejszego arty-
ku u w obecnym kszta cie.
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Rodowód

Kazimierz Zimny urodzi  si  4 czerwca 1935 roku 
w Tczewie przy ul. Reja, jako syn W adys awa i Hele-

ny. Sytuacja finansowa rodziny by a bardzo trudna. Ci ar 
utrzymania czterech osób [oprócz Kazimierza by a jeszcze 
starsza siostra Felicja (ur. 1932) i Witold (ur. 1940)] spo-
czywa  w g ównej mierze na barkach matki, która ima a si
ró nych zaj , m. in. dorabia a szyciem.

Podj cie nauki w szkole podstawowej przypad o na ci -
ki czas wojenny. U ywanie j zyka polskiego by o ca kowi-
cie zakazane, tak e szkolnictwo by o w r kach okupanta. 
Tak jak inne tczewskie dzieci, Kazimierz przez pierwsze 
trzy lata chodzi  do szko y niemieckiej, gdzie zdo a  nie le
opanowa  podstawy tego j zyka. Nauk  w szkole polskiej 
podj  po zako czeniu wojny, rozpoczynaj c nowy etap 
edukacji od trzeciej klasy. By a to Szko a Podstawowa nr 4 
w Tczewie, mieszcz ca si  przy ul. Czy ykowskiej. Nie by o
tu sali gimnastycznej, wi c zaj cia z wychowania fizyczne-
go odbywa y si  w LO im. Marii Sk odowskiej-Curie przy 
ul. Parkowej.

W szkole ch opiec radzi  sobie ca kiem nie le. Zawsze 
móg  liczy  na pomoc kolegów, szczególnie na siedz cego
z nim w jednej awce Romana Landowskiego. Po latach pa-
nowie bardzo mi o wspominali ten okres. Landowski szczy-
ci  si  osobist  znajomo ci  z olimpijczykiem podkre laj c,
e ,,Kazik by  bardzo wiernym i przyjaznym koleg ”. Wiele 

czasu sp dzali razem, nie tylko w szkole, ale tak e na wspól-
nych wyprawach nad Wis . Z kolei w pami ci Zimnego 
Landowski zapisa  si  jako ch opiec ,,bardzo kole e ski, któ-
ry gdy trzeba by o, ch tnie pomaga  w nauce i w yciu”.

Z tego okresu p. Kazimierz szczególnie mi o wspomina 
swoj  przygod  z harcerstwem, a w szczególno ci z dzia-
alno ci  Domu Harcerza. Jako zuch z przyjemno ci  bra

udzia  w licznych wyprawach podmiejskich, organizowa-
nych najcz ciej do Czarlina. Niestety, w 1950 roku organi-
zacja harcerska zosta a zlikwidowana.

Po uko czeniu szko y podstawowej sytuacja material-
na rodziny zmusi a zdolnego ch opca do podj cia nauki 
w szkole, która w stosunkowo szybkim czasie zapewnia-

JAN KULAS

Kazimierz Zimny 
rodem z Tczewa

Mistrz bie ni, dzia acz sportowy, autorytet
c z    p i e r w s z a

KONTER
F E K T Y

a zdobycie zawodu i podj cie pracy zarobkowej. Nale y
tu przypomnie , e ówczesna polityka edukacyjna pa stwa
preferowa a kszta cenie na poziomie zawodowym. Wybór 
Kazika pad  na Zasadnicz  Szko  Metalow  w Tczewie przy 
ul. Sobieskiego. W ci gu dwóch lat nauki i praktyki zdoby
tu zawód tokarza. Rado  z osi gni tego sukcesu przy mi
smutek po mierci matki, która nie doczeka a upragnionego 
usamodzielnienia si  syna. 

Z tego okresu w pami ci K. Zimnego zapad a szcze-
gólnie posta  ówczesnego dyrektora szko y, Mieczys awa 
Wysoki skiego. Bliskie wi zi czy y przysz ego sportowca 
z zamieszka  równie  na Czy ykowie rodzin  Kubickich, 
a szczególnie z Jerzym, pó niejszym zas u onym kapelmi-
strzem Harcerskiej Orkiestry D tej.

Mój rozmówca z rozbawieniem wspomina m odzie cze
wyprawy na zabawy do liceum pedagogicznego, bo ,,tam 
by y same dziewczyny”.

Pierwsz  prac  zawodow  podj  Zimny w Pomorskiej 
Fabryce Gazomierzy w Tczewie. Potem przeniós  si  do 
tczewskich zak adów Technicznej Obs ugi Rolnictwa, gdzie 
pracowa  pocz tkowo jako tokarz, a pó niej w dziale g ów-
nego mechanika jako weryfikator obrabiarek. Poniewa
TOR podlega  pod Ministerstwo Rolnictwa, swoje pasje 
sportowe Zimny realizowa  w dzia alno ci LZS (Ludowych 
Zespo ów Sportowych), staraj c si czy  prac  zawodow
z zaj ciami sportowymi.

Po odbyciu w latach 1955-1957 s u by wojskowej Kazi-
mierz Zimny podj  prac  w Gda skich Zak adach Remon-
towo-Monta owych w Gda sku Oliwie. Równolegle uczy
si  w Technikum Mechanicznym w Gdyni. Zdobycie red-
niego wykszta cenia zapewni o mu awans na stanowisko za-
st pcy kierownika kontroli technicznej. Matura umo liwia a
równie  dalsz  nauk  na poziomie wy szym.

Nale y podkre li , e Kazimierz Zimny by  przede 
wszystkim sportowcem. Swoje do wiadczenia pragn  pod-
budowa  i poszerzy  o wiedz  teoretyczn . Po zako czeniu
czynnego uprawiania sportu zwi za  si  zawodowo z BKS 
,,Lechia Gda sk”. Podczas zawodowej pracy trenerskiej 
studiowa  w latach 1965-1969 w Wy szej Szkole Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu. czenie pracy zawodowej 

Nie ma chyba Pomorzanina, a tym bardziej tczewianina, który nie s ysza by o Kazimie-
rzu Zimnym. Dla wi kszo ci pozostaje on znany jako medalista olimpijski i wicemistrz 
Europy. Wielu kojarzy go z klubem sportowym Lechia Gda sk. W ostatnim wier wieczu
znana by a tak e jego dzia alno  jako Dyrektora ,,Maratonu Solidarno ci”. Jednak tylko 
niektórzy znaj  jego pozasportowe dokonania na niwie naukowej jako doktora nauk wy-
chowania fizycznego. Niewielu mamy tak zas u onych, a zarazem skromnych ludzi, którzy 
ca e swoje ycie podporz dkowali s u bie idei ,,pro publico bono” (dla dobra wspólnego), 
tak w dzisiejszych czasach potrzebnej.
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ze studiami wymaga o du ego wysi ku, wietnej organizacji 
i wysokiej samodyscypliny. Jak pokaza o ycie, cechy te, tak 
w sporcie jak i w yciu codziennym, stanowi y zasadniczy 
rys charakteru Kazimierza.

Dzi ki nim 10 kwietnia 1969 roku uzyska  dyplom ma-
gistra wychowania fizycznego, a w maju tego samego roku 
uprawnienia trenerskie I klasy, zdobywaj c tym samym 
najwy sze kwalifikacje. Po czenie teoretycznej wiedzy 
z do wiadczeniami zawodnika zaowocowa o sukcesami 
w pracy trenerskiej. Spod jego r ki wysz o kilku wybitnych 
sportowców, cz onków kadry narodowej. Zdawa  sobie 
spraw  z konieczno ci zainteresowania sportem m odzie y. 
Dlatego przez blisko trzy lata pracowa  jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Technikum czno ci w Gda sku 
(1972-1974).

Najbardziej jednak owocny wydaje si  okres pracy 
w Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Gda -
skiego (1974-1991). Mia  tu mo liwo  wspó pracy ze 
znakomitymi nauczycielami akademickimi i dzia aczami 
sportowymi. Ze szczególn  sympati  wspomina mój roz-
mówca dwóch rektorów UG – prof. Janusza Soko owskiego
i prof. Roberta G bockiego, a tak e ówczesnego docenta 
Jana Majewskiego (pó niejszego wybitnego profesora), któ-
ry sprawowa  podówczas opiek  nad Studium WF na Uni-
wersytecie Gda skim. Bliskie wi zi kole e skie czy y go 
ze Zbigniewem Anielakiem, Micha em Bidasem, Kazimie-
rzem Dom alskim i Andrzejem Semborowskim.

Jak ju  wspomina em, tego wybitnego sportowca ce-
chowa a d no  do poszerzania wiedzy, ambicja, upór 
i wytrwa o  w realizacji zamierzonych celów. Dlatego te
podj  studia doktoranckie na pozna skiej WSWF, gdzie 
30 czerwca 1980 roku obroni  prac  doktorsk  na temat: 
,,Wp yw stosowanych rodków treningowych na wynik 
sportowy juniorów i juniorek w biegach na rednie i d ugie
dystanse”.

Zdobyte kwalifikacje zapewnia y mu spokojn , stabiln
prac  a  do emerytury. Jednak jego dewiz yciow  by o
,,zawsze do przodu”. Lubi  podejmowa  nowe wyzwania.

Po 4 czerwca 1989 roku, zaraz na pocz tku transformacji 
ustrojowej, Kazimierz Zimny ywo w czy  si  w debat  na 
temat naprawy polskiego sportu. Cho  popiera  dzia alno
rz du Mazowieckiego, w trakcie batalii prezydenckiej sta-
nowczo stan  po stronie Wa sy. Podczas tworzenia rz du 
przez Jana K. Bieleckiego by  powa nie brany pod uwag
jako kandydat na ministra sportu. Uwa a  jednak, e lepiej 
by by wykorzystany jako doradca i ekspert. Dlatego wysu-
n  kandydatur  Micha a Bidasa, rodaka i dzia acza sporto-
wego z Gda ska.

Idea naprawy i rozwoju polskiego sportu by a dla niego 
spraw  najwa niejsz . Denerwowa y go i martwi y niepo-
trzebne podzia y w rodowisku solidarno ciowym. Odszed
na wcze niejsz  emerytur , jednak e sytuacja finansowa 
zmusi a go do zmiany decyzji. Jesieni  1991 roku powróci
do pracy w Klubie Sportowym ,,Lechia Gda sk” jako koor-
dynator sekcji lekkoatletycznej. Równolegle za o y  Stowa-
rzyszenie Maratonu ,,Solidarno ci”. Pocz tkowo organizo-
wa  pó maratony, a od 1995 roku ju  pe ne maratony.

Kolejny okres pracy dr. Zimnego przypada na czas rz -
dów Jerzego Buzka (1997-2001), którego darzy  najwy -
szym szacunkiem i uznaniem. Czas AWS, jak wspomina, 
ocenia jak ,,najbardziej odwa ny czas dla polskich reform”. 
Po raz drugi zaproponowano mu tek  ministra sportu. I tym 
razem odmówi , rekomenduj c kandydatur  Mieczys awa 
Nowickiego. Nadal jednak by ywo zaanga owany w pra-

ce nad reform  polskiego sportu, dlatego wyrazi  zgod  na 
obj cie stanowiska dyrektora w Centralnym O rodku Spor-
towym w Cetniewie (gm. W adys awowo). Ta nominacja zo-
sta a bardzo pozytywnie odebrana nie tylko przez rodowiska
sportowe. W sposób dla siebie typowy, konsekwentnie i z roz-
machem zabra  si  do pracy. Ruszy y inwestycje. Ówczesna 
prasa pisa a: ,,Kazimierz Zimny postawi  O rodek Sportowy 
w Cetniewie na nogi”. Niestety, w 2002 roku premier Le-
szek Miller jedynie z powodów politycznych odwo a  go ze 
stanowiska. To bezceremonialne odwo anie mocno i g boko
poruszy o opini  spo eczn  Pomorza. Chocia  dr Zimny sko-
rzysta  wtedy z nale nych mu uprawnie  emerytalnych, nie 
zamierza  spocz  na laurach, zdecydowany do ko ca s u y
idei swego ycia – dobru polskiego sportu.

Sukcesy sportowe

Kazimierz Zimny nie zagin  w t umie absolwentów 
szkolnictwa zawodowego.

M ody tczewianin zwróci  na siebie uwag  trenerów 
i dzia aczy sportowych nie tylko swoimi predyspozycjami 
fizycznymi, ale przede wszystkim postaw , wierno ci idei, 
e ,,trening czyni mistrza”. 

Jak wielu jego rówie ników, zaanga owa  si  w sekcji 
wio larskiej ,,Unii Tczew”. Tutaj korzysta  z rad i uwag 
trenerskich Alberta Lemki. Z racji drobnej postury zosta
obsadzony jako sternik odzi wio larskich. Jednak e ta for-
ma sportu specjalnie go nie poci ga a. Wybra  lekkoatletyk
i biegi d ugodystansowe, chocia , jak mawia , ,,do ko ca po-
zostanie we mnie zami owanie do Wis y”.

Nastolatek, jak wielu jego kolegów, interesowa  si
wieloma dziedzinami sportu, szczególnie za  tymi, który-
mi podówczas pasjonowali si  mieszka cy grodu Sambora. 
Lubi  chodzi  na mecze pi karskie ,,Unii” i ,,Wis y” Tczew, 
z grup  kolegów regularnie zagl da  do Domu Kultury Ko-
lejarza, gdzie odbywa y si  wtedy ligowe mecze bokserskie. 
Trzeba tu przypomnie , e w rozgrywkach bokserskich 
nale a  wtedy Tczew nie tylko do czo ówki regionalnej, 
ale liczy  si  tak e w zawodach krajowych. Niek amanym 
autorytetem by  wtedy dla niego Alfons Guzi ski, legenda 
tczewskiego sportu. Po latach wspomina: ,,jak e on prze y-
wa  ka dy mecz”.

Niew tpliwie pozytywn  cech  tamtych czasów by o
d enie do upowszechnienia sportu. Temu s u y y mi dzy
innymi ,,Biegi Narodowe”, organizowane równie  w Tcze-
wie. Tam w a nie, ju  w 1952 roku, da a si  zauwa y  wy-
bitna indywidualno  Zimnego. Ch opiec zwraca  uwag
zwinno ci , szybko ci , ale nade wszystko by  wytrwa y
i dzielny. Alojzy Cejrowski, nauczyciel wychowania fizycz-
nego i pó niejszy, doje d aj cy z Gda ska trener Tadeusz 
Tessmer (,,Start Tczew”), z sympati  wspominaj  dawnego 
wychowanka podkre laj c jego sportow  ambicj , pracowi-
to  i wytrwa o  w d eniu do celu.

Pierwsze sukcesy sportowe osi ga  Zimny w macierzy-
stej szkole, wkrótce okaza  si  by  najlepszym w zawodach 
na szczeblu miasta. Z tego w a nie czasu zapami ta  go nie-
co starszy kolega, Józef Krawczykiewicz, obecnie uznany 
nauczyciel i ceniony trener tczewskich sportowców. Pan Jó-
zef tak zapami ta  m odszego koleg : ,,By  uparty, zawzi -
ty, cel stawia  sobie bardzo wysoko i oczywi cie – biega
systematycznie”.

Kazik – szczup y, wr cz chudy (50 kg), z lekkim p asko-
stopiem, nie imponowa  wygl dem zewn trznym. Zwyci -
stwa w Tczewie zapewni y Zimnemu awans do biegów rangi 
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wojewódzkiej. To wtedy znaczy o ju  du o. Pocz tkuj cy 
biegacz zwróci  na siebie uwag  wybitnego profesjonalisty, 
trenera specjalizuj cego si  w biegach, Józefa ylewicza 
(1912-1961). To w a nie pod jego okiem rozwin a si  dal-
sza dynamiczna i b yskotliwa kariera sportowa Zimnego.

Rok 1954 przyniós  wychowankowi ylewicza mi-
strzostwo Polski w biegach na 1500 metrów, a rok pó niej
zosta  on ju  wicemistrzem Polski seniorów w biegach 
prze ajowych. Dwudziestolatek z Tczewa si gn  po tytu y
mistrzowskie. To by  pocz tek krajowej i mi dzynarodowej
kariery Zimnego.

W okresie tczewskim Zimny by  zwi zany z kilkoma 
klubami sportowymi. By y to: SKS (1953), ,,Start” (1954), 
LZS ,,Wis a” (1955). Znany dzia acz sportowy, Bronis aw 
Drewa, w swojej cennej publikacji pt. ,,Z boisk i ringów” 
podkre la, e Kazimierz Zimny nale y do najwybitniejszych 
wychowanków Klubu Sportowego ,,Wis a” (od 1964 MKS 
,,Wis a”).

Pyta em p. Kazimierza o trasy biegów treningowych. 
Podstawowe treningi odbywa y si  na stadionie miejskim 
przy ul. Ba dowskiej, jednak m ody biegacz doskonali  swoje 
umiej tno ci i kondycj  zataczaj c p tl  wokó  wi lanych 
mostów, biega  do Ba dowa i Czarlina po okolicznych -
kach. Do biegów prze ajowych przygotowywa  si  pokonu-
j c wzniesienia w parku miejskim, których nazwy pami ta 
do dzi  - ,,Góra Anielska”, ,,Góra Diabelska”. Dzi  znajduje 
si  tu Amfiteatr Miejski im. G. Ciechowskiego. Inny szlak 
biegowy prowadzi  w kierunku cmentarza ydowskiego 
i wzd u  Wis y. W Tczewie by o i jest gdzie biega . Mo e
warto by dzisiaj wyznaczy  i wypromowa  tras  turystycz-
n  ,, ladami mistrza Kazimierza Zimnego”...?

Okres tczewski w karierze sportowej Zimnego zamyka 
powo anie do s u by wojskowej. W tamtych czasach spor-
towców ch tnie przechwytywa y wojskowe kluby sporto-
we, takie jak ,,Legia Warszawa”, czy ,,Zawisza Bydgoszcz”, 
ywo zainteresowane rozwojem i sukcesami sportowymi 

swoich podopiecznych. Naturaln  wi c niejako kolej  rze-
czy w 1955 roku rozpocz  Zimny s u b  wojskowo-spor-
tow  w ,,Zawiszy”. Nie by  to dla niego czas stracony, bo-
wiem ju  w styczniu 1956 roku pojecha  na pierwszy obóz 
sportowy. W tym samym roku wyst pi  po raz pierwszy 
w meczu mi dzypa stwowym Polska-W gry, który odby
si  w Poznaniu. Tczewianin zaj  tam trzecie miejsce, loku-
j c si  zaraz za takimi s awami biegów d ugich Europy jak 
Iharus i Chromik. Bardzo prze y  ten swój pierwszy start 
z or em na piersi. W WKS ,,Zawisza Bydgoszcz” pozosta-
wa  nasz znamienity rodak w latach 1955-1957.

Po powrocie z wojska Zimny na ponad osiem lat zwi za
si  z BKS ,,Lechia Gda sk”. Znany dziennikarz sportowy, 
Jerzy Gebert, s usznie zwraca uwag , e ,,trudno si  wte-
dy by o wybi  w polskim bieganiu”, poniewa  zapanowa
przys owiowy urodzaj na d ugodystansowe talenty. Razem 
z Kazimierzem Zimnym rozpoczynali swoje wielkie ka-
riery Zdzis aw Krzyszkowiak (1929-2003), Jerzy Chromik 
(1931-1987) i Marian Jochman (ur. 1935). W pe ni aktywno-
ci sportowej byli tacy s awni d ugodystansowcy jak Aloj-

zy Graj (1929-1983) i Stanis aw O óg (1930-1998). W tym 
gronie tczewiak by  najm odszy, ale ,,chyba i najambitniej-
szy”. Ci d ugodystansowi biegacze stanowili s ynny polski 
lekkoatletyczny ,,wunderteam”. Na oficjalnej stronie inter-
netowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przy nazwisku 
Kazimierz Zimny, celnie skonstatowano: ,,Dzi ki niesa-
mowitemu uporowi i dyscyplinie treningowej stosunkowo 
szybko awansowa  do grona naszych najlepszych d ugo-

dystansowców”. Bez zbytniej przesady mo na stwierdzi ,
e Zimny przez wiele lat stanowi  mocny punkt polskiego 

,,wunderteamu”, cho  najja niejsz  gwiazd  polskich bie-
gów d ugodystansowych pozostawa  ci gle Krzyszkowiak 
- mistrz Europy, mistrz olimpijski, rekordzista wiata.

Jako wielokrotny mistrz Polski Zimny zapisa  z ote 
stronice w dziejach polskiej lekkoatletyki. Zwyci y
w 1956 roku na dystansie 1500 m, w latach 1960, 1965, 1966 
na dystansie 5000 m oraz w biegach prze ajowych na 8 km 
w 1964 r. i na 6 km w latach 1966-67. Przez wiele lat utrzy-
mywa y si  jego rekordy Polski na dystansach 3, 5 i 10 km. 
37 razy reprezentowa  Polsk  w meczach mi dzynarodo-
wych, zdobywaj c 21 zwyci stw indywidualnych. Czte-
rokrotnie znalaz  si  w dziesi tce najlepszych polskich 
sportowców w plebiscycie ,,Przegl du Sportowego” or-
ganizowanym w latach 1959-1962.

Jako prawdziwy mistrz o nader silnym charakterze by
i pozostanie chlub  Tczewa i dum  Polski.

W 1956 roku zosta a zorganizowana w Australii Letnia 
Olimpiada. Pierwotnie, z uwagi na m ody wiek i niewiel-
kie do wiadczenie, nie planowano w niej udzia u Zimnego. 
Jednak na miesi c przed olimpiad , na mitingu w Brukseli 
nasz biegacz osi gn  czwarty na wiecie wynik w biegu 
na 5000 metrów. Wtedy prasa zacz a wo a  wielkimi ty-
tu ami: ,,Zimny do Melbourne”. Ambitny ch opak z ma ego
miasteczka na olimpiadzie! Droga do najwy szych medali 
stan a otworem. Mia  jednak pecha. Podczas intensywnego 
treningu nabawi  si  urazu stawu skokowego lewej nogi.

Kolejnej bardzo powa nej kontuzji nabawi  si  w bie-
gach eliminacyjnych na 5000 m. M ody organizm spor-
towca nie wytrzyma  nadmiernych obci e  treningowych 
– dosz o do z amania ko ci strza kowej prawej nogi. Ko-
nieczny by  pobyt w szpitalu. Z Melbourne wraca  z nog
w gipsie i o kulach. Przekona  si  wtedy, e wita i fetuje si
tylko zwyci zców. W Warszawie nikt na niego nie czeka ,
samotnie powraca  do rodzinnego miasteczka.

Musia  wtedy zda  najtrudniejszy yciowy egzamin, eg-
zamin charakteru, cierpliwo ci, pokory i wytrwa o ci. Wielu 
by si  za ama o pod ci arem tak bolesnych do wiadcze ,
ale nie on – cz owiek ambitny i z charakterem. Ju  w mar-
cu 1957 roku rozpoczyna treningi, z uporem i konsekwencj
d c do wytyczonego celu – udzia u w Lekkoatletycznych 
Mistrzostwach Europy. Stosunkowo szybko wyleczy  kontu-
zj , stopniowo wraca a dawna forma. W 1958 roku na Mi-
strzostwach Europy w Sztokholmie 23-letni biegacz zdobywa 
srebrny medal na dystansie 5000 m, swojej koronnej konku-
rencji. Z oto przypad o wtedy innemu Polakowi, legendarne-
mu biegaczowi – Zdzis awowi Krzysztofiakowi. Ci ka pra-
ca zaowocowa a tak e sukcesem na Mistrzostwach Europy 
w Belgradzie, sk d Zimny powróci  ze srebrnym medalem. 
Cho  znajdowa  si  w tym czasie u szczytu kariery sportowej, 
ogromny, wieloletni wysi ek spowodowa  przeci enie orga-
nizmu. Odnawiaj ce si  kontuzje uniemo liwi y mu zakwali-
fikowanie si  na olimpiad  w Tokio (1964). Wystartowa  raz 
jeszcze na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie, niestety 
bez powodzenia, cho  w 1967 roku na krajowych zawodach 
wci  jeszcze by  najlepszy w biegu na 10 000 metrów. Wiek 
i nadszarpni te zdrowie coraz bardziej dawa y o sobie zna .
Obliczono, e w swojej krajowej  i mi dzynarodowej karierze 
biegacza pokona  dystans 750 km, a podczas wszystkich tre-
ningów przebieg cznie 47 000 km, czyli znacznie wi cej, 
ni  wynosi obwód kuli ziemskiej.

KONTERFEKTY
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W TROSCE O EDUKACJ  JUTRA

Na spotkaniach podsumowuj cych IV Kongres Ko-
ciewski w 2010 roku podkre lano, e przygotowania, 
jakie go poprzedza y, by y rozpocz te o wiele za pó -

no, przez co zabrak o czasu na spokojne wypracowanie celów 
i programu Kongresu. Z tego powodu cz onkowie zespo u, 
który przygotowywa  cz  tczewsk  tego kongresu postano-
wili prace nad kolejnym zainicjowa  ju  rok wcze niej.

Na nasze zaproszenie, w sobot , 25 stycznia w tczew-
skiej Fabryce Sztuk spotkali si  samorz dowcy i regionali ci
kociewscy, by przedyskutowa  wst pne za o enia Kongresu 
Kociewskiego w 2015 roku. Zebrani (w liczbie oko o pi -
dziesi ciu osób), po krótkiej autoprezentacji ustosunkowy-
wali si  do problemów dotycz cych formu y przysz ego
kongresu, przygotowa  do niego oraz harmonogramu prac. 
G os, poza gospodarzami, zabierali m.in. senator Andrzej 
Grzyb, zast pca prezydenta Tczewa Zenon Drewa, zast p-
ca burmistrza Nowego Zbigniew Lorkowski, profesor Ma-
ria Paj kowska-Kensik, dr Krzysztof Korda ze Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, Piotr Ko czewski z LOT „Kocie-
wie”, Eleonora Lewandowska z Towarzystwa Mi o ników
Ziemi Tczewskiej, Józef Malinowski z Bractwa Czarnej 
Wody w Osiu, Grzegorz Oller z Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Starogardzie Gda skim, Tadeusz Wrycza z Stowarzy-
szenia eglugi „Delta Wis y”, czy Bogdan Kruszona, autor 
publikacji regionalnych. Wszyscy zabieraj cy g os zgodzili 
si  ze stwierdzeniem, e Kongres jest potrzebny i nale y go 
zorganizowa  w 2015 roku. By a  tak e powszechna zgo-
da co do tego, e prace koncepcyjne nale y sfinalizowa  do 
ko ca lata 2014 roku, by umo liwi  finansowanie dzia a
kongresowych ze róde  publicznych, tak konkursów dla or-
ganizacji pozarz dowych, jak dzia a  samorz dowych jed-
nostek kultury.

Wi ksza ró nica zda  dotyczy a formu y samego 
V Kongresu. Praktycznie wszyscy zgodzili si , e  niezb dne
jest jedno mocne wydarzenie fina owe, przyci gaj ce uwag
mieszka ców i mediów. Pada y jednak ró ne propozycje co 
do szczegó ów. Jedni widzieliby tradycyjne trzy dni kongre-
sowe z mocnym fina em na zako czenie, inni ograniczyli-
by sam Kongres do jednego dnia, dobrze przygotowanego 
poprzez dyskusje przedkongresowe oraz wspartego wyda-
rzeniami oko okongresowymi. Mimo krytyki Roku Kongre-
sowego w 2010 roku, pad y te  propozycje, by powtórzy
jego formu . Sporo dyskutowano tak e o terminie. Liczne 
g osy, wskazuj ce na wybory w 2015 roku proponowa y or-
ganizacj  Kongresu latem 2015 roku. Inni przesuwali go na 
pó n  jesie .

Pada y tak e konkretne propozycje dotycz ce dzia a
kongresowych. M.in. Grzegorz Oller proponowa  zorgani-
zowanie Sejmiku Kociewskiego, sta ego gremium dyskusyj-
nego, które mia oby wypracowywa  wspólne cele i zadania 
dla ca ego regionu. Józef Malinowski zaproponowa  organi-
zacj  ogólnokociewskiego rajdu turystycznego, senator An-
drzej Grzyb sesj  popularnonaukow  na temat to samo ci

MICHA  KARGUL

Przygotowania do V Kongresu Kociewskiego

Kociewiaków, za  Jan Kulas zasugerowa  dzia ania maj ce
na celu uzyskanie wsparcia i patronatu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Do kolejnego spotkania kongresowego dosz o w sobot ,
15 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie. Do 
Pelplina dotar o czterdzie ci osób, które przywita a preze-
ska miejscowego Oddzia u Kociewskiego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, p. El bieta Wi niewska. Nast pnie
dr Micha  Kargul krótko przedstawi  propozycj  porz dku
spotkania, a nast pnie stre ci  propozycje dzia a  kongreso-
wych, jakie nades ano na kongresow  poczt  elektroniczn .
Swoje uwagi i propozycje przedstawili nast pnie Czes aw
Glinkowski w imieniu Towarzystwa Mi o ników Ziemi 
Tczewskiej oraz Andrzej Semborowski, dzia acz sportowy 
z Tczewa. Obecni zgodzili si  jednak z propozycj , by na 
spotkaniu skupi  si  przede wszystkim na sprawach orga-
nizacyjnych.

Kolejnym punktem spotkania by o wyst pienie Tomasza 
Hildebrandta – pisarza i do wiadczonego menad era kultury 
– który przedstawi  modelow  organizacj  i harmonogram 
V Kongresu Kociewskiego, je eli by by on organizowany 
jako jeden du y projekt kulturalny. Po tym wyst pieniu
mia a miejsce dyskusja dotycz ca m.in. charakteru samego 
kongresu (impreza masowa, czy wydarzenie intelektualne), 
obecno ci w nim ró nych form, zw aszcza turystyki i spor-
tu, celów, jakie mu przy wiecaj  oraz konieczno ci oddania 
organizacji ca ego Kongresu jednej instytucji. G os w tych 
sprawach zabierali m.in. Wies aw Warcho , Dorota Pie-
chowska, Józef Malinowski, Jacek Barszcz, Maria Paj kow-
ska-Kensik, Ludwik Kiedrowski oraz Krzysztof Korda.

Po dyskusji zgodzono si , by przej  na kolejny etap prac 
i powo a  w tym momencie roboczy komitet organizacyjny. 
Ustalono, e wchodz  w jego sk ad wszyscy zainteresowani 
pracami kongresowymi, za  koordynacj  ich dzia a  zajmie 
si  zespó  sekretarsko-organizacyjny w sk adzie: Dorota Pie-
chowska, Alicja S yszewska, Tomasz Hildebrandt i Micha
Kargul. Uznano, e przed powo aniem oficjalnego Komitetu 
Organizacyjnego nale y przeprowadzi  konsultacje z samo-
rz dami i organizacjami zainteresowanymi Kongresem. Do 
czasu za  jego powo ania, przygotowania kongresowe ma 
koordynowa  wspomniany zespó  pod kierunkiem Micha a
Kargula, jako sekretarza komitetu. Sk ad zespo u organi-
zacyjnego pozostawiono otwarty, zapraszaj c ch tnych do 
zaanga owania si  w jego prac . W kolejnych tygodniach 
jego sk ad zasilili: Jerzy Cisewski, Przemys aw Kilian oraz 
Magdalena Kargul.

Za niezb dne uznano równie  powo anie w ramach Ko-
mitetu Organizacyjnego innych zespo ów roboczych. Poza 
naturalnym podzia em powiatowym, obecni zauwa yli po-
trzeb  istnienia tak e zespo ów: naukowo-popularyzator-
skiego; edukacyjno-j zykowego; kulturalno-literackiego; 
muzycznego; samorz dowego; turystyczno-sportowego 
oraz organizacji regionalnych. Zespó  organizacyjny zobo-
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wi za  si , e do nast pnego spotkania przeanalizuje wszyst-
kie zg oszone propozycje kongresowe i poza opracowaniem 
propozycji programowej artyku uj cej cele Kongresu, przy-
gotuje tak e jeden ca o ciowy projekt jego przebiegu do za-
rekomendowania komitetowi organizacyjnemu. 

W ostatni  sobot  kwietnia b.r. w Centrum Kultury „Za-
mek” w Nowem, odby o si  trzecie spotkanie organizacyjne 
V Kongresu Kociewskiego. Prawie trzydziestu kociewskich 
regionalistów i samorz dowców, zaanga owanych w prace 
kongresowe, przywita  burmistrz Nowego Czes aw Woli -
ski. Po przywitaniu przez gospodarzy (obecny na spotkaniu 
by  tak e wiceburmistrz Nowego Zbigniew Lorkowski) Mi-
cha  Kargul przedstawi  prace zespo u sekretarsko-organiza-
cyjnego, który wypracowa  ca o ciow  koncepcj  za o e
programowych V Kongresu Kociewskiego. 

Za g ówny cel Kongresu uznano zidentyfikowanie, 
przedyskutowanie i okre lenie wyzwa , jakie stoj  przed 
naszym regionem w XXI wieku. Kongres powinien tak e
wytyczy  najistotniejsze kierunki dzia a  na rzecz Kocie-
wia oraz wprowadzi  w nich now  jako , opart  na tradycji 
i dotychczasowych do wiadczeniach kongresowych. 

Zwa ywszy na skuteczn  realizacj  powy szych celów 
oraz na ilo  przedstawionych propozycji konkretnych dzia-
a , które mog yby wpisywa  si  w V Kongres Kociewski 

zespó  zaproponowa , by powróci  do formu y z 1995 roku. 
Kongres zosta by uroczy cie zainaugurowany wiosn , a na-
st pnie przez kolejne miesi ce odbywa yby si  wcze niej
skonkretyzowane dzia ania i wydarzenia kongresowe, któ-
re podsumowane zostan  na konferencji fina owej jesieni
2015 roku. Z góry jednak nale y ustali , e liczba najwa -
niejszych wydarze  kongresowych b dzie ograniczona, naj-
lepiej do kilkunastu. O wiele szersza by  powinna natomiast 
lista wydarze  towarzysz cych.

Nad powy szymi celami oraz propozycjami konkret-
nych dzia a , które by si  w nie wpisywa y, pochylono si
w drugiej cz ci nowskiego spotkania. Uczestnicy podzielili 
si  na cztery zespo y warsztatowe: kultury i sztuki, eduka-
cji i nauki, turystyki i sportu oraz samorz dowo-spo eczny. 
W ich ramach przedyskutowano zaproponowane cele, które 
w wi kszo ci zosta y zaakceptowane. O wiele wi cej dys-
kusji wywo a y propozycje dzia a , które wybrano z listy 
dotychczasowych propozycji, pod k tem wpisywania si
w cele kongresu. Bardzo o ywiona, prawie godzinna dysku-
sja w grupach przynios a tak e nowe w tki, co podkre lano
w podsumowaniu cz ci warsztatowej.

Podsumowanie to, którego dokonali moderatorzy po-
szczególnych zespo ów (Alicja S yszewska, Dorota Pie-
chowska, Magdalena Kargul, Micha  Kargul), by o trzeci ,
ostatni  cz ci  spotkania na nowskim zamku. Ciekawe 
rozmowy w grupach zako czono konkluzj , e konkretne 
wnioski i uwagi do poszczególnych cz ci przedstawionych 
za o e  V Kongresu maj  zosta  przes ane do sekretariatu 
Kongresu w celu stworzenia ostatecznego dokumentu pro-
gramowego, który ma zosta  rozes any wszystkim zainte-
resowanym. Niektóre zespo y robocze zaplanowa y tak e
dalsze spotkania, by doprecyzowa  swoje ustalenia, które 
zosta y pó niej dos ane.

Ju  w wakacje opracowany zosta  ostateczny tekst za-
o e  programowych V Kongresu Kociewskiego. Mamy 

nadziej , e umo liwi to wszystkim zainteresowanym dzia-
aniami w ramach V Kongresu wpisanie si  w jego cele. 

Na kolejnym spotkaniu, które planujemy 4 pa dziernika
w Opaleniu, pragniemy, na podstawie konkretnych propozy-
cji dzia a  wpisuj cych si  w za o enia V Kongresu rozpo-
cz  ustalanie kalendarza wydarze  kongresowych.

Za o enia programowe V Kongresu Kociewskiego

I. Cele Kongresu
G ównym celem organizacji V Kongresu Kociewskiego 

jest zidentyfikowanie, przedyskutowanie i okre lenie wyzwa ,
jakie staj  przed naszym regionem w XXI wieku. Kongres po-
winien tak e wytyczy  najistotniejsze kierunki dzia a  na rzecz 
Kociewia oraz wprowadzi  w nich now  jako , opart  na tra-
dycji i dotychczasowych do wiadczeniach kongresowych.

Spe nienie powy szego za o enia b dzie mo liwe, gdy 
w ramach Kongresu realizowa  b dziemy kilka celów szcze-
gó owych. S  to:
1. Prezentacja i promocja tradycyjnej i wspó czesnej sztuki 

z Kociewia, zw aszcza atrakcyjnej dla m odego pokolenia, 
w tym m. in. literatury, architektury, sztuk plastycznych.

2. Integracja regionu w wymiarze instytucjonalnym, po-
przez zacie nianie wspó pracy kociewskich samorz dów
oraz  organizacji i instytucji, zw aszcza tych o charakte-
rze regionalnym, turystycznym i sportowym.

3. Pog bianie kociewskiej wiadomo ci regionalnej, po-
przez wzmacnianie wi zi mieszka ców Kociewia oraz 
osób zwi zanych z Kociewiem, z wykorzystaniem sze-
rokiej palety dzia a  kulturalnych i sportowych.

4. Promocja Kociewia ze szczególnym uwzgl dnieniem
jego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrod-
niczo-geograficznych wykorzystywanych we wszelkich 
formach turystyki, rekreacji i sportu.

5. Opracowanie strategii rozwoju edukacji regionalnej i pla-
nu dzia a  zmierzaj cych do jej realizacji, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem roli gwary oraz tradycji kociewskiej. 

6. Rozwój bada  naukowych nad Kociewiem i na Kocie-
wiu oraz popularyzacja ich wyników.

7. Upowszechnienie kociewskiej edukacji regionalnej na 
wszystkich poziomach edukacyjnych, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem ró norodnych form kszta cenia ustawicz-
nego oraz promocja dobrych praktyk edukacyjnych. 

8. Podsumowanie 20 lat dzia a  kongresowych na Kociewiu.

II. Formu a Kongresu 
1. Zwa ywszy na skuteczn  realizacj  powy szych celów 

oraz na ilo  przedstawionych propozycji konkretnych 
dzia a , które mog yby wpisywa  si  w V Kongres Ko-
ciewski proponujemy, by powróci  do formu y z 1995 
roku. Kongres zosta by uroczy cie zainaugurowany 
wiosn , a nast pnie przez kolejne miesi ce odbywa yby
si  wcze niej skonkretyzowane dzia ania i wydarzenia 
kongresowe, które podsumowane zostan  na konferencji 
fina owej jesieni  2015 roku. 

2. Rzecz jasna, e tak same cele szczegó owe, jak i pomy-
s y wydarze  kongresowych b d  ulega  doprecyzowa-
niu w miar  konkretyzowania si  programu V Kongresu. 
Uwa amy, e t  prac  powinno si  wykona  z uwzgl d-
nieniem czterech segmentów tematycznych:

• Kultury i sztuki – obejmuj cego wydarzenia z zakresu 
literatury, muzyki, sztuk plastycznych, filmu i teatru;

• Samorz dowo-spo ecznego – obejmuj cego sprawy zwi -
zane ze wspó prac  samorz dów i instytucji samorz do-
wych oraz pozarz dowych, promocj  instytucjonaln  re-
gionu oraz imprezy rocznicowe;

• Edukacji i nauki – obejmuj cego dzia ania z zakresu 
edukacji i rozwoju bada  naukowych;

• Turystyki i sportu – obejmuj cego dzia ania z zakresu 
turystyki i promocji walorów przyrodniczo-krajobrazo-
wych Kociewia oraz aktywno ci fizycznej i sportu.
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Nasze termedyje

Wiocha, co sia mianuje Czar e, le y kele Wis y
niydaleko Che mna. Od rozpocza cia roboty, 
jako dentysty, mniny o u  18 miesiancy. Bez 

tan czas prze y óm u  niyjedne termedyje. Pomy la am, 
e terazki zes Zo ko, jako mojó, bandzie mnie u  lekci na 

ambulansie. Niy zabacza jak to wew zima 1956 roku, wew 
psiyrwszy wiosze, wew rod ku Borów Tucholskich, marz-
óm, a woda zes studni halana wew kube ku do jizby chdzie 

stoja  gabinet dentystyczny, zamarza a po drodze.
Niy zabacza, jak psiyrwszy pacjant, dróngal, jak jamu 

rwa óm kie , przez zniyczulania, tak ryknó  zes bólu, e pu 
kolejki pod dzwiyrzami gabinetu uciek a ji schowa a sia za 
drzewami co stojeli kele lykarzówki. D ugo dyrowa o nim 
jich udobrucha óm, eby przy li nazadki ji przesteli sia boi .
Naszym psiyrwszym dniam na swoim, jak u  bylim przy-
jechane do lykarzówki to by a niydziela. Psiyrwszó rzeczó 
by o obsztelowa  só buksy. Wew ty sprawzie Zo ka posz a
do jedynego krawca, co by  wew wsi. Czym go zwabzi a, e
wew niydziela przyszed do ku dy tego mnie niy powiedzia-
a. Wew ka dym razie raptem obadwa przylejcieli draby 

jakby sia pali o. Ja am, wew ta pora, ozuty by óm jano wew 
koszula ji obindowany, od pasa wew dó  jaczkó. Majster, co 
stany  wew dzwiyrzach by  ros ym ch opam. Wjida , e sia 
zmarachowa  po drodze. Niy zdón y  nawet obu  chodaków 
jano przytarabani  sia wew szlorych, co mia  na gyrach. Swo-
je buksy nosi  na szelkach. Spod nich wystawa  jamu walny 

sóndek. Na szpicu grulka zwiseli jamu patrzyd a. Bez szyja 
mia  przewieszona miara. Glaca bez klatrów. Zes taszy buk-
sów wystawa  bróny, od tobaki do za ywania, sznoptuch. 
Zagada , e eszcze nigdy, niy wjidzia  ch opa bez buksów. 
Kó dy  ku da przychodzi  do jego warsztatu wew starych 
buksach, eby obsztalowa  nowe. Powiedzie óm jamu 
o naszych termedyjach wew banie. Tedy zabra  sia do miary. 
Na cydelku zapsisywa  ile mierza wew pasie, wew kroczu 
ji jak d ugie majo by  nogawki. Zarazki ty obsztelowa óm 
dwa pary buksów zes najlepszygo manczesteru, chtórny ón 
lato  kupsi  wew PEWEKS-ie, za bóny dolarowe, wew sómy 
Bygdoszczy, jak rzek . By  s owny ji wew póniydzia ek ryno, 
przed pracó, hala  jedna para, tak e niy wyjrza óm aus, przy 
pacjantach, jak go odu...

Nasza lykarzówka by a mulowana zes czerwóny ceg y ji 
plaskatym, papowym dachem. Ponad nim wystawa  wysok 
kómnin. Wew naszy wsi, jak wew inkszych wiochach Pol-
ski powojenny eszcze niy da o elekstryki. Wew ca kim kraju 
dyrowa a akcja elekstryfikacji wsi. Budynek mia  dwa jizby, 
poczekalnia dla pacjantów ji kuchnia. Tamój to stoja a ka-
chlowa plata zes rynkami pod chtórno pali o sia: wanglam, 
drewkami ji belejactwem. Wew pod odze kuchni by a drew-
niana klapa na zawiasach. Po roztworzeniu kletrowa o sia, 
po krótki drabce do sklepu, chdzie wew ch odzie trzymelim 
zaprawki wiktu. Wew obadwa jizbach, na zmiana bez ca -

ki dzia , urzandoweli: dentysta, lykarz internista, felczer ji 
akuszerka. Wew jedny jizbie spelim zes Zo kó na sztrozaku 
u o onym na drewniany kozetce, co za dnia dinowa a lyka-
rzowi do podszukiwania chorych. Moja kierowniczka zes 
Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej wew Bygdosz-
czy, chtórny podlegeli Ruchoma Ambulanse Dentystyczne, 
da a Zo ce, na jeji pro ba robota wew roli pomocy denty-
stycznej. Tedy lugalim n sztyry rance ji do jedny taszy od-
k adelim dytki na kupno miyszkania. ó skygo 1957 roku 
lato by o burzowate. Wew przerwach wew robocie ch odzi-
lim sia wodó zes studni, co by a wykopana wew ogrodzie 
przydomowym. Podczas roboty przy fotelu dentystycznym 
Zo ka, pómnimo b ogos awiónygo stanu, trampa a pyda
bormaszyny, eby mnie by o lekci borowa  wew dziura-
wych zambach. Rozrabia a ji podawa a plomby do zatyka-
nia dziurów wew zambach. Hala a szpryce do znieczulania 
dziós ów przed rwaniam k ów. Sz o nóm to rug-cug. Nasza 
jizba uszmukowelim dwóma dyplómami wy szych uczel-
ni. Zo ka jano co uko czy a Pa stwowa Wy sza Szko a
Muzyczna wew Sopocie, a ja rok tamu nazatki, Akademia 
Medyczna Oddzia  Stomatologii wew Gdó sku. Bez trzy 
lata musia am, zes nakazu pracy, pracowa  na Kujawach, 
Kociewiu ji Kaszubach, Zo ka chcia a jak najrychlej wró-
ci  do du ygo miasta, na ta miara do Gdó ska, chdzie jako 
psiywaczka mog aby wystampowa  wew operze, zalach 

koncertowych czy studio radiowym. Po drodze czekeli nas 

eszcze niyjedne termedyje Niy zabacza jak wew jedny wsi 
na Kociewiu, do mojego ambulansu, szkólne przywozili zes 
szko ów dzieci na wozach drabiniastych za-przangniantych 
wew dwa konie. Tedy zes braku cangów do cióngnia cia tyla 
zambów narazki musia óm lu ne mlyczaki wyrywa  pal-
cami. Najprzód gzuby sia fest bojeli, ale u  trze i, czwarty 
wew kolejce do wyrwania by  odwa ny ji da  so cióngnó
po para k ów narazki. Dosz óm wew tym do taki rutyny e
nazwa óm ta metoda chi skó. Wew nastapne dni, za m o-
dziy ó przy li jejich rodziciele, braty, siostry, a nawet lólki 
do dentysty, co rwie k y po chi sku. Wszystkie bylim red
zes ty chi ski metody rwania k ów. A  tu raptam bryfkarz 
hala  mnie bryfumszlag wew chtórnym by  wysz na chtór-
nym stoja o napsisane, ebym sia stawji  dnia tego a tego, do 
Kómnitetu Powiatowego PZPR wew Che mnie nad Wis .
By o to miasto najbli sze wioski chdzie stoja óm zes swojim 
Ambulansem. Zdziwowa am sia srodze, jak mnie urzend-
nik partyjny zruga  za to e wychwalóm Chi ska Republika 
Ludowa ji stosuj  metody chi ski medycyny wyrywajónc 
zamby dwóma palcami, po chi sku. Niy wiedzia am e
wew tan czas stosunki pomniandzy ZSRR, a ChRL, do niy-
dawna przyjacielskie, walnie sia pogorszyli ji steli sia wro-
gie. Na granicy to breli sia nawet za by. osta óm pouczóny 
eby nigdy wiancy niy zachwala  chi ski metody leczenia, 

ani niczego so je, chi skie.

PAMNIANTNIK PO NASZAMU
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to  – przecie
wejta – patrzcie
zawdi – zawsze
termedyje – k opoty, przygody
mianuje sia – nazywa si
kele – obok,ko o
mojó – on
lekci – l ej
halana – przyniesiona
kube ek– wiaderko
rug-cug – raz dwa,miarowo ,
niy zabacza–nie zapomn
dróngal– wysoki m czyzna
pu – po owa
d wiyrzami – drzwiami
dyrowa o – trwa o
nazadki – z powrotem
boi  – ba  si
obsztelowa  – zamówi

só – dla siebie, sobie
do ku dy – do klienta
obadwa – oboje

draby – pr dko
ozuta – ubrany
jano – tylko
obindowany– zawini ty

jaczka – swetr
zmarachowa  sia – zm czy  si
obu – za o y

chodaków – butów
jano – tylko
przytarabani  si  – przytoczy  si  z trudem
szlorych – papciach
walny – wielki
sóndek – o dek, brzuch
szpicu – czubku
grulka – nosa

Niektóre s ówka kociewskie u yte w kolejno ci ich wyst powania w tek cie:

patrzyd a – okulary
miara – centymetr
glaca – ysina
klatrów – w osów
tasza – kiesze
buksów – spodni
brony – br zowy
sznoptuch – chusteczka do nosa
wew banie – w poci gu
cydelek – wistek papieru
manczester – doskona y materia  angielski
lato  – tego roku
Bygdoszcz – Bydgoszcz
ryno – rano
niy wyjrza ómi aus – nie wygl da em jak
mulowana – murowana
plaskaty – p aski
inkszych – innych
elekstryki – elektryczno ci
dinowa a – trwa a
piata – p yta kuchenna
rynki – pier cienie metalowe 

w p ycie kuchennej
belejactwo – byle co
kletrowa o sia – schodzi o

i wchodzi o si
drabce – drabinie
sklep – piwnica
zaprawki – zapasy
wiktu – ywno ci
sztrozaku – sienniku
podszukiwania – do badania
lugelim – ci ko pracowali my
dytki – pieni dze
ó skygo – minionego roku

trampa a – naciska a peda
borowa  – wierci

bormaszyna – peda owa wiertarka denty-
styczna

plomby – wype nienia do ubytków
szpryce – strzykawki
wyszmukowelim – ozdobili my
jano co – tylko co
na ta miara – na przyk ad
szkolne – nauczyciele szkolni
gzuby – dzieci szkolne
fest – bardzo
rodziciele – rodzice
lólki – dziadkowie
red  – zadowoleni
bryfkarz – listonosz
bryfumszlag – koperta
wysz – pismo urz dowe
zruga  – zbeszta , nakrzycza
walnie – bardzo
breli sia za by – walczyli z sob
sztrykowa a – robi a na drutach
lato  – tego roku
arki – gor cy

da o czu  – by o s ycha
terma – wie a
gokart – powóz dwuko owy
myszak – ko  o siwej ma ci
durcham – ci gle
jamrowa  – ubolewa ,narzeka
petrólka – lampa naftowa
stófca – ropa wydzielaj ca sif z dzi s a
dziukn  – uk u
bónki – dwie po ówki po ladka
pupa od ty yfónu – s uchawka telefoniczna
ketry – psy a cuchowe
maltych – obiad
zesel dentystyczny – fotel dentystyczny
gbur – zamo ny gospodarz wiejski

Tymczasem Zo ka, po robocie, a dni byli d ugie, sztry-
kowa a na drutach jaczki dla oczekiwany ji wymarzóny 
Ewki. Wpsiyrwij eszcze am hala  zes Wojewódzki Przy-
chodni Specjalistycznej wew Bygdoszczy od mojygo pra-
codawcy, wyprawka dla dziecka majóncygo sia urodzie 
lato . Byli to: sztyry psieluchy barchanowe, dziesia  psie-
luchów gazowych, cyratka, butelka na mlyko, jedan smo-
czek do psicia zes butelki ji jedyn do cyckania. 

Spokój naszy codzianny pracy przerweli, pewnygo 
burzowygo dnia lipcowego kolejne termedyje. Po arkim 
rynie kele dwunasty, da o czu  zwón na Anio  pa ski zes 
tórmy ko cio a wiejskiego. Zarazki po nim dzia  zamieni
sia wew noc. Nadcióngny a nawa nica. Wsiyrwij spad grad, 
po nim lujnó  deszcz ji psiorun walny  wew kómnin naszy 
lekarzówki. yska o sia raz po raz ji dalsze psioruny walili 
wew stare lipowe drzywa co stojeli naobko o lykarzówki. 
Raptam przed nasza cha upa zajecha  gokart cióngnióny 
przez myszaka. Wysiedli zes niego ch op ji baba przemok e
do suchy nitki. ona u od progu wrzeszcza a ratuj mnie 
panie lykarzu! Tak srodze boli mnie zómb, e wola abym u
urodzi  ni  dali ciyrpsiy . Trzyna a sia za baka ji durcham 

jamrowa a. Wew ty ciamno ci, jaka dyrowa a, wp iyrwij 
zapali am petrólka, eby obaczy  co sia tamój wew ty 
gambie dzieje. Ujrza am zómb móndro ci wew opuch-
niantym dzió le ji na obko o stóra. Tedy hala om szpryca 
zes rod kam znieczulajóncym ji dziukny óm jo wew ta 
okolica. Po wchsi ce ból usta ,a pacjentka rozchili a gyry, 

podnies a spódnica, a zes narzóndów rodnych wyjrza a aus 
epetynka noworodka. Z apa am go wew obadwa rance. 

Da om klapsa wew bónki ji maluch odezwa  sia ludzkim 
g osam. Zo ka chwadko poda a mnie nitka, co dinowa a
do szycia dziós ów, obciy a pampowina, ja am podwión-
za  chdzie trzeba ji zabindowa óm go wew barchanowe, 
na Ewka czekajónce, psieluchy. Tedy podnies óm pupa od 
tylyfónu ji wezwa em karetka pogotowia zes psitala wew 
Che mnie. Pacjentka reda, e u  jo nic niy boli rzek a, e
wew ty ulewie nawet niy zmiarkowa a e wody p odowe 
uszli na gokarcie. A tan gzub co tak letko przyszed na tan 
wat je jedynastam dzieciakam wew rodzinie. Eszeze d u-

gi czas dyrowa o zanim karetka pogotowia, wew ta burza, 
przyjecha a. Bylim rede, e od psioruna lykarzówka sia niy 
zapali a ji e narodzi  sia nowy czar anin, a mame nic niy 
boli. Za oknami durchsm sia yska o ji walili psioruny. Na-
wet ketry niy wychodzili zes swoich budów ji niy szczekeli, 
jak to by o zwykle czu . Po tygodniu bryfkarz nala  nom 
bryfumszlag, a na cydelku stoja o napsisane, e sómy za-
proszone, jako rodzice chrzestne, na chrzest Jóna. Halelim 
jamu z ota ketka zes wantym myndalikam. Po maltychu, 
przed wyj ciem do dom, gospodyni domu odda a nóm 
po yczóne, wew czas rodzenia na zeslu dentystycznym, 
sztyry wyprane, wypletowane platizram, czyste psieluchy 
barchanowe. Rede niy rede wziynlim je nazadki dla ocze-
kiwany Ewki, bo wew PRL-u wszistkygo brukowa o. Jón 
wyrós  na tangygo nadwi la skiego gbura ji dali yje.
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Wczerwcu bie cego roku zako czyli my cykl 
spotka  z twórczo ci  ks. Janusza St. Pasierba. 
Kiedy w listopadzie ubieg ego roku rozpoczy-

nali my, z inicjatywy Jerzego Cisewskiego, dyrektora Ze-
spo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie, cykliczne czytanie 
Pasierba, byli my przekonani, e dzia anie to ma prawdzi-
wy i g boki sens. Trwa  jeszcze Rok Ksi dza Janusza St. 
Pasierba i wieczory poetyckie doskonale wpisywa y si
w jego obchody, jednak Wtorkowe wieczory z Pasierbem 
od pocz tku mia y dla nas przede wszystkim ogromne zna-
czenie wychowawcze.

Przypad  nam w udziale zaszczyt uczy  si  i pracowa
w szkole, której patronem jest twórca o szerokich zaintere-
sowaniach, wszechstronnej wiedzy, ale przede wszystkim 
s yn cy z niebywa ej wra liwo ci i otwarto ci na drugiego 
cz owieka. Takiego cz owieka w dzisiejszych czasach po-
trzebujemy – jako mistrza, przewodnika, przyjaciela. Po-
trzebujemy kontaktu z jego twórczo ci , rozmowy z nim o 
rzeczach wa nych. Ks. Janusz St. Pasierb mówi do nas po-
przez swoje teksty zawsze, kiedy si gamy po tomik wierszy 
czy fragment prozy. Szukamy w nich odpowiedzi na wa ne
pytania, które zadaje sobie ka dy cz owiek: jak y , jakie 
cele sobie wytyczy , co w yciu jest najwa niejsze?

Nastrój jesieni, uroczysto  Wszystkich wi tych 
i Dzie  Zaduszny, sk oni y nas do tego, by pierwsze z cy-
klu Wtorkowych spotka  z Pasierbem po wi ci  tematyce 
mierci i zmartwychwstania w twórczo ci poety. Drugie 

spotkanie mia o szczególny charakter, gdy  ze wzgl du na 
zbli aj ce si wi ta Bo ego Narodzenia po czone zosta o
z uroczyst  kolacj  wigilijn  mieszka ców internatu ZSE, 
wychowawców i zaproszonych go ci. M odzie  zaprezento-
wa a teksty ze zbioru „Czas otwarty”. 

Nast pnie przyszed  czas na rozwa ania poety na temat 
kultury. Poezja ks. Janusza Stanis awa Pasierba to przecie
poezja intelektualisty, humanisty, erudyty w druj cego po 
kulturowych cie kach Europy. To poezja, która daje wia-
dectwo wietno ci kultury europejskiej. Wiele wierszy Pa-
sierba powsta o w trakcie podró y, podczas wizyt w s yn-
nych galeriach czy katedrach, jako efekt kontemplowania 
sztuki dawnych epok. 

Cykl zako czyli my spektaklem ,,Quo vadis” zainspi-
rowanym tekstami patrona naszej szko y, a wyre yserowa-
nym przez Zbigniewa Biegaj  i Renat  Retersk  – wycho-
wawców w internacie ZSE. 

Wieczory poetyckie w internacie Zespo u Szkó  Ekono-
micznych sta y si  okazj  do spotka  nie tylko z poezj  ks. 

Pasierba, ale i z przyjació mi naszej szko y. 
Go cili my zawsze nam yczliw  prezes 
Towarzystwa Mi o ników Ziemi Tczew-
skiej – pani  Eleonor  Lewandowsk , dy-
rektor ZSE w latach 1988-2006, która przy-
pomnia a uczniom drog  szko y do patrona. 
Zaszczycili nas swoj  obecno ci  tak e: 
wicestarosta powiatu tczewskiego Mariusz 
Wiórek, Czes aw Glinkowski – dyrektor 
ekonomika w latach 1965-77 i prezydent 
Tczewa w latach 1977-1990, ks. pra at An-
toni Dunajski, wiceprezydent Tczewa Ze-
non Drewa oraz Zenon Odya – prezydent 
naszego miasta w latach 1994-2010. 

 Wtorkowe czytanie Pasierba okaza o
si  ciekawym projektem wychowawczym, 
dzi ki któremu m odzie  naszej szko y, 
mieszka cy internatu ZSE oraz doro li 
s uchacze mogli na nowo odkry  prawd
i pi kno tkwi ce w literackiej spu ci nie 
autora.

HANNA MOLESZTAK

Wtorkowe spotkania z Pasierbem

Fotografie ze zbiorów Zespo u Szkó  Ekonomicznych w Tczewie
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Zapowiedziano go jako najbardziej intryguj ce obja-
wienie poetyckie obecnych czasów.1 Bez w tpienia to 
opinia zobowi zuj ca obie strony: mentorów i twórc .

Ale jak si  ju  raz co  rzek o, to ka dy nast pny ruch w tej grze 
obliczony by  musia  z precyzj  szachisty.   

Ufaj c wi c tej kruchej rekomendacji, wypad o czytelniczej 
publice pozna  m odego adepta sztuki poezjowania. Dos ow-
nie – jako autora, z jego wizerunkiem jako ywo adekwatnym 
do klimatu w asnych wierszy. Jeden i drugi bowiem dot d by
udzia em zaledwie tych, którzy ju  z nim zetkn li si  bli ej – 
w szkole, w asnym rodowisku, mo e poprzez internetowe fora. 
Publiczne „objawienie” dane by o dzi ki zaproszeniu na spotka-
nie autorskie, wystosowane przez starogardzkie Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej w upalny dzie  22 maja 2014 roku. Na kolejne, ju
w czerwcu, przyszli ciekawi debiutanckiego tomiku „Ballada dla 
Ma ego Ksi cia” – zapowiadanego jako spore wydarzenie.2

Mamy zatem za sob  dwa poetyckie wieczory z Kacprem. 
Na pierwszy z nich przywiod a zapewne ciekawych, zain-

trygowanych arbitralnie mocnym akcentem oficjalnego zapro-
szenia „na Niezwyk e Spotkanie Autorskie z poet  Kacprem 
Machowskim” sama aura tajemniczo ci – w czym te  przysz y
w sukurs lokalne media. Kusi a zapowiadana „niezwyk o ”
spotkania, tyle  co sam poeta, konkurent (jak mo na by o s dzi )
Mickiewiczów, Mi oszów, Ró ewiczów czy Szymborskich, nie 
mówi c ju  o legionie yj cych mistrzów pióra. Obyci z hipi-
sowskim za o eniem, i  cia o s u y do wyra ania osobowo ci, 
zw aszcza po wie ym do wiadczeniu emploi Micha a Szpaka 
i Conchity Wurst, z pewno ci  nie odczuli zaskoczenia, ujrzaw-
szy bosonogiego m odzie ca, ze starannie na o onym granato-
wym lakierem na paznokciach stóp i r k, z s omkowo- wietlist
grzyw  i cherubinowym obliczem niepokalanym jak niebo. Na-
tychmiast zdoby  sympati . Pod jego urokiem pozostawali my 
przez ca y wieczór. Do intryguj cego wizerunku do czy a wnet 
równie intryguj ca poezja.

Prezentacji zatem sta o si  zado .
Kacper Machowski, rocznik 1996, wychowanek szko y

podstawowej w B czku i skarszewskiego gimnazjum, aktualnie 
ucze  rolniczego centrum kszta cenia w Boles awowie, gdzie 
sposobi si  na technika weterynarii – na rok przed matur . ycio-
rys jak na 17-latka jeszcze skromny, ale z wyra nym przyspie-
szeniem w latach ostatnich, gdy do pasji Kacpra dosz a moda 
i pisanie. W jednym i drugim zapragn  siebie wyrazi  mo li-
wie ostro, rozpoznawalnie, mia o, ale nie nazbyt prowokuj co. 
Czego w dwóch latach dokona , ujawni  za namow  kilku osób, 
które zawierzy y m odzianowi i dostrzeg y t  now  gwiazd  na 
kociewskim niebosk onie. Bo to si  zwykle tak zaczyna…

Na swój drugi wieczór autorski Kacper stawi  si  ju  z de-
biutanckim tomikiem wierszy.3 Nak ad 400 egzemplarzy po-
stawi  go wy ej od niejednego uznanego ju  poety w kraju, co 
w ród debiutantów zgo a si  nie zdarza. Starogardzka artystka, 
Zofia Sumczy ska, u yczy a swego obrazu na ok adk  zbioru, 
który edytorsko wypad  bez zarzutu. Cztery wiersze autor opa-
trzy  imienn  dedykacj , niezawodnie jako znak wdzi czno ci, 
którym wypada poecie sp aca  swój twórczy d ug. I jak tu nie 
zgodzi  si  z opini , i  to autor dojrza y, wyczuwaj cy ju  traf-
nie prawa literackiej agory.

Lektura wierszy Kacpra do atwych nie nale y. A to zapew-
ne dobry znak, gdy  nie wci ga on czytelnika w proste gry i nie 
ob askawia go b ahym powabem s ownych uk adanek. A czy 
trafia nimi we w a ciwe struny naszych emocji, to ju  ca kiem 
indywidualna sprawa. Nie jest wszak na tyle dos owny, aby mie
pewno , e nawi zuje dialog obopólnie czytelny, skoro zasiewa 
u czytelnika niema e pole domys ów, sugestii, utajnie , szkico-
wych sytuacji. To dobre wiczenie dla czytelników wprawnych 
w trawieniu poetyckiej magii, jednak chyba zniech caj ce dla 
mniej zaprawionych w sztuce rozwik a  autorskich meandrów. 
Jak sobie z tym poradz  jedni i drudzy? W ko cu to problem 
odwieczny ka dej ze sztuk, a poezji szczególnie.

A wiat – ten wy aniaj cy si  z wierszy Kacpra – nie budzi 
sympatii. Ba, nie budzi jej przecie  cz sto na ka dym kroku 
w swoim rzeczywistym tu i teraz. W m odym spojrzeniu au-
tora nie nabiera wi c naiwnie barw, które mu nie przys uguj .
Je li wi c w nim przychodzi y , jak uczyni  go zno nym? 
Kacper nie szuka banalnych recept na zbawienie wiata, nie 
jest romantycznym idealist , nie tkwi w stylistyce domoro-
s ych arbitrów z gotowym pomys em na wszystkie bol czki 
zb kanej duszy. Woli stawia  gorzkie zarzuty i demasko-
wa  – rzecz nie nowa – z ostro ci  s du i ogl du typow  dla 
m odych gniewnych. Na rewolucjonist  nie pozuje, to pew-
ne. Mówi o tym, co n ka go i niepokoi, co przera a i boli, 
co stawia bariery i sk óca, a mog oby zbli a  ludzi do siebie 
i niwelowa  okopy nietolerancji.

Arystotelesowski model poety o „melancholicznym uspo-
sobieniu”, zdanego na produkowanie „wierszy z pretensjami 
do wiata” – jak chce Szymborska – tylko w cz ci zaledwie 
odpowiada wizerunkowi Kacpra. Wczytuj c si  w jego wiersze 
(chyba si  nie myl ), mo na mniema , i  daleki jest mu jaki-
kolwiek melancholijny pesymizm egzystencjalny, ogarniaj cy 
jak e atwo jego pokolenie. Je li za  dopada go na chwil  nuda 
egzystencjalna, w tym romantycznym znaczeniu, to raczej bli -
sza jest ona Pascalowskiej teorii, wedle której wiedzie do pe -
niejszego skupienia na drodze do Niego. eby nie powiedzie
za wiele, mo e warto czyta  wiersze Kacpra w takim oto na-
stawieniu?

Pierwsza grupa wierszy (z pi ciu, na które podzielono to-
mik4) pozwala ogl da  Kacpra w jego poetyckim autoportrecie 
– dandysa, kochanka muz w arkadyjskim zauroczeniu: z oto, 
nago , sztuka, gdzie jedynym celem jest po danie: podziwiaj, 
kochaj, pragnij. Tytu owy „Blond’e” rokoszuje si  swoim cia-
em poddanym starannym zabiegom upi kszaj cym („Pasja”, 

„Manicure”), kusz co wabi c niczym do godowego ta ca 
(„Spragnieni”, „Sztuka”, „Pianino i ty i ja”). Zaczyna ten swoisty 
„Spektakl”, jak chce tytu  pierwszego z zamieszczonych wier-
szy. A por  jego m odzie czych niepokojów jest „Pó noc” (tym 
wierszem niczym prologiem rozpoczyna si  tomik) – znacz ca 
a  nadto, nie tylko jako motyw symboliczny. Wnosi tajemniczy 
niepokój: zimna historia nocny z czu o ci  w tle.

Kolejne poetyckie przystanki, wcale nie mniej osobiste, 
ukazuj  wyobcowanie, samotno , g ód czyjej  blisko ci, po-
trzeb  zaistnienia, pokus  buntu, ale i niepewno , zagubienie, 
oczekiwanie, marzenie, z którego si  wyrasta, ale i do wiadcza 
zranienia. Wiele tego jak na obraz duszy siedemnastolatka.

RYSZARD SZWOCH

Ma y Ksi  Kacper
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Trudno nie wyrazi  rado ci i zdumienia, gdy bior c
do r ki najnowszy tom poezji Jana Majewskiego,
stwierdza si  bez cienia w tpliwo ci, e w kr gu 

znajomych w naszym mie cie, które wszak nie jest metro-
poli , yje i tworzy poeta wybitny. Nie waham si  tak po-
wiedzie . Co wi cej, ka dy kolejny tom jego wierszy zaska-
kuje nas jakimi  nowymi elementami poetyckiej dykcji.

Najnowszy tom – zatytu owany Ludzie i kwiaty – to g os
poety dokonuj cego obrachunku ze swoim d ugim yciem 
i przekazuj cego potomnym m dro , do której dochodzi 
si  poprzez trudne i bolesne do wiadczenia.

Przekaz yciowej m dro ci

zawarty jest ju  w tytule tomu i jego pi knej oprawie 
graficznej, autorstwa Zofii Sumczy skiej. Kwiaty to naj-
pi kniejszy i najbardziej kruchy element ziemskiej rzeczy-
wisto ci. Ich pi kno dostrzegane jest tylko przez cz owieka. 
W ko owrocie przyrody podporz dkowane s  prawom czy-
stej u yteczno ci. A jednak kwiaty nie tylko nas zachwycaj ,
równie  ucz . S oneczniki w sposób wr cz dos owny wska-
zuj  na s o ce jako ród o wszelkiej energii. Jak e nieodleg e
s  czasy w historii ludzko ci, gdy S o ce by o bogiem…

Bóg Jana Majewskiego

jest Bogiem chrze cijan. Ma wymiar kosmiczny i ludz-
ki, jest Alf  i Omeg , pocz tkiem i ko cem wszystkiego, 
co istnieje.

Tradycje polskiej poezji religijnej s  bogate. Jej naj-
wi ksze i najbardziej znane teksty to ostre zwady i polemi-
ki z Bogiem. Autor Ludzi i kwiatów jest jednak pogodzony 
z Bogiem i Jego stwórczym dzie em. Jest to wiara ufna, ale 
nie naiwna. Poeta wyznaj cy ortodoksj  chrze cija stwa, 
nie odrzuca naukowej wizji rzeczywisto ci. W tomie wy-
danym przed dwoma laty (Z ziemi i ob oków) znajdziemy 
wiersz Do Hoimara von Ditfurtha. Ten niemiecki, niezwy-
kle poczytny popularyzator nauki, jest autorem trylogii 
opisuj cej genez  wszech wiata i cz owieka naukowo, ale 
jednocze nie uznaj cej si  sprawcz  wszelkiego istnienia, 
któr  mo na nazwa Bogiem.

Uwa na lektura wierszy Jana Majewskiego pokazuje, i
uznaje on tezy niemieckiego uczonego. Aby wykaza , jak 
wietne poetycko mog  by  efekty czenia j zyka wiary 

i naukowej wiedzy, nale y przeczyta  wiersz Zasadniczy 
b d (s. 44) omawianego tomu.

Kompozycja

tomu Ludzie i kwiaty budzi podziw. Jest przemy lana 
i staranna. Zbiór otwiera wiersz Wyzwanie, nawi zuj cy do 
odwiecznego marzenia poetów, by sztuk  zamieni  chaos 
wiata w porz dek u adzonych strof. Realizacj  tego same-

go marzenia jest doskona y w swej prostocie ostatni wiersz 
Ludzkie brzemi .

TADEUSZ KUBISZEWSKI

Kwiaty ze Starogardu

Odleg o  mi dzy marzeniami
Nie jest wi ksza ni  odleg o
Od ycia do ycia.
(„Dok d zmierzasz?”)

Skoro poezja wyrasta z g bi emocjonalnej i egzystencjalnej 
sfery ludzkiego do wiadczenia, zwyk o si  w niej szuka  przy-
najmniej echa tych wp ywów, inspiracji, by nie rzec wr cz spo-
wiedzi duszy. Zbyt pow ci gliwy w takich gestach, jeszcze nie 
tak bardzo pewny tego, na ile mo e si  przed wiatem otworzy ,
Kacper do swych wierszy nie wprowadza za wiele z tego, co tak 
naprawd  kszta tuje jego postaw  wobec ycia, jest no nikiem 
jego samo wiadomo ci, czy te  okre la jego to samo . Na to 
pewnie jest jeszcze niegotowy. Ostentacyjny narcyzm by by jak 
maskuj cy puder, którego wierszom Kacpra nie potrzeba. Ich 
wie o  wystarczaj co n ci si  w asnej m odo ci. Wizytówk

jego wobec otoczenia i tak na teraz g ównie pozostaje ten wize-
runek kreowany do  konsekwentnie poprzez mod  – projekto-
wane samodzielnie i noszone stroje.

Obrazem duszy autora pozostaje wi c jego twórczo , ten 
swoisty „kardiogram” na dan  chwil , na konkretny etap ycia, 
w jednostkowym momencie – niepowtarzalnym i ulotnym. Nie 
oznacza wi c ona wcale, i  trwa w swym pierwotnym zapisie 
jako autorski katechizm prawd i objawie , ale jest zaledwie la-
dem szkicowo uj tej refleksji, która zapewne nie przetrwa aby 
nawet godziny. Uchwycona w por , zanotowana, przetworzo-
na w ostateczny swój obraz w tomiku – o, to ju  prawdziwa 
przepustka do ycia. Samozadowolenie to opium dla g upców 
– twierdzi nowojorski etyk Abraham J. Heschel – z czym trud-
no si  nie zgodzi , nawet wbrew wspó czesnym znakom czasu. 
Narcystyczne spo ecze stwa bowiem atwiej godz  si  na rol
sfrustrowanych konsumentów w ci gle niezaspokojonych ocze-
kiwaniach wzgl dem siebie. Twórców na ogó  ta przypad o
dotyka w stopniu niebotycznie wi kszym. Zw aszcza m odych. 
Rozczarowania bywaj  tragiczne.

Jak b dzie dalej z poezjowaniem Kacpra, naturalnie nie wie 
nikt. Ciesz  i martwi  jednocze nie te opinie o m odym autorze, 
w których podkre la si  dojrza o  i szczytowy pu ap jego doko-
na . Specjalnie unikam s owa talent. Kacper go ma – dyskusja 
wi c ogranicza si  do tego, w jakim stopniu mo e i powinien 
go rozwija . Uznanie autora za poet  wysoce „sko czonego” – 
a zatem mistrza w zakresie swego warsztatu – to niebezpieczny 
zabieg u miercaj cy dalszy rozwój, a jest on nie tylko prawem, 
ale i obowi zkiem m odych. I nie ma znaczenia fakt, i  – podob-
nie jak Kacper – najm odsi kochankowie muz te  zasiadali na 
Parnasie, a przyk ady takich meteorów swej doby, jak Baude-
laire, Rimbaud, Nelligan, czy nasz Wojaczek i… uzmys awiaj
zupe nie niekomfortow  perspektyw .

Z nut  kokieterii sam Kacper puentuje: I nikt nigdy nie 
wspomni o mnie za sto lat. Trze wo  to, czy gorycz? 

Otó  i talent mo e by  niema ym k opotem. Kacper znosi 
dobrze nag y i szybki start w wybrany przez siebie wiat poezji. 
To wida  na spotkaniach z czytelnikami. K opot powa niejszy 
maj  za to odbiorcy jego wierszy, zmagaj cy si  z odkrywa-
niem sensów zamkni tych w poetyckich wersach. Najwi cej go 
chyba odczuwaj  krytycy, od których oczekuje si  obiektywnej 
i fachowej oceny, a cz sto i diagnozy. Nawet prorokowania. Ale 
to od zawsze by o ich zmartwienie… i tak ju  zostanie.

Przypisy:
1 G ównie strona internetowa, wpisy w a ciciela portalu, opinie 

pierwszych czytelników, g osy internautów.
2 E. Macholla, „Ballada dla Ma ego Ksi cia” w Ognisku, Dziennik

Kociewski (27 VI 2014) s. 8.
3 K. Machowski, Ballada dla Ma ego Ksi cia. Wydawca Kociewskie 

Stowarzyszenie Edukacji i Kultury Ognisko. Kote e 2014. Wyda-
nie tomiku wsparli Andrzej Grzyb, Tadeusz Majewski i Tadeusz 
Serocki.

4 Wyborem wierszy i uk adem ich w zbiorku zaj  si  Tadeusz Ma-
jewski.



Jan Majewski, Ludzie i kwiaty, Wydawnictwo Tadeusz Serocki, 
Pelplin 2014, form. 16 x 21 cm, s. 234, opr. mi kka

Kolejna publikacja z serii „Album Tczewski” otwie-
ra nowy cykl „Fotografie po 1945 roku”. Podobnie 
jak bli niacze wydawnictwo „Fotografie do 1945 

roku” sk ada si  z trzech rozdzia ów. Ma równie  ten sam 
format, obj to  i szat  graficzn . Celem publikacji jest 
przybli enie potencjalnemu czytelnikowi historii miasta. 
Najnowsze dzieje Tczewa s  prezentowane za pomoc  foto-
grafii. Wydaje si , e w dobie internetu i kultury „obrazko-
wej” jest to najlepszy, by  mo e jedyny, sposób na zaintere-
sowanie histori  miasta wi kszej liczby czytelników. 

Zawarto  tematyczna rozdzia ów równie  nawi zuje 
do wcze niejszej ksi ki z tego cyklu. W poszczególnych 
cz ciach publikacji przedstawiono prywatne ycie tcze-
wian, obrazy i widoki miasta oraz ró ne formy aktywno ci
mieszka ców. Przyporz dkowanie niektórych tematów do 
takiego, czy innego rozdzia u by o trudne i niejednoznacz-
ne, bowiem ten sam problem, cykl zdj  móg  by  cz ci
np. rozdzia u o mie cie, jak i rozdzia u pokazuj cego ró -
norodne przejawy dzia alno ci tczewian. 

Zdj cia, fotografie s  pretekstem, prób  w miar  przej-
rzystego i popularnego opisu dziejów Tczewa. Przez s owo 
„popularny” nale y rozumie  taki, który jest jasny i ogólnie 
zrozumia y. Wi kszo  tematów prezentowanych w wy-
dawnictwie b dzie ukazywa  si  w kolejnych publikacjach 
cyklu. Mo na zatem powiedzie , e „Fotografie” maj  cha-
rakter powie ci w odcinkach, której fabu a jest tworzona 
i rozwijana w kolejnych ods onach.

JÓZEF GOLICKI

Album Tczewski. Fotografie po 1945 roku. Cz  1
Za o eniem serii jest identyfikacja, uto samianie si

czytelników z wydarzeniami przedstawionymi na kartach 
wydawnictwa i sprawienie, aby tczewianie mogli odnale
tam cho by cz stk  swoich losów, bo przecie  ka dy z nich 
w mniejszym lub wi kszym stopniu tworzy histori  swo-
jego miasta. Autor natomiast zbiera, porz dkuje i ochrania 
przed niepami ci  i zapomnieniem to samo  Tczewa, nie-
powtarzaln  wspólnot  ludzi, idei i zdarze .

Józef Golicki, Album Tczewski. Fotografi e po 1945 roku, nr 1, 
Gazeta Reklamowa Agencja Impresaryjna „Pop&Art”, 2014, form. 
21 x 21 cm, s. 96, il., opr. mi kka.

Zawieja

Skoro dotkn li my tematu schy ku ycia, to st d ju
tylko krok do tematu mierci. Thema regium – królewski 
temat. Taki tytu  nada Jaros aw Marek Rymkiewicz swe-
mu zbiorowi przejmuj cych wierszy o mierci. W ród licz-
nych wierszy, dotykaj cych tego tematu, ci gle odzywa si
we mnie genialny utwór Boles awa Le miana, zaczynaj -
cy si  incipitem Czemu tyle wiec nade mn … Po przeczyt-
niu tomu Ludzie i kwiaty Jana Majewskiego, Le mianowej 
refleksji nad mierci  towarzyszy  mi b dzie tak e Jan Ma-
jewski, jako autor wiersza Zawieja:

S uchali my do pó na muzyki:
troch  Bacha – troch  rzewnego
Schuberta –
Przez krótki moment nas uchiwali my
kruchej piosenki milczenia
która rych o si  st uk a –
Na zewn trz szala a zawieja
i wiatr do murów
przyciska  swoj  sin  twarz –
Zmarli cigali si  na sankach
i rozbawieni rzucali nie kami 
w nasze okna…

W przeciwie stwie do dos ownego realizmu Le miana, 
ten wiersz tylko poprzez odleg e aluzje przywo uje temat 
mierci. Trzeba zwróci  uwag  na wyeksponowane nazwi-

sko Schuberta, autora s ynnego kwartetu, znanego pod na-
zw mier  i dziewczyna.

Kunszt tego wiersza polega na niezwyk ej prostocie 
opisu konkretnej sytuacji i czaj cej si  grozie memento 
mori, z agodzonej atmosfer  beztroskiej zabawy.

Maksymalna oszcz dno  s ów, ogrom ukrytych zna-
cze . Taka poezja znamionuje Mistrza.
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• XX lat Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie Tadeusza Linknera

• Ku oddolnej transformacji naszej edukacji Kazimierza Denka

• Lubiszewska wiktoria Romana Niemczyka

• Kazimierz Zimny rodem z Tczewa... c.d. Jana Kulasa

• Relacja z VII Festiwalu Twórczo ci Kociewskiej 
   im. Romana Landowskiego
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