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Przedstawiamy Czytelnikom dawną pieśń, w ktorej przebierańcy 
składają życzenia mieszkańcom Pałubinek. Pieśn pochodzi ze zbioru 

„Pieśni z Kociewia”, autorstwa Władysława Kirsteina, wydanej w 1970 roku. 

Nowy Rok
Hyjże, śwancim dziś Nowyrok, to radosna wieść,
przywitajmi go jak corok, chwała Jamu, cześć.

Kolandniki mi wandrowne, ‘odwidzómy Was,
abi złożić swe żiczania, posłuchajta nas.

Abi w tam Nowam Roku kwsitła mniłość, bi nóm szczańście dał,
abi chrónił Was ‘od nieszczańść, ‘i nicht chorób znał.

Abi zawdi było słońce ‘i pogoda, był dobrobit, chlyb,
abi żniwa sia ‘udeli, byli ‘urodzaje, dobre ploni z gleb.

Kożda krowa niech sia Wóm ‘ocieli, dużo mlyka da,
kożda kura niech trzi razy kurczanta w Nowam Roku ma.

Abi byli riby, grzibi ‘i owoce, było warziw w bród,
abi na łónkach rośli bujne trawi, był w pasiekach mniód.

Abi dzieci sia dobrze choweli, ‘uż ‘od młodich lat,
abi rodziców, lólków zawdi ‘uszanował, nasz młodziańczy kwsiat.

Niech ‘od gradu los ‘ustrzeże, ploni Waszych zbóż,
niech sia ‘ogań chat nie ‘ima, ani psioruń burz.

Niech sia spełnió wszistke żiczania, żicie radość da,
niech majó ludzie z was pożitek, kraj pociecha swa. 

Z okazji zbi¿aj¹cych siê swi¹t Bo¿ego Narodzenia Z okazji zbi¿aj¹cych siê swi¹t Bo¿ego Narodzenia 
¿yczymy Czytelnikom du¿o radości i pogody ducha ¿yczymy Czytelnikom du¿o radości i pogody ducha 

oraz spe³nienia wszystkich ¿yczeñ w Nowym Roku 2016 oraz spe³nienia wszystkich ¿yczeñ w Nowym Roku 2016 
z powy¿szej pieœni z powy¿szej pieœni 
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Od redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Prawie dokładnie 29 lat temu Roman Landowski, jeden z nestorów kociewskich re-
gionalistów, w pierwszym numerze „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” wska-
zywał: „Kociewie, liczący się na Pomorzu ośrodek społeczno-kulturalny, ze wszech 
miar zasłużyło na upowszechnienie swojego dorobku. Niemal w każdej dziedzinie 
jest się czym pochwalić”.

Dziś, głównie dzięki obchodzonemu w tym roku V Kongresowi Kociewskiemu, 
w ostatnim czasie nazwa naszego pięknego regionu pojawia się na ustach coraz 
większej liczby osób odmieniana przez wszystkie przypadki. Raz po raz nowe przed-
sięwzięcia, imprezy w swoje nazwy wplatają słowo „kociewski”. Z niekrytym zado-
woleniem obserwujemy, jak nasza „mała Ojczyzna” coraz bardziej nas „otacza”, 
wykraczając poza ramy słownikowej definicji, jednocześnie widocznie wkraczając 
w naszą codzienność. Ogromna w tym zasługa regionalistów, którzy przez dziesiątki 
lat pracy, m.in. w ramach organizowanych od 1995 roku Kongresów Kociewskich, 
nie tylko nie pozwalali zapomnieć o naszej tożsamości, ale także podejmowali nie-
mały trud, aby urozmaicać i rozbudowywać formy i sposoby działania na rzecz jej 
upowszechniania, jej „wyjścia” z wartościami do mieszkańców naszej malowniczej 
krainy. Jak sami wskazywali w uchwałach powziętych po pierwszym z Kociewskich 
Kongresów: „Cenimy sobie dziedzictwo otrzymane po przodkach. Chcemy je po-
mnażać dla dobra Kociewia, Pomorza i Rzeczypospolitej”. 

Czym jednak jest nasze Kociewie, skoro już dawno wyrwało się z ram książkowych 
schematów? Odpowiedzi na to, wbrew pozorom niełatwe pytanie, będzie zapewne 
tak wiele, ile osób, które poświęcą trochę czasu, aby się nad nim pochylić. Odda-
jemy w Państwa ręce najnowszy numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. 
Wprawdzie nie jest on rozwiązaniem wskazanego dylematu, ale poprzez pokazanie 
tylko części płaszczyzn, na których nasza „mała Ojczyzna” funkcjonuje, ukazaniem 
jak niejednoznaczna i trudna będzie to odpowiedź. Mamy jednak nadzieję, iż teksty 
naszych nieocenionych autorów zbliżą Państwa do własnych refleksji nad tym waż-
nym zagadnieniem. Czego serdecznie życzymy. 

Redakcja
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Wydarzyło się na Kociewiu...
► Kociewie, 5 września
Już po raz czwarty Kociewiacy brali udział w „Narodowym 

Czytaniu”. W ramach tegorocznej edycji tej imprezy najdalsze 
zakątki Kociewia wybrzmiewały fragmentami „Lalki” Bolesława 
Prusa. W Pelplinie perypetie Stanisława Wokulskiego i Izabe-
li Łęckiej przybliżał zebranym, m.in. burmistrz miasta – Patryk 
Demski. Nie mniej uroczyste obchody były w Tczewie, gdzie 
zgromadzeni mogli wysłuchać odcztytania tej lektury w wykona-
niu m.in. prezydenta miasta – Mirosława Pobłockiego i wielu in-
nych lektorów. W gminie Zblewo czytający przebrali się w stroje 
z epoki, ku uciesze słuchaczy.

► Nowe, 5 września
Dziękczynny korowód złożony z mieszkańców gminy Nowe 

rozpoczął obchody dożynek gminnych, które odbyły się na sta-
dionie miejskim. Uroczystości zainaugorowała msza św., w któ-
rej celebrującemu ją kapłanowi przekazano bochenek chleba. 
Następnie miał miejsce konkurs wieńców dożynkowych. Świę-
tującym czas umilały występy artystyczne, m.in. „Piaseckich 
Kociewiaków i chełmińskiej „Kundzi”. Nie zabrakło również 
uczty dla podniebienia, którą zapewnił jarmark smaków.

► Świecie, 16 września
Kolejna edycja „Dnia bałabuba, czyli kociewskiego święta 

ziemniaka” licznie zgromadziła świecian na wspaniałej zabawie. 
Nie zabrakło rozrywek dla nikogo. Wszystkie lączył tytułowy 
ziemniak, który też stał się głównym składnikiem serwowanych 
dań. O ucztę tę zadbały członkinie dwunastu kół gospodyń wiej-
skich z powiatu świeckiego. O strawę duchową natomiast zadbały 
m.in. „Świeckie Gzuby” i chór męski „Cecylia” z Bukowca. 

► Gniew, 21-27 września
Niezwykle hucznie gniewianie obchodzili już 718. rocznicę 

urodzin swojego grodu. Wśród licznych imprez, na które skła-
dały się m.in. występy artystyczne, spotkania autorskie, a także 
uroczysty przemarsz na Zamek Gniewski, każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Duże zainteresowanie wzbudziła zorganizowana, 
25 września, w gniewskiej książnicy sesja historyczna poświe-
cona nadaniu praw miejskich oraz sylwetce patrona Bibliote-
ki, na której swoje referaty wygłosili  Krzysztof Korda, Marek 
Kordowski oraz Bogdan Badziong.  

► Świecie, 26 września 
W ramach „Plachandrów samorządowych z uczbó”, na za-

proszenie świeckiego Starostwa Powiatowego oraz Zespołu 
Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, 
w Świeciu spotkali się kociewscy samorządowcy. Obecni na 
spotkaniu wysłuchali referatów Marii Pająkowskiej-Kensik, 
Michała Kargula oraz Jarosława Pająkowskiego, traktujących 
o dziedzictwie kulturowym Kociewia i ochronie jego krajobra-
zu, a także o znaczeniu kongresów kociewskich. Obradującym 
samorządowcom, którym krótką wizytę złożyła minister spraw 
wewnętrznych, czas umilił występ zespołu szkolnego „Świeckie 
Gzuby” oraz poczęstunek przygotowany przez jeżewskie Koło 
Gospodyń Wiejskich.

► Morzeszczyn, 1 października
W gościnnych murach Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło 

się spotkanie dotyczące poczucia tożsamości kociewskiej wśród 
mieszkańców Morzeszczyna. Do ożywionej dyskusji zebranych 
skłoniły referaty Przemysława Kiliana, z Trójmiejskiego Klubu 
Kociewiaków („Tożsamość mieszkańców Morzeszczyna. Raport 
z badań etnograficznych”) oraz Marcina Kłodzińskiego z tczew-
skiej książnicy („Kociewski Magazyn Regionalny. Niezwykły 
przewodnik po dziajach i kulturze”).

► Kociewie, 1-9 października
Dziewiąty raz Kociewiacy mieli okazję uczestniczyć w im-

prezach zorganizowanych w ramach Nadwiślańskich Spotkań Re-
gionalnych. Pierwszymi gośćmi obchodów byli uczniowie tczew-
skich Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Katolickich, 
którzy, 1 października, spotkali się z podróżnikami – Weroniką 
Podjaską oraz Radosławem Chromikiem. Natomiast następnego 

dnia tczewska książnica gościła Kubę Pokojskiego, który zebra-
nym gościom opowiedział o swojej najnowszej książce pt. „Tczew 
1627”, a także przybliżył arkany husarskiego kunsztu wojennego. 
Nie mniejsze zainteresowanie towarzyszyło debacie Zespołu Ko-
ciewsko-Nadwiślańskiego ZKP, na którą, 3 października, zaprosi-
ła gniewska Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. 

► Subkowy, 3 października 
Subkowski Dom Kultury wypełnił się cudownymi zapacha-

mi kociewskich dań, a to za sprawą VI Sympozjum Kulinarne-
go „O Jeściu na Kociewiu”. Tematem przewodnim tej imprezy, 
zorganizowanej w ramach V Kongresu Kociewskiego, były 
sery, twarogi i glómzy. Duże zainteresowanie wzbudził wykład 
Marii Pająkowskiej-Kensik pt. „Żeby nie wyglądać jak glóm-
za... czyli o serach w kulturze regionalnej”. Nie mniej emocji 
przyniósł również, zorganizowany przez Krzysztofa Jaworskie-
go z Żuławskiego Parku Historycznego, pokaz wytwarzania 
serów w warunkach domowych. Wszyscy mogli skosztować 
przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich kociewskich 
przysmaków z sera. Wszystko to przy wspaniałych dźwiękach 
zespołu regionalnego „Burczybas”, a także występu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Subkowach, które przedstawiły insceni-
zację wiersza Marii Konopnickiej „Stefek Burczymucha”. 

► Skórcz, 11 października
W niedzielne popołudnie w Lesie Zajączek koło Skórcza, 

gdzie przed 76 laty Niemcy bestialsko zamordowali w zbioro-
wej egzekucji od 100 do 150 mieszkańców miasta i okolicznych 
wsi, zebrali się chcący oddać im cześć bliscy i sąsiedzi. W apelu 
pamięci udział wzięli m.in. młodzież zrzeszona w miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a także poczty sztandarowe wysta-
wione przez strażaków z wielkiego Bukowca, Osieka i skórczań-
skie koło łowieckie „Łoś” oraz przedstawiciele władz: Kazimierz 
Chyła, wicestarosta starogardzki, Janusz Kosecki, burmistrz 
Skórcza, a także Sławomir Czechowski, wójt gminy Skórcz.

► Starogard Gdański, 24 października
Wiele emocji uświadczyli mieszkańcy grodu nad Wierzycą, 

którzy gościli Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Pol-
skiego. W wypełnionej po brzegi Hali Miejskiej rozbrzmiały pie-
śni patriotyczne, ułańskie, powstańcze i żołnierskie, wśród których 
znalazł się m.in. „Marsz Pierwszej Brygady”. Wojskowi goście nie 
poprzestali jednak na prezentowaniu kunsztu wokalnego. Zgroma-
dzeni mogli również poznać zdolności taneczne artystów.  

► Tczew, 27 października
Mieszkańcy grodu Sambora mieli niecodzienną okazję do 

zapoznania się z kulturą, posiadającej niezwykle bogatą histo-
rię, Austrii. „Dzień Austrii” rozpoczął się od złożenia wieńców 
na cmentarzu austriackim w Tczewie, na którym spoczywają 
żołnierze tego kraju, zmarli w 1866 roku. Udział w tej uroczy-
stości wzięli m.in. Adam Urban, zastępca prezydenta miasta, 
Mirosław Augustyn, przewodniczący Rady Miejskiej, Marek 
Kacprzak, Konsul Honorowy Republiki Austrii, a także Cor-
nelia Pieper, Konsul Generalna Niemiec. Następnie, na za-
proszenie tczewskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, wszyscy 
chętni wzięli udział w spotkaniu, na którym mogli poznać różne 
aspekty austriackiej kultury. Wśród prelegentów znaleźli się: 
Michał Kargul, Bartosz Dąbrowski, a także, wspomniany już, 
Marek Kacprzak.  

► Tczew, 27-28 listopada
Za sprawą i na zaproszenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-

skiego, Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytutu Kaszub-
skiego oraz tczewskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła 
się konferencja naukowa „Polska Regionalna – mowa – kultura 
– edukacja”. Niewątpliwie była to okazja dla dialektologów, 
etnologów, kulturoznawców, socjologów, pedagogów, regiono-
znawców, a także wszystkich zainteresowanych do dyskusji na 
temat stanu regionalizmu w Polsce. Relacja z konferencji zosta-
nie zamieszczona w następnym numerze „KMR”.
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Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

Rok 2015 zostanie zapewne zapamiętany przez 
lokalnych regionalistów przede wszystkim jako 
rok V już Kongresu Kociewskiego. Organizowa-

ne licznie w jego ramach imprezy, a także poczynione 
na nim postanowienia przez długi czas będą omawiane 
w prywatnych rozmowach, czy też na łamach kociewskiej 
prasy, jak np. w bieżącym numerze „Kociewskiego Ma-
gazynu Regionalnego”. Niewykluczone, iż wśród wielu 
głosów pojawią się takie traktujące o zadaniach stoją-
cych przed przyszłymi kongresami, jak również te poru-
szające temat zasadności ich zwoływania. Ta ewentualna 
dyskusja nie będzie jednak w żadnym razie pełnowarto-
ściowa, jeżeli choć jednego z jej wątków nie poświęcimy 
na głębszą refleksję nad genezą i rozwojem pewnej idei, 
dzięki której doszliśmy do V Kongresu. Przypadająca 
w tym roku dwudziesta rocznica zorganizowania pierw-
szego z nich wydaje się być jak najbardziej odpowiednim 
momentem do zainicjowania takich rozważań.

Szukając genezy Kongresów Kociewskich mu-
simy cofnąć się do 1992 roku. Wówczas to podczas 
zorganizowanego przez Zarząd Główny Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego (ZKP) w Gdańsku II Kon-
gresu Kaszubskiego, w grupie uczestniczących w nim 
działaczy kociewskich zrodziła się inicjatywa powoła-
nia imprezy o podobnym charakterze w ich „Małej Oj-
czyźnie”. W księdze pokongresowej oraz uchwałach 
powziętych przez Walny Zjazd Delegatów Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego znalazło się – jak wskazuje 
Józef Borzyszkowski – zaadresowane właśnie do Za-
rządu Głównego ZKP zobowiązanie przygotowania 
wraz z innymi organizacjami i podmiotami działający-
mi na Kociewiu I Kongresu Kociewskiego, a w dalszej 
perspektywie Kongresu Pomorskiego. Rolę tych wy-
darzeń wiele lat później, w 2000 roku, podkreślał An-
drzej Grzyb, który podczas inauguracji II już Kongre-
su Kociewskiego zwracał się do zebranych słowami: 
chcę podziękować braciom Kaszubom za inspirację 
i pomoc w zorganizowaniu I Kongresu Kociewskiego. 
Droga do jego zwołania była jednak jeszcze długa.

Komitet Organizacyjny I Kongresu Kociewskiego 
powstał dzięki współpracy wielu działaczy wywodzą-
cych się z różnych organizacji regionalnych, w tym ZKP, 
niedługo po zakończeniu wspomnianej kaszubskiej 

HALINA RUDKO

Historia pewnej idei
Kongresy Kociewskie w latach 1995-2010

(zarys problematyki)

Dla mnie tego typu spotkanie jak Kongres Kociewski jest chęcią 
budowania tego, co jest bardzo silne w nas wszystkich, co jest tożsa-
mością, tradycją, przywiązaniem do swego miejsca, a jednocześnie 
otwartością na świat i umiejętnością cieszenia się tym, co nasze. 

Marszałek Sejmu, Maciej Płażyński, Starogard Gdański, 26 listopada 2000 roku 

konferencji. Na czele nowo powołanego gremium sta-
nął Józef Borzyszkowski, znany historyk i wykładowca 
akademicki, były wicewojewoda gdański. Sam przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego uznawał, iż celem 
kierowanej przez niego inicjatywy jest: mobilizowanie 
mieszkańców do współdziałania na rzecz dobra wspól-
nego i promocja Kociewia na Pomorzu i w Rzeczypospo-
litej. Efektem tej mobilizacji okazał się 1 kwietnia 1995 
roku, kiedy to w starogardzkim kościele św. Mateusza, 
m.in. w obecności ks. bpa Jana Bernarda Szlagi, powi-
tano uczestników I Kongresu Kociewskiego. Następnie, 
w miejscowym Centrum Kultury, odbyła się specjalnie 
zorganizowana konferencja naukowa, podczas której 
swoje referaty wygłosili m.in.: Józef Borzyszkowski 
(Kociewie – w dziejach wspólnoty pomorskiej), Ry-
szard Szwoch (Kociewiacy regionowi i ojczyźnie), czy 
też Józef Milewski (Jubileusz Starogardu – miejsce 
i rola miasta w dziejach Pomorza). Jak wskazywał je-
den z prelegentów: [Poprzez Kongres] chcemy dobit-
niej uświadomić sobie wspólnotę kociewską i pomor-
ską, wspólnotę kultury i trwania, a przede wszystkim 
współodpowiedzialność za nasze dziś i jutro, miejsce 
małej i wielkiej Ojczyzny jednoczącej się w bólach 
i trudach Europie, ale przede wszystkim rolę Kociewia-
ków i Pomorzan w procesie kształtowania społeczeń-
stwa obywatelskiego i demokratycznego naszego pań-
stwa i Rzeczypospolitej.

Wydarzenia z tego kwietniowego, sobotniego popo-
łudnia nie kończyły jednak obchodów tak oczekiwane-
go Kongresu. Składało się na nie bardzo wiele imprez 
organizowanych na przestrzeni wiosny, lata i jesieni na 
terenie całego Kociewia. Przykładowo w ramach roku 
kongresowego odbył się 17 września 1995 roku – jak 
podkreślały „Nowiny Gniewskie” w setną rocznicę 
śmierci Juliusza Kraziewicza, zasłużonego działacza 
chłopskiego z Tymawy – II Przegląd Zespołów Kociew-
skich. Podobnych wydarzeń było jednak o wiele więcej. 
Jak czytamy w pokongresowej księdze, na I Kongres 
złożyło się: ogromnie wiele przedsięwzięć różnych lu-
dzi i podmiotów zaangażowanych na co dzień w działal-
ności z zakresu kultury i oświaty, gospodarki i polityki 
lokalnej i regionalnej. Ostatnim z tych przedsięwzięć 
było specjalne spotkanie, zorganizowane w Tczewie 
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Uczestnicy konferencji naukowej 
w Starogardzie Gdańskim.

 Od lewej stoją: prof. Marian Kallas 
(UMK Toruń), prof. Zbigniew 
Grzonka (wtedy rektor UG), 

Tadeusz Kubiszewski, 
prof. Józef Borzyszkowski (UG) 

i Ryszard Szwoch (TMZK)
Fot. Stanisław Zaczyński, 

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie

21 października 1995 roku, podczas którego nastąpiły 
m.in. wystąpienia końcowe organizatorów, jak również 
przyjęto uchwałę końcową (treść której została w cało-
ści przedstawiona w niniejszym artykule). 

Choć formalnie ten jesienny dzień kończył przy-
gotowywany od lat Kongres, jego efekty stawały się 
coraz bardziej widoczne. Zainicjowane w jego ramach 
spotkania nauczycieli kociewskich wkrótce dały po-
czątek Kociewskiemu Towarzystwu Oświatowemu 
w Tczewie. Za jego owoc możemy również uznawać 
powstanie Stowarzyszenia Turystycznego „Kociewie” 
oraz ukazującego się nieregularnie (już nieistniejącego) 
magazynu „Zapiski Kociewskie”. Zrodzona przez Kon-
gres atmosfera przyczyniła się również do powstania, 
emitowanego przez TVP Gdańsk, w latach 1995-2005, 
programu regionalnego „Magazyn kociewski”, pod re-
dakcją Danuty Necel-Lewandowskiej. Jego następcą 
został program „Na Kociewiu”, prowadzony w latach 
2005-2010 przez Marię Kańską. Za jedno z najwięk-
szych osiągnięć Kongresu uważa się jednak powstanie 
Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więź-
ba”, organizacji która przez następne lata stanie się jedną 
z głównych organizatorek kolejnych Kongresów. 

Zgodnie z ustaleniami, kolejny II Kongres Kociew-
ski został zorganizowany w 2000 roku. Miał on dużo 
skromniejszą formułę od swojego poprzednika, co było 
związane ze zmianą koncepcji jego obchodów, zgodnie 
z którą miał się on odbywać w trzech miastach-gospoda-
rzach przez trzy kolejne dni, podczas których omawia-
no w specjalnie przygotowanych blokach tematycznych 
istotne dla rozwoju Kociewia zagadnienia. II Kongres 
Kociewski rozpoczęła, w piątek 24 listopada 2000 roku, 
poranna msza święta w tczewskim kościele Najświętszej 
Marii Panny Matki Kościoła. Zebranych gości powitał 
ks. Stanisław Cieniewicz, proboszcz tamtejszej parafii. 
Po nabożeństwie, w którym udział wzięli m.in. przed-
stawiciele kociewskich samorządów oraz organizacji 
regionalnych, udali się do Tczewskiego Centrum Kul-
tury, gdzie uroczyście otwarto Kongres. Nie kończyło 
to jednak obchodów. Jeszcze tego samego dnia odbyły 
się dwie sesje programowe (Gospodarka – stan obecny 
i przyszłość Kociewia; Szanse i perspektywy rozwoju Ko-
ciewia), w których udział brał m.in. Wojciech Kodłubań-

ski (ówczesny doradca wicepremiera), a także uroczyste 
otwarcie wystawy plastycznej i promocja książki Romana 
Landowskiego pt. „Dawnych obyczajów rok cały”. Po-
dobnie wyglądał program obchodów Kongresu w Świe-
ciu. Następnego dnia, w sobotę 25 listopada, odbyły się  
dwie sesje (Turystyka i ochrona środowiska na Kociewiu; 
Walory turystyczne powiatów kociewskich), w których 
udział wzięło siedmiu prelegentów, a także miał miej-
sce m.in. koncert oraz promocja książki. Trzeci i ostatni 
dzień Kongresu zorganizowano w niedzielę, 26 listopada, 
w Starogardzie. Po bloku tematycznym (Edukacja i kul-
tura regionalna Kociewia), w trakcie którego Wojciech 
Książek, ówczesny wiceminister edukacji narodowej, 
podkreślił znaczenie edukacji regionalnej, odbył się cały 
szereg imprez kulturalnych, zwieńczonych specjalnym 
bankietem w Starogardzkim Centrum Kultury, kończą-
cym II Kongres Kociewski. Oczywiście, poza oficjal-
nym programem uroczystości, obchodom towarzyszyły 
inne imprezy „okołokongresowe”. Duże zasługi na tym 
polu odniosła Irena Brucka, która od początku 2000 roku 
przygotowywała projekt pt. „Festiwal Kultury Kociew-
skiej”, który miał swoją inaugurację w tczewskiej Pra-
cowni Edukacji Regionalnej 10 września tegoż roku.

W ramach swojego rodzaju podsumowania II Kon-
gresu Kociewskiego możemy przytoczyć słowa Romana 
Landowskiego, który na łamach  „Kociewskiego Maga-
zynu Regionalnego” wskazywał, iż: II Kongres Kociewski 
wykazał jasność interesów wszystkich powiatów: wspól-
nie region ma się czym pochwalić i w przyszłości – w tej 
społeczności Europy regionów – nie będzie się wstydził. 
Potrafi zaprezentować swoje ważkie problemy, pochwa-
lić się dorobkiem, przypomnieć o tradycji przodków 
i ugościć. I żeby nie spocząć na laurach, wyznaczono 
sobie zadania do pracy na następne pięć lat. Bo prze-
cież nigdy nie jest aż tak dobrze, żeby nie mogło być le-
piej. We wspólnym, ale własnym domu zawsze znajdzie 
się coś co należy naprawić, ulepszyć czy udoskonalić. 
Kolejne dwa Kongresy przekonały wszystkich, ważne 
że również przedstawicieli władz, iż ciągłość działań 
i właściwie rozłożone wysiłki po latach przynoszą efek-
ty. Słowa tego wybitnego regionalisty okazały się pro-
fetyczne. Związani z Kongresem działacze postanowili 
nie spoczywać na laurach.
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Za oficjalny początek przygotowań do III Kongresu 
Kociewskiego możemy uznać, odbyte 30 czerwca 2004 
roku w Starogardzie Gdańskim, walne Zgromadze-
nie Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewskiej 
Więźby”, podczas którego powzięto uchwałę o organi-
zacji tej imprezy. Następnym krokiem było powołanie, 
podczas spotkania przedstawicieli samorządów i orga-
nizacji społeczno-kulturalnych działających na Kocie-
wiu, odbytego w dniach 2-3 listopada 2004 roku w Tle-
niu, jej Komitetu Organizacyjnego. Na jego czele stanął 
Jerzy Cisewski, prezes „Kociewskiej Więźby”. Bardzo 
szybko organizatorzy uzyskali pomoc samorządow-
ców kociewskich miast i powiatów, którzy włączyli się 
w jego organizację. Niemałym wsparciem była również 
uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego, która 
ustanawiała rok 2005 „Rokiem Kociewskim”. Orga-
nizatorzy postanowili powtórzyć formułę Kongresu 
z poprzedniej edycji, wedle której miał on się odbywać 
w trzech miastach-gospodarzach przez trzy kolejne 
dni. Jak na łamach prasy wskazywał Stanisław Kar-
bowski, ówczesny prezydent Starogardu: Organizując 
ten Kongres, podzieliliśmy role i zadania, aby każde 
z miast mogło się pokazać i wypromować. Tczew otrzy-
mał temat turystyka i ochrona środowiska, w Świeciu 
omawiana będzie kultura i edukacja, zaś w Starogar-
dzie Gdańskim – gospodarka regionu. Z tych rozmów, 
dyskusji, wytyczone zostaną następnie zadania, które 
będziemy realizować w ciągu kolejnych pięciu lat. Pięć 
lat to dobry okres czasum aby pokazać przemiany, jakie 
zaszły na terenie całego Kociewia i na terenie naszych 
miast. Choć jego rozpoczęcie planowano dopiero na 
jesień, już późną wiosną 2005 roku zaczęto organizo-
wać imprezy okołokongresowe, w skład których wcho-
dziły m.in.: Jarmark Kociewski w Gdańsku, Konkurs 
Gwary Kociewskiej w Pelplinie oraz Dzień Kociewski 
na molo w Sopocie. Ich kalendarz był jednak o wiele 
dłuższy. Ich zwieńczeniem było rozpoczęcie Kongresu 
w Starogardzie Gdańskim, 20 października 2005 roku, 
uroczystą inauguracją, w której udział wzięli: Karolina 
Gozdawa-Nocoń, wicewojewoda pomorska, Sławomir 
Neumann, ówczesny starosta starogardzki oraz Jerzy 
Cisewski, prezes „Kociewskiej Więźby”. Po oficjal-
nych uroczystościach nastąpiła konferencja pt. Go-
spodarka – stan obecny, szanse i perspektywy rozwoju 
Kociewia w Europie. Następnego dnia, 21 października, 
w Świeciu zebrani goście prezentowali swoje referaty 
nt. Edukacja i kultura regionalna Kociewia. Przykła-
dowo zabierający w jej trakcie głos – Małgorzata Po-
łomska i Władysław Andrys, wskazywali, iż: Niezwy-
kle istotne znaczenie w kształceniu, świadomych swej 
tożsamości, młodych ludzi, posiada gromadzenie zbio-
rów literatury regionalnej. W placówkach oświatowych 
można znaleźć przewodniki, informatory, słowniki, be-
dekery, albumy, publikacje dydaktyczne, baśnie, legen-
dy, gadki oraz powieści. Dołączony wykaz ukazuje więc 
z jednej strony bogato wyposażone biblioteki szkolne, 
z drugiej zaś strony w niektórych jednostkach można 
zauważyć brak podstawowych opracowań pomagają-
cych w poznawaniu naszej >>Małej Ojczyzny<<. Ostat-
niego dnia III Kongresu, który miał miejsce w Tczewie, 
22 października, jego uczestnicy debatowali nt. Ekolo-
gia intencją turystyki na Kociewiu, a następnie udali się 
na wycieczkę autokarową po powiecie tczewskim. Po-

wzięto również przez aklamację nową uchwałę, w któ-
rej jej sygnatariusze wskazywali, iż: Pragniemy zacho-
wać dla kolejnych pokoleń kociewski obszar kulturowy 
i owoce pracy naszych poprzedników. Nasza społecz-
ność lokalna, w poczuciu swej godności zainicjowała 
z nową, dotychczas nieznaną siłą, ruchy społeczne skie-
rowane na przywracanie tradycyjnych dla nas wartości, 
by oprzeć na nich nasze działania. Kierunki działania 
tej „nowej siły” nie zawsze jednak zyskiwały aprobatę.

Jeszcze przed IV Kongresem Kociewskim zaczę-
ły pojawiać się głosy podnoszące kwestię zasadności 
jego organizacji. Warto w tym miejscu przytoczyć 
słowa Patrycji Hamerskiej, która na łamach „Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego” wskazywała, iż: 
IV Kongres Kociewski powinien być jednak skierowa-
ny nie tylko do władz samorządowych, regionalistów, 
animatorów kultury i organizacji pozarządowych, ale 
do wszystkich, którzy zamieszkują ten region. Powi-
nien mieć bardziej otwartą formę i zachęcać do dys-
kusji. Moim zdaniem regionu nie tworzą tylko samo-
rządowcy i regionaliści, ale przede wszystkim ludzie, 
którzy ten region zamieszkują i to właśnie oni powinni 
mieć wpływ na jego przyszłość. Ta myśl zrodziła się 
po przeczytaniu komentarzy w Internecie po zakoń-
czeniu III Kongresu Kociewskiego. Ludzie twierdzili, 
że to nie był >>ich<< Kongres, że tak naprawdę dys-
kusja o przyszłości regionu toczyła się w kuluarach. 
To dla mnie sygnał, że czas coś zmienić, bardziej się 
otworzyć i zrozumieć, że przyszłość Kociewia leży 
w rękach ludzi mieszkających na Kociewiu. Przy-
gotowania do IV Kongresu już jednak trwały. Przy-
kładowo pomiędzy 27 października 2009 roku, a 26 
kwietnia 2010 roku w tczewskiej Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się dziesięć roboczych zebrań, na 
których omawiano przygotowania do zbliżających się 
obchodów. Postanowiono zachować formułę miast-
gospodarzy. Dla każdego z nich powołano specjal-
nego koordynatora, który miał zająć się organizacją 
wydarzeń kongresowych (np. w Świeciu funkcję taką 
pełniła Bożena Ronowska, a w Tczewie Michał Kar-
gul). Zrezygnowano jednak z organizowania Kongresu 
w trzech kolejnych dniach, wracając do formuły 
z I Kongresu, rozkładającą go na przestrzeń kilku mie-
sięcy. Tak jak w poprzednich edycjach towarzyszyły 
mu różne imprezy przedkongresowe. Warto tu choć wy-
mienić serię czterech debat (Badania archeologiczne 
na Kociewiu – stan, plany, potrzeby i ich wykorzystanie 
w planach rewitalizacyjnych, Przyczynek do stanu ba-
dań nad Kociewszczyzną, Digitalizacja zbiorów regio-
nalnych w bibliotekach sposobem ochrony i upowszech-
nienia dziedzictwa kulturowego Kociewia, Kociewie 
w Sieci – historia regionu w mediach elektronicznych) 
zorganizowanych w marcu i kwietniu 2010 roku przez 
Oddział Kociewski ZKP oraz tczewską książnicę. 

IV Kongres Kociewski rozpoczęła uroczysta inaugu-
racja, która odbyła się 8 maja 2010 roku w tczewskim 
Centrum Kultury i Sztuki. Przybyli do grodu Sambora 
goście mieli okazję zobaczyć w jej ramach przedsta-
wienie pt. „Gryf i Małgorzata”, które przygotowali 
wychowankowie Przedszkola nr 8 w Tczewie. Po uro-
czystościach uczestnicy Kongresu wzięli udział w dys-
kusjach panelowych w ramach bloku tematycznego 
Dziedzictwo historyczne Kociewia – wartość naszej Ma-
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łej Ojczyzny?, w ramach którego referat wygłosił m.in. 
Józef Borzyszkowski (Kaszubsko-kociewska wspólnota 
dziejów i kultury oraz odpowiedzialność za przyszłość 
– nie tylko Pomorza). Tematem przewodnim drugiego 
dnia kongresowego, odbytego w Starogardzie Gdań-
skim 3 lipca (w auli Państwowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego), była natomiast 
Kultura Kociewia. Uczestnicy konferencji nie byli zda-
ni jednak wyłącznie na debatowanie o kociewskiej 
kulturze. Po zakończeniu obrad mogli się udać na sta-

rogardzki rynek miejski, gdzie miał miejsce Wielki Jar-
mark Kociewski, w ramach którego m.in. odbywał się 
przegląd wielu lokalnych zespołów folklorystycznych. 
IV Kongres zorganizowany w Świeciu, 9 października 
2010 roku, zakończyła sesja pt. Edukacja regionalna 
na Kociewiu. Zabierająca głos, Maria Pająkowska-Ken-
sik, stwierdziła: Skończył się Rok Kongresowy 2010. Są 
wśród nas regionalistów tacy, którzy już po raz czwarty 
przeżyli szczyt spotkań, obrad. W życiorysie 15 lat dzia-
łań to już sporo. Dużo nadziei, trochę rozczarowań.

Uchwała I Kongresu Kociewskiego

Kociewie jest naszą małą, pomorską Ojczyzną. Świadomi jego walorów kulturalnych i dorobku cywilizacyjnego, w czasie trwania I Kongresu Kociew-
skiego podjęliśmy zadanie określenia jego przyszłości i naszej zbiorowej za nią odpowiedzialności. Cenimy sobie dziedzictwo otrzymane po naszych 
przodkach. Chcemy je pomnażać dla dobra Kociewia, Pomorza i Rzeczypospolitej. 

I Kongres Kociewski jest świadectwem kociewskiej, pomorskiej tożsamości regionalnej, jest naszym szczególnym zadaniem upowszechnianie świa-
domości budowania przyszłego losu całej wspólnoty zamieszkującej ten region. Pomorze, Rzeczypospolita to nasz zbiorowy obowiązek.

1. Samorządność na Pomorzu
Rewolucja wolności zaowocowała przede wszystkim sukcesem samorządów. Wywołały one ogromną ludzką, społeczną aktywność. Uświadomiły 

mieszkańcom gmin i miast ich związek oraz odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. Nauczyły wielu, jak być aktywnym obywatelem. Dziś konieczna jest 
kontynuacja reform samorządowych. Nowy ustrój terytorialny państwa musi przynieść wzmocnienie i rozbudowanie samorządu lokalnego oraz utworzenie 
samorządnych regionów. Uważamy za konieczne powstanie regionu Pomorza Nadwiślańskiego łączącego wszystkich mieszkańców znad Dolnej Wisły: 
z Kociewia, Kaszub i Borów Tucholskich, Powiśla i Żuław, Ziemi Chełmińskiej i Lubawskiej.

Tradycje samorządowe na Kociewiu są bardzo bogate. Naszym zadaniem jest ich upowszechnienie i twórcze rozwinięcie. Przede wszystkim trzeba 
podkreślać ważną rolę gmin, stanowiących podstawę samorządności terytorialnej. Szczególna powinność spoczywa tu na działaczach regionalnych 
i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za publiczny wizerunek samorządu i władzy lokalnej. Winniśmy dbać o etykę życia publicznego.

2. Gospodarczy region
Kociewie stoi obecnie przed dużymi problemami gospodarczymi i społecznymi. Bez aktywności, mobilizacji różnych środowisk oraz operatywności 

samorządów pokonanie tych problemów jest niemożliwe. Tym pilniejszą jest potrzeba dalszych ustrojowych reform oraz mobilizowania całej społeczności 
regionalnej tak, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.

Kociewie ma ogromne tradycje pracy organicznej. Etos gospodarności i pracowitości jest nadal silnie obecny w systemie wartości Kociewiaków. To 
ogromna szansa i kapitał. Naszym zadaniem jest jego uruchomienie i pomnażanie.

Szczególną szansę widzimy w ubogaceniu walorów turystycznych regionu i ich promocji. Jednocześnie musimy zadbać, aby rozwój turystyki, restruk-
turyzacja przemysłu i dźwignięcie do dawnej świetności rolnictwa nie przyniosło ze sobą zniszczenia środowiska naturalnego. Pozostawienie przyszłym 
pokoleniom nienaruszonego skarbu w postaci czystego środowiska naturalnego winno być zasadą, którą kierować się muszą wszyscy – samorządy, 
rolnicy, przedsiębiorcy, wreszcie politycy.

Dorobek Kociewia jest znaczący. Świadczy on o zapobiegliwości naszych przodków, ich rozsądku i wytrwałości. Jesteśmy zobowiązani wobec prze-
szłych i przyszłych pokoleń ten dorobek pomnażać i rozpropagować.

3. Edukacja szansą przyszłości
Problemy gospodarcze i społeczne, w tym szczególnie bezrobocie, mogą być skutecznie rozwiązywane tylko w społeczności silnie zakorzenionej 

we własnym świecie wartości, świadomej swej tożsamości, a jednocześnie szeroko otwartej na procesy zachodzące w otaczającym świecie. Naszym 
wychowawczym ideałem winien być światły i aktywny obywatel, znający tradycje regionu oraz czerpiący z dorobku współczesnej cywilizacji. Dlatego po-
trzeby jest szeroki program rozbudzania aspiracji edukacyjnych. Konieczna jest współpraca władz oświatowych i nauczycieli, samorządów, Kościoła oraz 
organizacji regionalnych, tak aby stworzyć wzorcowy model kształcenia, odpowiadający wymogom, które niesie przyszłość. W nim wielką rolę przypisuje-
my regionalizacji nauczania, tj. wprowadzeniu w sposób maksymalnie szeroki wszelkich form upowszechniania wiedzy o naszym regionie w cały proces 
dydaktyczny i wychowawczy. Silny, emocjonalny związek z Małą Ojczyzną, oparty na rzetelnej wiedzy, może być podstawą autentycznego patriotyzmu 
i umiłowania Wielkiej Ojczyzny.

Uznając, że jakość życia oraz przyszłość regionu zależą od poziomu wykształcenia jej mieszkańców, winniśmy zmierzać ku zbudowaniu systemu po-
mocy materialnej, który zapewniłby wszystkim zdolnym dzieciom odebranie odpowiedniego wykształcenia, bez względu na sytuację materialną rodziców.

Jako społeczność silnie związana z etosem kulturowym Pomorza uznajemy za konieczne odparcie systemu edukacyjnego oraz wszelkiej aktywności 
publicznej o uniwersalne wartości kultury europejskiej, której zasadniczymi elementami są dziedzictwo chrześcijaństwa i cywilizacji śródziemnomorskiej.

4. Ruch regionalny w rozwijaniu kultury Kociewia
Pomorski ruch regionalny na trwałe wpisał się w krajobraz kulturowy Kociewia. Dziś stoją przed nim nowe zadania. Prócz pielęgnacji i rozwijania tra-

dycyjnej kultury kociewskiej, dbałości o zachowanie gwary, rozwój piśmiennictwa i wydawania nowych pozycji książkowych, celem regionalistów winno być 
pobudzenie wszelkiej aktywności publicznej również w sferze gospodarczej i politycznej. Ruch regionalny musi być partnerem i oparciem dla samorządów. 
Możemy i powinniśmy czerpać z tradycji wcześniejszych pokoleń regionalistów kociewskich, ale także sięgać do osiągnięć bliższych i dalszych sąsiadów, 
czerpać wzory sprawdzone gdzie indziej, szukać nowych pomysłów. Jako działacze regionalni Kociewia zobowiązani jesteśmy włączyć się w budowanie 
nowoczesnego programu regionalizmu pomorskiego. Podejmując inicjatywę zgłoszoną podczas II Kongresu Kaszubskiego, uznajemy za konieczne, aby 
po Kongresie Kaszubskim i Kongresie Kociewskim odbył się w 1997 roku, roku 1000-lecia Gdańska i 700-lecia Gniewa, Kongres Pomorski, który winien 
stać się manifestacją pomorskiej tożsamości i solidarności, a zarazem okazją do umacniania więzi łączących wszystkich mieszkańców całego Pomorza 
– od Szczecina po Elbląg i od Gdańska po Toruń.

Wzywamy wszystkich pomorskich regionalistów do wspólnego przygotowania wielkiego Kongresu Pomorskiego i większego zaangażowania na rzecz 
przebudowy naszego wspólnego mieszkania w europejskim domu –  Rzeczy pospolitej!

Naszym obowiązkiem, jako Pomorzan, Kociewiaków, winno być pomnażanie zasobności naszej Małej Ojczyzny. Oszczędni, dobrze zorganizowani, 
pracowici, codziennie róbmy to, co do nas należy, pamiętając, że przyszłość tworzy się każdego dnia.
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Gdy jesienią 2010 roku zakończył się IV Kon-
gres Kociewski wielu działaczy regionalnych 
głośno zastanawiało się, czy aby czas kociew-

skich kongresów nie dobiega końca. Ewentualnie, 
czy aby ich dotychczasowa formuła się już całkiem 
nie zużyła. Za największą słabość IV Kongresu uzna-
no brak głębszej myśli przewodniej, która przełożyła 
się na mocną niespójność poszczególnych wydarzeń 
kongresowych. Niezwykle charakterystyczny dla tego 
nastroju był głos Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Kociewie”, która pełniła rolę sekretariatu kongresu, 
nawołujący do większej koncentracji na „olimpiadzie”, 
czyli na działaniach między kongresami, niż jedynie na 
samych „igrzyskach” – wydarzeniach kongresowych. 
Wsłuchując się w te głosy, zespół przygotowujący 
część tczewską kongresu postanowił zorganizować 
spotkanie, które podsumuje te wszystkie opinie rok 
później. W październiku 2011 roku, w ramach V Nad-
wiślańskich Spotkań Regionalnych, odbyła się debata 
na temat oceny i przyszłości kongresów kociewskich, 

MICHAŁ KARGUL

V Kongres Kociewski 
stał się faktem

która zebrała praktycznie wszystkich, mających swój 
wkład w organizację ostatniego kongresu.

Zważywszy na wspomniane wyżej nastroje, dość 
zaskakująca była konkluzja tego spotkania. Bowiem 
praktycznie wszyscy zebrani w pełni zgodzili się, 
że jest potrzeba dalszego utrzymania pięcioletnich 
cyklów kongresowych. Z kolei same kongresy oce-
niono jako jedne z najważniejszych działań kształ-
tujących współczesną tożsamość Kociewia. Osią 
dyskusji stała się sprawa pomysłu na organizację 
kolejnych edycji kongresu. Pojawiło się tutaj kilka 
koncepcji, z których najbardziej wyraziste uzna-
wały albo konieczność powołania osobnego bytu, 
np. stowarzyszenia, którego głównym celem będzie 
organizacja kolejnego kongresu, albo mocnego zaan-
gażowania samorządów kociewskich, zapewniające-
go jego przeprowadzenie „od A do Z”. Za swoiste 
minimum uznano, o wiele wcześniejsze niż to miało 
miejsce w 2009 roku, wypracowanie formuły oraz 
celów kongresu.

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Kociewskiego w Pelplinie 10 lutego 2015 roku.
Od lewej: dr Michał Kargul, senator RP Andrzej Grzyb, poseł Jan Kulas, starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, 

wicestarosta starogardzki Kazimierz Chyła, prezydent Starogardu Gd. Janusz Stankowiak
oraz z-ca burmistrza Świecia Krzysztof Kułakowski

Fot. Jacek Cherek  
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W oparciu o te ustalenia członkowie tczewskiego 
zespołu kongresowego z 2010 roku, wywodzący się 
głównie z Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej 
oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zapropono-
wali, by już w styczniu 2014 roku rozpocząć dysku-
sję nad przygotowaniami do kolejnego, V Kongresu 
Kociewskiego. O tym przedkongresowym spotkaniu 
i jego skutkach szeroko pisaliśmy w zeszłorocznych 
numerach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, 
więc tutaj, jedynie tytułem pewnego podsumowania, 
warto zaznaczyć, że odbyły się cztery spotkania przed-
kongresowe (w Tczewie, Pelplinie, Nowem i Opale-
niu), w wyniku których wypracowano formułę i cele 
V Kongresu. Warto wspomnieć, że inicjatorami tych 
spotkań byli społecznicy. Namacalnym efektem ich 
aktywności jest obecność w programie szeregu waż-
nych wydarzeń, organizowanych właśnie przez orga-
nizacje społeczne z terenu całego Kociewia. W wyniku 
tych dyskusji za główny cel V Kongresu uznano ziden-
tyfikowanie, przedyskutowanie i określenie wyzwań, 
jakie stoją przed naszym regionem w XXI wieku. Kon-
gres powinien także wytyczyć najistotniejsze kierunki 
działań na rzecz Kociewia oraz wprowadzić w nich 
nową jakość, opartą na tradycji i dotychczasowych do-
świadczeniach kongresowych.

Społecznicy swoje kongresowe przygotowania 
zakończyli na początku października w Opaleniu, 
gdzie ostatecznie przyjęto cele oraz formułę nadcho-
dzącego kongresu. Gotowa także była lista kongre-
sowych wydarzeń. Jednak uznano, że ważne będzie 
także zaangażowanie się samorządów. W tamtym 
czasie jedynie włodarze Nowego mocno zadeklaro-
wali włączenie się w organizację V Kongresu. Pozo-
stali woleli poczekać na wynik wyborów samorzą-
dowych, które odbywały się jesienią ubiegłego roku. 
W związku z tym finalizacja przygotowań kongre-

sowych przeciągnęła się do początków 2015 roku. 
Ostatecznie, w dniu Święta Kociewia, 10 lutego, na 
zaproszenie burmistrza Pelplina Patryka Demskiego, 
odbyło się uroczyste spotkanie, w pewnym sensie 
kończące przygotowania i jednocześnie inaugurujące 
rok V Kongresu Kociewskiego. Samorządowcy zor-
ganizowali się w komitet, na czele którego stanął sta-
rosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski. Uzupełniono 
również ostateczną listę kongresowych wydarzeń. 
Przez kilkanaście kolejnych tygodni kierowany przez 
tczewskiego starostę roboczy zespół organizacyj-
ny dopinał jeszcze szczegóły techniczne, co jednak 
w niczym nie przeszkadzało realizacji działań plano-
wanych już w poprzednim roku.

Nawiązując do I Kongresu Kociewskiego przyjęto 
szeroką formułę organizacyjną, obejmującą różnorod-
ne wydarzenia i imprezy kongresowe. Przede wszyst-
kim charakter kongresowy przybrać miały najważniej-
sze, cykliczne imprezy regionalne, jak np. „Festiwal 
Smaku” w Grucznie, sesja „Jeście na Kociewiu” 
w Subkowach, czy „Festiwal Twórczości Kociew-
skiej im. Romana Landowskiego” w Tczewie. 

W program Kongresu wpisano także szereg cie-
kawych wydarzeń towarzyszących, jak urządzenie 
Pucharu Kociewia w imprezach na orientację (InO), 
Kociewski Maraton Rowerowy MTB, czy wystawy 
w tczewskiej Fabryce Sztuk i starogardzkim Muzeum 
Ziemi Kociewskiej. Natomiast prawdziwą wartością 
dodaną są wydarzenia zorganizowane specjalnie z tej 
okazji. Co istotne, znaczna część z nich ma charakter 
naukowo-kulturalny i ma szanse odegrać ważną rolę 
w rozwoju regionalizmu na Kociewiu. Z przyczyny 
ich wielości i różnorodności trudno je tutaj wszystkie 
wystarczająco szeroko omówić, czy wręcz wymienić. 
Będzie ku temu na pewno jeszcze nie jedna okazja. 
Warto jednak przytoczyć garść kronikarskich infor-

WOKÓŁ KONGRESU

Spotkanie uatrakcyjnił występ zespołu folklorystycznego „Modraki” z Pelplina
Fot. Jacek Cherek
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macji na temat najbardziej charakterystycznych dzia-
łań w ramach V Kongresu Kociewskiego.

Zainaugurował go kwietniowy Festiwal Kultu-
ry Kociewskiej w Pelplinie. Także wiosną odbyła 
się część imprez towarzyszących kongresowi, jak 
wspomniane wystawy, czy Puchar Kociewia w InO. 
Natomiast pierwszym mocnym, naukowym akcentem 
było spotkanie pt. „Współczesna tożsamość Kocie-
wia”, zorganizowane przez senatora Andrzeja Grzyba 
w Muzeum Ziemi Kociewskiej, które odbyło się 
10 lipca. W jego trakcie, na kanwie badań nad tożsamo-
ścią młodych naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, 
dyskutowano nad tym czym dzisiaj jest kociewskość 
i jakie czekają ją perspektywy. 

Okres wakacyjny to kolejne wydarzenia towarzy-
szące, jak III Międzynarodowy Plener Nadwiślański 
w Nowem, Festiwal „Krzyżacy kontra Kociewiacy” 
w Gniewie, czy III Kociewski Festyn Leśny w Staro-
gardzie. W tym okresie swoje kongresowe edycje mia-
ły także Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Pia-
secznie i Festiwal Smaku w Grucznie. Zaś swoistym 
ukoronowaniem tego wakacyjnego etapu były nasyco-
ne kociewskością dożynki w Pelplinie.

Już tydzień później w dniach 11-13 września w Sta-
rogardzie Gdańskim odbyła się impreza, która, miej-
my nadzieję, na trwale zmieni obraz kociewskiej kul-
tury. Mowa o Kociewskich Targach Wydawniczych, 
zorganizowanych przez tamtejszą Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Bernarda Sychty. Z bogatego progra-
mu tej imprezy warto odnotować piątkowe warsztaty 
dla bibliotekarzy oraz sobotnie spotkanie z młodymi 
kociewskimi pisarzami. Sednem był jednak kiermasz 
wydawnictw regionalnych, w których udział wzięło 
około dwudziestu instytucji z całego Pomorza. Targi 
były bardzo udanym przedsięwzięciem i wypada mieć 
nadzieję, że będą kontynuowane i staną się pierworod-
nym dzieckiem V Kongresu Kociewskiego.

Także we wrześniu, 26, odbyły się plachandry 
samorządowe w Grucznie. Określono je samorządo-
wymi, gdyż zaadresowane były do naszych samorzą-
dowców, którzy nie zawsze do końca orientują się 
w kociewskich tematach. Pochwalić przy tym trzeba 
gminnych i miejskich włodarzy z ziemi świeckiej, 
którzy w Grucznie zjawili się praktycznie w komple-
cie. Plachandry otworzyła część edukacyjna, gdzie 
tematykę kociewską przybliżali: profesor Maria Pa-
jąkowska-Kensik oraz doktorzy Jarosław Pająkow-
ski i Michał Kargul. Po tej „uczbie” przyszedł czas 
na rozrywkę, którą zapewniły „Świeckie Gzuby” ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. Dzieci dały 
bardzo ciekawy i stojący na wysokim poziomie kon-
cert piosenek i tańców regionalnych. Po występach 
odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których 
można było zapoznać się z tradycją wędzenia ryb, 
wypiekania chleba oraz smażenia tradycyjnych nad-
wiślańskich powideł. Chętni pojechali na zwiedzanie 
olęderskiej chałupy w Chrystkowie z końca XVIII w. 
Miłym akcentem była niezapowiedziana obecność 
Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej, 
pochodzącej z Tczewa posłanki z południowego Ko-
ciewia i północnych Kujaw.

Kilka dni później, 30 września, odbyła się pierwsza 
część poetyckich spotkań z Kociewiem, organizowa-

nych w Pelplinie przez tamtejszy oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oraz Bibliotekę Diecezjalną. 
Elżbieta Goetel i Florian Staniewski wzruszająco pre-
zentowali poezję Małgorzaty Hillar, Jana Majewskiego 
i księdza Franciszka Kameckiego. Oprawę muzyczną 
zapewniło Trio Pelplinensis. Druga część tego wyda-
rzenia planowana jest na 25 listopada.

Październik rozpoczęła edycja subkowskiego 
sympozjum „O jeściu dla Kociewia”, organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Kociewskie Forum 
Kobiet we współpracy z Gminą Subkowy i Powia-
tem Tczewskim. Kilka dni później, w piątek 9 paź-
dziernika, w świeckim Gimnazjum nr 2 odbyły się 
„Plachandry edukacyjne” – konferencja poświęcona 
edukacji regionalnej organizowana przez samorząd 
Świecia. Towarzyszyły im tradycyjne występy dzie-
ci i młodzieży oraz prezentacje działań regionalnych 
w poszczególnych placówkach edukacyjnych powia-
tu świeckiego, po których odbyła się ciekawa dysku-
sja na temat stanu i przyszłości edukacji regionalnej 
na Kociewiu.

Finał V Kongresu Kociewskiego odbędzie się 
w listopadzie i na początku grudnia. Kongresową 
oprawę będzie miał Festiwal Twórczości Kociew-
skiej im. Romana Landowskiego. Mocnym uderze-
niem będą dwie konferencje naukowe. W Pomorskiej 
Szkole Wyższej, 24 listopada, odbędzie się dyskusja 
o kulturze fizycznej na Kociewiu. Zaś w Tczewie 
27 i 28 listopada naukowcy z całej Polski wezmą 
udział w konferencji na temat edukacji, języka i kul-
tury regionalnej pt. „Polska Regionalna”. Natomiast 
4 grudnia w Nowem odbędzie się uroczyste pod-
sumowanie całego Kongresu, którego owoce będą 
pewnie jeszcze tematem niejednego spotkania ko-
ciewskich regionalistów.

Zatem V Kongres Kociewski trwa. Różni się on 
od poprzednich, zaś jego organizacja i przebieg na 
pewno mogą być tematem do kolejnych dyskusji nad 
przyszłością tej inicjatywy. Bez wątpienia widać już 
dziś, że społeczny ruch regionalny na Kociewiu jest na 
tyle silny, że może odgrywać istotną rolę w tego typu 
przedsięwzięciach. I to nie tylko pod względem ide-
owo-merytorycznym, ale także finansowo-organiza-
cyjnym. Także spora część kociewskich samorządów, 
bezpośrednio bądź przez swoje instytucje, dopełniła 
kalendarza kongresowych działań. Przekłada się to 
na dużą różnorodność towarzyszących mu wydarzeń 
oraz spory rozmach dużej części z nich. Wypada mieć 
nadzieję, że uda się te kongresowe doświadczenia za-
gospodarować o wiele lepiej niż te z ostatnich dwóch 
edycji. A i zakładane na wstępie cele będzie można 
uznać za zrealizowane.

***
Na koniec piszący te słowa, jako osoba zaanga-

żowana w prace nad tegorocznym Kongresem od ich 
samego początku, chciałby podziękować tym wszyst-
kim, którzy włączyli się w jego przygotowania i orga-
nizację. Jedyną nagrodą, jaką dla nich możemy mieć, 
to stwierdzenie, że mocno przysłużyli się naszemu ko-
ciewskiemu regionalizmowi. Choć poczucie własnego 
wkładu w rozwój małej ojczyzny nie jest wcale nagro-
dą tak małą.

WOKÓŁ KONGRESU
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Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

PRZEMYSŁAW KILIAN 

Czy są nam 
potrzebne kongresy?

Na wstępie muszę poinformować czytelnika ni-
niejszego artykułu, że jest on napisany z punktu 
widzenia osoby zaangażowanej w działalność 

regionalną i współorganizator trwającego V Kongresu 
Kociewskiego, co nie jest bez znaczenia dla obiektyw-
nej oceny opisywanego zagadnienia. 

Chcąc odpowiedzieć na powyższe pytanie musimy 
wpierw zastanowić się nad kilkoma innymi: „Jaka idea 
przyświecała założycielom I Kongresu Kociewskiego 
i czy została zrealizowana?”, „Jakie wymierne i nie-
wymierne rezultaty osiągnęliśmy dzięki czterem Kon-
gresom?”, i w końcu „Czy w dalszym ciągu powinni-
śmy je organizować?” 

Ideą Kongresu, jak czytamy w Księdze Pamiąt-
kowej z I Kongresu Kociewskiego: było i jest mobi-
lizowanie mieszkańców do współdziałania na rzecz 
dobra wspólnego i promocja Kociewia na Pomorzu 
i w Rzeczpospolitej (...). Chodziło więc o przypomnienie, 
czym jest Kociewie, o ukazanie dziedzictwa kulturowe-
go tej ziemi i pogłębienie tożsamości jej mieszkańców, 
o umocnienie tradycji, utrwalanie pamięci o ludziach-
bohaterach z przeszłości, o umacnianie świadomości 
naszego zobowiązania do kontynuacji ich dzieł i pracy 
na rzecz zachowania i pomnażania dorobku wieków, na 
rzecz wszechstronnego rozwoju1. A więc, już od począt-
ku kongresy miały stanowić o przyszłości tożsamości 
kociewskiej. Można powiedzieć, iż właściwie idea 
kongresowa zmobilizowała społeczność kociewską do 
działania. Z perspektywy czasu obserwujemy aktyw-
ność środowiska pomorskiego (w tym kociewskiego 
i kaszubskiego) do idei samoorganizacji grupowej, jak 
i wspólnej idei pracy na rzecz regionu – Pomorza, swo-
ich małych ojczyzn Kociewia i Kaszub. 

Analizując cztery dotychczas zrealizowane kon-
gresy można dostrzec pewną tendencję do zmiany ich 
kierunku – ich przeznaczenia wśród ich organizatorów. 
Nie jest moim zamiarem oceniać ani samych poszcze-
gólnych kongresów, czy były dobre czy złe, ani wysił-
ków ich organizatorów, ale aby zwrócić uwagę na pew-
ną już wyżej wspomnianą „ewolucję”, która zmusza do 
refleksji, czy takowa służy rozwojowi dzisiejszej toż-
samości regionalnej. Powołując się znowuż na Micha-
ła Kargula można hipotetycznie skonstatować, że: (...) 
kongresy nie są już elementem budowy tożsamości re-
gionalnej i sposobnością do krytycznego podsumowa-
nia własnego dorobku i wytyczenia nowych celów, ale 
przede wszystkim wielką akcją promocyjną, budującą 
atrakcyjną markę regionu i pokazującą tętniącą życiem 
kulturę regionu, która ma przyciągać turystów”2.

Patrząc w przeszłość, chcąc odpowiedzieć na py-
tanie, czy dzisiaj i w przyszłości są i będą nam po-
trzebne kolejne kongresy, trzeba zdać sobie sprawę 
z tego, co już udało nam się osiągnąć dzięki odby-
tym kongresom, niezależnie od tego jakie tendencje 
i kierunki w nich przodowały. A jest co wymieniać. 
Z rzeczy „formalnych”, jakie osiągnęliśmy, to przede 
wszystkim: stworzenie Federacji Towarzystw i Związ-
ków „Kociewska Więźba” (dzisiaj już nieistniejącej), 
powstanie Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego, 
przyjęcie herbu i hymnu kociewskiego. Te trzy inicja-
tywy – działania były bardzo brzemienne w skutki dla 
przyszłości regionalizmu kociewskiego. 

Powstanie „Więźby Kociewskiej” po I Kongre-
sie Kociewskim było zrealizowanym postulatem 
z I Kongresu o utworzeniu organizacji będącej głów-
nym podmiotem do realizacji kolejnych kongresów 
w przyszłości. Co nastąpiło w 1999 roku kiedy zareje-
strowano nową organizację będącą: zrzeszeniem działa-
jącym na całym Kociewiu, pełniącym rolę reprezentanta 
interesów wszystkich zrzeszonych w niej stowarzyszeń 
i związków oraz tych, które upoważnią władze federacji 
do występowania w ich imieniu. „Kociewska Więźba” 
w swej roli integracyjnej jest tym dla Kociewia, czym 
dla Kaszub jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie3. Nie-
stety, w trakcie przygotowań do IV Kongresu „Więźba 
Kociewska” już nie funkcjonowała4.

Powołanie Kociewskiego Towarzystwa Oświato-
wego zapoczątkowało zjednoczenie środowiska przede 
wszystkim nauczycielskiego w kwestii doskonalenia 
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regionalizacji w nauczaniu oraz przełamania barier ad-
ministracyjnych utrudniających realizację tej idei5. 

Opracowanie i przyjęcie herbu i hymnu kociewskie-
go nastąpiło 7 marca 2003 roku na Walnym Zgromadze-
niu Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska 
Więźba”. W tym miejscu nie muszę przedstawiać argu-
mentacji przemawiającej za tym, jak istotnym elemen-
tem grupy etniczno-regionalnej jest jego symbolika. 
Tym niemniej trzeba podkreślić, że to symbole regional-
ne są wizytówką współczesnej etniczności (np. popular-
ne wzory haftu wykorzystywane na różnych gadżetach: 
breloczki, długopisy itp.) Symbolika regionalna wkra-
cza w obszar kultury popularnej, tworząc swoisty etno-
design kociewski. Założeniem twórców owych symboli 
było stworzenie przede wszystkim „mitu założyciel-
skiego”6. Bo przecież każda grupa etniczna powinna, 
czy wręcz musi posiadać symbole, wokół których się 
jednoczy (podobnie jak każdy naród). 

Tych dokonań jest oczywiście znacznie więcej. 
Skupiłem się tylko na trzech, które według mnie ode-
grały istotną rolę w rozwoju regionalizmu kociewskie-
go i kultury kociewskiej. Warto jednak również wspo-
mnieć o innych rezultatach pokongresowych m.in.: 
wydaniu różnorodnych publikacji, głównie popular-
nonaukowych jak np.: „Mały słownik kociewski”7, 
„Dawnych obyczajów rok cały”8 i wielu innych. Choć 
publikacje nie są tworzone ze względu na odbywający 
się kongres kociewski, to trzeba podkreślić, że takowe 
powstają i jest ich z roku na rok coraz więcej. Jeśli 
chodzi o publikacje to najbardziej okazałym dziełem, 
będącym owocem pokongresowym, są księgi pamiąt-
kowe. Dotychczas ukazały się cztery, a zapewne za 
kilka lat doczekamy się i piątej9.

Tyle z dokonań nazwijmy to „formalnych” (wy-
miernych). A co z innymi – nieformalnymi (niewy-
miernymi)? Pamiętać trzeba o pewnej dychotomii 
w działalności kongresowej. Otóż to, co działacze ro-
bią z okazji kolejnego kongresu, jest adresowane do 
szerszego grona odbiorców, mieszkańców Kociewia 
i nie tylko. Natomiast w całej tej pracy, związanej z or-
ganizacją kongresu, uzyskujemy również niewymier-
ne korzyści dla siebie – działaczy. I tutaj mam na myśli 
przede wszystkim ćwiczenie umiejętności współpracy 
nad wspólnym zadaniem, jakim jest każdy kolejny 
kongres. Poza tym osoby zaangażowane wypracowują 
co pięć lat nową (bądź przyjmują poprzednią i ją udo-
skonalają) formułę kongresu. Po każdym kongresie 
następuje czas na refleksje i wypracowanie wniosków 
na przyszłość10. Z każdej takiej refleksji dostajemy 
również informację zwrotną, w pewnym sensie o nas 
samych. Odkrywamy swoje słabości i zalety. Zdoby-
wamy cenne doświadczenie, które możemy wykorzy-
stać w przyszłości i być tym samym bardziej pewni, że 
nie popełnimy tych samych błędów. 

Ponadto rozwijamy regionalizm kociewski. Każdy 
kongres jest czasem, w którym spotykamy się, rozma-
wiamy, debatujemy nad przyszłością naszego regionu. 
My (osoby zaangażowane) uczymy się, dowiadując 
się, jakie są potrzeby i zadania do zrealizowania na 
przyszłość, a każdy mieszkaniec Kociewia ma okazję 
poznać region, w którym mieszka od strony jego dzie-
dzictwa historyczno-kulturowego i nie tylko. Chciało-
by się powiedzieć – dla każdego coś miłego. 

Na początku organizacji każdego kongresu dzia-
łacze (potencjalni organizatorzy) spotykają się, deba-
tując nad jego potrzebą, zadając sobie to podstawowe 
pytanie: „Czy powinniśmy organizować kongres i dla 
kogo go robimy?” Często bowiem, a w czasie orga-
nizacji obecnego V Kongresu szczególnie, było to 
zauważalne. Popadliśmy w wątpliwości, czy kongres 
powinien być wydarzeniem społecznym dla szerokie-
go grona odbiorców, mieszkańców tego regionu, czy 
tylko i wyłącznie dla osób go organizujących. Takie 
a nie inne wątpliwości wynikają z doświadczeń, jakie 
uzyskaliśmy w poprzednich kongresach. Chodzi tutaj 
głównie o formułę kongresu, jak i o same wydarzenia, 
które w dużej mierze są konferencjami lub sympozja-
mi, które odbywają się w zamkniętym pomieszczeniu, 
często zniechęcając swoją „otoczką” postronnych Ko-
ciewiaków do uczestnictwa. 

Tego rodzaju wątpliwości – zresztą słuszne – zmu-
siły działaczy do pewnego rozgraniczenia wydarzeń 
kongresowych na te, które są przede wszystkim ad-
resowane do osób „zaangażowanych” w regionalizm 
kociewski, jak i na te, które swoją formą są otwarte dla 
każdego. W konsekwencji podzieliliśmy wydarzenia 
na: główne i na okołokongresowe. W związku z po-
wyższym zarzutem, wykreowaliśmy także inicjatywy 
bardziej plenerowe, jak choćby odbyte I Kociewskie 
Targi Wydawnicze w Starogardzie Gdańskim11. 

Przechodząc do ostatniego z wyżej postawionych 
pytań: „Czy powinniśmy organizować kongres?” 
Z punktu widzenia mojej skromnej osoby (jak wspo-
mniałem zaangażowanej) odpowiedź jest oczywista 
– powinniśmy je dalej organizować! Nie patrząc je-
dynie na (nie)wymierne korzyści dla organizatorów 
i osób zaangażowanych, ale przede wszystkim dla od-
biorców owych działań kongresowych, postronnych 
Kociewiaków. 

I tutaj wypada również niejako ocenić działania 
kongresowe, pod względem tworzenia tożsamości ko-
ciewskiej. Żyjemy w czasach globalizacji i instytucjona-
lizacji kultury oraz etniczności. Obecny V Kongres Ko-
ciewski, organizowany jest pod hasłem „współczesnej 
tożsamości w XXI wieku”. I choć od strony naukowej, 
w dalszym ciągu nie możemy powiedzieć na czym ta 
tożsamość kociewska się opiera (z braku owych badań), 
musimy zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje dookoła, 
i czy to co robimy ma wpływ na innych. Odpowiedź na 
to pytanie wydaje się również oczywista. Każda akcja 
wywołuje reakcję, żadne nasze działanie nie pozostaje 
bez odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

Tym niemniej, choć nie mamy informacji zwrotnej 
jak nasze działania wpływają na ową tożsamość (jakie 
jej elementy), właśnie z braku wyżej wspomnianych 
badań naukowych dotyczących współczesnej tożsa-
mości mieszkańców Kociewia (jesteśmy dopiero na 
etapie początków takowych badań12), możemy zaob-
serwować, ogólnie rzecz biorąc, większą identyfika-
cję, czy chociażby bardziej przychylny stosunek do 
regionu wśród jego mieszkańców. Objawia się to nie 
tylko większą frekwencją na wydarzeniach kongreso-
wych, ale przede wszystkim w subiektywnym poczu-
ciu, że „ja” i „my” mieszkamy w takim regionie, który 
nazywa się „Kociewie”, mające takie a nie inne walory 
kulturowo-historyczno-turystyczno-krajobrazowe. 

WOKÓŁ KONGRESU
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Bowiem tożsamość budowana jest zwłaszcza na 
bazie świadomości. Uświadamiając sobie i mieszkań-
com Kociewia, że mieszkają w takim regionie, dając 
do wiadomości, że jesteśmy dziedzicami takiej a nie 
innej spuścizny historyczno-kulturowej po naszych 
przodkach i nie tylko, umożliwiamy... czy bardziej uła-
twiamy mieszkańcom ten proces zakorzenienia, utożsa-
mienia się z tym regionem, z jego dorobkiem i ludźmi, 
tworząc w ten sposób wspólnotę regionalną. Dariusz 
Bujakowski w Księdze Pamiątkowej z II Kongresu Ko-
ciewskiego, w krótkiej refleksji pod tytułem „Być Ko-
ciewiakiem”, napisał: Upowszechnianie ogólnej o tym 
świadomości, że Kociewiakami są wszyscy, którzy się 
nimi czują – jest podstawowym, wielkim zadaniem, któ-
re stoi przed całym ruchem skupionym wokół Federacji 
Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”13. 

I choć „Kociewska Wieźba” już nie istnieje (co nie 
znaczy, że kiedyś się nie odrodzi) to „wielkie zadanie”, 
jakim jest owo upowszechnianie i uświadamianie, że 
Kociewiakami są wszyscy, którzy się nimi czują jest 
jak najbardziej aktualne dziś i ciągle będzie w nawet 
odległej przyszłości, ponieważ musimy pamiętać, że 
tożsamość jest zarówno stanem jak i procesem, który 
się nieustannie tworzy na nowo. 

A więc, chcąc odpowiedzieć na tytułowe pytanie 
musimy o tym pamiętać. Ówczesny stan świadomo-
ści i utożsamienia się z Kociewiem, możemy z całą 
pewnością, jednakże nie tylko, przypisać czterem już 
odbytym kongresom, jak i obecnemu, trwającemu 
V Kongresowi Kociewskiemu. Nie możemy także 
przez wzgląd na owy stan spocząć na laurach. Bo nie 
mamy wątpliwości co do tego, że chcąc uzyskać nie-
jako „lepszy rezultat” w tej kwestii, czeka nas jeszcze 
wiele pracy i rzecz jasna kolejne kongresy. 

Przypisy:
1 J. Borzyszkowski, Wstęp, [w:] „Księga Pamiątkowa Kongresu 

Kociewskiego”, red. J. Borzyszkowski, J. Cherek, E. Falkow-
ski, J. Golicki, C. Obracht-Prondzyński, Starogard Gdański 
1997, s. 11.

2 M. Kargul, Regionalizm na Kociewiu – w kontekście kongresów 
kociewskich, „Rydwan” nr 6 (2011), s. 162. 

3 R. Landowski, Nowy bedeker kociewski, Gdańsk 2002, s. 193. 
4 M. Kargul, K. Korda, IV Kongres Kociewski, czyli..., „Teki Ko-

ciewskie”, z. 3 (2009), s. 7-8. 
5 R. Landowski, dz. cyt., s. 199. 
6 M. Kargul, dz. cyt., s. 150. 
7 M. Pająkowska-Kensik, Mały słownik kociewski, Tczew 2000.
8 R. Landowski, Dawnych obyczajów rok cały. Między wiarą, 

tradycją i obrzędem, Pelplin 2000. 
9 Zob. Księga pamiątkowa Kongresu Kociewskiego...; Księga 

pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego, red. J. Cherek i in., 
Starogard Gdański 2002; Księga pamiątkowa III Kongresu 
Kociewskiego, pod red. M. Kalkowskiego, Starogard Gdański 
2010; Księga pamiątkowa IV Kongresu Kociewskiego, red. 
M. Kalkowski, Starogard Gdański 2013. 

10 Zob. W rok po IV Kongresie Kociewskim. Podsumowania 
– oceny – wnioski na przyszłość. Debata w ramach V Nadwi-
ślańskich Spotkań Regionalnych z 7 października 2011 roku, 
„Teki Kociewskie”, z. 5 (2011), s. 8-50. 

11 Zob. http://ktw.mbpstarogard.pl/aktualnosci/czytaj/I-Kociew-
skie-Targi-Wydawnicze---podsumowanie/17 (dostęp: 25.09.15) 

12 Zob. http://orcam.vizz.pl/i-sesja-popularnonaukowa-regionali-
stow-w-starogardzie-gdanskim/ (dostęp: 25.09.15)

13 D. Bujakowski, Być Kociewiakiem, [w:] „Księga Pamiątkowa 
II Kongresu Kociewskiego”, red. J. Cherek i in., Starogard 
Gdański 2002, s. 271.

Hymn kociewskiHymn kociewski
słowa: ks. Bernard Sychta

Pytasz sia, gdzie Kociewiaki
Majó swoje dómi,
Swe pachnące chlebam pola,
Swoje sochy, broni?

ref. 2 x
Gdzie Wierzyca, Wda
Przy śrebnym fal śpsiwie
Niesó woda w dal,
Tam nasze Kociewie
Czy to my tu na Kociewiu,
Czy Borusy w borach,
Czy Lasaki, czy Kaszuby
Na morzu, jeziorach

ref. 2 x
Jedna Matka nas,
Wszytkich kolybała,
Pokłóńma sie w pas:
Tobie, Polsko, chwała

WOKÓŁ KONGRESU
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OFIARA KULTURKAMPFU

Piękno Kociewia można pokazywać na bardzo wiele sposobów. Zapewne sama próba wymienienia cho-
ciażby najważniejszych z nich byłaby zadaniem przypominającym prace mitycznego Syzyfa. Na jeden 
z bardziej oryginalnych i twórczych wpadła Anna Łucarz, polonistka z Gimnazjum nr 3 im. Polskich 

Noblistów w Świeciu. To właśnie z jej inicjatywy, przy okazji świeckich „Plachandrów edukacyjnych z uczbó”, 
zorganizowanych (9 października 2015 roku) w ramach V Kongresu Kociewskiego przez tamtejsze Gimnazjum 
nr 2 w celu omówienia znaczenia edukacji regionalnej, odbył się, skierowany do najmłodszych mieszkańców 
Kociewia, konkurs plastyczn-językowy pt. „Dzień z życia Kociewiaka”, w którym udział wzięli uczniowie gim-
nazjów z gminy Świecie. Ci wyzwanie to potraktowali jak najbardziej poważnie. Uczniowie wykazali się nie tyl-
ko znajomością gwary oraz haftu kociewskiego, ale również pokazali swoje umiejętności plastyczne w niełatwej 
formie, jaką jest komiks. Ich prace wyróżniały się także dużą pomysłowością, przez co Dzień Kociewiaka w ich 
ujęciu nie raził sztampowością. Od zwycięskiej babci ratującej świat, sztrykującej na konsoli po przenoszenie 
się w czasie. Ideą konkursu było przede wszystkim zasianie w młodych mieszkańcach regionu miłości do małej 
ojczyzny, w myśl zasady: „z tradycji w nowoczesność”.

Wśród laureatów znaleźli się (wszystkie wymienione osoby są uczniami Gimnazjum nr 3):
I miejsce – Kamila Krzemińska, klasa II b; II miejsce – Nicole Rasmus, klasa II b; III miejsce – Julia Zacharska, 

klasa III c, której komiks prezentujemy poniżej.

Tradycje w komiksie
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KU CYWILIZACJI WIEDZY

Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Pelplinie oraz Biblioteka Diecezjalna 
im. Bpa Jana Bernarda Szlagi od kilku lat ściśle 

współpracują przy realizacji projektów z zakresu kultury. 
Duża w tym zasługa ks. dyrektora dra Krzysztofa Kocha. 
Zarówno on, jak i jego współpracownicy z ochotą podej-
mują inicjatywy pelplińskich zrzeszeńców. I tak dwa lata 
temu zapoczątkowano cykle koncertów poetycko-mu-
zycznych w doskonale do tego przygotowanej auli Biblio-
teki Diecezjalnej. Zyskują one coraz większą popularność 
i uznanie. 

W latach ubiegłych zaprezentowano twórczość 
Janusza St. Pasierba („Cztery pory roku z poezją ks. 
Janusza St. Pasierba”, 2013) i Karola Wojtyły („Bu-
dujcie na skale”, 2014). W roku Kongresu Kociew-
skiego organizatorzy przygotowali dwa spotkania 
pod wspólnym tytułem „Poeci z Kociewia, o Kocie-
wiu, na Kociewiu”. Zdobyto niezbędne środki fi-
nansowe (głównie z pelplińskiego Urzędu Miasta 
i Gminy), pozyskano życzliwość i wsparcie wielu part-
nerów (m.in. Fundacji Pelplińska Biblia Gutenberga, 
Pomorskiego Przeoratu Orderu św. Stanisława), do 
współpracy zaproszono znakomitych wykonawców. 
Zadbano także i o to, aby po koncertach było zawsze 
miejsce na rozmowy przy kawie. Koncerty pelplińskie 
– takie było założenie organizatorów – muszą repre-

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Poeci z Kociewia, 
o Kociewiu, na Kociewiu

 

zentować wysoki poziom i być okazją do artystycz-
nych przeżyć. 

30 września 2015 roku w wypełnionej po brzegi sali 
zebrani usłyszeli wiersze Małgorzaty Hillar, Jana Ma-
jewskiego oraz ks. Franciszka Kameckiego, który swoją 
obecnością uświetnił to spotkanie. Teksty czytali gdań-
scy aktorzy Elżbieta Goetel i Florian Staniewski. To-
warzyszyło im znakomite „Trio Pelplinensis” (Jolanta 
Grzona – sopran, Michał Rakowski – organy, Klaudiusz 
Rosół – skrzypce). Drugi koncert odbył się 25 listopa-
da 2015 roku. Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis czyta-
li wiersze Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba, 
Zygmunta Bukowskiego i ks. Tomasza Czapiewskiego. 
Jako autor scenariuszy starałem się dokonać takiego 
wyboru tekstów, aby były one różnorodne, a jedno-
cześnie wskazywały na specyfikę każdego z twórców. 
Pelplińskiej publiczności zaprezentowano więc m.in. 
wiersze religijne (np. niezwykłe modlitwy poetyckie 
Małgorzaty Hillar), egzystencjalno-filozoficzne (teksty 
Jana Majewskiego), czy stylizowane na gwarę (utwory 
ks. Franciszka Kameckiego). 

Cieszy fakt, że spotkania z poezją i muzyką mają 
już stałą publiczność, która przybywa do Pelplina 
z różnych stron Kociewia (głównie z Tczewa, Gniewu 
i Starogardu Gd.). Na mapie kulturalnej biskupiego 
miasta pojawiło się nowe miejsce, nowe wydarzenie. 

Gdańscy aktorzy – Elżbieta Goetel i Florian Staniewski

W towarzystwie aktorów od prawej stoją: 
Bogdan Wiśniewski, Teresa Thiel-Ornass, 
ks. Franciszek Kamecki, Stefan Kukowski, 

Andrzej Zblewski
Obie fot. Jacek Cherek
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Lokalny kalen-
darz imprez 
pełen jest 

wydarzeń, podczas 
których kociewscy 
wydawcy mają szan-
sę zaprezentować 
swoje dzieła. Wy-
starczy tu wymienić 
Kościerskie Targi 
Książki Pomorskiej 
i Kaszubskiej, które 
w tym roku odbyły się 
po raz szesnasty. Jed-
nakże na wszystkich 
tych „kaszubskich” 
i „pomorskich” tar-
gach Kociewiacy 
byli tylko gośćmi. 
Za sprawą Radosła-
wa Spychalskiego, 
dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicz-
nej im. Ks. Bernarda 
Sychty to się zmieni-
ło. Organizowane w tym roku po raz pierwszy przez 
starogardzką książnicę Kociewskie Targi Wydawni-
cze sprawiły, iż Kociewiacy stali się w końcu gospo-
darzami tego typu imprezy. 

Targi rozpoczęły się w piątek 11 września b.r. Ich 
pierwszymi gośćmi byli uczestnicy sympozjum bibliote-
karzy Kociewia zatytułowanego „Biblioteka – miejsce 
kształtowania tożsamości regionalnej”. Udział w sym-
pozjum wzięło około czterdzieści osób – bibliotekarze 
z prawie dwudziestu bibliotek, regionaliści, pisarze i wy-
dawcy, którzy wysłuchali sześciu referatów, przygotowa-
nych przez przedstawicieli książnic z Gdańska, Gniewa, 
Morzeszczyna, Skarszew oraz Tczewa.

Następnego dnia, 12 września, na placu starogardz-
kiego Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego HUBALA swoje stoiska rozłożyło 
ponad trzydziestu wystawców, reprezentujących róż-
nego rodzaju wydawnictwa, organizacje, instytucje 
oraz autorów. Wśród prezentujących swoje prace nie 
zabrakło również przedstawicieli tczewskiej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Warto przy tym wspomnieć, iż 
Targi, pomimo swojej nazwy kociewskie, skupiały 
wystawców również z innych regionów. Niewątpliwie 
poszerzyło to wybór dla odwiedzających starogardzką 
imprezę gości, którzy pomimo deszczowej aury nie 
zawiedli. 

I Kociewskie Targi Wydawnicze 
za nami

Podczas targów rozstrzygnięto również konkurs 
o Grand Prix targów, do którego zgłoszono 42 pozy-
cje. Jego laureatem został Wiesław Gogan, za 2 Pułk 
Szwoleżerów Rokitniańskich. Pozostałe nagrody trafi-
ły do: Józefa Golickiego, za serię Albumy Tczewskie 
(w kategorii „Obrazy Kociewia”); periodyku „Ry-
dwan” (w kategorii „Życie naszych przodków”); Anny 
Koprowskiej-Głowackiej, za Legendy z Kociewia i Bo-
rów Tucholskich (w kategorii „Piękne słowo”). Przy-
znano również wyróżnienia oraz nagrody publiczno-
ści. Te ostatnie otrzymali znany poeta Stanisław Sierko 
oraz młoda, utalentowana pisarka Sara Błąk.

Ostatniego dnia Kociewskich Targów Wydawni-
czych w starogardzkiej bibliotece zorganizowano fo-
torelację z przebiegu targów oraz wystawę pozycji 
zgłoszonych do Grand Prix. Ci, którzy chcieli aktyw-
niej spędzić czas, mogli wziąć udział w przygotowa-
nej przez LOT „Kociewie” grze miejskiej, której jeden 
z punktów znajdował się właśnie w gmachu Biblioteki.

W ten oto sposób I Kociewskie Targi Wydawnicze 
przeszły do historii. Pozostaje mieć nadzieję, iż impre-
za ta na stałe zadomowi się w kalendarzu lokalnych 
imprez.

Oprac. na podstawie materiałów nadesłanych 
przez MBP w Starogardzie Gdańskim

Stanisław Sierko wraz z wnuczką Marysią i córką Dorotą Piechowską 
Fot. Rafał Gardyna, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Gdańskim
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Etno design, czy też, bardziej swojsko, etnodi-
zajn  –  jak proponuje Muzeum Etnograficz-
ne w Krakowie – to w dużym skrócie nurt we 

wzornictwie, który pełnymi garściami czerpie ze sty-
listyki rodem z kultury ludowej. Coś, co dla naszych 
babć powstawało w celu zaspokajania konkretnych 
potrzeb, dzisiaj ma zaspokoić estetyczne oczekiwania 
klientów. Motywy łowickie, podhalańskie, czy ka-
szubskie są popularne od lat. Teraz przyszedł czas na 
renesans wzornictwa rodem z Kociewia.

Bo etno jest blisko
Z bogactwa haftu kociewskiego korzysta Katarzy-

na Sulęta-Cierzniewska z Wejherowa, założycielka 
Stylowej Manufaktury „Brandia”, z wykształcenia hi-
storyczka.  

–  W ręcznym hafcie pokochałam każdy supełek, 
sposób ułożenia nici, delikatne niedoskonałości będące 
odbiciem pracy ludzkich rąk  –  wspomina pani Ka-
tarzyna. –  Chcę go pokazywać pięknym i ponadcza-
sowym w swoim tradycyjnym kształcie, precyzyjnie 
wykonanym w połączeniu z najwyższej jakości ma-
teriałami, czyli surowym naturalnym lnem i delikatną 
skórą licową.

„Brandia” na początku oferowała torby i torebki. 
Dzisiaj klienci mogą zamówić bransoletki, etui, ko-
smetyczki, a nawet elementy dekoracyjne, wystroju 
wnętrz, pamiątkowe. Większość z nich robiona jest w 
oparciu o indywidualne zamówienia, często posiadają-
ce elementy personalizacji.

– Patrząc na reakcje, z jakimi się spotykają, widzę, 
że ten kierunek rozwoju warty jest kontynuacji – pod-
kreśla nasza rozmówczyni.

Kociewie jest także inspiracją dla Magdaleny Tka-
czyk, na co dzień urzędniczki w Urzędzie Gminy 
w Morzeszczynie. Jej strona internetowa (tkaczykowa.pl) 
pełna jest wyjątkowych kociewskich kalendarzy, toreb 
z filcu, haftowanych koszul, krawatów i chust, a nawet 
obrazów, szkatułek, emaliowanych kubków i magnesów 
na lodówkę. Dlaczego etno design?

– Bo jest blisko – odpowiada Magdalena Tka-
czyk. – Każdy mieszka w jakimś regionie, a niemal 
każdy region ma swoje specyficzne/regionalne etno. 
Wystarczy po nie sięgnąć. Poza tym etno design jest 
w modzie. I tu mam na myśli nie tylko modę na etno 
modę. Z elementów etnicznych korzystają też urbani-

PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI („Dziennik Bałtycki”)

Inspiracja spod strzechy

ści tworząc przestrzeń publiczną, a także projektanci 
wnętrz aranżując wystrój pomieszczeń mieszkalnych 
czy użytkowych. 

Coś oryginalnego, coś innego
Katarzynę Sulętę-Cierzniewską w kulturze ludowej 

inspiruje... wszystko.
– Jednak w największej mierze fascynuje mnie lu-

dowość ukazana w życiu codziennym i tutaj nie ma 
ograniczeń co do zasięgu regionalnego – zaznacza 
pani Katarzyna.

W podobnym duchu wypowiada się Magdalena 
Tkaczyk: 

– Etniczne elementy można przenosić na wiele róż-
nych przedmiotów, w najróżniejszych konfiguracjach, 
i za pomocą różnych technik – malowania, wyszywa-
nia, filcowania, rzeźbienia itp. Chodzi o to, by zapro-
ponować odbiorcy coś innego i oryginalnego. Tego 
najczęściej się teraz poszukuje. Nie wszyscy muszą 
lubić etno, ale jeżeli przedmiot jest inny niż wszystkie, 
to spodoba się i takim osobom. Oczywiście są też oso-
by, które poszukują autentycznego folkloru, np. trady-
cyjnej haftowanej serwety i takie też powinny być do-
stępne. Ja jednak najbardziej lubię eksperymentować 
przenosząc haft kociewski niedosłownie.

Piękno ręcznego haftu
Czerpanie z kultury ludowej nie byłoby jednak 

możliwe bez podstaw teoretycznych, zaczerpniętych 
od artystek ludowych. Dla „Brandi” hafty wykonuje 
Mirosława Dargacz z wejherowskiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

– To dzięki jej cierpliwości, umiejętności i pasji, 
którą wkłada w to, co robi, możemy pokazać istotę 
piękna ręcznego haftu – podkreśla Katarzyna Sulę-
ta-Cierzniewska. – Niejednokrotnie nasi klienci pod-
kreślają, iż nasze hafty wyglądają, jakby były nama-
lowane. Zachwycają się sposobem prowadzenia nici, 
kolorystyką. Mamy satysfakcję, iż to, co tradycyjne 
i niezmienne urzeka kolejne pokolenia. 

Magdalena Tkaczyk ze wzorów kociewskich za-
częła korzystać... bez specjalnego przygotowania.

– A nawet trochę z przekory – uśmiecha się. – Pa-
miętam, że w dzieciństwie wokół mnie było pełno 
przedmiotów z wzorami kaszubskimi – wazony, na-
czynia, chusty. Te charakterystyczne niebieskie kwiaty 

Sztuka ludowa, dotąd negatywnie kojarzona z cepelią, coraz bardziej zde-
cydowanie przenika do kultury masowej. Duża w tym rola rękodzielników, dla 
których tradycyjne wzory są nie tylko kopalnią inspiracji, ale także pomysłem 
na własny biznes.
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Już od dwóch lat w grodzie Sambora działa ze-
spół pieśni i tańca „Frantówka”. Jego nazwa 
nawiązuje do świeckich pieśni o charakterze 

żartobliwym, jakie funkcjonowały na Kaszubach 
i Kociewiu. Założycielami zespołu są Radosław Kor-
nas, współtwórca i lider Kociewsko-Kaszubskiej 
Orkiestry Dętej „Torpeda”, oraz jego żona Karolina, 
prowadząca chór „Nieboskłonni” przy parafii pw. 
św. Maksymiliana Kolbego, laureatka Kociewskiego 
Pióra. Pomysł stworzenia zespołu ludowego zrodził 
się już w 2010 roku, kiedy to Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie obchodziło rok Jana Karnowskiego, 
znanego na Kaszubach poety. W ramach jego obcho-
dów członkowie „Torpedy” uczestniczyli w projekcie 
„Karnowski na kociewsko-kaszubską nutę”, czego 
owocem był wspólny koncert Kociewsko-Kaszub-
skiej Orkiestry Dętej „Torpeda” oraz chóru „Niebo-
skłonni” w tczewskiej Fabryce Sztuk, a także śpiew-
nik na kociewsko-kaszubską nutę, który ukazał się na 
łamach czwartego tomu „Tek Kociewskich”. 

Prace nad powstaniem „Frantówki” nabrały tem-
pa w 2013 roku. Wtedy to młodzi ludzie działający 
w różnych grupach muzycznych, m.in. z chóru „Niebo-
skłonni”, wzięli udział w projekcie „Młodzież w Kul-
turze Kociewia”, który, w ramach programu „Młodzież 
w działaniu”, uzyskał dofinansowanie Komisji Euro-
pejskiej. Dzięki pozyskanym środkom udało się zor-
ganizować warsztaty dotyczące regionu kociewskie-
go dla uczestników projektu oraz zakupić niezbędny 
sprzęt, instrumenty i stroje kociewskie.

Zwieńczeniem projektu „Młodzież w Kulturze Ko-
ciewia” był debiutancki koncert „Kociewie po naszamu”, 
który odbył się na dziedzińcu Fabryki Sztuk w Tczewie 
16 czerwca 2013 roku. Podczas tego występu członko-
wie „Frantówki” zaprezentowali znane i popularne utwo-
ry muzyczno-taneczne, takie jak: „A u naszy Anki”, „Od 
sónczka do sónczka”, „Chatki oberek”, „Baba”, „Kor-
karz”, a także pieśni „Tylko tego bym chciał”, „Unsere 
Sprache” i Muzyka Hanczi” z repertuaru wierszy Jana 
Karnowskiego. Warto wspomnieć, iż nad przygotowa-
niem choreografii do koncertu czuwała znana i ceniona 
na Kociewiu regionalistka – Mirosława Möller. 

Zespół Pieśni i Tańca „Frantówka” składa się 
z grupy wokalno-tanecznej i akompaniującej jej kapeli 
„Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestry Dętej „Torpeda”. 
Grupę wokalno-taneczną stanowią: Alicja Ciepielew-
ska, Karolina Grugiel, Karolina Kornas, Julia Miel-
czarek, Katarzyna Mielczarek, Agnieszka Majewska, 
AnnStella Nkatha, Anna Pezała, Bożena Pezała, Julia 

JACEK CHEREK  

Dwa lata 
z „Frantówką”

były wszędzie. I kiedy sobie to kilka lat temu uzmy-
słowiłam, natychmiast zapragnęłam mieć filiżankę do 
kawy z wzorem kociewskim. I cóż? Nie znalazłam. 
Więc spróbowałam ją zrobić sama. Powstała jedna, 
potem następne. A później znalazły się inne osoby, 
które również chciały takie posiadać.

Renoma polskiego wzornictwa
Etno design ma przyszłość, czy to tylko chwilowa 

moda? Nasze rozmówczynie nie mają wątpliwości, że 
tego typu hand-made popularności szybko nie straci. 
Co więcej, klientów na swoje wyroby znajdują nie tyl-
ko w kraju, ale także poza jego granicami. Katarzyna 
Sulęta-Cierzniewska sprzedaje je do Niemiec, Rosji, 
a nawet Japonii.

– Wiele osób mówiąc o etno designie posługuje się 
prostymi skojarzeniami, np. kaszubski wzór zaintere-
suje tylko prawdziwą Kaszubkę – tłumaczy. – Jak po-
kazuje nasze doświadczenie rzeczywistość jest troszkę 
inna. Po moje wyroby sięgają zarówno osoby zaszcze-
pione folkiem w jego tradycyjnym wymiarze, jak i te, 
które fascynuje sam motyw i jego wykorzystanie w no-
woczesnym wzornictwie, bez względu na to, z które-
go kręgu kulturowego pochodzą. Polskie wzornictwo 
zyskuje na świecie coraz większą renomę i projekty 
z wykorzystaniem etno motywów (tak tradycyjne, jak 
i mocno przetworzone) są cenione i chwalone, a zapo-
trzebowanie na nie nie maleje. 

Magdalenie Tkaczyk marzy się, aby kociewskie 
maki i modraczki stały się tak sławne, jak np. łowickie 
wycinanki.

– Na całym świecie ludzie szukają ładnych przed-
miotów, a turyści autentycznych, niesztampowych 
i oryginalnych pamiątek – uważa. – Każdy region stara 
się wykorzystywać ten trend na różne sposoby.

Wyrób autentyczny obroni się sam
Sprawienie, że wyrób wykonany z zastosowaniem tra-

dycyjnego wzornictwa będzie atrakcyjny dla współcze-
snego, wymagającego klienta, jest sporym wyzwaniem.

– Na początku działalności miałam przez moment 
wątpliwość czy tradycyjny ręczny haft przebije się 
przez setki filcowych wyrobów ozdobionych haftami 
komputerowymi – wspomina pani Katarzyna. – Nikt 
nie mógł dać mi gwarancji, że moje sentymentalne 
podejście do ręcznego wykonania spotka się z pozy-
tywnym odbiorem. Jednak pierwsze reakcje i kontakty 
z klientami przekonały mnie o słuszności dokonanego 
wyboru. Pracochłonność, indywidualność i estetyka 
wykonania okazały się atutami wyrobów, a wkompo-
nowanie motywów w przedmiot użyteczny w życiu 
codziennym – torebkę, etui, elementy biurowe – za-
gwarantowało stale rosnące zainteresowanie. 

Zdaniem Magdaleny Tkaczyk klienci szukają 
przede wszystkim produktów oryginalnych i jedynych 
w swoim rodzaju. 

– Trzeba im zatem zaproponować coś, czego jesz-
cze nie widzieli albo coś, czego jeszcze nie mają – tłu-
maczy. – Najlepiej by był to produkt pod ich konkretne 
zamówienie. Wiele przedmiotów, które tworzę, to ta-
kie właśnie rzeczy. Jednostkowe, dla konkretnej oso-
by. Szukają też przedmiotów autentycznych, a więc ta-
kich, które nie są stworzone sztucznie, które powstały 
na bazie kultury danego regionu. Myślę, że taki przed-
miot sam się obroni.

BADANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ
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Piorun, Filip Połom, Weronika Pruszak, Anna Socha, 
Paweł Szczeblewski, Jagoda Winiarska, Natalia Wi-
śniewska. Natomiast w skład kapeli wchodzą: Piotr 
Freitag (tuba), Sławomir Freitag (puzon), Mariusz 
Furmański (diabelskie skrzypce), Paweł Jadczak (sa-
xhorn tenorowy), Przemysław Jendrych (tuba), Lech 
Kluge (akordeon), Radosław Kornas (trąbka, saxhorn 
tenorowy), Rafał Kryża (werbel), Alan Lachowicz-
Stefaniak (tuba), Wojciech Lipka (bęben), Piotr Ma-
tej (trąbka), Michał Mocarski (saksofon), Karol Za-
krzewski (trąbka).

Mimo że „Frantówka” istnieje dopiero od dwóch 
lat, może już się poszczycić niemałymi sukcesami. 
W sierpniu 2013 roku, podczas XX Przeglądu Kociew-
skich Zespołów Folklorystycznych ku Władczyni Ko-
ciewia w Piasecznie, zespół zajął I miejsce w kategorii 
pieśni i tańca, prezentując wysoki poziom artystyczny. 
Kolejnym sukcesem było nagranie i wydanie, dzięki 
wsparciu Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego i Akademii Kształcenia Zawodowego 
w Gdańsku, debiutanckiej płyty pt. „Frantówka”. Zna-
lazły się na niej nie tylko znane pieśni kociewskie, ale 
także utwory kaszubskie, hymny obu regionów oraz 
melodie do słów Jana Karnowskiego. Warto wspo-
mnieć, iż w 2014 roku zespół otrzymał Nagrodę Fan-
klubu „Republika Marzeń” na XIII Festiwalu Grzego-
rza Ciechowskiego w Tczewie.

Członkowie zespołu „Frantówka” od początku 
swojej działalności swoimi występami uświetnia-

ją przeróżne gale, imprezy i uroczystości, promując 
zarazem folklor i kulturę Kociewia i Kaszub. Zespół 
występował m.in.: na Jarmarku Dominikańskim (w 
ramach imprezy „Unikaty z Kociewia”), w trakcie 
gali finałowej VI Festiwalu Twórczości Kociewskiej 
im. Romana Landowskiego, z okazji obchodów Dnia 
Tczewa, na zjeździe Kaszubów w Pruszczu Gdań-
skim, na Pomorskiej Gali Żeglarstwa oraz w ramach 
Nocy Muzeów w tczewskiej Fabryce Sztuk.

Po zaprzestaniu działalności grupy Pieśni i Tańca 
„Kolejarz”, który funkcjonował przy dawnym Domu 
Kultury Kolejarza, brakowało zespołu, który by pro-
mował muzykę i taniec ludowy wśród mieszkańców 
Tczewa. Tczewska „Frantówka” składająca z więk-
szości z młodych ludzi ma potencjał i szansę propa-
gowania folkloru kociewskiego w szerszym gronie 
odbiorców. 

Warto podkreślić, iż zespół „Frantówka” jest od-
dolną i niezależną inicjatywą mieszkańców Kociewia. 
„Frantówka” nie działa przy żadnym domu kultury 
czy szkole, jak większość zespołów funkcjonujących 
na Kociewiu. Niesie to, niestety, ze sobą zagrożenie, 
że członków zespołu nie będzie stać na większą dzia-
łalność. Dlatego tak ważne jest wsparcie samorzą-
du na każdym szczeblu, różnych fundacji, instytucji 
i prywatnych sponsorów. Wsparcie te „Frantówka” od 
początku swojego istnienia otrzymuje m.in. ze strony 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Fabryki Sztuk 
w Tczewie. 

Fot. Jacek Cherek
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

MARCIN KŁODZIŃSKI

Profesor Jan Strelau 
gościł w Tczewie

Zgromadzeni w bibliotecznej sali, bardzo licz-
nie przybyli pomimo deszczowej aury, goście 
bardzo szybko przekonali się, iż nie są uczest-

nikami zwyczajnego wieczorku autorskiego, tylko 
sentymentalnej podróży, której przewodnikiem stał się 
prof. Strelau. Tę szczególną „wyprawę” rozpoczęła 
historia dzieciństwa Profesora, które nasz znamienity 
gość spędził w Tczewie. To właśnie w grodzie Sambora 
stawiał on swoje pierwsze kroki, nawiązywał pierwsze 
znajomości, rozpoczął naukę, jak również przyszło mu 
tu spędzić straszliwy okres II wojny światowej. Zebra-
ni z ogromnym zainteresowaniem słuchali opowieści 
o troskach dziecka, zarówno tych sprowadzonych 
przez problemy dnia powszedniego, jak i tych będą-
cych skutkiem „bezlitosnej”, „wielkiej” historii.

Kolejnym etapem tej niezwykłej podróży były 
losy powojenne Profesora. Wymuszona, przez chęć 
poprawienia warunków bytowych, potrzeba opuszcze-
nia pełnego wspomnień z przerwanego przez wojnę 
dzieciństwa Tczewa. Próba odnalezienia się w nowym 
„domu” – Bytowie. Problemy młodego człowieka, 
próbującego odnaleźć się w nowej, komunistycznej 
rzeczywistości. Wiele miejsca prof. Strelau poświęcił 
opowieści o swoich „bytowskich” pasjach – harcer-
stwie, straży pożarnej oraz sporcie. Gość Biblioteki 
opowiedział również zebranym o swoim wchodzeniu 
w dorosły świat, zjawisku tak ponadczasowym, mo-
głoby się wydawać, niezmiennym od wieków. Szkole, 
miłości, początkach pracy zawodowej, a także związa-
nymi z tym radościami i smutkami. Profesor nie ukry-
wał przed zgromadzonymi również tragicznych ele-

Życie człowieka rozwija się w czasie – ale pasja, chęć poznania 
i dociekliwość badacza pozostają poza czasem

mentów tej opowieści, jak na przykład jego uwięzienia 
przez bezwzględny aparat represji komunistycznego 
państwa.

Dalsza część prowadzonej przez prof. Jana Stre-
laua sentymentalnej podróży oscylowała wokół jego 
bardzo bogatej kariery naukowej. Goście tczewskiej 
książnicy usłyszeli historię powstawania kolejnych 
dzieł oraz wyjazdów na trudne do zliczenia konfe-
rencje i staże naukowe. Przeplatana anegdotami opo-
wieść, pomimo – jak mogłoby się wydawać – dość po-
ważnego tematu, wielokrotnie wywoływała uśmiech 
na twarzach zebranych.    

Osobny „przystanek” „podróży” przedstawionej 
przez Profesora stanowiły jego perypetie związane 
z kwestią przynależności narodowej. Otóż po wojnie, 
mając możliwość z racji posiadanej w Niemczech du-
żej rodziny, mógł wyjechać do niej i zamieszkać na 
stałe. Jak jednak zaznaczał, świadomie wybrał bycie 
Polakiem. Pomimo, iż pozostanie w kraju, który będąc 
za tzw. „żelazną kurtyną”, znacznie utrudniło mu do-
stęp do najnowszych osiągnięć nauki, z powodu swo-
jej zawziętości nie przeszkodziło mu to zostać jednym 
z najbardziej cenionych psychologów na świecie. 

Zapewne, gdyby nieubłagane ramy czasowe i co-
raz późniejsza godzina, spotkanie z Profesorem mo-
głoby trwać w nieskończoność, ku radości zebranych 
w bibliotecznym gmachu gości. Mieli oni jednak oka-
zję zadawania mu pytań, z czego skrzętnie korzystali. 
Liczbę chętnych do tego przewyższała tylko niekoń-
cząca się kolejka chcących uzyskać dedykacje Profe-
sora pod jego najnowszą książką. 

Wydane ostatnio „Poza czasem” – wywiad rzeka prof. Jana Strelaua, nesto-
ra polskiej psychologii i światowej rangi badacza temperamentu, ale również 
zapalonego narciarza i niestrudzonego podróżnika – to niewątpliwie pozycja 
wyjątkowa i godna polecenia. Fascynująca opowieść o życiu, pracy, rodzinie 
i podróżach, a także o wypełniających żywoty nas wszystkich trudnościach 
i chwilach radości i smutku, nie tylko w badaniach, ale też w codzienności. 
Praca o niezwykłych losach zwykłego człowieka. Za sprawą tczewskiej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej mieszkańcy grodu Sambora mieli okazję, 4 wrze-
śnia 2015 roku, spotkać się z autorem tych interesujących wspomnień.
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Na spotkanie z prof. Janem Strelauem licznie przybyli mieszkańcy Tczewa

Wystąpienie zastepcy prezydenta miasta Tczewa 
Adama Urbana

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
dr Krzysztof Korda, wręcza Profesorowi pamiątkowy 
album ze zdjęciami Tczewa 

Profesor długo wpisywał słuchaczom dedykacje w swojej książce 
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ZŁOTY JUBILEUSZ 

Muzeum we Wdzydzach powstało w 1906 
roku jako pierwsze na ziemiach polskich 
muzeum na wolnym powietrzu. Jego za-

łożyciele – Teodora i Izydor Gulgowscy – realizu-
jący we Wdzydzach swoje społeczne i artystyczne 
pasje, zakupili od miejscowego gospodarza, Michała 
Hinza, XVIII-wieczną chatę podcieniową i urządzili 
w niej ekspozycję typowych dla tego czasu sprzętów 
domowych i gospodarskich wraz z cenną kolekcją 
złotem haftowanych czepców, obrazów malowa-
nych na szkle i ceramiki. Zorganizowali oni również 
warsztaty rękodzielnicze – głównie z zakresu haftu 
i plecionkarstwa, które angażowały biedną miejscową 
ludność dając jej zarobek, rozwijając wiele talentów, 
a także budząc i wzmacniając poczucie własnej od-
rębności kulturowej. Z czasem powstała osobna kate-
goria miejscowego przemysłu ludowego, znana jako 
wdzydzkie rękodzieło artystyczne, firmowane przez 
twórczość jego projektantki Teodory Gulgowskiej. To 
ona dała początek tzw. haftowi kaszubskiemu, znane-
mu nam we współczesnej, już nieco zmodyfikowanej 
formie, uznanemu za symbol regionu. Plany rozwoju 
przerwała przedwczesna śmierć Izydora Gulgowskie-
go w 1925 roku. Jednak część z nich została zrealizo-
wana współcześnie – jak np. przeniesienie i odbudo-
wa kościoła ze wsi Swornegacie. 

Obecnie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnogra-
ficznego zajmuje obszar 22 ha, na którym odbudowano 
ponad 50 zabytkowych obiektów dawnej architektury. 
Zabudowa ta podzielona została na sektory grupujące 
tradycyjne budownictwo z Kaszub południowych, za-
chodnich, środkowych, północnych, a także Kociewia, 
Borów Tucholskich. Zagrody chłopskie i szlacheckie, 
dworki i chałupy, wiejska szkoła, kościoły, wiatra-
ki, trak, warsztaty rzemieślnicze i karczmy świadczą 
o różnorodności budownictwa wiejskiego z okresu 
od XVII do XX wieku. Wiernie odtworzone wnę-
trza wraz z autentycznym wyposażeniem, czasowo 
uruchamiane urządzenia gospodarcze i przemysłowe 
przedstawiają realistyczny obraz dawnej wsi pomor-
skiej i nadają temu miejscu niezwykły klimat. 

Piękne położenie Muzeum i legenda założycieli 
przyciągają do Wdzydz corocznie tysiące, spragnio-
nych panującej tu nieśpiesznej atmosfery minionych 
lat, turystów z całego świata. Bogaty kalendarz wyda-
rzeń, inspirowany regionalną tradycją, sprowadza tu-
taj rękodzielników, artystów ludowych, miłośników 
dawnej techniki i rzemiosł oraz folkloru. Szczególną 
imprezą jest doroczny Jarmark Wdzydzki – najwięk-

TADEUSZ SADKOWSKI, BARTOSZ STACHOWIAK, SONIA KLEIN-WRÓŃSKA

Wdzydzkie muzeum 
– ostoja kultury i sztuki ludowej 

szy kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła artystyczne-
go na Pomorzu, który odbywa się w trzeci weekend 
lipca. Muzeum posiada również w ofercie atrakcyjny 
program edukacyjny: pokazy dawnych rzemiosł i za-
wodów, lekcje i warsztaty muzealne oraz widowiska 
obrzędowe.

Warto wspomnieć o znajdujących się w zbiorach 
Muzeum we Wdzydzach zabytkach architektury lu-
dowej Kociewia, na które składają się:

Szkoła z Więcków – wybudowana została na zle-
cenie pruskich władz oświatowych z dziekanem sta-
rogardzkim jako inspektorem na czele (jeszcze w tym 
czasie Kościół miał zwierzchnictwo nad szkolnic-
twem powszechnym). Szkoły budowane były wów-
czas na podstawie projektów architektonicznych, 
uwzględniających funkcje dydaktyczne i mieszkalne. 
Pomieszczenia szkolne to zazwyczaj jedna, duża izba 
lekcyjna, rzadziej dwie oraz korytarz-sień. Mieszka-
nie dla nauczyciela stanowiły zwykle: duży pokój, 
kuchnia i spiżarnia. Przy części mieszkalnej był mały 
przedsionek i sień. 

Nieznany jest budowniczy i dokładna data bu-
dowy więckowskiej szkoły. Najprawdopodobniej 
wybudowano ją po 1863 roku, kiedy to wielki pożar 
zniszczył czwartą część zabudowań w Więckowach. 
Funkcje szkoły i mieszkania dla nauczyciela budynek 
spełniał do 1887 roku, kiedy to szkołę przeniesiono 
do nowego gmachu wymurowanego z cegieł, rozbu-
dowanego w późniejszym czasie. Starą siedzibę wraz 
z działką odsprzedano w prywatne ręce. Nabywcą był 
Ciarkowski, rymarz i siodlarz. Kolejnym właścicie-
lem, od około 1914 roku, był Antoni Gdaniec, któ-
ry wydzierżawiał lokatorom mieszkania urządzone 
w dawnym budynku szkolnym.

Chałupa z Klonówki – wybudowana około 1830 
roku z polecenia Stanisława Kalksteina, właściciela 
majątku w Klonówce, który przeznaczył go dla ro-
dziny robotnika folwarcznego. Użytkowanie sie-
dliska, tj. zabudowań (chałupy i małego chlewika) 
oraz niewielkiego ogrodu włączone było do uposa-
żenia robotnika, który ponadto otrzymywał za swoją 
pracę wynagrodzenie pieniężne oraz dwa centnary 
żyta. Głównym materiałem budowlanym, użytym do 
wzniesienia ścian chałupy, były bloczki z gliny prze-
mieszanej z pociętą słomą. Budynek wzbogacony zo-
stał dwuprzęsłowym podcieniem pełnoszczytowym, 
a także był przykryty słomianym dwuspadowym 
dachem z naczółkami. Podobnie zbudowane były 
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ZATRZYMANE W CZASIE
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i inne domy robotników folwarcznych. Powszech-
ność budynków glinianych we wsi uzasadniona była 
dostępnością tego surowca, dlatego też w przeszłości 
w majątku Kalksteinów funkcjonowały dwie cegiel-
nie, w Klonówce i w Marywilu. 

Według tradycji chałupa związana jest z przygo-
towywanym w Klonówce wymarszem chłopskich 
powstańców w kierunku Starogardu. Zbierać się 
w niej mieli mieszkańcy wsi, robotnicy rolni z mająt-
ku Kalksteina, zaagitowani do udziału w powstaniu 
przez Michała Błędzkiego, służącego ks. Józefa Ło-
bodzkiego. Ponieważ przywódca spisku, Florian Cey-
nowa, spotykał się ze spiskowcami w celu omówienia 
szczegółów związanych z planowanymi działaniami, 
prawdopodobnie jedno z takich spotkań mogło się 
odbyć w tej chałupie.

Chałupa ze Szczodrowa – ufundowana przez 
właściciela szczodrowskiego folwarku w II poł. XIX 
wieku. Od momentu wybudowania miała swojego 
formalnego właściciela, który związał swój byt z wła-
ścicielem folwarku w Szczodrowie. W związku z za-
planowaną funkcją wnętrze chałupy jest konsekwent-
nie, łącznie z wnętrzem komina, przedzielone na dwa 
odpowiadające sobie wielkością mieszkania. Budy-
nek konstrukcji szkieletowej z murem wypełniającym 
z gliny. Elementy konstrukcyjne szkieletu ścian, stro-
pu i więźby dachowej wykonane są z drewna sosno-
wego ociosanego toporami, lecz także przecieranego 
przez traczy piłami. Liczne są elementy wykonane 
z drewna wtórnie użytego, pochodzącego z rozebrane-
go budynku. Właściciel chałupy zajmował jej prawą 
część, w drugiej mieszkała inna rodzina robotnicza, 
zatrudniona w szczodrowskim folwarku. Za wyna-
jem mieszkania pobierana była opłata. Przykładowo 
w latach 50. XX wieku mieszkańcy regulowali swoje 
należności drewnem opałowym. W księdze wieczy-
stej (wpis z 1874 r.) jako pierwszy właściciel, okre-
ślony jako „wolny posiadacz” (freibezitzer), figuruje 
Bernard Jasnoch. Kolejni właściciele o tym samym 
nazwisku również byli robotnikami. Ostatni – Da-
wid Jasnoch, umarł w 1962 roku. Kolejnym właści-
cielem był Kazimierz Piankowski, którego teściowie 
(Teofil i Salomea Fredowie) dzierżawili od Jasnocha 
jedną część omawianej chałupy, po pożarze swojego 
gospodarstwa. W styczniu 1990 roku jego syn – Ma-
rian sprzedał budynek Kaszubskiemu Parkowi Etno-
graficznemu. Chałupa jest częścią zagrody służebnej 
przy zagrodzie gburskiej z Pogódek odtworzonej 
w Muzeum. 

Chałupa z Pogódek – zagroda, z której prze-
niesiono do Muzeum budynek mieszkalny, została 
uwzględniona na mapie wykonanej przez pruskich 
kartografów w XVIII/XIX wieku. Od dawna jej wła-
ściciel był jednocześnie kościelnym. Przeniesiona do 
Muzeum chałupa była jednym z ostatnich drewnia-
nych budynków w Pogódkach w latach 70. XX wie-
ku. Jest konstrukcji sumikowo-łątkowej. To jedyny 
przykład budynku tej konstrukcji wśród zgromadzo-
nych w Muzeum. Uzasadnieniem dla zastosowania 
przez budowniczego tej techniki jest to, że w całości 

budynek wzniesiony został z drewna porozbiórkowe-
go. Fundatorem chałupy był prawdopodobnie Paweł 
Gdaniec, przodek ostatniego właściciela. Nieznany 
jest budowniczy, a przypuszczalna data budowy to 
lata 70. XIX wieku. Ostatnim właścicielem był Ka-
zimierz Gdaniec, od którego Muzeum kupiło chałupę 
w 1972 roku. W jej sąsiedztwie ustawiona została ko-
pia krzyża z zagrody w Pogódkach, z ludową pasyjką, 
z 1889 roku.

W 2008 roku Muzeum wzbogaciło się o blisko 
100 eksponatów po rodzinie Gdańców. Zostały one 
przekazane przez Andrzeja Gdańca z Tomaszewa. 
W 2015 roku Muzeum otrzymało dwa kartoniki eks-
ponatów, pamiętających czasy świetności chałupy 
z Pogódek.

Chałupa gburska z Bobowa – fundowana oko-
ło połowy XVIII wieku. Jej użytkownikami były 
rodziny gburskie. Pierwszym znanym właścicielem 
był niejaki Piątek, który otrzymał zagrodę w następ-
stwie procesów uwłaszczeniowych i separacyjnych. 
Przeniósł on z niej stodołę i chlew na nowe siedlisko, 
natomiast w pozostawionej we wsi chałupie zamiesz-
kała związana z nim rodzina robotnika rolnego Neu-
mana. Z czasem stali się oni właścicielami zagrody 
i chałupy.

Jest to budynek konstrukcji zrębowej, z pełnosz-
czytowym podcieniem, narożną sienią, dwiema izba-
mi i komorą wydzieloną z obszaru wielkiej izby. Na 
początku XX wieku zabudowany został podcień, 
w którym urządzono pomieszczenia dla inwentarza. 
W 1975 roku właścicielami chałupy stali się małżon-
kowie Hebda. W tym samym roku Bogumił Hebda 
sprzedał budynek Kaszubskiemu Parkowi Etnogra-
ficznemu.

Chlew z Bytoni – wybudowany w II poł. XIX 
wieku. Budynek jest konstrukcji zrębowej z drewna 
sosnowego, ociosanego toporem.

Stodoła z Bytoni – wybudowana została w XVIII 
wieku, na co wskazują zastosowane przy jej budowie 
techniki ciesielskie oraz ślady pierwotnie bieguno-
wych wrót chroniących wjazd na klepisko. Stodoła 
wraz z chlewem zostały kupione przez Muzeum od 
Kazimierza Czapiewskiego w 1976 roku.

Chałupa z Kleszczewa – zbudowana w 1744 
roku, utrwalona została przez nieznanego budowni-
czego na nadprożu drzwi. Fundatorem chałupy był 
prawdopodobnie właściciel folwarku w pobliskim 
Wałdówku. W źródłach kartograficznych z drugiej 
połowy XIX wieku jako jej właściciel widnieje Mi-
chał Pestka. Od właściciela folwarku wykupił ją jego 
ojciec. Natomiast jego prawnuczki, Irena Cherek 
i Gabriela Wysmułek, sprzedały chałupę Kaszubskie-
mu Parkowi Etnograficznemu w 1992 roku. W swojej 
pierwotnej formie budynek posiadał płytki, dwuprzę-
słowy podcień pełnoszczytowy, osłaniający jedne 
z dwóch drzwi wejściowych do narożnej sieni. Ścia-
ny wykonane zostały w technice szkieletowej, z mu-
rem wypełniającym z gliny. Przejęcie budynku przez 
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Chałupa robotnicza z Klonówki z lat 30. XIX wieku, 
przy której według legendy zebrali się powstańcy starogardzcy      

Fot. Mateusz Słomiński

Szkoła ze wsi Więckowy, 
zbudowana 

w połowie XIX wieku
Fot. Sonia Klein-Wrońska

Wystawa Florian Ceynowa 
i Powstanie Starogardzkie 1846. 
Wnętrze powyżej prezentowanej

 chałupy robotniczej 
Fot. Bartosz Stachowiak
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Zagroda chałupnika 
z Zazdości z pocz. XIX wieku 
Fot. Mateusz Słomiński

Chałupa ze Szczodrowa z II poł. XIX wieku
oraz jej dwa pomieszczenia

Fot. Mateusz Słomiński
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PALENISKO NIE WYGAŚNIE

Muzeum łączyło się z pozy-
skaniem do zbiorów ponad 150 
muzealiów. Duża ich część na-
leżała do gospodarstwa domo-
wego, w tym np. trójnóg pod 
garnki, co wskazuje na dawny 
sposób przygotowania ciepłych 
posiłków nad ogniskiem pło-
nącym we wnęce wymurowa-
nej w ścianie komina. Należy 
również wspomnieć o licznych 
narzędziach pomocnych przy 
obróbce drewna, informujące 
o istniejącym kiedyś warsz-
tacie kołodziejskim, a także 
narzędziach wskazujących, że 
właściciel zagrody trudnił się 
także bednarstwem i innymi 
rzemiosłami, w których wyko-
rzystuje się drewno.

Dworek z Mirotek – jego 
fundatorem był, w 1869 roku, 
Jakub Kitowski. Wybudował 
go dla jednej ze swoich dwóch 
córek – Zuzanny. W 1884 roku 
samodzielną właścicielką oma-
wianej zagrody i gospodar-
stwa była Zuzanna Kitowska, 
a od 1894 roku wspólnie z mę-
żem Pawłem Krzyżanowskim. 
W 1925 roku właścicielem zo-
staje ich syn Franciszek Krzy-
żanowski, (żonaty z Marianną 
z d. Holz), w młodości pracow-
nik poczty w Berlinie. Przeka-
zał on gospodarstwo, w latach 
siedemdziesiątych XX wieku, 
synowi Józefowi, z zastrzeże-
niem dożywotniego deputatu, 
w wymiarze którego było m.in. 
użytkowanie przez nich jednej 
z izb w dworku.

Budynek zaplanowany był 
jako dom szerokofrontowy 
z wnęką z kolumienkami. 
W ufundowanej przez Kitow-
skich zagrodzie, poza budyn-
kiem mieszkalnym, znajdowała 
się również stodoła szkieletowej 
konstrukcji, dwa budynki in-
wentarskie (konstrukcji zrębo-
wej oraz trójwnętrzny), a także 
budynki spełniające funkcje wo-
zowni i drewutni. W 1985 roku 
Józef Krzyżanowski sprzedał 
budynek Kaszubskiemu Parko-
wi Etnograficznemu.

Zagroda gburska z Bytoni, 
chałupa z Bobowa i Kleszczewa 
oraz zagroda drobnoszlachecka 
z Mirotek czekają na odtworze-
nie na terenie Muzeum.

MARCIN KŁODZIŃSKI

„Obywatel G.C.” 
inaczej

Podejmowane licznie co roku próby upamiętnienia Grzegorza Cie-
chowskiego, jednego z najpopularniejszych artystów pochodzących 
z Kociewia, mogą skłaniać do przeświadczenia, iż nic nowego 

o „Obywatelu G.C.” nie można już powiedzieć, zaprezentować fanom jego 
twórczości. Organizatorzy przeróżnych koncertów, wystaw, happeningów 
jednak niestrudzenie, z dużymi sukcesami, próbują urozmaicić obraz lidera 
legendarnego zespołu „Republika”. W tym roku, w ramach XIV Festiwalu 
Grzegorza Ciechowskiego In Memoriam, w działania te włączyła się także 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie.

W pogodne piątkowe popołudnie 21 sierpnia 2015 roku tczewska Bibliote-
ka zaprosiła wszystkich chętnych do Ogrodu Różanego (u zbiegu ulic Jarosła-
wa Dąbrowskiego, Mickiewicza i Krótkiej) na wspólne czytanie poezji Grze-
gorza Ciechowskiego. Zebranym nie zaprezentowano jednak, jak to zwykle 
bywa przy okazji takich spotkań, utworów wykonywanych przez „Republi-
kę”, czy też w ramach solowych projektów słynnego tczewianina, ale teksty 
napisane przez niego dla innych wykonawców, m.in.: Justyny Steczkowskiej, 
Kayah czy Katarzyny Groniec, którym współpraca z „Obywatelem G.C.” 
utorowała drogę do dalszej kariery. Tczewska książnica zadbała również 
o ich niezwykłą aranżację – wybraną poezję i teksty piosenek zaprezentowa-
li miejscowi artyści: Barbara Jackiewicz, Tomasz Hildebrandt, Małgorzata 
Kornas, Wiesława Dolina-Niżyńska i Katarzyna Mielczarek. Oczywiście, jak 
przystało na spotkanie poświęcone pamięci członka legendarnego zespołu, 
nie mogło zabraknąć muzyki. Ta była obecna dzięki Bartoszowi Paprotowi, 
który poprzez swoją grę na gitarze wprowadził gości w poetycki klimat, roz-
chodzący się po ulicach grodu Sambora. Tych samych, po których niegdyś 
przechadzał się „Obywatel G.C.”. 

W poetycką aurę miłośników poezji wprowadzili Jolanta Stachowicz i Piotr Kajzer 
– pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Fot. Jacek Cherek
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WOKÓŁ REGIONALIZMU

Nasza mała Ojczyzna to jeden z regionów etnicz-
no-kulturowych Pomorza. Żyjemy szczęśliwie 
i czekamy na gości-turystów nad wijącymi się 

po tej ziemi wstęgami rzek: Wierzycą, Wdą i okalającą 
Kociewie do wschodniej strony Wisłą. Wypatrujemy 
ich z przystani i dziewiczych brzegów licznych jezior, 
a także z usianych w rozlicznych wzgórz i pagórków. 
Czekamy na nich pośród ogromnych połaci sosnowych 
borów, pośród gęstwin leśnych, bukowych ostępów. 
Oprócz nas przywita ich nieskażona dotykiem XXI 
wieku fauna i flora oraz łagodny, przyjazny odwiedzi-
nom o każdej porze roku, klimat.

Nadwiślańska kraina, ukryta teraz w słowach i zda-
niach, a otwarta wraz ze wszystkimi swymi mieszkań-
cami na prawdziwe i pełne odkrycie, posiada wielowie-
kową tradycję, której świadectwem są liczne zabytki 
architektury, a także twórczość ludowa, gwara i regio-
nalna kuchnia. Drogowskazem dla przybywających na 
Kociewie niech będzie wabiący blask ognia, rozpalane-
go nocą na szczytach wież średniowiecznych zamków, 
oświetlone kandelabrami sale balowe rozlicznych pała-
ców, dworów, dworków i pałacyków. Szczęśliwą podroż 
niech zwiastują im pielęgnowane w kociewskiej tradycji 
niezwykłe miejsca kultu, refleksji i zadumy.

Choć Kociewie można przemierzyć podczas dwóch 
godzin turystycznej jazdy autem, to rysujemy podział, 
który ułatwia wybór otoczenia, w jakim można poczuć 
się najlepiej. Każdy ma swoje preferencje, hobby, po-
trzeby ducha i ciała...

Jako pierwsze odwiedzimy królewskie miasto nad 
Wierzycą – Starogard Gdański. Gęstwina dat, wyda-
rzeń, postaci. Wojowie Bolesława Krzywoustego, kro-
nika Jana Długosza, wodociągi Mikołaja Kopernika, 
wizytacje Jana III Sobieskiego i pierwszy rogal Kazi-
ka Deyny. Wszystko to wśród niezwykłej architektury 
sakralnej i świeckiej, wśród kamieniczek, kościołów, 
pałaców, nad kanałami i w parkach. Najwłaściwszym 
sposobem połączenia przyjemności turystycznych jest 
przechadzka po trasie spacerowej „Korona i Krzyż” 
oraz wizyty nad kajakową Wierzycą oraz w Muzeum 
Ziemi Kociewskiej. Warto wybrać Starogard i jego 
najciekawsze zakątki – a także najbliższe okolice... 
w tym grodzisko w Owidzu.

Miejsce to jest skarbnicą wiedzy o czasach pierw-
szych Polan oraz połączeniem wieków XI z XXI. Naj-
większy tego typu obiekt na Kociewiu. Rekonstrukcja 
przeszłości to ciekawa lekcja, którą można przeżyć 
w interesującej formie i niezapomnianym miejscu.

Nasza dalsza wędrówka może zaprowadzi nas do 
nadwiślańskiego Tczewa. Wita nas tam nowoczesność 
urbanistyczna z rewitalizowaną przeszłością. Bezcenny 
zabytek inżynieryjnej techniki, multimedialna Fabryka 
Sztuk, przystań wiślana, a do tego przestrzeń miasta 
kolejarzy z węzłem komunikacyjnym na miarę XXI 
wieku. Drapieżność, bohaterska drapieżność – słowo, 

słowa najlepiej chyba charakteryzujące to kociewskie 
miasto nad Wisłą. Siła i moc, z jaką gryf zaatakował 
krogulca, ratując w ten sposób tczewskie dziecię. Siła 
i moc polskich żołnierzy, którzy pierwsi wystąpili 
przeciw hitlerowskiej agresji rozpoczynającej II wojnę 
światową. Drapieżność zaklęta w zabytkach: mosto-
wa kratownica – także brzmi i wygląda wojowniczo. 
To miasto gotowe stanąć do konkursowych potyczek: 
o pierwsze prymitywne domostwo ludzkie, o pierwszy 
przejaw samorządności lokalnej. Największe miasto 
Kociewia wita od ponad 750 lat! 

Nie mniej wrażeń przyniesie nam Gniew – naj-
silniejszy punkt obrony Kociewia. Gniew to nauka 
średniowiecznej historii krzyżackiej, to prawdziwe 
przeżycie rycerskości. W mieście jest prawie 300 za-
bytków, ale nad nimi wszystkimi góruje najpotężniej-
szy na Pomorzu, po malborskim, zamek pokrzyżacki 
z przełomu XIII i XIV wieku. Trzy potężne wieże 
i jeszcze wspomnienie donżona – wieży ostatecznej 
obrony – już zapiera dech w piersiach. Warto poznać 
przeszłość nie z ekranu TV, lecz przeżywając prawdzi-
we emocje w Gniewie.

Sporo ich dostarczy nam również „Miasto z Du-
szą”, czyli Pelplin – duchowa stolica regionu. Pel-
plin to wielowiekowe zasady życia i wysoka kultura 
spleciona z najwyższą duchowością, przyodziane 
w cysterski habit. Pelplin i dziedzictwo cysterskich 
zakonników... Dwa tuziny ołtarzy, tembr masyw-
nych organów oraz bezcenne precjoza, eksponowane 
w perle sakralnego gotyku. Słowo Boże wytłoczone 
w pierwszej drukarni oraz zapach wirydarza i bisku-
piego parku. Dawny gród cysterski, a dziś siedziba 
diecezji, wraca do najpiękniejszych wspomnień i tra-
dycji, podczas których łatwo zanurzyć się pod szorst-
kim kapturem brązowego habitu i doświadczyć miste-
rium biskupiego miasta.

Świadkiem nie mniejszej liczby wydarzeń, odle-
głej przeszłości jest posiadający starożytne korzenie 
Skórcz. Antyczne wspomnienia znad Szorycy i Wę-
giermucy. Niegdyś na brzegu Szlaku Bursztynowego, 
lecz co ważniejsze, prawdopodobnie najstarsza wspo-
mniana przez historię miejscowość Kociewia na ma-
pach. Kartograficzne ryciny rozpierają dumą miesz-
kańców, a herbowe podanie dodaje im męstwa. Walka 
szpaka z gryfem o porwane dziecko, to legendarna 
opowieść. Współczesne miasto z układem przestrzen-
nym wsi lokowanej w XIV stuleciu. 

Na naszym szlaku nie może zabraknąć modelowego 
wręcz przykładu tradycyjnego miasta Skarszew. Sien-
kiewiczowska powieść słynie „dwoma nagimi mie-
czami”, gdy pojoannickie skarszewskie dziedzictwo 
zostało naznaczone przez Zakonników Szpitala Naj-
świętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozo-
limie wmurowaniem dwóch polnych kamieni. Oprócz 
nich miasteczko znaczy baszta o posępnej nazwie, lecz 

JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI

Łagodna kraina

c
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Na tczewską przystań zawinęły łodzie z różnych regionów Polski      Fot. Jarosław Wojciechowski

Rzeźba legendarnego piłkarza Kazimierza 
Deyny na trybunach stadionu 

w Starogardzie Gdańskim
Fot. Jarosław Wojciechowski

Inscenizacje walk na dziedzińcu zamku w Gniewie      
Fot. Jarosław Wojciechowski

Husaria w kociewskim Pelplinie 
Fot. Jarosław Wojciechowski

Na Kociewskiej Trasie Rowerowej
Fot. Emilia Laskowska
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cóż w tym dziwnego, skoro sam herb już może budzić 
przerażenie przyjezdnych ściętą głową proroka.

Niepowtarzalnych widoków dostarczy nam roz-
pościerająca się Dolina Dolnej Wisły, a zwłaszcza 
rozległy park krajobrazowy rozciągający się po obu 
stronach rzeki od Nowego do Gruczna w kociewskiej 
jego części. W ich zakolach i pobliżu meandrów wiele 
rezerwatów przyrody. Zespół Parków Krajobrazowych 
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, to miejsca dzie-
wicze i obszary chronionego krajobrazu. Piaszczyste 
wyspy, lasy łęgowe, a tuż ponad nurtem osuwiska, 
parowy, zbocza – wszystko niezwykłe. Nietuzinko-
we atrakcje i walory naturalne, zróżnicowana rzeźba 
terenu, gleb, klimatu oraz wód owocuje bogactwem 
miejscowej flory i fauny. Naturalne piękno podkreśla-
ją chronione obszary natury, a dopełnieniem są dwa 
kociewskie zamki pokrzyżackie.

W dalszą podróż ruszamy do Nowego. Dostrzeżecie 
tu bogatą przeszłość – książęcą, zakonną, innowierczą. 
Może też ujrzycie minione bogactwo handlowe – dawną 
flotę transportową, zapach browarnego słodu, korzenność 
pierników... Fragment świątyni jak żywy przeniesiony 
z jerozolimskiej Ziemi Świętej, dziwaczny kult ukrzy-
żowanej kobiety o równie dziwnym imieniu Wilgefortis. 
Niech nie zmyli was nazwa. Czytacie o mieście-miejscu, 
w którym inni byli przed wami tysiące lat temu! 

Opuszczamy Nowe, a przed nami Świecie – for-
teczny atol. „Oto najpiękniejszy widok na <świecie>!” 
– mówią żartobliwie mieszkańcy pobliskiego Chełm-
na, patrząc w dal ze swej góry. W zasięgu ich wzroku 
miasto, które błyszczy: ochronnym blaskiem pustel-
niczego domostwa, rozjaśnionym herbem, insygniami 
wielu władców dawnej Europy. Miasto, które przyciąga 
uwagę poświatą swej nazwy. Jego jasności nie przy-
gasi nawet smolista toń jednej z płynących tu rzek. 
W spojeniu obu rzek, zaświadczeniem o bogatej prze-
szłości i nadzieją na niewzruszoną przyszłość jest krzy-
żacka budowla, taka jaką tylko tu można zwiedzić.

Zataczamy koło, by znaleźć się w nieskażonych 
przestrzeniach leśnych i akwenach wodnych, przezna-
czonych dla wielbicieli aktywnego wypoczynku, czyli 
w Borach Tucholskich. Wyjątkowe połacie drzewostanu, 
a wśród nich malowniczo położone jeziora. Liczne 
ośrodki wczasowe, które z ochotą przyjmą gości. Wiel-
bicieli świata zwierzęcego przyciągnie urozmaicona fau-
na – czaple, żurawie, jelenie, sarny, dziki, bobry. Jedno 
z jezior jest największym w naszym regionie i bywa na-
zywane Kociewskim Morzem. Inne zaś szczyci się pięk-
ną i najdłuższą plażą nadjeziorną na całym Kociewiu. 
Naturalne Kociewie przywróci w zmęczone cywilizacją 
płuca świeży i zdrowy oddech, wzmacniany sosnowo-
bukowym aromatem, a cisza i spokój ukoją nawet naj-
bardziej skołatane nerwy. Gdy potrzeba jeszcze wię-
cej spokoju, wtedy przydadzą się tutejsze trasy Nordic 
Walking, lub gdy brakuje adrenaliny, czeka park linowy 
w Rulewie. Dla miłośników windsurfingu proponujemy 
jezioro Kałębie w Osieku, zaś tym którzy pragną zaprzy-
jaźnić się z przyrodą bezcenne rezerwaty: Krzywe Koło 
w pętli Wdy, Zdrójno i Czapli Wierch. Zaś pasjonatów 
rowerowych wycieczek zapraszamy na Kociewskie Tra-
sy Rowerowe, które biegną we wszystkich kierunkach 
najpiękniejszymi przyrodniczo i kulturowo obszarami 
naszego regionu.

Gościom-turystom polecamy dwie najważniejsze na-
sze rzeki Wdę i Wierzycę, które okalają i przemierzają cały 

region w drodze do Wisły. Trzy nurty i sześć brzegów, to 
mnóstwo atrakcji podczas wypoczynku. Wda, to centrum 
aktywnej turystyki – spływy kajakowe wśród nieskażonej 
natury. Wierzyca, to szlak wodny, czyli podróż przez wiele 
i obok wielu najważniejszych kulturowo oraz cywili-
zacyjnie miejsc Kociewia – od Starej Kiszewy, przez 
Pogódki, Skarszewy, Starogard Gdański, Pelplin, aż po 
Gniew. 

Staropolskim zwyczajem Kociewie zaprasza gości-
turystów do karczem, a ta u nas niejedna: Nowa Karcz-
ma, Kamienna Karczma, Mała Karczma, Lipska 
Karczma. Poza świeckimi powidłami, regionalna kuch-
nia kociewska zasmakuje smakoszom wieloma innymi 
przysmakami. Na dzień powszedni chleb rżany i zacier-
ka, a także szturane bałabuny i ganste mleko. Po cięż-
kiej pracy parzybroda i kartofle kraszone zasmażką oraz 
szpyrkami. Na niedzielę karbónada. Jeśli to czas postu, 
to tylko śledzik i chudy żur, lecz jeśli pora karnawału, nie 
może zabraknąć purcli, ruchanków i chróścików! 

Zresztą okazji do ucztowania na Kociewiu nie bra-
kuje – bożonarodzeniowe kolędowanie z gwizdorami, 
wielkanocne świętowanie z kraszankami i smagustem, 
sobótkowe ognie, dożynkowe snopy, czy wesele po ko-
ciewsku. Przy każdej okazji za stołem zasiądzie cała, 
kociewska rodzina: z Tucholskich Borów wyjdą Lasa-
cy, z północnych stron ze swoich wzgórz zejdą Góra-
le, na chwile spotkania swe domy opuszczą Piaskarze 
ze Śliwic, z nadwiślańskich nizin przybędą Olędracy, 
z ziem pelplińskich Feteracy, a z Tczewa zawitają Sam-
burczycy. Całe Kociewie będzie kwitło kolorowymi, lu-
dowymi strojami: Kociewianki w białych, zdobionych 
koronkami bluzkach, czerwono-zielonych spódnicach, 
bursztynowych koralach; Kociewiacy w bielonych, płó-
ciennych koszulach przyozdobionych czarną tasiemką, 
w granatowych portkach, czarnej kamizelce, a na to zie-
lona sukmana z czerwonym kołnierzem. 

Po sutym posiłku czas zacząć zabawę. Skoczna 
muzyka popłynie z rzępieli, gajgów i burczybasa, by 
po krótkiej chwili przerodzić się z ust płynące wartko 
frantówki i poruszające całym ciałem kociewskie tany: 
babę, grożonego, lewandę, ryńczyka, korkarza, tupa-
nego… Gdy nad ranem umilkną muzykanci i śpiewa-
cy, przyjdzie czas na rozmowę. Może o naszych ba-
śniach (zapadłych kościołach, zakopanych skarbach, 
zatopionych dzwonach, szatańskich głazach) – choć 
nad ranem nie straszne nam już będą czarochy, jen-
dzóne baby, farmazoni i diachły ani żadne inne zmo-
ry. Pogadamy o herbach naszych miast, w których 
świece, gwiazdy, korony i symbol Kociewia – gryf. 
A samo Kociewie z pewnością też zrodzi dyskusję. 
Skąd tak zwiemy naszą małą ojczyznę? Może od Got-
seve (Gotów), jednych z pierwszych mieszkańców tej 
krainy? Może od „kociołków”, bo tak dawni miesz-
kańcy nazywali te małe, polodowcowe zagłębienia, 
jak makiem usiane po całym Kociewiu? Może od sło-
wa „kocewine”, oznaczającego pustkowie? A może 
od „koczować”, mającego sugerować wędrowny tryb 
życia mieszkańców? 

Czy znajdziemy tą jedną, właściwą odpowiedź? 
Nieważne. 
Ważne, że będziemy mieli o czym ze sobą rozma-

wiać. 
Najważniejsze, że będziemy ze sobą rozmawiać. 
Łagodnie. 
Kociewie – Łagodna Kraina zaprasza…

UROKLIWA KRAINA ZAPRASZA
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HANNA CZARNECKA-KOBUS

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest 
– swoje obowiązek 

czyli o realizacji zagadnień edukacji regionalnej

Oficjalnie wychowanie regionalne funkcjo-
nuje w polskich szkołach dopiero od ponad 
piętnastu lat, choć wielu pedagogów już od 

dawna włączało treści regionalne w proces kształcenia 
i wychowania, rozumiejąc, że związek dziecka ze śro-
dowiskiem, w którym dorasta jest bardzo ważny. Do-
kumentem, który wprowadził do szkół obowiązek re-
alizacji zagadnień edukacji regionalnej, było wydane 
15 lutego 1999 roku przez ministra edukacji narodo-
wej Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 
Zgodnie z nim cele i treści edukacji regionalnej zosta-
ły ujęte w podstawie programowej wychowania przed-
szkolnego, a także włączone w zestaw zintegrowanych 
treści nauczania klas I-III. W klasach starszych szkoły 
podstawowej zagadnienia te ujęto jako osobny moduł 
ścieżki międzyprzedmiotowej Wychowanie do życia 
w społeczeństwie, w gimnazjum natomiast stanowiły 
odrębną ścieżkę międzyprzedmiotową – Edukacja re-
gionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Wymie-
nione rozporządzenie zobligowało wszystkie szkoły 
szczebla podstawowego i gimnazjalnego do wprowa-
dzenia do treści nauczania zagadnień regionalnych, 
było też bodźcem do własnych poszukiwań nowator-
skich sposobów ich realizacji. Zachęcało do tworzenia 
autorskich programów wychowania regionalnego dla 
własnego środowiska lokalnego, a także takich o cha-
rakterze uniwersalnym. Powstały w związku z tym 
programy dla poszczególnych szczebli nauczania. Du-
żym dorobkiem w tej dziedzinie mogą się pochwalić 
nauczyciele i wychowawcy pracujący na Kociewiu, 
np. w Szkole Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy 
w Przysiersku. Opracowali oni, zatwierdzony do użyt-
ku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Sportu, program Edukacja regionalna – dziedzictwo 
kulturowe w regionie dla trzech etapów kształcenia. 

Od 2012 roku w klasach IV-VI szkoły podstawowej 
obowiązuje nowa podstawa programowa. Zniosła ona 
ścieżki międzyprzedmiotowe, ale – i warto to szcze-
gólnie podkreślić – nie zniosła realizacji zagadnień 
edukacji regionalnej. Treści te funkcjonują w ramach 
wymagań szczegółowych poszczególnych przedmio-
tów, takich jak: język polski, historia, przyroda. Wy-
mienia się je również w zalecanych warunkach i spo-
sobie realizacji, gdzie np. wskazuje się, że zadaniem 
szkoły jest kształtowanie u uczniów postawy poczucia 
więzi (…) ze wspólnotą lokalną („Podstawa programo-
wa przedmiotu historia i społeczeństwo”). 

W szkole w Przysiersku zagadnienia związane 
z Małą Ojczyzną są ważnym elementem edukacji, 
realizowanym w ramach przedmiotów, a także dzię-
ki przychylności władz samorządowych jako dodat-
kowy przedmiot wychowanie regionalne w klasach 
IV-VI (w wymiarze jednej godziny tygodniowo). 
W ramach tych zajęć uczniowie poznają przeszłość, 
przyrodę i szeroko rozumianą kulturę Kociewia, 
m.in. zwyczaje, gwarę, pieśni, stroje, haft, kuchnię 
oraz budownictwo. Prowadzący starają się nadać lek-
cjom atrakcyjną formę i angażować uczniów do róż-
norakich działań, jak np. projektowania pocztówek 
z najbliższej okolicy; pieczenia wafli, pierników czy 
chleba; wykonywania albumów, zielników, prezenta-
cji multimedialnych, a także przygotowywania insce-
nizacji, konkursów.

Najważniejszym jednak wydarzeniem, podsu-
mowującym pracę wszystkich, jest konkurs wiedzy 
o regionie. Najpierw uczniowie uczestniczą w jego 
etapie szkolnym, a następnie międzyszkolnym, pod-
czas którego rywalizują ze swoimi rówieśnikami ze 
szkół podstawowych południowego Kociewia, m.in. 
z: Bukowca Pomorskiego, Różan, Lipinek, Gruczna, 
Świecia, Jeżewa. W tym roku szkolnym odbył się już 
dwudziesty pierwszy Konkurs Wiedzy o Kociewiu pt. 
Mój Region – moją Małą Ojczyzną.

Biorący udział w tegorocznej edycji zmagań 
uczniowie musieli wykazać się rozległą wiedzą z wie-
lu dziedzin, m.in. z geografii, przyrody, gwary, trady-
cji i kultury regionu. Drużyny dobrze poradziły sobie 
z zadaniami testowymi. Większych kłopotów nie spra-
wiło im także poprawienie zawierającego błędy tekstu 
na temat obszaru i położenia Kociewia oraz rozpozna-
wanie herbów miast regionu. Wysoko też zostały oce-
nione prezentacje multimedialne pt. Moje miejsce na 
ziemi – przyroda najbliższej okolicy.

Rywalizację drużyn oceniało jury w składzie: 
Grzegorz Gwizdała – kierownik Zespołu Obsługi 
Oświaty w Urzędzie Gminy Bukowiec, Karol Mrozik 
– pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, Katarzyna Gwizdała – pracownik Biblio-
teki Publicznej w Przysiersku, Waldemar Kawecki 
– członek Koła Łowieckiego 94 Cis, Ewa Sutkowska 
– nauczyciel przyrody SP w Przysiersku.

Zmagania trzyosobowych zespołów były bardzo 
wyrównane, a o zdobyciu kolejnych miejsc zadecydo-
wała niewielka różnica punktów. Wysokiego poziomu 
wiedzy pogratulowała uczniom i ich opiekunom, wrę-



31KMR

czająca nagrody Stanisława Kuffel, dyrektor szkoły. 
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipin-
kach w składzie: Patrycja Guzman, Weronika Tissler, 
Natalia Kwaśniewska. Drugie miejsce zajęli gospo-
darze ze szkoły w Przysiersku: Oliwia Kruczkowska, 
Marta Kruczyńska, Zofia Pieróg, a trzecie uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich z Bukowca: Marta Glamowska, Sylwia 
Freter, Sebastian Krawczyk. 

Konkurs odbywał się pod patronatem Piotra Cał-
backiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, a także Adama Licznerskiego, wójta gminy 
Bukowiec. Przygotowany został przez Hannę Czar-
necką-Kobus i Ewę Sutkowską. Obserwujący turniej 
Franciszek Koszowski, starosta powiatu świeckie-
go, zwracając się do zebranych gości i pracowników 
szkoły, podkreślił, że warto popularyzować wiedzę na 

temat Małej Ojczyzny, które to działania kierowany 
przez niego urząd będzie chętnie wspierał. 

Niewątpliwie pozytywnie należy ocenić fakt, że 
przedstawiciele równych środowisk rozumieją jak 
ważne jest podtrzymywanie tradycji, kultywowanie 
zwyczajów, poznawanie przeszłości oraz teraźniejszo-
ści własnego regionu – jego walorów i zagrożeń, jak 
również integracja środowiska we wspólnych przed-
sięwzięciach. Dobra atmosfera i zaangażowanie mogą 
przyczynić się nie tylko do rozwoju lokalnych obycza-
jów, ale również do wskazania wzorców właściwych 
postaw młodemu pokoleniu. Miejmy nadzieję, że 
dzięki takim przykładom wyrośnie ono na zaangażo-
wanych chętnych do pracy mieszkańców swojej Małej 
Ojczyzny, a nie tylko roszczących pretensje o takie po-
stawy do innych. Szczególne jednak zadanie mają do 
spełnienia w tym zakresie szkoły i pracujący w nich 
nauczyciele.

      
      

Konkursowa prezentacja 
multimedialna uczniów 
z Przysierska

Występ poprzedzający 
konkurs w wykonaniu dzieci 

z Przysierska
Zdjęcia Krzysztof Pardo

WOKÓŁ REGIONALIZMU



32 KMR

Żuławy Delty Wisły to wyjątkowa kraina. Nie 
dlatego, że jest piękna (choć jest), nie dlate-
go, że niepowtarzalna (choć to też prawda). Jej 

wyjątkowość polega na niezwykłym procesie wyku-
wania się tożsamości mieszkańców.

Wiele społeczności na świecie chwali się opo-
wieścią o tym, jak to Bóg stwarzając świat, zostawił 
w worku najcenniejsze kruszywa i ostatecznie ich kraj 
uformował z tego, co miał najpiękniejszego. Wystar-
czy poczytać legendy kaszubskie, istryjskie, czarno-
górskie. Ma to świadczyć o szczególnej boskiej opiece 
i trosce; o wyjątkowości ich ziemi.

O Żuławach można by powiedzieć coś zupełnie 
odwrotnego: kraina zapomniana przez Boga. Choć 
dawniej dosłownie mlekiem i miodem płynąca, wy-
darta morzu i rzekom, niezwykle urodzajna, zawsze 
wdzięczna swym mądrym i troskliwym zarządcom, 
w roku 1945 przeżyła kataklizm. Zniknęła stąd rodzi-
ma kultura, która wcześniej, pomimo przeciwności 
takich jak: powodzie, wojny, zarazy – trwała. Przede 
wszystkim dlatego, że miała swoich kontynuatorów. 
Po II wojnie światowej to się zmieniło. Praktycznie 
cała społeczność, która czuła przywiązanie do tej zie-
mi, kultywowała zwyczaje związane z wrośnięciem 
w żuławskie mady, odeszła, a ich mała ojczyzna zo-
stała zalana wodą. Właśnie tę wodę wspominają naj-
częściej pierwsi osadnicy, którzy już od roku 1945 
zaczęli przybywać na Żuławy. Wodę i wszechobecną 
trzcinę; a także błoto. Rozmówcy, z którymi Klub 
Nowodworski przeprowadza wywiady, są zgodni: 
chciało się stąd uciekać. Przerażał obraz zniszcze-
nia, ogrom pracy, który trzeba włożyć, by przywró-
cić ten kawałek ziemi do życia. Mężczyźni widzieli 
w zastanym obrazie potencjał, kobiety były przerażo-
ne „rajem”, który wybrali mężowie na ich wspólne, 
nowe, powojenne życie. Jak zauważa w swoim refe-
racie, wygłoszonym podczas I Kongresu Żuławskiego 
dr Marcin Owsiński większość pierwotnie osadza-
nych w powojennym województwie gdańskim Pola-
ków ostatecznie stąd wyjechało. Zostali najbardziej 
twardzi i zdeterminowani. Mimo wielu porażek, ka-
prysów pogody, klęsk nieurodzaju, powodzi, braku 
podstawowych materiałów zostali na tej ziemi i za-
częli się jej uczyć. Pozostanie na Żuławach oznaczało 
wyrwanie z dotychczasowej małej ojczyzny, ze świata 
znanego i oswojonego i odnalezienie własnego kąta 
w nowym, trudnym, niezrozumiałym, wielokulturo-
wym domu. Czy tęsknili? Bardzo i zawsze, do śmierci. 
Najbardziej chyba na starość. Gdy mój dziadek miał już 
80 lat i głowę zaprzątniętą Alzhaimerem, kiedy gubił 
się w codzienności zwykłych czynności, można go 
było odnaleźć za drewnianą chatą tucholską, ukrytego 

myślami pod leśną sosną. Choć całą swoją młodość, 
dojrzałość i starość mieszkał i pracował na Żuławach, 
nie czuł, że tu przynależy. Co innego jego dzieci. Uro-
dzone i wychowane pośród żuławskich wierzb i pól, 
opatrzone z gotyckimi wieżami kościołów i podcie-
niami wielkich drewnianych domów, nie znały innej 
ojczyzny. A przecież ojczyzna jest najpierw bardzo 
mała i dopiero w ciągu naszego życia się rozrasta. 

Sytuacja tożsamości dzieci osadników wciąż jed-
nak nie była jasna. Jak kochać ziemię, o której rodzice 
nie opowiadają ciekawych historii, którą traktują jako 
tymczasowe rozwiązanie, jak czuć więź z miejscem, 
gdzie brak legend, stroju, języka, pieśni, bohaterów? 
Kochać ziemię nijaką, bez wyrazu, często niezrozu-
miałą, chociażby poprzez odziedziczoną kulturę ma-
terialną, w tym mennonickie cmentarze? Ale przecież 
nikt nie chce być znikąd. Wszyscy czujemy potrzebę 
bycia dumnymi z rodziny, ojczyzny, domu. Ziemia 
zalana, splądrowana, ogołocona z dziedzictwa mate-
rialnego i zraniona unicestwieniem kultury duchowej, 
znów poczuła pierwsze oznaki miłości i troski. Poko-
lenie wnuków pierwszych powojennych osadników 
żuławskich już gremialnie zakasało rękawy do pracy. 
Po co? W imię czego?

Powyższe pytania można by skierować do człon-
ków Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dwo-
ru Gdańskiego – Klubu Nowodworskiego, organi-
zatorów I Kongresu Żuławskiego, który odbył się 
dnia 3 października 2015 roku. Potrzeba przygoto-
wania takiego wydarzenia kiełkowała już od pew-
nego czasu. W ramach kongresu połączono kilka 
wydarzeń. Jednym z elementów była konferencja, 
na którą zaproszono autorytety z dziedziny Żuław 
i tożsamości. Zaproszenie przyjął profesor dr hab. Ce-
zary Obracht-Prondzyński, który wygłosił referat za-
tytułowany Współczesna tożsamość żuławska. Określił 
w nim m.in. czynniki wpływające na współczesną toż-
samość i dokreślił elementy procesu wykuwania się 
żuławskiej tożsamości regionalnej. Ponadto określił 
to zjawisko „stanem aktywnym”, ponieważ jak pisze: 
Tożsamość jest (...) społeczną konstrukcją i jako taka 
jest ona wypadkową postaw i działań konkretnych lu-
dzi, organizujących się, budujących więzi społeczne, 
tworzących instytucje… To efekt dokonywanych przez 
nich wyborów lub zaniechań… Goszczono również dra 
Marcina Owsińskiego, którego wykład na temat Żuław 
w roku 1945 spotkał się z żywym zainteresowaniem 
obecnych mieszkańców i przyjaciół Żuław. Wiele mó-
wiący podtytuł prelekcji, Chaos końca i niepewność 
początku, wskazywał na trudną sytuację pierwszych 
polskich osadników powojennych na tym terenie. Był 
jednocześnie doskonałą podbudową teoretyczną pod 

MARZENA BERNACKA-BASEK

Ku fundamentom tożsamości
I Kongres Żuławski
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organizowany w ramach kongresu Dzień Osadnika. 
Zwracał bowiem uwagę na heroiczną pracę przod-
ków współczesnych mieszkańców. Nie mniejszym 
zainteresowaniem cieszył się wykład mgra Łukasza 
Kępskiego, historyka pracującego w Żuławskim Par-
ku Historycznym, na temat zmian w wyglądzie nowo-
dworskiego herbu. Prelegent naświetlił zebranym na 
sali słuchaczom rolę, jaką pełnią osadzone w historii 
symbole. 

Temat konferencji był oczywisty: Żuławiacy. Kim 
jesteśmy? Odpowiedź na to pytanie jest podwójnie 
ważna. Pozwala oddać należny hołd naszym dziad-
kom, którzy odważnie, z trudem i uporem oswajali 
dla nas ten kawałek ziemi oraz pokazuje ich prawnu-
kom a naszym dzieciom, że należy i można być dum-
nym z żuławskiego pochodzenia. Zostali najbardziej 
twardzi i zdeterminowani i to Żuławianie są ich po-
tomkami. Tak jak dawniej tak i dziś ich dziedzictwem 

jest praca i siła. Z tego ulepiła ich żuławska ziemia 
– jakkolwiek by to górnolotnie nie zabrzmiało. Nie 
bardzo bronili się przed patosem, wręcz przeciwnie. 
Dzień Osadnika, który towarzyszył konferencji z za-
łożenia miał oddziaływać na emocje, angażować do 
wspólnej pracy i świętowania jak największą licz-
bę Żuławiaków. Dzięki pracy wielu wolontariuszy 
i członków Klubu Nowodworskiego oraz przy wspar-
ciu zaprzyjaźnionych instytucji udało się zorganizo-
wać przemarsz osadników (potomków przebranych 
w stroje z tamtej epoki); poczęstunek żuławskich go-
spodyń (i tu również zaangażowały się córki i wnucz-
ki pionierów); powołać do istnienia święto, które nie 
dzieli lecz łączy i wzbudza dumę. 

Dzień Osadnika będzie organizowany corocznie. 
Już teraz słychać głosy, że jest potrzebne i ważne. Spo-
tkania kongresowe odbywać się będą co kilka lat, gdy 
urosną tematy, gdy zajdzie taka potrzeba. 

 

Inscenizacja przybycia osadników 
po II wojnie światowej 

do Nowego Dworu Gdańskiego 
Fot. Marzena Szewczyk

Rozpoczęcie I Kongresu Żuławskiego. 
Na zdjęciu od lewej: 

burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego 
Jacek Michalski i prezes 

Klubu Nowodworskiego Marek Opitz 
Fot. Mariola Mika

Żuławskie gospodynie częstują tradycyjnymi, 
prostymi potrawami kuchni pierwszych osadników

Fot. Marzena Szewczyk

O ŻUŁAWSKIEJ TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ



34 KMR

WOKÓŁ IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

W okresie Polski Ludowej na terenie dzisiej-
szych kociewskich powiatów (starogardz-
kiego, świeckiego i tczewskiego) funkcjo-

nowało kilkanaście linii kolejowych. W tym miejscu 
wypada zaznaczyć, że autor tekstu nie zamierza stoso-
wać ściśle kolejowego oznaczenia szlaków transpor-
towych, ponieważ ich nazwy odnoszą się do całych 
przebiegów linii, a na potrzeby niniejszego artykułu 
zostaną one podzielone na mniejsze części. Należy 
nadmienić, że punktami granicznymi są stacje węzło-
we (jak np. Tczew, Starogard, Smętowo, Skórcz) lub 
końcowe (jak np. Gniew, Nowe, Świecie). 

W drugiej połowie XX wieku w całości mieści-
ły się na terenie regionu odcinki: Starogard – Tczew 
(24 km), Skórcz – Starogard (24 km), Starogard 
– Skarszewy (19 km), Skórcz – Smętowo (15 km), 
Smętowo – Opalenie (10 km), Skórcz – Szlachta 
(34 km), Morzeszczyn – Gniew (12 km), Twarda Góra 
– Nowe (7 km). Razem długość tych tras wynosiła 
145 kilometrów.

Za częściowo „kociewskie” można uznać linie: 
Smętowo – Gdynia (41 km do Tczewa lub 51 km do 
Pszczółek), Smętowo – Bydgoszcz (47 km na odcin-
ku mniej więcej do Terespola Pomorskiego), Świe-
cie – Złotów (26 km do Świekatowa), Kościerzyna 
– Pszczółki (ok. 30 km w okolicach Skarszew), Staro-
gard – Chojnice (33 km do Czarnej Wody i Wdy), La-
skowice Pomorskie – Osie – Szlachta (45 km), Lasko-
wice – Wierzchucin (27 km na pograniczu z regionem 
borowiackim) oraz Grudziądz – Laskowice (22 km 
w południkowym pasie Wisła – Bory Tucholskie). 
Można ewentualnie dodać do tego zestawienia także 
biegnącą wzdłuż pogranicza borowiacko-kociewskie-
go trasę przedwojennej magistrali węglowej Byd-
goszcz – Kościerzyna – Gdynia (odcinek Świekatowo 
– Lipowa Tucholska, tj. 37 km). Razem daje to 318 
kilometrów, a z całego wyliczenia wynika, że łączna 
długość linii kolejowych, funkcjonujących na Kocie-
wiu i jego pograniczach wynosi (jeśli policzyć w wer-
sji maksimum) nieco ponad 630 kilometrów. 

Interesujący nas obszar w latach 1945-1989 należał 
do Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej 
w Gdańsku. W sieciowym rozkładzie jazdy pociągów 
omawiane linie oznaczano numerami: 427 (Twar-
da Góra – Nowe), 428 (Morzeszczyn – Gniew), 432 
(Skórcz – Starogard – Skarszewy. Tylko te trzy szlaki 
kolejowe przebiegały wyłącznie przez ziemie regionu. 
Częściowo przez Kociewie prowadziły według urzę-
dowej nomenklatury, linie nr: 426 (Tczew – Starogard 
– Chojnice – Piła), 433 (Kwidzyn – Opalenie – Smęto-
wo – Skórcz – Szlachta – Lipowa Tucholska), 429 (Bąk 

GRZEGORZ PIOTROWSKI

Kociewskie linie kolejowe 1945-1990
(c z ę ś ć   p i e r w s z a)

– Szlachta – Osie – Laskowice), 430 (Gdynia – Tczew 
– Smętowo – Bydgoszcz – Poznań), 431 (Chojnice 
– Laskowice – Grudziądz), 435 (Pszczółki – Kościerzy-
na), 436 (Złotów – Terespol Pomorski – Świecie).

Badacze historii kolei w Polsce długo musieli oby-
wać się bez syntetycznych opracowań, mimo że pocią-
gi już od ponad półtora wieku tworzą część krajobrazu 
kulturowego naszego kraju. Zwłaszcza osoby zainte-
resowane losami kolei na Pomorzu nie mogły być usa-
tysfakcjonowane pojedynczymi wzmiankami o histo-
rii poszczególnych stacji lub linii. Rolę informacyjną 
o początkach kolei na Kociewiu pełniły oczywiście już 
w latach 80. artykuły Ryszarda Hardta, Romana Lan-
dowskiego czy Adama Murawskiego „rozsiane” w po-
szczególnych numerach „KMR”, a później także now-
sze publikacje. Myślę tu przede wszystkim o pracach 
Andrzeja Piątkowskiego o Kolei Wschodniej, szkicu 
Stanisława M. Koziarskiego Sieć kolejowa Polski, pra-
cy Wiesława Gogana z „Rydwanu” o pierwszym pięć-
dziesięcioleciu kolei na Kociewiu, książce Kazimierza 
Ickiewicza i Adama Murawskiego Tczew miastem ko-
lejarzy, czy wreszcie syntezie – Dzieje kolei w Polsce 
pod redakcją Dawida Kellera. Większość wymienio-
nych tu publikacji akcentowała przede wszystkim ko-
munikacyjną rolę węzła tczewskiego i ukazywała roz-
wój „miasta kolejarzy”. Można powiedzieć, że Tczew 
zapisał się złotymi zgłoskami w „wielkiej” historii pol-
skiego kolejnictwa.

Zamiarem autora niniejszego tekstu jest poświę-
cenie uwagi wszystkim kociewskim i pogranicznym 
liniom. W ten sposób być może uda się zachować na 
lokalny użytek także okruchy „małej” historii tej fa-
scynującej dziedziny kultury, jaką jest kolej. 

Sieciowy Rozkład Jazdy PKP 1988-1989
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W latach 1945-1990 na większości kociewskich li-
nii kolejowych odbywał się intensywny ruch towarowy 
i osobowy. Największe znaczenie w przewozach towa-
rowych miały oczywiście szlak Bydgoszcz – Smętowo 
– Tczew (transport z południa Polski do trójmiejskich 
portów i aglomeracji), zdominowana przez pociągi to-
warowe linia Bydgoszcz – Wierzchucin – Kościerzyna, 
a także trasa z Piły przez Chojnice do Tczewa. 

Linia Chojnice – Starogard – Tczew, stanowiąc 
część dawnego Ostbahnu (Kolei Wschodniej), łączące-
go Berlin z Królewcem, do dzisiaj cieszy się uznaniem 
kolejowych turystów, zwłaszcza z Niemiec i innych kra-
jów zachodnioeuropejskich. Warto odnotować, że mimo 
surowo przestrzeganego w PRL-u zakazu fotografowa-
nia dworców i pociągów (była to zapewne chęć ochrony 
tajemnicy wojskowej), często udawało się podróżują-
cym zrobić wiele zdjęć i filmów, dzisiaj będących cen-
nym źródłem historycznym. Co prawda w okresie tzw. 
„Polski Ludowej” rola szlaku tego nie była tak znaczą-
ca, jak w pierwszym okresie jego istnienia, ale Tczew 
stał się wówczas jednym z największych węzłów kole-
jowych w Polsce północnej. 

Początkowo ruch był tu utrudniony przez rozebranie 
drugiego toru na długich odcinkach szlaku (uczyniły to 
jako pierwsze sowieckie „brygady trofiejne”) i znisz-
czony most tczewski (odbudowany w 1948 roku). Póź-
niej przez Starogard w obie strony kursowały pociągi 
towarowe ciągnięte przez lokomotywy spalinowe ST44 
(obsługujące m.in. zakłady płyt pilśniowych w Czar-
nej Wodzie), parowozy i lokomotywy spalinowe, uda-
jące się do zakładów naprawczych taboru kolejowego 
w Chojnicach bądź Zajączkowie, a także składy oso-
bowe z charakterystycznymi wagonami piętrowymi, 
zwanymi potocznie „bipami”. Kursowały one tylko po 
dwóch bokach „kociewskiego trójkąta kolejowego”, tzn. 
po liniach Tczew – Chojnice i Wierzchucin – Szlachta. 

Ze Starogardu do Chojnic ówcześni (tzn. w połowie 
lat 80.) pasażerowie mogli wyruszyć aż jedenaście razy 
na dobę, przy czym pierwsze i szóste połączenie wy-
magały przesiadki w Czersku, a trzecie wiodło przez 
Skórcz i Czersk. W drugą stronę, czyli do Tczewa, po-
dróżni ze Starogardu mogli wyjeżdżać nawet nieco czę-
ściej, bo 13 razy. 

Regionalne pociągi kursowały wówczas także 
późnymi wieczorami i w porze nocnej, a bardziej 
wnikliwa lektura rozkładów jazdy uzmysłowi nam 
fakt, że ówcześni kolejarze potrafili dokonać trud-
nej sztuki skomunikowania wielu pociągów z róż-
nych kierunków nie posiadając komputerów. Jest to 
niewątpliwie także świadectwo funkcjonowania in-
nej mentalności pracowników kolei, którą wówczas 
traktowano jako sieć, a nie grupę rywalizujących 
spółek.

Na koniec warto jeszcze odnotować pewną cieka-
wostkę, dotyczącą linii łączącej dwa największe mia-
sta Kociewia. Otóż pod koniec lat 80. nakręcono, dzi-
siaj nieco zapomniany, serial sensacyjno-historyczny 
pt. „Pogranicze w ogniu”. Dzięki 17. odcinkowi trasa 
pomiędzy Starogardem a Tczewem zaistniała w ma-
sowej wyobraźni Polaków jako ważne historycznie 
miejsce szpiegowskiej akcji „Wózek”.

Linia, prowadząca ze Starogardu do Skarszew, 
w kolejowym rozkładzie stanowiła końcową część 
szlaku nr 432. Obsługiwała przede wszystkim ruch 
pasażerski. Jadący tym szlakiem na pewno zachowa-
li w pamięci zakłady monopolowe na starogardzkim 
przejeździe drogowym, meandrującą Wierzycę, im-
ponująco wysoko zawieszony most za Żabnem, małe 

Budynek dworca kolejowego w Skórczu, 1968 rok
Kolejarze na czele pochodu 1-Majowego

w Skórczu, 1966 rok

Pociąg przejeżdżający przez Mirotki
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stacyjki, na których tu i ówdzie spod kryzysowych 
warstw farby przebijały dawne niemieckie nazwy, 
czy też ciekawe kwietniki, zrobione z zużytych opon 
traktorów. Niewątpliwie znakiem charakterystycznym 
tej linii była także piękna panorama miasta i dworzec 
w Skarszewach. Docierały tu pociągi z wagonami (za-
zwyczaj jednym, rzadziej dwoma) przedziałowymi 
typu „bonanza”. Ich obite dermą (wówczas przeważnie 
jasnobrązową, obecnie czerwoną) siedzenia zna wielu 
Polaków, bo do dzisiaj kursują na lokalnych liniach 
w całym kraju. Trasa Starogard – Skarszewy to jedna 
z pierwszych w Polsce linii, która zamarła po transfor-
macji ustrojowej, gdyż zamknięto ją już w 1989 roku 
(pierwotnie stosowano eufemizm „zawieszenie ru-
chu”). Pod koniec lat 80. XX wieku pociągi kursowały 
tędy dziesięć razy na dobę, pięciokrotnie do Skarszew 
i pięciokrotnie do Starogardu.

Przez miasto nad Wietcisą przechodziła również li-
nia Kościerzyna – Skarszewy – Pszczółki. Niekiedy 
na tym kaszubsko-kociewskim szlaku pojawiały się 
wagony z zamykanymi przedziałami, jednak nie ozna-
cza to, iż PKP traktowało trasę codziennych dojazdów 
pracowników i uczniów do Trójmiasta priorytetowo. 
W kierunku Kościerzyny skarszewianie mogli co praw-
da wyprawić się sześć razy dziennie, a w drugą stronę 
aż siedmiokrotnie w ciągu dnia, ale po transformacji 
ustrojowej połączenie to dość szybko zlikwidowano. 
Podobno ostatniego pociągu przed atakami rozgory-
czonych mieszkańców musiały strzec wzmocnione 
i uzbrojone patrole policji i SOK-istów. 

Na południe prowadził szlak Starogard – Skórcz. 
Kolejarze półgębkiem przyznawali, że linia ta ma cha-
rakter wojskowy, ale wówczas nie można tego było 
oficjalnie potwierdzić. Na co dzień za utrzymanie tego 
szlaku odpowiadała brygada remontowa, oficjalnie 
zwana Odcinkiem Drogowym. Miała ona do dyspozy-
cji posterunek na południowym szczycie dworca oraz 
dwie drezyny – najpierw ręczne, potem spalinowe. 
Miejscowi kolejarze do dziś pamiętają zwłaszcza tę 
„ekspresową”, wyposażoną w silnik motocykla WSK. 

Jeden z byłych pracowników odcinka wspomina: 
Zajmowaliśmy się tym we trzech. Do utrzymania mie-
liśmy też nieczynną, ale posiadającą semafory stację 
wojskową w Bobowie. A jeszcze i w Skórczu mieliśmy 
potężne magazyny wojskowe, które były na Sekcji 1, 
przy dyżurnym ruchu. Znajdowały się tam urządze-
nia przygotowane na wypadek wojny i jakichś kolizji. 
Krótko przed zamknięciem stacji zlikwidowana zosta-
ła też czynna obrotnica, na której przetaczano pociągi 
i drezyny. 

Stan torów pozwalał na bezpieczne prowadzenie 
pociągów tym szlakiem z umiarkowaną prędkością 
60 km/h. Tylko w czasie zimy stulecia zawieszono na 
nim ruch. W PKP obowiązywał wówczas system pracy 
zmianowej 12/24 godziny. Ostatni skład ze Starogar-
du kończył bieg w Skórczu i drużyny konduktorskie 
musiały czekać do rana, aby ruszyć w drogę powrotną 
(według późniejszego rozkładu – do Szlachty i Czer-
ska), dlatego na piętrze dworca w Skórczu urządzono 
noclegownię.

Pociągi osobowe ze Starogardu do Skórcza wyru-
szały o godz. 5.45, 6.42 (okrężną drogą przez Tczew 
i Smętowo), potem dopiero o 13.30, 14.25, 15.54, 

17.25 (również przez Tczew), 17.40, 20.15 i 23.43. 
W obie strony składy kursowały wówczas mniej wię-
cej co dwie – trzy godziny z dłuższą przerwą w środku 
dnia, gdy większość potencjalnych pasażerów znajdo-
wała się w pracy lub szkole. Linia Skórcz – Starogard 
była bowiem szlakiem codziennych dojazdów dla setek 
uczniów szkół średnich oraz pracowników. Jechali oni 
nie tylko do stolicy późniejszego powiatu (Starogard był 
miastem przemysłowym, nazywanym niekiedy „Łodzią 
Północy”), ale także do pracy w stoczniach Trójmiasta. 

Na linii tej intensywnie krążyły także składy towa-
rowe. Miejscowi kolejarze wspominają, że w latach 60. 
i 70. na stacji w Skórczu panował wielki ruch. Przyj-
mowano tu około 200 wagonów towarowych mie-
sięcznie (jednorazowa pojemność stacji wynosiła 42 
wagony). Pod koniec lat 80. przez stację przechodziło 
już tylko około 200 wagonów rocznie. Ładowano do 
nich głównie węgiel, nawozy, zboże, pasze, materiały 
budowlane, tarcicę, słomę, słupy teletechniczne, pali-
ki, faszynę, żywicę, ziemniaki, warzywa, grzyby i ja-
gody, przetwory owocowe i warzywne, a nawet inwen-
tarz żywy. Kilkukrotnie na miejscowej rampie wojsko, 
jadące na poligon w Drawsku, zestawiało 60-tonowe 
platformy czołgowe.

Jeździły tędy m.in. parowozy Ty-2, ciągnące wa-
gony z węglem do Rolniczej Spółdzielni Produkcyj-
nej w Czarnymlesie, a jesienią z magazynu na stacji 
Pączewo odbierające buraki do pelplińskiej cukrowni, 
co można zobaczyć na archiwalnych zdjęciach. Do-
wiodły swojej przydatności jeszcze w czasie „zimy 
stulecia” w styczniu 1979 roku, kiedy musiano za-
mknąć szlak dla lokomotyw spalinowych i później, 
w kryzysowych latach stanu wojennego.

Emerytowani pracownicy wskazują też na ważną 
rolę społeczną tutejszego węzła kolejowego, dzięki 
któremu możliwe było zasiedlenie poniemieckich go-
spodarstw rolnych w okolicy przez polskie rodziny 
z Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny w latach 60. 
ubiegłego wieku. 

Ze Starogardu na południe do dzisiaj kursują rów-
nież wagony z węglem i cysterny z kwasem do zakła-
dów farmaceutycznych oraz gruszki do elewatorów 
w Jabłowie.

Dokończenie w następnym numerze

Pączewo, ok.1965 r.
Wszystkie fot. ze zbiorów autora

KOLEJOWE REMINISCENCJE
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Dalekie podróże kojarzą się przede wszystkim 
z dużymi wydatkami, jednak nic bardziej myl-
nego. Co prawda nie robiliśmy żadnego finan-

sowego podsumowania naszej dziesięciomiesięcznej 
eskapady, jednak z całą pewnością możemy stwier-
dzić, że w trakcie całej wyprawy wydaliśmy mniej 
pieniędzy, niż przez ten czas wydalibyśmy w Polsce. 
Ktoś mógłby zapytać: „Jak to możliwe?”. Ano moż-
liwe i w dodatku niezwykle łatwe. Bardzo motywują-
cym czynnikiem było dla nas przeświadczenie, że im 
mniej wydajemy, tym dłużej będziemy mogli jeździć”. 
Dlatego też niemal zawsze przed zakupem czegokol-
wiek padało pytanie: „Czy jest nam to naprawdę po-
trzebne?”. 

Podróżując autostopem za transport się nie płaci. 
Prawdą jest, że gdy trzeba było, to pieszo pokonywali-
śmy tak długie dystanse, jak tylko się dało. Nie oszukuj-
my się jednak – czasem trzeba było wsiąść w autobus, 
by zaoszczędzić siły podczas zwiedzania lub wydosta-
wania się z miasta na obrzeża. Co do pociągów, czy 
promów, to korzystaliśmy z nich tylko w tak ekstremal-
nych sytuacjach, jak np. dobiegający koniec ważności 
wiz. Całą resztę kilometrów przebyliśmy za darmo!

Co do noclegów, to oczywiście namiot był podsta-
wą. Bardzo często korzystaliśmy też z Couchsurfingu 
(portal internetowy dla podróżników), tudzież gościn-
ności dobrych ludzi, którzy podwożąc nas, propono-
wali pobyt u siebie, w wyniku czego w trakcie całej 
naszej podróży za noclegi płaciliśmy nieco ponad 10 
razy. Zdarzało się również tak, że nie było miejsca 
na rozbicie namiotu, ani żadnego gospodarza, który 
mógłby nas przygarnąć – w takich sytuacjach pozosta-
wały całodobowe stacje benzynowe, restauracje, bądź 
po prostu ławki. 

WERONIKA PODJASKA

Autostopem na koniec świata 
Część I. Antypody

Wszystko zaczęło się od 10-dniowej podróży autostopem do Kopenhagi w 2013 
roku. Rok później ruszyliśmy w miesięczną podróż przez Belgię, Francję i Hiszpanię 
do Portugalii. Jednak, jak powszechnie wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia 
i kolejne plany miesięcznego urlopu, tym razem w Azji, okazały się tylko planami. 
Miesiąc wolnego, to dla jednych spełnienie marzeń. Nasze marzenia jednak znacz-
nie wykraczały poza granice 30-dniowego odpoczynku od codzienności, dlatego też 
postanowiliśmy zaoszczędzić ile się da, zrezygnować z pracy i z biletami w jedną 
stronę ruszyć naprzeciw naszym marzeniom. W drogę!

Również kwestia jedzenia nie zrujnowała naszego 
budżetu. Nie głodowaliśmy, jednak restauratorzy rów-
nież na nas nie zarobili. Australia jest dla podróżni-
ków drogim krajem, dlatego też przez pierwsze dwa 
miesiące pobytu nasze menu opierało się na tuńczyku 
z ryżem (na zmianę z makaronem), do tego oliwki, 
fasolka, tudzież coś innego, co akurat znajdowało się 
w promocji. Jako przekąska natomiast najtańsze ba-
toniki musli, rodzynki, bądź jabłka. Ostatni miesiąc 
przyniósł kulinarną ulgę – kapitan jachtu, na którym 
mieszkaliśmy i pracowaliśmy, w zamian za naszą pra-
cę raczył nas naprawdę przepysznym jedzeniem. Azja 
z kolei przyniosła ulgę dla portfela i zarazem rozkosz 
dla podniebienia – jedzenie jest tam bardzo tanie i na-
prawdę smaczne.

Tak więc jak widać, wielomiesięczna podróż nie 
musi wiązać się z nie wiadomo jak zasobnym portfe-
lem. Można podróżować tanio, jednak trzeba zrezy-
gnować z wygód i pójścia na łatwiznę.

Australia
Najmniejszy kontynent świata. Kraj Aborygenów, 

kangurów i węży-gigantów. Czy był strach? Był, jed-
nak nie tyle ze względu na niezbyt przyjazną faunę, ile 
na opowieści miejscowych o psychopatach mordują-
cych bezbronnych autostopowiczów. Koniec końców, 
po trzymiesięcznym pobycie w Australii wyjechaliśmy 
cali i zdrowi. Nikt nas nie napadł, żaden krokodyl nie 
chciał zjeść nas na obiad, ani też specjalnie się nami 
nie zainteresował żaden napotkany wąż. Widzieliśmy 
za to niezliczoną ilość kangurów, stada dzikich papug 
i psy dingo. Pływaliśmy w towarzystwie rekina, a pod-
czas 30-kilometrowego bushwalku wyrastały nam na 
drodze dzikie świnie, w zaroślach czaił się sporych 

Autostopowa podróż naszych bohaterów, pochodzących z Kociewia, Weroniki i Radka, z otoczonej oceanem 
Australii do zasypanego śniegiem Kirgistanu, trwała ponad dziesięć miesięcy. Był to czas wypełniony wieloma, 
zapadającymi w pamięć przygodami. Nasi niestrudzeni podróżnicy postanowili się podzielić swoimi przeżyciami 
z Czytelnikami „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Prezentujemy Państwu pierwszy z serii artykułów, dzięki 
którym każdy będzie mógł wyruszyć w wyprawę po tak odległych dla większości z nas miejsc. 
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rozmiarów jaszczur, w toalecie czekał pająk wielkości 
męskiej dłoni, a pod kamieniem, który posłużyć miał 
za podstawkę pod kuchenkę mieszkał mały skorpion. 
Australijska natura jest zdecydowanie bardziej niebez-
pieczna niż ta, która jest w naszej strefie klimatycznej, 
jednak to czy i na ile jesteśmy bezpieczni zależy w du-
żej mierze od nas samych.

Początkowo wszystko wydawało się takie duże, ta-
kie niesamowite, inne i nieznane. Australia! Z każdym 
kolejnym przejechanym kilometrem jednak coraz ciężej 
było wyzbyć się nam wrażenia, że wschodnie wybrze-
że Australii niewiele różni się od tego, co powszech-
nie znamy. Duże i mniejsze miasta zamieszkałe przez 
ludzi mówiących prawie po angielsku (Australijczycy 
mawiają, że ich językiem jest australijski), których styl 
życia niczym nie różni się od naszego. Do tego skle-
py, których szyldy doskonale są nam znane z naszych 
galerii oraz uczucie, że owszem, jesteśmy w Australii, 
ale wszystko dookoła wygląda jak taka „Trochę-Euro-
pa”. Zimnym prysznicem, który uświadomił nam, że 
naprawdę jesteśmy na drugim końcu świata, tysiące 
kilometrów od domu, było przywitanie z australijskim 
outbackiem, czyli centralną częścią kontynentu. Bez-
kres porośnięty wyschniętą trawą, czerwona ziemia 
z utęsknieniem czekająca na deszcz, który wcale się nie 
spieszy, by tu dotrzeć, a także miasta oddalone od siebie 
o setki kilometrów. Do tego wszechobecna nicość. Ni-
cość aż po horyzont, od której ciężko oderwać wzrok. 
Jedno jest pewne – tak pięknych zachodów słońca jak 
tam nie widzieliśmy nigdzie indziej. 

Autostopem dotarliśmy z Sydney do Darwin, po 
drodze odwiedzając m.in. Niebieskie Góry, gdzie dziel-
nie walczyłam ze swym lękiem wysokości; Półwysep 
Inskip oraz Rainbow Beach, gdzie mieliśmy okazję zo-
baczyć przepiękny Carlo Sandblow i plaże, po których 
można jeździć autem. To tam przekonaliśmy się, czym 
są piaskowe muszki i jak bardzo potrafią uprzykrzyć 
życie. Odwiedziliśmy też Airlie Beach, jednak zamiast 
niezwykle popularnych rejsów na rajskie wyspy posta-
nowiliśmy wybrać się na spotkanie dzikiej przyrodzie 
w postaci dwudniowego bushwalku. Natomiast piękno 
podwodnego świata podziwialiśmy w Cairns na Wiel-
kiej Rafie Koralowej. Chodziliśmy po Devils Marbles, 
po czym dotarliśmy do Uluru – świętej skały Abory-

genów, by zaraz potem poczuć moc wiatru w Dolinie 
Wiatrów w Kata Tjucie. W naszej outbackowej podró-
ży nieustannie towarzyszyły nam wszechobecne i nie-
zwykle perfidne muchy. Kąpaliśmy się też w gorących 
i niezwykle czystych źródłach w Matarance. Ciągnięci 
przez motorówkę pływaliśmy na deskach na jeziorze, 
w którym, jak się później okazało, bywają krokodyle. 
Spotkaliśmy także, a może nawet przede wszystkim, 
zwykłych-niezwykłych ludzi, którzy swą otwartością 
i gościnnością niejednokrotnie nas zaskakiwali. 

Australię wspominamy naprawdę bardzo miło. Po-
nad 4 tysiące kilometrów, które przebyliśmy w trakcie 
naszego pobytu, pozwoliły na poznanie jedynie części 
tego wspaniałego kontynentu. Do odkrycia pozostały 
nam jeszcze trzy, z sześciu stanów: Wiktoria, Australia 
Południowa oraz Australia Wschodnia. Jest więc po co 
wracać!

Jak za darmo wydostać się z kraju otoczonego oce-
anem? Jachtostopem! Po 81 dniach spędzonych w Au-
stralii jachtem popłynęliśmy do Indonezji.

Niezwykła osobliwość Australii – Devils MarblesKangury o zachodzie słońca

Nasi podróżnicy w Alice Springs
Zdjęcia ze zbiorów autorki
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Historia Szkoły Morskiej w Tczewie może 
wydawać się małym i krótkim, bo zaledwie 
dziesięcioletnim, rozdziałem dziejów gro-

du Sambora. Zdążyła się ona jednak zapisać złotymi 
zgłoskami w nich, jak również w annałach polskiej 
marynistyki. Trudno bowiem wyobrazić sobie dzieje 
naszej marynarki handlowej bez związanych z tczew-
ską Szkołą Morską wybitnych postaci polskiego mo-
rza, jak np. Antoni Garnuszewski, Gustaw Kański, 
Kazimierz Bielski, Antoni Ledóchowski, Tadeusz 
Ziółkowski, Mamert Stankiewicz, Konstanty Macie-
jewicz-Matyjewicz, Karol Olgierd Borchardt, Michał 
Hłasko i Stanisław Kosko. Droga do jej powstania nie 
była jednak łatwa i oczywista, jak mogłoby się nam 
dziś wydawać.

Już 3 marca 1920 roku, krótko po „powrocie” 
Polski nad morze, Antoni Garnuszewski, wówczas 
pracownik Sekcji Ekonomicznej Departamentu dla 
Spraw Morskich, otrzymał polecenie zorganizowania 
szkoły morskiej. Naczelnym zadaniem przed nim sto-
jącym, obok kwestii organizacyjnych, programowych 
i finansowych, stało się pozyskanie odpowiedniej 
siedziby dla formowanej placówki. Spośród wielu 
lokalizacji, wśród których brano pod uwagę budyn-
ki zlokalizowane w Grudziądzu, Pucku, Gniewie 
i Tczewie, wybrano okazały gmach byłego tczewskie-
go, żeńskiego liceum ogólnokształcącego, użytkowa-
ny wówczas przez jednostkę wojskową. O wyborze 
tym zadecydowały przede wszystkim przychylne 
stanowisko ówczesnego burmistrza grodu Sambora 
Władysława Orcholskiego, pozytywna ocena komisji 
weryfikującej stan techniczny zabudowań oraz moż-
liwość korzystania z warsztatów kolejowych, które 
miały posłużyć do zajęć praktycznych dla słuchaczy 
Wydziału Mechanicznego.

Powołanie do życia Szkoły Morskiej nastąpiło 17 
czerwca 1920 roku. To wówczas dokonano wyboru 
kierownictwa oraz Rady Pedagogicznej przyszłej kuź-
ni kadr morskich, a także zatwierdzono jej przepisy 
organizacyjne, program nauczania, budżetu, etatów, 
regulaminu internatu. Jeszcze w tym samym miesiącu 
ukazały się w prasie ogłoszenia informujące o mają-
cych się odbyć wstępnych egzaminach do tej pionier-
skiej placówki marynarki cywilnej. W tym też okre-
sie rozpoczęto starania o pozyskanie szkoleniowego 
statku żaglowego. Zadanie to powierzono przyszłemu 
kierownikowi Wydziału Nawigacyjnego Szkoły, Gu-
stawowi Kańskiemu, który, biorąc pod uwagę skrom-
ne środki jakimi dysponował na ten cel, wywiązał się 
z niego wzorowo. Wybór padł na trójmasztowiec, który 

PIOTR KAJZER

Szkoła, która przeniosła Tczew 
na brzegi morza

w niedalekiej przy-
szłości ochrzczono 
uroczyście imie-
niem „Lwów”. War-
to tu nadmienić, że 
to mieszkańcy kró-
lewskiego Lwowa 
ufundowali sztan-
dar, który został 
wręczony przez jego 
władze w trakcie 
tychże uroczystości. 
Sam statek wkrótce 
zapracował na mia-
no kolebki nawiga-
torów, jak określił 
go Karol Borchardt, 
jedna z pierwszo-
planowych polskich 
postaci morza. Nie 
kończyło to jednak 
problemów nowo 
powstającej placówki.

Znaczącym problemem, który utrudniał rozpo-
częcie pracy dydaktycznej w tczewskiej Szkole Mor-
skiej była tocząca się wówczas wojna polsko-bol-
szewicka. Wymusiła ona, pomimo przeprowadzenia 
stosownego naboru przez komisję egzaminacyjną 
i lekarską, tymczasowe przeniesienie przyszłych 
uczniów w szeregi straży granicznej w rejonie Puc-
ka, co spowodowało przesunięcie inauguracji roku 
szkolnego.

Upragnione, wyczekiwane przez kadrę nauczy-
cielską, uczniów, a także entuzjastów morza, otwar-
cie szkoły przesunęło się aż na 8 grudnia 1920 roku. 
Wówczas to w obecności wielu zaproszonych gości, 
w tym kontradmirała Kazimierza Porębskiego, do-
konano uroczystego podniesienia bandery Polskiej 
Marynarki Handlowej na gmachu szkolnym. Naukę 
podjęły wówczas 82 osoby, w tym 49 na Wydziale 
Nawigacyjnym i 33 na Mechanicznym. Tczewska 
kuźnia kadr morskich rozpoczynała tym samym 
swoją misję.

Zadaniem szkoły było kształcenie oficerów na 
potrzeby Polskiej Marynarki Handlowej. Już na 
początku natrafiono na wiele trudności, takich jak 
np. brak specjalistycznej polskiej terminologii czy 
podręczników. Wszystkie te problemy były z czasem 
likwidowane dzięki uporowi, wiedzy i doświadcze-
niu kadry pedagogicznej. Ta natomiast wyznaczała 

Kpt. ż.w. 
prof. Daniel Duda

Fot. Jacek Cherek
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przed sobą coraz to nowe cele. Jednym z nich była 
podróż „Lwowem” do portów brazylijskich, do której 
doszło w 1923 roku. 

Nie wszystkie rozwiązania napotykanych przeciw-
ności były jednak w zakresie samej szkoły. Stanowiły 
one barierę najtrudniejszą do przezwyciężenia. Ab-
solwenci Szkoły Morskiej po opuszczeniu jej murów, 
wskutek braku funkcjonowania polskiej floty handlo-
wej, zasilali początkowo liczne grono bezrobotnych, 
bądź też zaciągali się pod obcą banderę. Często też 
imali się zawodów nie związanych z wyuczonym 
z takim uporem fachem. Sytuacja taka sprawiała, że 
opinia publiczna, napędzana przez prasę, zaczęła ne-
gować zasadność funkcjonowania Szkoły Morskiej 
w Tczewie. Diametralną poprawę przyniosło dopiero 
powołanie w roku 1926, przez ówczesnego Ministra 
Przemysłu i Handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
przedsiębiorstwa „Żegluga Polska”. 

Dziesięcioletni okres funkcjonowania Szkoły 
Morskiej położył podstawy pod funkcjonowanie pol-
skiej marynarki handlowej. Z roku na rok szkolono 
nowe kadry wilków morskich. W tym czasie status 
absolwenta nabyło przeszło 150 marynarzy. Przeła-
mywano również wiele trudności, m.in. finansowych 
(samofinansowano wyprawy statku „Lwów”), czy też 
wykonywano działania promocyjne (utworzono wła-
sne wydawnictwo). Trud ten został należycie docenio-
ny przez władze państwowe, które przyznały Szkole 
Morskiej, dokładnie w dziesiątą rocznicę jej funkcjo-
nowania, Złoty Krzyż Zasługi. W tamtym okresie za-
czynała się już jednak nowa historia Szkoły, związa-
na z młodym podówczas miastem portowym Gdynią 
i nowym okrętem szkoleniowym „Darem Pomorza”, 

o zakupie którego decyzja została podjęta jeszcze 
w Tczewie.

Pomimo, iż od utraty przez gród Sambora tej waż-
nej dla jego historii placówki minęło już ponad 85 
lat, pamięć o niej, jak również o jej tradycjach jest 
w tczewianach nadal żywa. Może o tym świadczyć 
chociażby bardzo duże zainteresowanie, jakim cieszyło 
się zorganizowane przez tczewską książnicę, 8 czerwca 
2015 roku, spotkanie z kpt. ż. w. prof. Danielem Dudą 
(rektorem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni w latach 
1972-1981), który wygłosił wykład z okazji 95. roczni-
cy powołania Szkoły Morskiej w Tczewie.

Gość Biblioteki opowiedział zgromadzonym 
uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie 
im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego o życiu 
ich patrona, a także innych postaciach związanych 
z prowadzoną niegdyś przez legendarnego komando-
ra placówką. W swoim wykładzie zawarł on nie tylko 
kwestie już zbadane i opracowane przez historyków 
zajmujących się tematyką szkolnictwa morskiego, ale 
również zwrócił uwagę na fakt występowania wielu 
zagadnień wciąż jeszcze niezbadanych, takich jak np. 
zaginięcie części akt tczewskiej Szkoły Morskiej, czy 
też jej sztandaru.

Na zakończenie spotkania Kapitan Duda odpo-
wiadał na liczne pytania zgromadzonych, dzieląc się 
przy tym swoimi przemyśleniami na temat potrzeby 
kształcenia kadr morskich, zwłaszcza dla marynarki 
cywilnej, handlowej. Profesor oddał również hołd 
osobom związanym z historią szkoły, którzy spoczy-
wają na cmentarzu obok dawnej Szkoły Morskiej. 
Placówki, która niewątpliwie nie zniknie z kart histo-
rii i pamięci mieszkańców Tczewa.

Wielkie zainteresowanie słuchaczy wzbudził wykład kpt. ż. w. prof. Daniela Dudy
Fot. Jacek Cherek 
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Niedawny starosta chełmiński przybył do Tcze-
wa, jak na swoich łamach podawała „Gazeta 
Gdańska”, 10 czerwca 1937 roku. Natomiast 

rządy w powiecie przejął dopiero następnego dnia. Co 
ciekawe, w dotychczasowej historiografii, głównie za 
sprawą Adama Samulewicza, datę tę błędnie przesunię-
to na styczeń 1938 roku. Bez względu jednak na spór 
o chronologię tych wydarzeń, bezsprzecznym jest fakt, 
że Bronisław Biały obejmował swoje nowe stanowisko 
w bardzo trudnej sytuacji, zarówno dla kierowanego 
przez niego urzędu, jak i dla całej ziemi tczewskiej. Jego 
poprzednik, starosta Zygmunt Muchniewski (rządził 
w latach 1932-1937), wyjeżdżał z Tczewa w atmosfe-
rze skandalu. Zarzucano mu m.in. bezprawne usuwa-
nie z pracy urzędników Starostwa Powiatowego, za-
kup nowego samochodu służbowego wobec sprzeciwu 
przełożonych (czym miał powiększyć jeszcze bardziej 
zadłużenie powiatu), a także – co szczególnie pod-
nosiła opozycja – dyskryminowanie niechętnych mu 
środowisk politycznych. Podsumowując rządy Much-
niewskiego „Słowo Pomorskie” stwierdziło nawet, iż: 
metody działania p. starosty były bardzo zbliżone do 
metod wschodnich, nieznanym ludziom zachodu. Warto 
przy tym jednak wspomnieć, iż wydźwięk tych oskar-
żeń był również związany z trudną sytuacją polityczną 
byłego starosty, w której znalazł się także, jako repre-
zentant władz sanacyjnych, i Bronisław Biały. Powiat 
tczewski, jak i m.in. całe Pomorze, był bowiem wów-
czas jednym z najsilniejszych ośrodków działalności 
ruchu narodowego, niezwykle krytycznego wobec rzą-
dów „po majowych”. Bardzo poczytna prasa endecka 
bezlitośnie krytykowała wszelkie potknięcia Białego 
i podległych mu urzędników. W lutym 1938 roku na 
jej łamach ukazał się nawet obszerny apel, w którym 
domagano się zwiększenia udziału w obsadzaniu kie-
rowniczych stanowisk w regionie osób pochodzących 
z Pomorza, a nie przysłanych przez władze centralne. 
Jak wskazywano, w całym województwie było w tym 
czasie tylko dwóch „miejscowych” starostów i pięciu 
wicestarostów (na szesnastu starostów i wicestarostów 
w ogóle), co konkludowano w następujący sposób: jest 
dostatecznie wielka liczba rodowitych Pomorzan, po-
siadających pełne kwalifikacje naukowe i zawodowe 
do pełnienia służby publicznej, którzy zdolni są w ży-
ciu naszym zająć przodujące stanowiska. Apel ten nie-
wątpliwie utrudniał i tak mało komfortową sytuację, 
w której znajdował się Biały. Problemy nowego tczew-

PIOTR KAJZER, MARCIN KŁODZIŃSKI

Życiorys kompletny
Bronisław Biały – oficer, samorządowiec, 

powstaniec warszawski
(c z ę ś ć   d r u g a)

skiego starosty nie ograniczały się jednak do kwestii 
stricte politycznych. 

Jedną z największych bolączek, z którą borykał 
się powiat, w omawianym przez nas okresie, była 
jego trudna sytuacja gospodarcza, a w szczególności 
bardzo wysokie bezrobocie. Już w grudniu 1937 roku 
Bronisław Biały informował swoich przełożonych, iż 
kwestia ta wysunęła się na czoło wszystkich zagadnień 
będących w zainteresowaniu Starostwa Powiatowego. 
Jak wskazywał dalej, tylko w listopadzie 1937 tegoż 
roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła 
o 250 osób, osiągając liczbę 750. Problem ten stara-
no się ograniczyć za sprawą prac interwencyjnych. 
Jednakże, organizowane m.in. właśnie przez Białego, 
roboty publiczne nie były w stanie zlikwidować bez-
robocia. Te bardzo szybko rosło, osiągając w marcu 
1938 roku około 2000 osób (jest to najprawdopodob-
niej liczba orientacyjna, która zawiera w sobie osoby 
zarejestrowane i niezarejestrowane). Problem narastał 
do tego stopnia, iż w maju tegoż roku tczewscy bez-
robotni rozpoczęli przygotowania do zorganizowania 
demonstracji i głodówek, które jednak nie doszły do 
skutku ze względu na porozumienie się z władzami 
powiatowymi. Jak się wydaje, skonfliktowany z umac-
niającymi się w strukturach aparatu władzy politycznej 
narodowcami starosta dysponował dość ograniczony-
mi środkami w walce z nadal widocznym zubożeniem 
części lokalnego społeczeństwa. Nie oznacza to jed-
nak, iż w ogóle nie przejawiał aktywności na tym polu. 
Najprawdopodobniej miał on swój wkład w powstaniu 
pierwszych murowanych budynków na osiedlach dla 
najuboższych, tczewskich „Abisynii” oraz „Ameryce”. 
Sam starosta w wywiadzie dla „Gazety Gdańskiej”, 
widocznie wzruszony – jak zaznaczył rozmawiający 
z nim dziennikarz – podkreślał, iż: Te budynki posta-
wili przy pomocy rąk własnych i swoich krewnych bez-
robotni, zarabiający na >>doraźniaku<< zaledwie kilka 
złotych tygodniowo. Z tych groszowych zarobków po-
trafili oni zaoszczędzić na cegłę, drewno, wapno. 

Mocno sympatyzująca ze środowiskami narodowy-
mi lokalna ludność, jak się wydaje, nie odwzajemniała 
deklarowanego przez Białego uznania. Choć ten starał 
się, z racji sprawowanego urzędu, działać również na 
niwie społecznej, będąc m.in. członkiem oraz dobro-
czyńcą wielu stowarzyszeń, a także jak najczęściej 
występować publicznie. Przez bardzo wiele osób był 
on niewątpliwie postrzegany jako reprezentant szcze-
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gólnie niepopularnego na tych terenach reżimu poli-
tycznego (nota bene Biały w swoich sprawozdaniach 
również postrzegał opozycyjnych mu narodowców 
w kategoriach „wrogów”). Należy jednak przy tym 
wspomnieć, iż sam starosta często dawał argumenty 
swoim przeciwnikom. Wielokrotnie, realizując pole-
cenia swoich przełożonych, wydawał on zarządzenia 
o konfiskacie poszczególnych numerów gazet zwią-
zanych z nurtem narodowym, głównie „Słowa Po-
morskiego” i „Pielgrzyma”, w których znajdowały się 
krytykujące rząd artykuły. Podejmował on również 
dużo dalej idące decyzje. Na przykład w styczniu 
1939 roku, po wygranych przez Stronnictwo Naro-
dowe wyborach samorządowych, tczewski Wydział 
Powiatowy pod przewodnictwem Bronisława Białe-
go, na wniosek pelplińskich struktur prorządowego 
Obozu Zjednoczenia Narodowego, unieważnił wyniki 
głosowania do Rady Miejskiej w Pelplinie, gdzie en-
decy uzyskali dziewięć z dwunastu miejsc. Działania 
takie zaostrzały jeszcze bardziej i tak niełatwy dys-
kurs polityczny. Coraz bardziej odczuwalne napięcie 
na arenie międzynarodowej, będące zwiastunem kata-
strofy roku 1939, powodowało, iż ten schodził powoli 
na dalszy plan. 

Czytając sprawozdania tczewskiego Starostwa Po-
wiatowego z ostatnich miesięcy przed wybuchem dru-
giej wojny światowej możemy dostrzec, że widocznie 
wzrosło zainteresowanie działalnością różnego rodza-
ju organizacji skupiających mniejszość niemiecką, 
a także sprawami tak nieodległej granicy. Coraz bar-
dziej powszechna, jak się wydaje, stawała się atmos-
fera oczekiwania na dalszy rozwój sytuacji. Bronisław 
Biały miał jednak nie doczekać jego tragicznego fina-
łu. Tczewski okres jego kariery dobiegał końca. Naj-
prawdopodobniej wczesnym latem został on odwołany 
ze stanowiska starosty powiatowego w Tczewie. Nie 
znamy, niestety, okoliczności tego wydarzenia. Nie-
wykluczone, iż władze centralne wobec rosnącego 
zagrożenia wojną wolały przenieść tak doświadczone-
go urzędnika na inne stanowisko, dalej od prawdopo-
dobnej linii frontu. Chaos decyzyjny ostatnich tygo-
dni pokoju, spotęgowany jeszcze rozpoczynającą się 
we wrześniu zawieruchą wojenną, uniemożliwia nam 
zweryfikowanie tej hipotezy.

W miarę dokładne odtworzenie losów Bronisława 
Białego po opuszczeniu Tczewa nastręcza nam wiele 
trudności. We wrześniu 1939 roku został on ewaku-
owany do Lwowa, a następnie Kostopola na Wołyniu. 

ŻYCIORYS NIEZWYKŁY

Gmach przedwojennej 
siedziby Starostwa 

w Tczewie

Gabinet starosty
Zdjęcia ze zbiorów Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie
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Według ustaleń poczynionych przez jego córkę, Marię 
Białą-Żwinis, były starosta tczewski mógł w tym okre-
sie przystąpić do pracy konspiracyjnej skierowanej 
przeciwko okupacji sowieckiej. Należy jednak przy 
tym wspomnieć, iż inni badacze życiorysu Bronisława 
Białego, Waldemar Grabowski i Maciej Żuczkowski, 
zupełnie pomijają tę hipotezę. Jakkolwiek wyglądała 
działalność naszego bohatera pod okupacją sowiecką, 
to przerwał ją niewątpliwie atak hitlerowskich Nie-
miec na ZSRS, w czerwcu 1941 roku. Już kilka mie-
sięcy później, w listopadzie, Bronisław Biały przeniósł 
się do Warszawy, gdzie rozpoczął zupełnie nowy etap 
swojej wojennej działalności. 

W stolicy okupowanej Polski stosunkowo szybko 
nawiązuje kontakty ze strukturami Armii Krajowej. 
Pod przybranym nazwiskiem „Kazimierz Staniszkis” 
rozpoczyna pracę w Głównym Inspektoracie Polskie-
go Korpusu Bezpieczeństwa, konspiracyjnej formacji 
policyjnej działającej w ramach Polskiego Państwa 
Podziemnego. Zostaje oddelegowany do Wydziału 
V, gdzie pod pseudonimami „Zygmunt”, „Zygmun-
towicz”, „Bronicz”, „Miłosz” pomaga Stanisławowi 
Tabiszowi w organizowaniu Straży Samorządowych 
(były to organizacje bezpieczeństwa stopnia terytorial-
nego, odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa 
i porządku w gminach i miastach). Bardzo szybko przy 
tym awansuje. Już najprawdopodobniej w drugiej po-
łowie 1943 roku obejmuje po Tabiszu stanowisko kie-
rownika tegoż wydziału. To właśnie tę funkcję spra-
wował w pamiętnym dniu 1 sierpnia 1944 roku, kiedy 
Warszawa stanęła do walki z okupantem niemieckim.

Bronisław Biały, uprzedzony o wybuchu powsta-
nia, przeniósł się z Saskiej Kępy, gdzie mieszkał, na 
Wolę, a następnie Stare Miasto, miejsca koncentra-
cji struktur PKB. Jej Główny Inspektorat mieścił się 
wówczas w budynku przy ul. Kredytowej 9, który 
w dniach 4-5 sierpnia 1944 roku został zbombardowa-
ny przez Niemców. Według ustaleń Waldemara Gra-
bowskiego były tczewski starosta miał zostać ciężko 
ranny w wyniku tego wydarzenia. Odmiennego zdania 
była Maria Biała-Żwinis, która twierdziła, iż jej ojca 
nie było w czasie bombardowania w budynku przy 
ul. Kredytowej. Niemniej jednak oboje byli zgodni, iż 
wydarzenie to nie przerwało powstańczej działalności 
„Kazimierza Staniszkisa”. Wraz z pozostałymi człon-
kami kierownictwa PKB został najprawdopodob-
niej przydzielony do I rzutu Komendy Głównej AK, 
w ramach którego działały najwyższe władze cywil-
ne i wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego. Jego 
działalność nie ograniczała się jednak do kierowania 
Strażami Samorządowymi. Jako prawnik z wykształ-
cenia brał również udział w pracach powstańczego 
wymiaru sprawiedliwości. Według jednej z hipotez 
Bronisław Biały działał w ramach Sądów Specjalnych 
(najprawdopodobniej ich cywilnego pionu). Jego 
rozprawy odbywały się m.in. w budynku PKO przy 
ul. Świętojańskiej, który 31 sierpnia 1944 roku został 
poważnie uszkodzony przez niemieckie bombardo-
wanie. Bronisław Biały – jak wspominała jego córka 
– cudem wówczas uniknął śmierci, gdy w miejsce 
gdzie była umiejscowiona jego leżanka, na której 
jeszcze przed chwilą spał, spadł pocisk. Nie było 
to jednak pierwsze cudowne ocalenie w powstań-

czych losach „Zygmunta”. Ponad tydzień wcześniej, 
19 sierpnia, udało mu się wyjść bez większego szwan-
ku z bombardowania budynku Ministerstwa Sprawie-
dliwości przy ul. Długiej (pałac Raczyńskich). Po-
mimo nie młodego wieku (w czasie powstania miał 
56 lat) udało mu się również przejść kanałami ze Sta-
rego Miasta na Śródmieście.

Po upadku powstania warszawskiego Bronisław 
Biały wyszedł z miasta wraz ludnością cywilną. Został 
wywieziony do obozu przejściowego w Pruszkowie, 
z którego, dzięki pomocy personelu tamtejszego od-
działu Rady Głównej Opiekuńczej, udało mu się bardzo 
szybko wydostać. Udał się do Częstochowy, a następ-
nie Krakowa, w których to miastach krótko mieszkał. 
Według Marii Białej-Żwinis wybór tych miejsc nie był 
przypadkowy. Wskazując, iż miasta te były miejscami 
postoju popowstańczej Komendy Głównej AK, kon-
statowała, że mógł on podjąć próbę powrotu do pracy 
na rzecz Polskiego Państwa Podziemnego. Niestety, 
nie jesteśmy w stanie zweryfikować tej hipotezy. Po-
byt w Częstochowie i Krakowie nie należał jednak do 
długich. Już w listopadzie 1944 roku udał się on do 
Iłży, w której przebywała wówczas jego rodzina. 

Po wojnie Bronisław Biały osiedlił się w Warsza-
wie. W nowych realiach politycznych nie mógł jednak 
powrócić do pracy w administracji terenowej. Kolejno 
zajmował stanowiska inspektora i zastępcy dyrektora 
Biura Kontroli Ministerstwa Odbudowy, a następnie 
starszego inspektora w warszawskim Zarządzie Bu-
dowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych. Na eme-
ryturę odszedł w 1958 roku. Zmarł 14 kwietnia 1963 
roku, w wieku 75 lat.

* * *
Niniejszy artykuł jest wynikiem prowadzonych 

przez autorów szerokich kwerend, zarówno literatu-
ry przedmiotu jak i podmiotu. Niezwykle pomocne 
okazały się m.in. publikacje traktujące o historii ziem 
rzeszowskiej, kieleckiej, jędrzejowskiej, chełmińskiej, 
tczewskiej, a także prace opisujące dzieje Gdyni. Wie-
le wniosły również teksty kronikarzy wojennych lo-
sów Bronisława Białego – Waldemara Grabowskiego, 
Macieja Żuczkowskiego oraz oczywiście Marii Bia-
łej-Żwinis. Autorzy powyższego tekstu posłużyli się 
przy jego pisaniu również materiałami archiwalnymi, 
w tym m.in.: sprawozdaniami I i II Liceum w Rzeszo-
wie; dziennikami urzędowymi województw kieleckie-
go i pomorskiego; aktami Starostwa Tczewskiego. Nie 
sposób również nie wspomnieć o bogatej w informa-
cje o działalności Bronisława Białego międzywojennej 
prasie, jak np. „Gazecie Gdańskiej”, „Kurierze Byd-
goskim”, „Słowie Pomorskim”, czy też chełmińskim 
„Nadwiślaninie”.

Prezentowany czytelnikom artykuł w żadnym ra-
zie nie rości sobie prawa do bycia ostatnim słowem 
historii w sprawie życiorysu ostatniego tczewskiego 
starosty przed II wojną światową. W zamyśle autorów 
miał on spełniać wyłącznie charakter sygnalizacyjny. 
Miał wskazywać potrzebę realizacji dużo szerszego 
postulatu badawczego, jakim są pogłębione i empi-
ryczne badania naukowe na temat działalności władz 
miejskich i powiatowych ziemi tczewskiej, a także ich 
przedstawicieli.

ŻYCIORYS NIEZWYKŁY
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Zespół został utworzony 7 lutego 2008 roku, 
w celu inicjowania działań Sejmu i Senatu na 
rzecz poprawy jakości aktów normatywnych 

dotyczących problematyki regionalnej Pomorza, 
w szczególności Kociewia, a także wszechstronnego 
rozwoju gospodarczego, kulturowe go i społecznego 
Kociewia i regionów ościennych. Zespół liczył 11 po-
słów i 6 senatorów, jego przewodniczącym został se-
nator Andrzej Grzyb.

Zespół zainicjował, we współpracy z Politechni-
ką Gdańską, kon kurs na projekty domów indywidu-
alnych, które nawiązują do tradycyj nej zabudowy na 
Kociewiu. Obejmował patronatem wszystkie godne 
uwagi i ważne dla regionu projekty i konkursy, takie 
jak Konkurs im. Romana Landowskiego oraz Zadusz-
ki Kociewskie.

W Gmachu Senatu, z inicjatywy Zespołu została 
zorganizo wana w dniach 24 września – 3 października 
2008 roku wystawa zdjęć Tomasza Babinka „Kociewie 
nieznane”, na którą składały się 22 fotogramy przed-
stawiające krajobrazy ziemi kociewskiej. Rozpoczę-
to prace nad Encyklopedią Kociewską, wydano przy 
wsparciu zespołu elementarz Gadómy po naszamó. 
Zespół ufundo wał marmurową tablicę pamiątkową 
poświęconą postaci senato ra z okresu Dwudziestolecia 
Międzywojennego Księdza Feliksa Bolta, odsłoniętą 
11 listopada 2009 roku, w dwunastą rocznicę nada-
nia imienia księdza Senatora Feliksa Bolta Publicznej 
Szkole Podstawowej w Barłożnie.

15 grudnia 2009 roku Parlamentarny Zespół Ko-
ciewski i Parla mentarny Zespół ds. Dróg Wodnych 
i Turystyki Wodnej zorgani zowały konferencję na te-
mat samorządów lokalnych na Żuławach Wiślanych 
w III RP (por. zeszyt zespołów senackich nr 5). Nato-
miast 5 marca 2011 roku z inicjatywy Zespołu od-
była się w Tymawie uroczystość w rocznicę urodzin 
księdza senatora Alfonsa Schulza, postaci zasłużonej 
dla polskości Pomorza. Z tej okazji odsłonięto tablicę 
pamiątkową ku czci mieszkańców gminy – ofiar dzia-
łań wo jennych II wojny światowej oraz niemieckich 
represji po 1 września 1939 roku.

Zespół wspierał lokalne inicjatywy kulturalne 
i artystyczne, ta kie jak wyjazd grupy folklorystycznej 
Kociewia na konkurs folkowy w Helsinkach, wydanie 
albumu poetycko-fotograficznego „Pejzaż serdeczny 
Kociewia”, 50. obchody istnienia zespołu artystyczne-
go „Piaseckie Kociewiaki” i 10. rocznicę wizyty Ojca 
Świętego Jana Pawła II na Kociewiu.

Zespół Kociewski sprawował patronat nad Ko-
ciewskimi Warsz tatami Regionalnymi w Osieku, 
przeprowadził konkurs pod hasłem „Młodzi dla Ko-
ciewia” i objął patronatem III Konkurs Marynistyczny 

w tczewskim LO oraz konkurs „Poszukiwanie zagi-
nionych słów gwary kociewskiej”.

Parlamentarny Zespół Kociewski w VIII kadencji 
został reakty wowany 21 grudnia 2011 roku. Zespół li-
czył 5 senatorów i 12 posłów, jego przewodniczącym 
został ponownie senator Andrzej Grzyb.

Zespół współuczestniczył w przygotowaniu kon-
ferencji pt. „Czy jest miejsce dla regionalizmów 
w kontekście integracji europejskiej?”, która odbyła się 
19 lutego 2013 roku. Owocem konferencji było 
przygoto wanie pism do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, w których uzasadniono potrzebę nowelizacji 
ustawy o języku polskim. W czerwcu br. Senat wystą-
pił z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą projektu usta-
wy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw.

Z kolei dnia 19 czerwca 2013 roku odbyło się po-
siedzenie Parlamen tarnego Zespołu Kociewskiego 
poświęcone 25-leciu wydawanego na Kociewiu kwar-
talnika „Kociewski Magazyn Regionalny”. Poza tym 
Ze spół objął patronatem oraz udzielił pomocy w wy-
daniu książki Kata rzyny Sturmowskiej, przedstawiają-
cej sylwetkę i twórczość kociewskiej poetki ludowej 
Franciszki Powalskiej z Pinczyna.

W ostatnim czasie, 10 lipca 2015 roku, w imieniu 
Zespołu zorgani zowano w Starogardzie Gdańskim se-
sję popularnonaukową regionali stów na temat współ-
czesnej tożsamości Kociewiaków. Jej inicjatorem był 
senator RP Andrzej Grzyb. Podczas spotkania zapo-
znano się m.in. z wynikami najnowszych badań etno-
graficznych dotyczących przed miotowej problematy-
ki, które zaprezentowali młodzi regionaliści.

W dziedzinie sportu parlamentarzyści wspierali 
organizację XXIV Międzynarodowego Turnieju Piłki 
Siatkowej w Starogardzie Gdańskim.

Wśród inicjatyw Zespołu znajduje się również 
zbiórka i przekazy wanie książek do miejskich bi-
bliotek publicznych z terenu Kociewia, w celu wzbo-
gacania ich zbiorów oraz propagowania czytelnictwa 
nie zwykle ważnego w kontekście edukacji kultu-
ralnej i ogólnej. Podczas VIII kadencji Senatu RP 
przekazano książki do bibliotek w Tczewie, Pruszczu 
Gdańskim, Świeciu, Gniewie, Starogardzie Gdań-
skim oraz Morzeszczynie. Zespół zaangażował się 
również w zbiórkę ok. 30 książek o Kociewiu, Po-
morzu i Polsce w wersji anglojęzycznej, któ re prze-
kazano w darze dla załogi jednostki Polskiej Żeglugi 
Morskiej „Kociewie”.

Źródło: Kancelaria Senatu, „Zespoły parlamentarne i senac-
kie w VIII kadencji Senatu”, Zeszyt 28/2015, s. 33, 34, 36. 

Działalność Parlamentarnego 
Zespołu Kociewskiego
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Internet jest to skarbnica ogromu informacji, do któ-
rej możemy się zwrócić z niejednym pytaniem. Nie 
zawsze są to w pełni sprawdzone informacje, dla-

tego też nie powinniśmy ufać każdemu przeczytanemu 
tekstowi. Są jednak strony prowadzone przez eksper-
tów, poświęcone określonej dziedzinie, które zawiera-
ją wiarygodne i rzetelne wiadomości.

W tym artykule chcemy szczególnie zwrócić uwagę 
na strony poświęcone Kociewiu, dlatego też zajrzałyśmy 
do sieci, aby określić bazę zawartych w nich informacji.

Każda ze stron, do której zajrzałyśmy zawierała 
podstawowe informacje dotyczące tak bliskiego nam 
regionu, jakim jest Kociewie. Jednak nie jest to, to cze-
go oczekiwałyśmy od dzisiejszych internautów, brak 
zachęcających ilustracji, czy mapek związanych z ota-
czającym nas terenem nie zachęca, a wręcz odpycha 
odwiedzających poszczególne portale. Liczne książki, 
na które natknęłyśmy się pisząc ten artykuł, zawiera-
ły niezliczone informacje, które naszym zdaniem są 
niezwykle istotne, a niestety których zabrakło w wielu 
stronach internetowych. Szczególnie polecamy książ-
kę Zabytki Kociewia autorstwa Romana Klima, z któ-
rej możemy dowiedzieć się wiele o Wiśle, bez której 
nie byłoby życia, ale i niezwykle barwnym Kociewiu.

Pierwszym aspektem, jaki chciałybyśmy poruszyć, 
jest etymologia słowa Kociewie, na które każda ze stron 
poświęciła zaskakującą ilość informacji. Z tradycyjnych 
źródeł dowiadujemy się o różnorodności znaczenia tego 
wyrazu. Wszystkie określenia mają swój odpowiednik 
w przeszłości życia Kociewiaków, co daje każdemu 
z nich wiarygodne wytłumaczenie. Zauważyłyśmy jed-
nak, że większość autorów internetowych artykułów 
wybrała najbardziej prawdopodobną według siebie 
wersję. Odwiedzając każdą ze stron odnalazłyśmy od-
powiedź na pytanie – czym jest Kociewie, ale czy jest 
to wystarczające dla spragnionego wiedzy czytelnika? 
Zdecydowanie nie. Większość informacji została uogól-
niona, a niektóre aspekty kompletnie pominięte.

Najważniejsza jest wprawdzie historia Kociewia, 
którą jednak naszym zdaniem Internet lekko zanie-
dbał. Na wielu stronach poruszane są wspomnienia, 
przeszłość oraz tysiące lat podróży, które tak naprawdę 
zapoczątkowały istnienie naszego regionu. Wpisując 
w przeglądarkę termin „historia Kociewia”, otrzymuje-
my pewną bazę informacji, które zapewne nie usatys-
fakcjonują każdego, a w szczególności osoby poszuku-
jące szczegółowej charakterystyki, czy jakichkolwiek 
ciekawostek dotyczących Kociewia. Dla spragnionych 
głębszej wiedzy polecamy czerpanie informacji o jego 
dziejach z przepełnionych wiedzą książek.

PAULA BRZÓSKA, JOANNA WRYCZA

Wirtualne Kociewie
Również ważną informacją, jaka powinna znaleźć 

się w każdym artykule, są położenie geograficzne oraz 
struktura zamieszkania terenu Kociewia. Same dane 
o powierzchni oraz liczebności mieszkańców nie 
wzbudzają wątpliwości, jednak możemy zauważyć, że 
niektóre z nich pochodzą sprzed kilkunastu lat i mogły 
ulec zmianie. Są to informacje, które – ze względu na 
ich powszechność – łatwo byłoby zaktualizować.

Kolejną niezwykle ważną i wartą poruszenia dzie-
dziną jest charakterystyka fauny i flory Kociewia. 
Z pewnością każdy z nas zauważył piękną otaczającej 
nas natury. Odwiedzone przez nas strony internetowe 
nie do końca oddały niezwykłość i urok naszego regio-
nu. Możemy wprawdzie dotrzeć do najważniejszych 
faktów dotyczących rzeźby terenu. Często jednak brak 
odpowiednich obrazów ilustrujących urodę kociew-
skiej przyrody. Niestety jest to kolejny aspekt, który 
prowadzący liczne fora internetowe silnie zaniedbały. 
Tylko to co zobaczymy na własne oczy, na zawsze po-
zostanie w naszej pamięci. Tylko i wyłącznie od nas 
zależy, w jaki sposób będziemy ją postrzegać.

Warto wspomnieć również na kwestię, na którą uwa-
gę zwracają niektóre portale, a co wpisane jest w naszą 
niezwykle barwną tradycję – kuchnię, gwarę, rzeźbę 
ludową oraz haft. Internet pozwala docenić nam zani-
kające już zwyczaje. Na wielu ze stron możemy znaleźć 
opisy atrakcyjnej codzienności Kociewiaków, dzięki 
czemu możemy wyobrazić sobie, jak kiedyż wyglądało 
życie na zamieszkałym przez nas terenie. Niestety od-
wiedzając niektóre portale możemy zauważyć, iż bra-
kuje tam często fotografii, które pozwoliłyby na lepsze 
wyobrażenie sobie codzienności Kociewiaków.

W sieci możemy odnaleźć również lokalne serwi-
sy informacyjne, z którym możemy czerpać najnow-
sze wiadomości. Jest to udogodnienie, pozwalające 
na łatwy i szybki dostęp do wydarzeń, ofert, czy też 
licznych forów jednoczących mieszkańców Kocie-
wia. Uważamy, że jest to ciekawy oraz wygodny 
sposób na lepszą komunikację wśród ludzi zamiesz-
kujących dany teren – w tym przypadku Kociewia, 
a także rozwiązanie na szybsze oraz efektywniejsze 
poruszanie pewnych aspektów dotyczących codzien-
nego życia.

Podsumowując, z Internetu możemy czerpać wiedzę 
w przeróżnych dziedzinach. Jeżeli jednak chodzi o Ko-
ciewie, to w naszej opinii możemy zaczerpnąć tylko na-
miastkę informacji, które nie zawsze potrafią sprostać 
naszym oczekiwaniom. Nie oznacza to jednak, że nie 
powinniśmy sięgać do Internetu. Większą i dokładniej-
szą wiedzę możemy odnaleźć jednak w książkach.

Trudno jest sobie wyobrazić obecne czasy bez Internetu. Bez wątpienia wszechobecna globalna sieć na stałe weszła 
w nasze życie, stając się jego nieodzowną, nie zawsze odgadnioną częścią. Jak jednak w tej spiętrzonej masie informacji 
odnajduje się samo Kociewie? Czy stająca niekiedy w szranki z codziennością wirtualna rzeczywistość może stać się 
platformą do promowania naszej regionalnej tożsamości? Z tymi pytaniami zgłosiliśmy się do osób chyba najlepiej 
poruszających się w świecie Internetu – młodzieży szkolnej. W odpowiedzi na prośbę Redakcji wpłynęło ponad 
dwadzieścia prac uczniów tczewskiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, z których prezentujemy poniżej 
najwyżej ocenioną.
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MARIA BLOCK

Biégusy 
wéw Czczewie

Mniasiónc tamu żam sia napatoliła na fejn biba 
wéw Czczewie. Byli to zawody na biegusów, 
co mniali żgać dziesiańć kilosów bez cały 

Czczew. Już na zaczóntku żam sia lampsiła na tych 
narwańców, bo to srodze interesantny teatr béł. Jedne 
faksowali, napuszone, że niby jim to piantnaście minut 
weźnie. Insze fajtali kulasami, bo tak sia rychtowali 
na to haranie. Eszcze insze ucupy robili i hastycznie 
frysztik szadrali, same zdrowe co by siła mnieć. Jedan 
taki ochędożny, ancug jak na świnto, mówja wóm, take 
droge buksy na dupsi mniał i szlory świecónce, że aż 
po gałach dawali. Ze dwa stówy to za to pewnie dał 
wéw Galeryji Kociewskiéj a wiém, bo żam take wji-
działa jak za nowó westkó człapałam pół dnia.

Znówki inszy knabas sia jeżył i na wszytkich gapsił 
jak na wszarzów, a kałdun to mniał taki, że coś czuja, 
że daleko to on nie dolejciał.

Jak tamoj odrachowali od dziesiańciu do zéra, to cała 
ta cacha poszła, że aż zażużniło, jedne letko jak jelónki, 
a druge jakby siły oszczandzali, sia wlekli jak liszki, po 
swojamu. Ja zéz mojimi bajtlami (a mam take dwa malul-
ke, knabaska i dziewuszka) tych biegusów wylukiwałam 
za chałupami i składami, bo tych mojich rojberków lólek 
(to je mój ociec) tamoj żgał i mniał taka czerwona jopa 
ale i tak licho kej go szło wypaczeć. Ale lejbowaty to ón 
nié béł, o nié! Dwa sómsiady zéz nim startowali i sia ku-
lali to tan béł od nich psirszy i zawdy béł na śródźku.

Béli take, co za swojimi fumflami na kołach jechali 
i jim woda wéw halbach na poszyku halali i fodegraf-
ki machali. Mnia to sia wjidział chłop co normalnie 
tamoj małe dzieszczko wéw wózku mniał. Cała droga 
tan wózek pchał i biegnéł równo, nic dygania tamoj nié 
béło jano gałgan wóli mnie jak taki gerlak sia krygo-
wał. Psiankne to béło, no!

Ja żam kawa nié zdónżyła wypsić, a te moje lelki 
słodkégo napapusiać, bo psirsze wywijasy na mecie beli 
ruk-cug wéw pół godziny, a na zadźku zara nastampni-
ki zgrzane sia zczajili. Zamanówszy dalji sia pojawjali. 
Wyjrzeli jakby zara wéw zarki mniali sia wkarować ale 
dożgali do samego końca! A tamoj już wikt na nich cze-
kał to eszcze sia dotrampali do tych budów dzie dawali 
jakaś popérda (gadali że dobra) a te to frygali.

I tak to béło. A ja tera wiem, że te ludzie nié só jakeś 
felowne miantkewy i mgleje bo jak ktoś tak dycha żga, 
to je pewne, że to só istne langiewicze, jak nie ciałam i 
chociaż ducham. Aż żam sia poknychała zéz zruszenia 
że take dzielne baby i chłopy wéw tym Czczewie sia 
obzorgowali sportowce!

No a mój tatuś, co już lólkam je, to po wszytkim 
jakby nigdy nic do samochodu z nami szed i dóma je-
chał. A zéz dóma bez internet już na nastampne biéga-
nie sia zapsisał i sia rychtuje!

Do siygo roku!
 

Cicha noc, śłanta nóc! 

Narodziył sia Jezus Christus, badzma weseli! 
Chwała mu na wysokościach 

nucó Amniołi!!!
Bo wczora zez wieczora, zez Niebjeskygo Dwora, 

psziszła nóm wowjina, psziszła nón nowjina, 
Panna rodzi Sina! Boga prawdziwygo, 

dzisiaj nóm zesłanygo!
Pastyrze śpsiywajó, pastyrze śpsiywajó 

– cuda cuda ogłaszajó:
„Malańka mniyłość zbawji śłat, 
malańka mniyłość zbawji śłat!!!

Malańkó mniyłość chróńma zez lakam! 
Łot ti malańki mniyłośći ziamia drżi,

Malańka mniyłość zbawji śłat!”
 

Tedi sia cieszma zez pasterzami, do szopi spjeszma!
Pokłón Panu dejma – Chwała mu na wysokościach,

A Pokój na ziamni! Glorija, gloria...
Malańka mniyłość zbawji śłat... 

Glorija, gloria –
In echselsis deo!

Tedi jano paczma Nowygo Roku! 
 

Żiczim Wóm młode! Żiczim Wóm starzi, 
niech Was Rok Nowi wszitkim szczyrze darzi! 

Niech bandzie pogodni, siti, a niy głodni, 
wesołi ji zgodni, wew łurodzaj dorodni!
Dzisia je Zylwester, ja cicho niy banda. 

Banda tak garować, pisk mnie sia łuśmniycha 
– a chto chce bić marudni, niech zara łuciyka!

Disia je wesoło, jutro bandzie smutno, 
jak wew naszych workach nandzim jano płótno!

 
A co tam sia smucić, pódzim choc na prachri, 

a bodaj to żicie same smantki trzaśli! 

P.S. Trocha ja tu móca, ale je Zilwester, ji móm 
zdeczko wigolóne ti rozmowni wodi, tedi mnie sia na-
leżi taryfa łulgowa. Zara puda ziuśkać, ji bandzie po 
kaczaku! Bajdużyć to ja potrafja, jako wjidać na załó-
czónim łobrasku! Drugó razu ja sia poprawja.

 
Bańdzta zdowe ji tszymajta sia ciepło! 

WASZA ROZALIJA 
(Zyta Wejer)
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Bardzo lubię spacerować, a moje wędrówki czę-
sto prowadziły mnie na cmentarz w mojej ro-
dzinnej miejscowości. Kiedy byłem uczniem 

szkoły podstawowej, wracałem z lekcji właśnie tą 
drogą. Myślę, że chodzenie na cmentarz zaszczepiła 
we mnie moja mama. Odwiedzając grób mojego brata, 
zabierała mnie zawsze ze sobą. Miejsce to jest pięknie 
położone. Ma w sobie jakąś szczególną magię, która 
sprawia, że mogę tu uspokoić się i wyciszyć. 

Cmentarz w Piecach jest stary, bo powstał przy pa-
rafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w sierpniu 
1913 roku. Położony jest na stoku wzgórza zwanego 
„Czubnica”. Ma ono wysokość 148 m n.p.m. i znaj-
duje się jakby w środku wsi, którą widać u jego stóp. 
Brama wjazdowa, wysokości czterech metrów, zosta-
ła zbudowana z ciosanego kamienia. Górne trzy rzę-
dy są węższe, a na środku wyryty jest rok powstania 
tego oryginalnego łukowatego wejścia – 1913. W nim 
osadzona jest metalowa brama. W centrum cmentarza 
postawiono pięciometrowy, modrzewiowy krzyż, na 
którym znajduje się figura ukrzyżowanego Chrystusa. 
Przywieziono ją aż z Salzburga. W tamtym czasie były 
to tereny znajdujące się pod zaborem pruskim. Nadzór 
nad budową kościoła sprawował architekt Franz Kunst. 
Całe wyposażenie kościoła (ołtarz, dzwony itp.) spro-
wadzono z Prus. Być może, właśnie na jego polecenie, 
sprowadzono z tak daleka również bramę cmentarną. 

Nekropolia o powierzchni jednego hektara to miej-
sce pochówku wielu pokoleń. Spoczywają tu moi 
przodkowie i krewni: prapradziadkowie, dziadek i mój 
mały braciszek Janek. Ponadto przez dziesięciolecia 
chowano tu ludzi z całej okolicy, nawet z Kalisk.

Niektórych grobów, które powstały na początku, 
już nie ma. Zastąpiły je inne lub po prostu nie ma 
już nikogo z rodziny, aby się nimi opiekował. Jed-
ne nie mają tabliczek, a jeżeli jednak jakieś istnie-
ją, są nie do odczytania, stoi tylko krzyż i drewnia-
ne lub betonowe obramowanie porośnięte mchem. 
Najstarszymi grobami na cmentarzu w Piecach, któ-
re posiadają tablice, są trzy mogiły: Anny Jeschke 
z 1917 roku i prawdopodobnie jej męża Franza Je-
schke z 1918 roku. Tabliczki są metalowe, a obramo-
wanie grobów odlane z cementu i porosłe mchem. 
W trzecim grobie spoczywa Franciszek Lessnau, po-
chowany w 1918 roku. Zmarł w wieku 44 lat. Pomnik 
wykonano też z cementu, ale tablica jest z czarnego 
marmuru i ma pięknie rzeźbiony ornament i napis in-
formujący, że był nauczycielem z Iwiczna. 

Pierwsza szkoła w Iwicznie powstała prawdopo-
dobnie w 1819 roku. Uczęszczało do niej pięćdziesię-
cioro ośmioro uczniów. Nowy budynek szkolny, któ-
ry zachował się do dziś, został wybudowany w 1878 
roku. Wszyscy wiemy, że na terenach zaboru pruskiego 
część mieszkańców naszych kociewskich wsi stanowili 
Niemcy, a dzieci w szkołach uczyły się po niemiecku. 
W związku z tym nauczycielami byli często właśnie 
Niemcy. W 2001 roku uroczyście otwarto w budynku 
szkoły Izbę Pamięci Izydora Gulgowskiego – nauczy-
ciela, etnografa i propagatora kultury kaszubskiej, który 
właśnie tam się urodził. Na cmentarzu spoczywa wielu 
nauczycieli związanych ze szkołą w Piecach. Pocho-
wana została tu nauczycielka i poetka ludowa Monika 
Wałaszewska, która w 1948 roku zaczęła pisać wier-
szem „Historię Pieców”. Utwór liczył prawdopodobnie 
54 zwrotki, napisane 13-zgłoskowcem. Jest też grób 
wieloletniej kierowniczki szkoły Edyty Słomińskiej, 
a także  jej następcy Stefana Czarnowskiego.

Do najstarszych i na pewno najpiękniejszych moż-
na zaliczyć grobowiec rodziny Prabuckich z Iwiczna. 
Duży i okazały, przedstawia Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Zaprojektował go prawdopodobnie jeden z braci 
Prabuckich, a wykonał w 1933 roku budowniczy Klein 
z Pelplina. Spoczywa w nim sędzia Sądu Okręgowego 
w Gdyni z rodzicami. Jest też grób pięcioletniej dziew-
czynki o imieniu Gertruda z 1947 roku, która zmarła na 
zapalenie opon mózgowych. Nad tabliczką z białego 
marmuru widnieją dwie postacie, klęcząca dziewczynka 
i mały Pan Jezus trzymający swą dłoń na jej głowie. To 
smutne, że nie można jej było uratować. Wtedy, po woj-
nie, brakowało lekarzy specjalistów i nie było lekarstw 
na tę chorobę. Odeszła w ciągu kilku dni, pozostawiając 
swoich rodziców w smutku i rozpaczy. Zachowało się 
kilka podobnych pomników, które posiadają duże figu-
ry, np: grób z 1951 roku, za tablicą znajduje się duży wi-
zerunek Pana Jezusa Zmartwychwstałego na tle krzyża, 

ADAM SZUTA  

Spacer po nekropolii w Piecach

Brama wjazdowa na cmentarz w Piecach
Fot. autora

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze „KMR” drukujemy pracę, która zajęła I miejsce 
w XVII Konkursie Publicystycznym im. Edmunda Falkowskiego w Starogardzie Gdańskim.
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przy innym stoi Anioł Stróż. Schodząc w dół cmentarza 
można zauważyć pomnik z 1944 roku. Tablica z białego 
marmuru, napis wykonany w języku niemieckim, przy 
tablicy figura dużych rozmiarów, przedstawiająca Anio-
ła z rozpostartymi skrzydłami. 

Moją uwagę zwrócił grób małżeństwa. Ona urodzo-
na w 1869 roku, on w 1863 roku. Zmarli w 1942 roku. 
Najpierw ona, a on trzy tygodnie później. Zachowały 
się pożółkłe fotografie, jego zamazana, ale jej wyraźna. 
Przedstawia kobietę, staruszkę, ubraną jak w dawnej 
epoce, z czepkiem na głowie. 

Znajdują się tu też nagrobki pomordowanych w cza-
sie II wojny światowej. Do takich należy grób rodziny 
Donarskich, w którym spoczywa leśniczy Jan, jego żona 
Helena i piętnastoletnia córka Gabriela. Rodzina ta po-
magała tzw. „bunkrarzom”, czyli mężczyznom, którzy 
nie chcieli iść do niemieckiego wojska i ukrywali się 
w lesie. Leśniczy wraz z żoną zostali aresztowani przez 
niemiecką policję z Osiecznej i zamordowani w lesie. 
Ich córkę, Gabrysię zabrali następnego dnia – podzieliła 
los rodziców. Mówiono, że sama musiała wykopać sobie 
grób. Na cmentarzu znajduje się również mogiła Józe-
fa Rekowskiego, urodzonego 29 maja 1895 roku. Był 
rolnikiem z Czarnego. Aresztowany za pomoc udzieloną 
polskiemu lotnikowi, który zbiegł z obozu jenieckiego 
w Małym Bukowcu. Konwojowany do pociągu w Kali-
skach, został zastrzelony przez niemieckich policjantów 
z Pieców w lasku na zachód od stacji kolejowej w 1944 
roku. Zamordował go jego przyjaciel. W miejscu mor-
derstwa stoi pomnik. 

Cmentarz w Piecach to również miejsce spoczynku 
księży związanych z tą parafią. Jest grobowiec księdza 
Bogdana Bilińskiego, zakonnika i misjonarza z 1976 
roku. Kolejny należy do księdza Maksymiliana Ma-
chajewskiego, pierwszego administratora, a później 
proboszcza parafii (Piece do 1975 roku). Jako emeryt 
mieszkał w Piecach, a zmarł w 1985 roku. 

Pomniki z kamienia zaczęły pojawiać się na cmen-
tarzu około 1993 roku. Do najładniejszych należy na 
pewno grobowiec rodziny Trawickich. Powstał na 
miejscu pierwszego pomnika, w którym spoczywał 
Edmund Trawicki – organista z Pieców, człowiek bar-
dzo lubiany, pełen pogody, wesoły, szanowany przez 
mieszkańców miejscowości. Zmarł w wieku 53 lat. 
Kiedy niespodziewanie w wieku 50 lat zmarł jego syn 
Sławomir Trawicki, właściciel zakładu kamieniar-
skiego, na miejscu poprzedniego pomnika postawio-
no nowy z czarnego kamienia, białymi rzeźbieniami 
i figurą anioła nad tablicą główną. Spoczywają tu Ed-
mund – ojciec, a także Piotr i Sławomir – jego syno-
wie. Grobowiec ten znajduje się w nowej części cmen-
tarza, powstałej w 1983 roku, która bardzo różni się od 
starej części. Większość znajdujących się tu grobów 
wykonano z kamienia, z granitu lub marmuru. Teren 
jest równy, a nagrobki nowe i zadbane. Lecz to właśnie 
stara część cmentarza ze starymi pomnikami nadaje 
temu miejscu charakter i zmusza do zastanowienia.

Kiedy chodziłem od jednego grobu do drugiego, 
robiąc notatki, czytając napisy na płytach nagrobnych, 
robiąc zdjęcia, zrozumiałem, że to miejsce ma pewną 
atmosferę, która sprawia, że myśli się o tych ludziach, 
jak żyli, pracowali. Jedynym śladem po nich są te mo-
giły i tak długo jak dba się o nie, to tak długo mogą 
jeszcze żyć, chociaż w naszej pamięci. 

Cześć ich pamięci !
 

Serowe bałwanki Dirksenów

• 2 kostki twarogu 
• 3 łyżki śmietany
• 1 marchew (ugotowana)
• 30 ziarenek pieprzu
• 4 gałązki tymianku

Twaróg zmielić, dodać śmietanę i 1/2 łyżeczki soli. Dokładnie 
wymieszać i formować kulki w trzech wielkościach. Z kulek wy-
konać bałwanki i ustawić je na telarzu lub desce. Z ziarenek 
pieprzu zrobić oczy i guziki, a z marchewki wyciąć nosy i kape-
lusze. Gałązki tymianku włożyć z boku każdego bałwanka tak, 
aby tworzyły miotłę. 

Deser króla Jana – kogel mogel

• 1 jajo 
• 1 łyżka cukru
• listek świeżej mięty

Jajo umyć i zalać wrzątkiem. Po chwili żółtko oddzielić od białka 
i włożyć do kubka. Do żółtka wsypać cukier i ucierać aż się roz-
puści i powstanie delikatna, puszysta masa. Deser króla Jana 
podawać w szklanym pucharku. Udekorować listkiem świeżej 
mięty.

Chcąc udowodnić naszym najmłodszym czytel-
nikom, jak ciekawa może być to podróż po smakach 
Kociewia, pozwoliliśmy sobie na przedruk dwóch 
przepisów „Babci Krysi” z książki pt. „Karolinka i ko-
ciewska grapa”. Życzymy smacznego. 

fot. Krzysztof Mania



49KMR

Karolinka i kociewska grapa. Książka kucharska dla dzieci, 
praca zbiorowa pod red. Krystyny Gierszewskiej, Wydawnic-
two „Bernardinum” Sp. z o.o., 2015, form. 17 x 24 cm, s. 72, il., 
opr. twarda.

Jan Ejankowski, Dwudziestolecie Przeglądu Kociewskich 
Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia w 
Piasecznie (1994-2013), Drukarnia RED ME, 2015, form. 17 x 
24 cm, s. 160, il., opr. twarda.

KATARZYNA JĘDRASZKA

Smaczna i mądra podróż Smaczna i mądra podróż 
po Kociewiu dla najmłodszychpo Kociewiu dla najmłodszych

Wszyscy milusińscy, którzy zechcą pichcić z Karolinką, 
muszą przygotować się, na zaproszenie m.in. Anny Czer-
wińskiej-Rydel i Krystyny Gierszewskiej, na niezwykłą 

podróż. Wbrew tytułowi nie jest to tylko wyprawa po smakach Ko-
ciewia, choć te oczywiście wiodą, w tej skierowanej do najmłodszych 
pozycji, prym. Autorki Karolinki i kociewskiej grapy postanowiły wy-
korzystać bardzo interesującą i oryginalną recepturę na książkę. W 
dwunastu listach „Babcia Krysia” opisuje swojej wnuczce, tytułowej 
Karolince, poszczególne miejscowości powiatu tczewskiego, podając 
przy tym przepyszne przepisy na charakterystyczne dla danego regio-
nu potrawy kuchni kociewskiej. Na tym jednak nie poprzestaje. Przy 
okazji lektury kolejnych receptur czytelnik poznaje pokrótce historię 
miejsc, z których pochodzą, a także wiele z nimi związanych cieka-
wostek. Nie odwracają one jednak uwagi od sprawy najważniejszej w 
każdej książce kucharskiej – przepisów. O tych można by opowiadać 
bez końca. Wystarczy wspomnieć, iż z „Babcią Krysią” najmłodsi czy-
telnicy będą mogli sprawdzić się w pieczeniu babeczek z mirabelek, 
kręciołków wiślanych, smażeniu kromeczki po lignowsku, bómbónów 
z dekla, czy też przygotowaniu lemoniady z lipy. Dla komfor-
tu najmłodszych czytelników wszystko zostało opisane w prosty 
i przystępny sposób. Obrazu tej wspaniałej podróży po smakach Kocie-
wia dopełniają ilustracje wykonane przez Macieja Kumora oraz zdjęcia 
Krzysztofa Mani.

Na zakończenie należy życzyć udanej i smacznej podróży 
wszystkim, którzy będą chcieli podążyć śladem Karolinki.

JACEK CHEREK

O muzyce, która zadomowiła się O muzyce, która zadomowiła się 
w Piaseczniew Piasecznie

Czy można sobie wyobrazić coś trudniejszego niż pisanie o mu-
zyce, nawet skupiając się wyłącznie na wręcz kronikarskim 
opisaniu historii jednego z Przeglądów? Wprowadzać do świa-

ta zarezerwowanego dla dźwięków słowa. Spoglądając na najnowszą 
pracę autorstwa Jana Ejankowskiego zatytułowaną Dwudziestolecie 
Przeglądu Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczy-
ni Kociewia w Piasecznie (1994-2013), należy uznać, że jest to jak 
najbardziej możliwe. Ten wybitny i niezwykle zasłużony kociewski 
regionalista po raz kolejny udowodnił, iż w pełni zasłużył na słowa 
prof. Marii Pająkowskiej-Kensik, która na wstępie tej pracy określiła 
go mianem człowieka, obdarowanego Bożą iskrą, dzięki której speł-
niał wielokrotnie swoje fascynacje w działalności na rzecz Kociewia. 
Tak jest i w przypadku tej pozycji. Jan Ejankowski na stronach sze-
ściu kolejnych rozdziałów przedstawia historię powstania Przeglądu 
Kociewskich Zespołów Folklorystycznych, a także kolejnych jego 
edycji. Nie pozostawia on czytelnika „tylko” z tym. W bardzo bogatej 
części, poświeconej na różnego rodzaju aneksy znajdujemy m.in. wy-
kaz osób, które przyczyniły się w organizacji piaseckiego przeglądu, 
jak również listę zespołów uświetniających je przez te wszystkie lata. 
Oczywiście nie zabrakło również zdjęć, które bardzo bogato ilustrują 
dzieje tego wspaniałego przedsięwzięcia. Autor, poprzez zamieszcze-
nie tekstu piosenki Piasecka Pani stale uśmiechnięta, zadbał również 
o tych, którzy chcieliby wczuć się w rolę biorącego udział w przeglą-
dzie wykonawcy. Alicja Samulewska podczas gniewskiej promocji tej 
książki stwierdziła, iż mówi ona o  wytrwałości, powołaniu i zapusz-
czaniu korzeni. Trudno się z tym nie zgodzić.



W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Relacja z konferencji
„Polska Regionalna – mowa – kultura – edukacja

• Ojczyzna i Patriotyzm w kontek cie innych warto ci (doko czenie)
Kazimierza Denka

• Kociewskie linie kolejowe 1945-1990 (doko czenie)
Grzegorza Piotrowskiego

• Kiedy szko a by a marzeniem Micha a Kot owskiego

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

Fot. Jacek Cherek

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE
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