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Od redaktora

Trzeci numer kwartalnika, z tego wzgl du,
e przypada na wrzesie , zawiara du  parti

materia u po wi con  wojnie i zbrodni katy -
skiej.

Przed 70. laty, 17 wrze nia, na tereny 
II Rzeczpospolitej wkroczy a armia sowiecka, 
tym samym skróci a opór w walce z hitlerowskim 
naje d c  i zmieni a map  ówczesnej Europy.

Zbrodni dokonano na cz ci oficerów Woj-
ska Polskiego, którzy w trakcie uzgodnionej 
z III Rzesz  agresji ZSRR na Polsk  zostali po 
17 wrze nia 1939 na terytorium Polski w ró -
nych okoliczno ciach rozbrojeni i zatrzymani 
przez Armi  Czerwon  jako je cy wojenni. Zo-
stali oni przekazani nast pnie NKWD, które 
skupi o ich w utworzonym specjalnie systemie 
obozów NKWD dla je ców polskich. Nast pi o
to po oddzieleniu oficerów od je ców szerego-
wych i podoficerów, którzy zostali przekazani 
stronie niemieckiej, skierowani do pracy przy-
musowej lub zwolnieni. NKWD aresztowa o
równie  oficerów i podoficerów Policji Pa -
stwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza.

W wyniku rozlicznych dzia a  maj cych
miejsce do marca 1940 roku, m.in. przemiesz-
cze , wyselekcjonowaniu osób gotowych do 
wspó pracy, aresztowaniach w obozach, prak-
tycznie wszystkich polskich oficerów przetrzy-
mywanych w ZSRR – ok. 15 tysi cy, NKWD 
skoncentrowa o w trzech obozach specjalnych: 
kozielskim, starobielskim i ostaszkowskim.

5 marca 1940 roku awrientij Beria – Lu-
dowy Komisarz Spraw Wewn trznych ZSRR 
skierowa  do Józefa Stalina notatk , w której 
po zdefiniowaniu, e polscy je cy wojenni oraz 
wi niowie w wi zieniach Zachodniej Bia oru-
si i Ukrainy stanowi  „zdeklarowanych i nie 
rokuj cych nadziei poprawy wrogów w adzy
radzieckiej”.

Rozstrzelano 14,7 tys. je ców i 12 tys. wi -
niów, bez wzywania skazanych, bez przedsta-
wiania zarzutów, bez decyzji o zako czeniu
ledztwa i aktu oskar enia.

Dnia 27 lutego 2010 roku po egnali my na cmenta-
rzu komunalnym w Tczewie naszego wspania ego
koleg  Andrzeja. Napisa  kilka s ów o osobie, która 

wiele czasu po wi ci a Nadwi la skiemu Klubowi Krajo-
znawczemu „TRSOW” nie jest atwo.

Andrzej Hegele urodzi  si  w roku 1940, gdy trwa a dru-
ga wojna wiatowa. yj c w trudnych latach powojennych 
sko czy  szko  podstawow , pó niej zdoby  wykszta ce-
nie wy sze (in ynier elektronik) i podj  prac  zawodow .
Ostatnio pracowa  w Telekomunikacji Polskiej SA – O ro-
dek Sieci Dalekosi nej w Gda sku – Stacja Teletransmi-
syjna w Tczewie.

Cz onkiem Nadwi la skiego Klubu Krajoznawczego 
„TRSOW” by  od pocz tku jego istnienia, czyli 1992 roku.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go wst pi  w 1997 roku. Od 1998 roku by  wiceprezesem 
NKK „TRSOW”. Zawsze u miechni ty, otwarty i yczliwy
dla ludzi. Jako znakomity organizator zajmowa  si  plano-
waniem tras w drówek. Ulubionymi jego tematami, które 
stara  si  pog bia  i lepiej poznawa  by y: historia Malbor-
ka, poszukiwanie Zantyru oraz historia i przebieg Kana u
Juranda.

W Klubie cieszy  si  du ym szacunkiem i powa aniem.
Uczestnictwo i praca spo eczna na rzecz turystyki pieszej 
sta o si  dla niego yciow  pasj , któr  stara  si  zarazi
innych. Z zami owania by  równie  turyst  fotografikiem. 
W swoich zbiorach posiada  wiele ciekawych zdj  zabyt-
ków architektury, hydrotechniki, przyrody i wiele innych.

W druj c zdoby  nast puj ce odznaki turystyczne:
•  Odznaka Turystyki Pieszej (popularna – 2003 r.,  ma a

br zowa – 2003, ma a srebrna – 2004);
•  Turysta Przyrodnik (popularna – 2008 r., jubileuszowa 

– 2008 r.);
•  Turysta Ziemi Kaliskiej – 2006;
• Mi o nik Twierdzy Grudzi dz – 2006; 
• Szlakiem Partyzantów AK i Gryfa Pomorskiego – 2002. 

Przez lata swej dzia alno ci w Klubie by  Instruktorem 
Krajoznawstwa Regionu od roku 2007 oraz Spo ecznym
Opiekunem Przyrody od roku 2006.

Jego wieloletnia dzia alno  nie mog a pozosta  nie-
zauwa ona. W roku 2002 otrzyma  Medal Centralnego Mu-
zeum Morskiego w Gda sku, w roku 2002 Dyplom Zarz du
G ównego PTTK, w 2007 roku Srebrn  Honorow  Odznak
PTTK, a w roku 2008 Honorow  Odznak  „Mi o nik Ziemi 
Elbl skiej”.

Uczestniczy  prawie w ka dej w drówce pieszej (460 
w drówek), za co zdoby  Z oty Kompas, przyznawany 
przez Zarz d Nadwi la skiego Klubu Krajoznawczego 
„TRSOW”. Podczas ostatniego, tradycyjnego ogniska no-
worocznego, jakie odby o si  w O rodku Le na Podkowa 
w Damaszce, wspólnie ze sw  ma onk , Eugeni , otrzyma-
li za upór w turystyce pieszej drewnian  figurk  turysty.

 Odszed  cz owiek zaanga owany w ycie turystyczne 
Nadwi la skiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW”. Na 
szlakach turystycznych nie spotkamy tego wspania ego ko-
legi, jednak zawsze b dzie w naszej pami ci.

TADEUSZ MAGDZIARZ

Pozostanie w pami ci
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

W latach II Rzeczypospolitej

W1921 roku w sk ad obszaru dworskiego Obo-
zin wchodzi y: Obozin folwark, Janin osada, 
Jastrz bie osada, Ka mirowo osada, Obozin 

cegielnia i Obozin le niczówka. Na terenie ca ego obszaru 
dworskiego Obozin mieszka o cznie 420 osób, z czego 215 
m czyzn i 205 kobiet. 402 mieszka ców by o Polakami, 
katolikami i 18 Niemcami, ewangelikami. By o tu 50 budyn-
ków mieszkalnych. Najwi cej mieszka ców mia  oczywi-
cie folwark. Mieszka y tu (wraz z mieszka cami Ka miro-

wa) w 17 budynkach mieszkalnych 183 osoby, 93 m czyzn
i 91 kobiet, z czego 181 Polaków, katolików i 2 Niemców, 
ewangelików. W Janinie w 27 domach mieszkalnych y o
205 mieszka ców, z czego 103 m czyzn i 102 kobiety. 
Spo ród nich 189 by o Polakami, katolikami i 16 Niemca-
mi, ewangelikami. Na terenie cegielni w 2 domach miesz-
ka o 9 osób, a w le niczówce 8 osób. Ponadto w Jastrz biu
w 3 domach mieszka o 15 osób82. Nie by o jednak w ród
mieszkanek maj tku dobrej kucharki, skoro dzier awczyni
maj tku Karwatowa zamie ci a w lipcu 1922 roku w prasie 
nast puj ce og oszenie: Pierwszorz dna kucharka-gospody-
ni potrzebna od 1 sierpnia. Warunki, kop. wiadectwa i foto-
grafj  nades a  pod adr. Karwatowa, Obozin p. Skarszewy 
(Pomorze)83.

W 1923 roku w a cicielem maj tku Obozin by  Stefan 
Karwat, który jednak maj tku sam nie u ytkowa . Dzier-
awc  maj tku by  Alkiewicz. Maj tek obejmowa  obszar 

1123 ha, z czego 439 ha roli, 75 ha k, 428 ha lasów, 17 ha 
nieu ytków i 164 ha wód. W maj tku pracowa a cegielnia. 
Czysty dochód z gruntów wynosi  9422 marek84.

W 1927 roku obszar dworski Obozin znajduj cy si
w powiecie ko cierskim mia  420 mieszka -
ców. Maj tek o pow. 1120 ha, b d cy w asno-
ci  Stefana Karwata, dzier awi  Jan Alkiewicz, 

przy czym Janin o pow. 63 ha zosta  wydzier-
awiony odr bnie, a dzier awc  zosta  Franci-

szek Wojewódka. Ponadto w maj tku funkcjo-
nowa a cegielnia, a po owem ryb zajmowa  si
M. Cichocki85.

W 1928 roku w Obozinie (z zastrze eniem
poni ej) mieszka o 181 katolików. Kolatorem 
ko cio a filialnego pod wezwaniem w. Micha-
a, by  w dalszym ci gu w a ciciel dóbr rycer-

skich w Obozinie86 Stefan Karwat. Maj tek by
ju  mniejszy o 400 ha i zajmowa czny obszar 
1107 ha. Zmniejszenie to dotyczy o ziemi ornej, 
której area  z 794,2 ha zmniejszy  si  do 442 ha. 
W folwarku by  zainstalowany aparat telefonicz-
ny o numerze Skarszewy 1687. By  mo e zmniej-
szenie powierzchni by o skutkiem przymusowej 

parcelacji, o której mowa poni ej. A mo e cz  maj tku zo-
sta a sprzedana.

Jednoklasowa katolicka szko a powszechna z jednym na-
uczycielem katolickim mie ci a si  w Jastrz biu i ucz szcza o
do niej 49 katolickich dzieci88. Zapewne tam uczy y si  dzieci 
z Obozina. Nale y doda , e w nale cych do Obozina maj t-
kach mieszka o odpowiednio w Janinie 119 katolików, Jastrz -
biu 13 katolików i Ka mierowie 9 katolików89. Spis ten nie 
podaje ilo ci mieszka ców wyznania ewangelickiego.

W 1930 roku prowadzono prawdopodobnie w dobrach 
obozi skich intensywny wyr b lasów w celu produkcji 
i sprzeda y tzw. kopalniaków, niezb dnych do wykony-
wania umocnie  górniczych wyrobisk, gdy  poszukiwano 
du ej ilo ci robotników do prowadzenia tych prac. wiad-
czy o tym og oszenie w Gazecie Bydgoskiej o tre ci: Za-
rz d Dóbr Obozin p. Skarszewy, Pomorze zatrudni jeszcze 
oko o 30 robotników le nych (10 pi ) do dora nej pracy 
przy wyrobie kopalniaków. Ch tni posiadaj cy w asne
narz dzia i kucharza mog  przys a  przodownika celem 
uzgodnienia warunków utrzymania. Mieszkanie wolne, 
p aca wdg. taryfy rob. le . Zg oszenia do Nadle nictwa Ja-
strz bie p. Skarszewy90.

W 1934 roku, na podstawie ustawy o cz ciowej zmia-
nie ustroju samorz du terytorialnego, dokonano podzia u
powiatu ko cierskiego na gminy wiejskie. Zosta y utwo-
rzone nowe gminy tzw. zbiorcze z siedzibami w Lipuszu, 
Dziemianach, Ko cierzynie, Nowej Karczmie, Liniewie, 
Skarszewach, Pogódkach i Starej Kiszewie. Obszar dworski 
Obozin wszed  w sk ad gminy Skarszewy91.

W 1936 roku, na skutek wprowadzonej w 1925 roku 
przez pa stwo reformy rolnej, dokonano przymusowego 
wykupu od w a ciciela maj tku, Stanis awa Karwata, cz ci

KRZYSZTOF F. KOWALKOWSKI

Z dziejów Obozina
c z    III (ostatnia)

Dwór w Obozinie – widok od strony pó nocnej
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maj tku Obozin o obszarze 185 ha92. Nie uda o si  ustali
czy by a to pierwsza parcelacja, czy te  ju  wcze niej odby y
si  parcelacje, na co wskazywa oby zmniejszenie si  obszaru 
maj tku w 1928 roku.

W 1939 roku folwark w spisie telefonów okre lono jako 
Dominium Obozin93.

Po 1945 roku

Po zako czeniu dzia a  wojennych nie zmieni  si  po-
dzia  administracyjny powiatu ko cierskiego. Obo-
zin jako gromada znajdowa  si  na terenie gminy 

Skarszewy wie .
W 1951 roku w sk ad gromady Obozin wchodzi y Obozin 

wie , Jastrz bie osiedle i Karolewo osiedle94. W 1950 roku za-
wi zano Spó dzielni  Produkcyjn  „Nowe ycie”, która dzia-
a a do 1955 roku. Jej grunty przej o Pa stwowe Gospodar-

stwo Rolne B czek, a nast pnie PGR Starogard Gda ski95.
W 1954 roku zlikwidowano trójstopniowy podzia  kraju 

i w miejsce gmin oraz ma ych gromad utworzono gromady, 
w sk ad których wchodzi o po kilka wsi i osad. Powsta a gro-
mada Boles awowo z siedzib  gromadzkiej rady narodowej 
w tej w a nie wsi. To w sk ad tej gromady wszed  Obozin96.

Nie uda o si  ustali  daty likwidacji gromady Boles awo-
wo, na pewno jednak w 1961 roku gromada Boles awowo ju
nie istnia a97. Obozin po likwidacji gromady Bobowo wszed
w sk ad gromady Skarszewy w powiecie ko cierskim.

W 1972 roku zlikwidowane zosta y gromady i gro-
madzkie rady narodowe, a w to miejsce utworzono gmi-
ny. Powsta a gmina Skarszewy, w sk ad której wesz a wie
Obozin98.

W 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia
administracji pa stwa. Zlikwidowano powiaty i utworzono 
49 mniejszych województw99.

W lipcu 1977 roku powsta  Zak ad Rolny Skarszewy 
wchodz cy w sk ad Kombinatu Rolnego Kociewie, a na-
st pnie od 1.07.1982 roku w sk ad PGR Skarszewy. W sk ad
tego PGR wchodzi  rejon upraw Obozin o obszarze 281 ha, 
z czego 233 ha gruntów ornych. Rejon w Obozinie specjali-
zowa  si  w produkcji mleka i tuczu trzody chlewnej (7000 
szt. rocznie). PGR uleg o likwidacji w 1993 roku100.

W latach powojennych so tysami byli Leon Rekowski, Ste-
fan ysik, Zbigniew M y ski, Mieczys aw Zieli ski i Janusz 
Flisikowski101. Obecnie so tysem jest Grzegorz Miszewski.

W a ciciele i dzier awcy Obozina

Przedstawiony poni ej wykaz w a cicieli i dzier aw-
ców wsi zosta  sporz dzony w uk adzie chronolo-
gicznym wed ug daty posiadania b d  dzier awienia

maj tku. Jest on niekompletny, cho by dlatego, e nie s
znane pierwsze lata Obozina i jego w a ciciele i dzier awcy. 
Brak te  informacji na temat daty obj cia Obozina przez ro-
dzin  Loka, czy te  Kowalkowskich.

THOMAS VON DORSTET by  on w a cicielem b d
dzier awc  Obozina w pierwszym okresie panowania Krzy-
aków na Pomorzu. Prokurator krzy acki Thomas von Dorstet 

z Thomaswalde jest wymieniany w 1334 r. podczas sporu 
o przynale no ci wsi, pomi dzy Joannitami i Krzy akami102.

HANUS
Edwin F. Koz owski wymienia jako w a ciciela Obozina 

w 1418 r. Hanusa, który by  prebendarzem Klasztoru Kartuzów 
w Kartuzach. Hanus dobra obozi skie sprzeda  lub przekaza
w r ce dalszej rodziny103. By  mo e by  to wspomniany wcze-

niej Landmesser Hans Thomaswalde wymieniany w 1428 r. 
podczas regulacji granic przy Johannisburgu104.

BAJERSKI JAN herbu w asnego. Przed 1466 r. walczy
jako rotmistrz w Tczewie. W latach 1471-1476 by  miecznikiem 
pomorskim. Od 1482 r. by  podkomorzym che mi skim, a od 19 
marca 1483 r. by  wojewod  pomorskim. Regularnie uczestni-
czy  w zjazdach stanów Prus Królewskich. By  pos em królew-
skim105. Ks. Pawe  Czaplewski pisa , e Jan Bajerski otrzyma
w 1476 r. przywilej na Obozin. Przywilej ten w 1921 r. znajdo-
wa  si  w r kach ks. Czaplewskiego106.

LOKA 
Ród Loka (Locka, Locke) by  w a cicielem dóbr Obozin 

przez oko o 200 lat. Brak jednak informacji, kiedy dobra te 
zakupili czy te  otrzymali. Nieznana jest tak e data sprzeda y
Obozina. Przedstawicielami w adaj cymi obozi skimi dobrami 
byli m.in.:

Loka Jan herbu Rogala ur. ok. 1470 r., w 1511 r. wyst puje
jako chor y pomorski. By  mo e by  on ju  w a cicielem dóbr 
w Obozinie. By  mo e by  on ojcem Jana urodzonego ok. 1495 r.107.

Loka Jan h. Rogala, ur. ok. 1495 r., awnik s du ziemskiego 
tczewskiego. By  reprezentantem interesów szlachty pruskiej 
w poselstwach do króla. Od 1549 r. by  podkomorzym malbor-
skim. Zmar  w 1562 r., pochowany w Obozinie108.

Loka Jan ur. ok. 1550 r., syn Jana podkomorzego malbor-
skiego i Katarzyny z Jackowa (pow. l borski), by  na pewno 
w a cicielem Obozina w 1583 r. W 1614 r. wymieniany jest jako 
wicewojewoda pomorski. Zmar  6 lutego 1623 r.109.

Loka J. w a ciciel 23 anowego folwarku w Obozinie 
w 1664 r.110.

Loka Florian w a ciciel cz ci dóbr Obozin w 1682 r.111.
KLI SKA 
Brak szczegó owych informacji na jej temat, w tym tak e

nie jest znane jej imi . Wiadomo, e wed ug taryfy uchwalo-
nej w 1648 r. Kli ska by a w a cicielk  cz ci dóbr w Obozinie 
i p aci a pobór podwójny, a akcyz  potrójn  p aci a w wyso-
ko ci 4 florenów i 16 groszy. Druga cz  nale a a do rodziny 
Loka (Locka)112. By  mo e wspomniana Kli ska to Katarzyna, 
wdowa po Janie Kli skim dzier awcy wsi Pszczó ki nale cej
w 1624 r. do starostwa sobowidzkiego113.

KOWALKOWSKA
W 1682 r. dobra ziemskie Obozin w powiecie tczewskim 

mia y dwóch w a cicieli. Tak to zapisano w taryfach orygi-
nalnych prowincji pruskiej: Obozin. Pani Kowalkowska od 
1 ogrodnika 4 gr.114. Brak, niestety, szerszych informacji na jej 
temat, w tym tak e o jej imieniu. W a cicielem drugiej cz ci
Obozina by  Florian Loka (Locka). W tym samym roku Kowal-
kowski jest wymieniany jako w a ciciel b d  dzier awca cz -
ci wsi We pin w powiecie tucholskim115. Inni Kowalkowscy 

w tym okresie wymieniani s  jako w a ciciele b d  dzier awcy
kilkunastu ró nych wiosek na Pomorzu, a tak e pe nili ró nego
rodzaje funkcje, np. awników czy sekretarzy.

SARTAWSCY
W 1693 r. Sartawscy s  wymieniani jako w a ciciele fol-

warku Ka mierowo116. W 1695 r. jako w a ciciel Obozina jest 
wymieniany Sartawski117. Trudno powiedzie  kiedy Sartawscy 
nabyli Obozin. Po raz kolejny Sartawski jako dziedzic Obozina 
jest wymieniany w 1710 r. w wizytacji Szaniawskiego118.

NARZYMSCY
Historia rodu Narzymskich jest d uga, dlatego tu jedynie 

kilka istotnych informacji. Dobrami w Obozinie zostali obdzie-
leni synowie Stanis awa Narzymskiego – Jan i Antoni, którzy 
o enili si  z córkami Andrzeja i Józefy z Karwatów. Jednym 
z dzieci Jana i Ewy by  Stefan, który o eni  si  z Otoli  Karwat. 
Ich córk  by a Marianna Balbina Deograta Narzymska119, o któ-
rej wi cej poni ej.

Narzymski Jakub Florian by  prawdopodobnie pierw-
szym w a cicielem Obozina. Urodzony w 1690 r. w rodzinie 
Stanis awa, kasztelana warszawskiego i El biety z Fal ckich.
Zawar  zwi zek ma e ski z Ann  Czapsk , co spowodowa o
jego aktywno  na Pomorzu. W 1737 r. zosta  wojewod  po-
morskim sprawuj c swój urz d, po czony ze stanowiskiem sta-
rosty grodowego skarszewskiego, do 14 czerwca 1758 r. Zmar
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21 sierpnia 1759 r.120. Narzymscy jako w a ciciele folwarku 
w Janinie i Ka mierowie wymieniani byli ju  w 1733 r.121.

Narzymski Stanis aw – najstarszy syn Jakuba i Anny, 
dzier awi  Szczodrowo. O eni  si  z Ró  Szubersdorf-Sar-
towsk  (Sartawsk ), która wnios a mu w posagu wie wincz
ko o Gda ska. Stanis aw otrzyma  kompleks dóbr w Obozinie 
w spadku po swym ojcu Jakubie122.

Narzymski Jan, syn Stanis awa, szambelan królewski, o e-
ni  si  z Ew  Lewald-Jeziersk 123.

Narzymska Ewa urodzona w 1785 r. w rodzinie Jezier-
skich. Zmar a w 1850 r. i pochowana zosta a w grobowcu 
umieszczonym przy wie y ko cio a w Obozinie. W czasie oku-
pacji hitlerowskiej zasmarowano cementem marmurowe epita-
fium. Oko o 1980 r. grobowiec rozebrano, a tablica zagin a.
By a prawdopodobnie babk  Marianny z Narzymskich, ksi -
nej Ogi skiej124.

Narzymski Stefan, syn Stanis awa i Ewy urodzi  si  w 1807 
r., o nierz powstania listopadowego. Zawar  zwi zek ma e -
ski z Otoli  Karwat, z którego urodzi a si  Marianna Balbina 
Deograta. Zmar  w Rzymie w 1868 r.125.

Marianna Balbina Deograta Narzymska (ksi na Ogi -
ska), córka Stefana, urodzona ok. 1845 r. Odziedziczy a wi k-
szo  dóbr rodowych Narzymskich, w a cicieli Obozina, Wi-
chulca i Jab onowa126. 24 wrze nia 1873 r. zawar a zwi zek
ma e ski z wnukiem Micha a Kleofasa Ogi skiego, Felixem 
Ogi skim, urodzonym w 1828 r., synem Franciszka – referen-
darza stanu Królestwa Polskiego, jednego z wielkich posiada-
czy ziemskich na kresach. Po mierci m a w 1893 r. szcze-
gólnie cz sto przebywa a w dobrach w Obozinie. By a ostatni
z Narzymskich w adaj c  Obozinem. Ju  w 1895 r. dwa lata po 
mierci m a ksi na otrzyma a propozycj  sprzeda y swoich 

dóbr po o onych w powiecie brodnickim (Jab onowa, Bia o-
b ota i Czekanowa) oraz maj tków w Obozinie i Janinie. Jed-
nak e ksi na odmówi a ich sprzeda y i jak zapisano w gazecie 

Za to usuwa ksi na, wskutek namowy krewnych z Rosyi, dzier-
awców Niemców i stara si  obsadzi  dzier awcami polskiej 

narodowo ci. Informacja ta uznana zosta a za zmy lon 127. By
mo e by a w tym jednak prawda, skoro zarz dc  b d  dzier-
awc  by  wspomniany wcze niej Alkiewicz, cz onek Towa-

rzystwa Naukowego w Toruniu, do którego nale eli g ównie
Polacy. Ksi na Ogi ska by a aktywn  dzia aczk  na rzecz 
przywrócenia niepodleg o ci Polski, czyni a ogromne wysi ki,
by podnie  o wiat  i kultur  na ziemiach Polski128. Ksi na
dzia a a aktywnie w Towarzystwie Ludowym w Skarszewach, 
gdzie zasiada a w jego w adzach i organizowa a ró ne imprezy 
plenerowe nad jeziorem Gruszka129.

YSKOWSKI JÓZEF
Urodzi  si  przed 1820 r. w rodzinie ziemia skiej Kon-

stantego i Anny z Rutkowskich130. By  dzier awc  maj tku
w Obozinie nale cego do Narzymskich. W 1850 r. skazany na 
6 miesi cy wi zienia za obraz  majestatu króla pruskiego131.
Zaanga owany by  w sprawy powstania styczniowego, na sku-
tek czego w adze pruskie przeprowadzi y u niego 11 czerwca 
1864 r. cis  rewizj 132. Józef yskowski dzier awi  Obozin 
przez 30 lat133.

KARWATOWIE
Karwatowie byli w a cicielami Jab onowa. Otolia Karwat 

wysz a za m  za Stefana Narzymskiego. Otolia by a matk
Marianny Narzymskiej, ksi nej Ogi skiej134.

Marian Karwat
Radca dr Marian Karwat (1856-1946) filomat pomorski, 

dr med., dzia acz niepodleg o ciowy, o eniony z Ann  z Piw-
nickich. Otrzyma  Obozin w spadku po Mariannie Ogi skiej135.

Stefan Karwat, syn Mariana i Anny z Piwnickich. W la-
tach 1908-1912 Stefan Karwat by  filomat  brodnickim136. By
on ostatnim w a cicielem Obozina do 1939. Maj tek otrzyma
w drodze spadku po Mariannie ksi nej Ogi skiej z Jab onowa.
By  dobrym gospodarzem, lubi  jazd  konn 137.
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy
na przestrzeni 

wieków
c z   III

Pi tnastowieczne konflikty zbrojne

Kiedy w roku 1000 ustanowiono arcybiskupstwo 
w Gnie nie granice pa stwowe i poszczególnych 
diecezji pokrywa y si  ze sob , tworz c jednolity 

monolit. Nie przetrwa y one jednak próby czasu. Konflikty 
zbrojne i rozbicie dzielnicowe os abi y Polsk , która utraci a
swe prowincje na rzecz zaborczych s siadów. Tak te  sta o
si  z Pomorzem Gda skim w 1308 roku. Diecezja w oc aw-
ska, która dotychczas by a umiejscowiona w obr bie jedne-
go pa stwa, pojawi a si  tak e w granicach drugiego, jak e
odmiennego. Mowa jest tu o Zakonie Krzy ackim. W adze
zakonne zabiega y niejednokrotnie, aby utworzy  z archi-
diakonatu pomorskiego oddzieln  diecezj . Na szcz cie ich 
starania zako czy y si  fiaskiem.

Osnowa wst pu wprowadzi a realistyczny klimat roku 
1410 i konfliktu polsko-krzy ackiego oraz roli Subków 
jako o rodka w adzy biskupiej. Po wewn trznym zatargu 
z lat dwudziestych XIV wieku pomi dzy biskupami w o-
c awskimi a joannitami z Lubiszewa up yn o sporo czasu. 
Niesnaski by y przyczyn  pewnych strat materialnych, któ-
re ponie li mieszka cy osady. Po oga wojenna, ale ju  na 
skal  mi dzynarodow  w wieku XV, ogarn a ca  ziemi
pomorsk  i rozleg y obszar pa stwa zakonnego. Tym razem 
efekty zniszcze  okaza y si  du o wi ksze ni  w poprzed-
nim konflikcie.

Wielkim wstrz sem w dziejach pa stwa krzy ackiego
by a kl ska poniesiona 15 VII 1410 roku przez zakon pod 
Grunwaldem. Rozpr enie i zam t powsta  w ród niedo-
bitków i uciekinierów zbieg ych z pola bitwy po totalnym 
pogromie. Zbli aj cemu si  pod Malbork królowi polskie-
mu poddawa y si  kolejne zamki i miasta. Tak uczynili 
mieszczanie Tczewa i Gniewa. W tym samym czasie biskup 
Jan, który „sta  najwyra niej po stronie Polski”, przyj
w Subkowach pe nomocnika gda skiego Konrada Lecz-
kowa. Powy sz  informacj  zamieszczono w Zarysie hi-
storyczno-statystycznym Diecezji Che mi skiej. Jako uzu-
pe nienie dodano: „...zapewne wp ywowi biskupa nale a o
przypisa , e Gda sk krótko potem ho duje królowi”.

Archidiakonat pomorski le a  w granicach pa stwa za-
konnego, ale pozosta a cz  diecezji, jak te  i W oc awek,
znajdowa y si  w Królestwie Polskim i to w adcy tego pa -
stwa obsadzali swoimi kandydatami wakatuj ce stanowiska 
ko cielne. Biskup Jan z o y  deklaracj  wierno ci zakonowi 
krzy ackiemu, jednak e po kl sce pod Grunwaldem poma-
ga  Polakom. Odwo ajmy si  zatem do niemieckiego tek-
stu, gdzie zamieszczono nast puj c  opini  o Subkowach: 
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„gród sta  przed nieprzyjacielem otworem, któremu dawa  on 
schronienie i którego przyjmowa  w go cin . Subkowy by y
o rodkiem nieprzyjacielskiego obozu wojskowego, z którego 
dokonywano okolicznych najazdów upie czych, nie oszcz -
dzaj c przy tym równie  klasztoru w Pelplinie. W latach 1410 
i 1411 niemiecki zakon krzy acki czyni  biskupowi zarzuty, 
i  prowadzi wolny dom dla polskich oficerów”. Autor tekstu 
wyra nie akcentuje propolskie stanowisko hierarchy ko ciel-
nego oraz podkre la strategiczne znaczenie Subków i rol ,
jak  osada pe ni a w konflikcie zbrojnym. Wobec powy szej
opinii, dalszy komentarz jest zbyteczny. Biskup Jan i jemu 
wspó cze ni nie doczekali chwili powrotu Pomorza Gda skie-
go. Dopiero ich nast pcy cieszyli si  owocem zwyci stwa.

Otto Korthals jest autorem ksi ki „Chronik der Krei-
ses Dirschau”. Wydano j  ponad czterdzie ci lat temu. Zbiór 
informacji w j zyku niemieckim zawiera opis najwa niej-
szych wydarze  z przesz o ci wszystkich miejscowo ci
powiatu tczewskiego. Opracowanie jest ród em cennej 
wiedzy i warto z niej skorzysta , poniewa  przedstawione 
informacje pozwoli y w zupe nie innym wietle spojrze
na konflikt polsko-krzy acki. Cytowane fragmenty tekstu 
uwzgl dniaj  pogl dy wymienionego powy ej autora i opar-
te s  na autentycznych faktach historycznych, w których nie 
brak obiektywizmu. Dotyczy to zw aszcza opisu Subków po 
batalii grunwaldzkiej.

Po kilku miesi cach obl enia nie powiod a si  próba 
zdobycia stolicy pa stwa krzy ackiego i nast pi  odwrót 
wojsk polskich. Wówczas Krzy acy wykorzystali sytuacj
i podj li energiczn  oraz skuteczn  akcj  zmierzaj c  do od-
zyskania utraconych miast i zamków. Surowe represje zasto-
sowane wobec opozycjonistów wywar y negatywne skutki.

Dotyczy o to równie  Konrada Leczkowa. By  on bur-
mistrzem Gda ska i zwolennikiem przy czenia Pomorza do 
Korony Polskiej. Dlatego te  przyby  do Subków, co odno-
towano w dokumentach. Dzi ki postawie jego i innych osób 
mieszczanie gda scy z o yli ho d królowi W adys awowi
Jagielle. Jednak miasto pozosta o pod rz dami krzy acki-
mi. Na polecenie wielkiego mistrza Konrad Leczkow pod 
koniec 1410 roku pos owa  w Szczecinie i w Brunszwiku 
i ci gn  dla zakonu posi ki.

Po zawarciu pokoju toru skiego skarb pa stwa zakon-
nego wieci  pustkami, a nale a o pokry  koszty kontrybu-
cji wojennej dla Polski, wykupi  je ców oraz op aci o d
zaci nym oddzia om. Jedyn  drog  do pozyskania nowych 
rodków finansowych by o podwy szenie podatków. Wiel-

ki mistrz Henryk von Plauen zmusi  opozycjonistów do 
uchwalenia przedstawionych wniosków, aczkolwiek zrobi-
li to pod przymusem. Od Gda ska za da  c a funtowego, 
op aty nak adanej w porcie na towary wwo one i wywo o-
ne. Natomiast mieszczanie domagali si  zwrotu wydatków, 
które ponie li w pierwszych dniach po kl sce grunwaldzkiej 
w celu wsparcia zamku malborskiego. Wówczas komtur 
gda ski rozpocz  walk  z miastem. Zablokowa  port a -
cuchem, a gda szczan zacz  chwyta  i wi zi . Mieszcza-
nie uzbroili si , zamurowali bram  prowadz c  do zamku 
oraz zwrócili si  z pro b  o pomoc do miast hanzeatyckich. 
Wtedy komtur zmieni  taktyk  i zaprosi  do rokowa . Na 
narad  do zamku 6 IV 1411 roku przybyli burmistrzowie: 
Konrad Leczkow i Arnold Hecht oraz zi  Leczkowa, rajca 
Bart omiej Gross. Wszyscy trzej zostali zdradziecko zamor-
dowani, a cia a ich dopiero po tygodniu wydano. Na miasto 
pad  strach, jednocze nie przelana krew podsyci a wrogo
zakonu. Odt d Gda sk za wszelk  cen  b dzie uparcie i nie-
zmordowanie d y  do zrzucenia nienawistnego jarzma. 

Niewiele zatem informacji znajdujemy o pi tnasto-
wiecznym burmistrzu Gda ska Konradzie Leczkowie, któ-
ry przebywa  w Subkowach. Przytoczone w tym miejscu 
wzmianki na jego temat mia y na celu przypomnie  czyny 
tej ma o znanej postaci. W ten sposób ponownie odkrywamy 
szczegó y z yciorysów niektórych osób dotychczas anoni-
mowych. Szkoda, e wyst puj  one w nielicznych opraco-
waniach.

Postanowienia pierwszego pokoju toru skiego z 1411 
roku nie uszczupli y pa stwa zakonnego o Pomorze i w dal-
szym ci gu pozostawa o ono w r kach krzy ackich. Dru-
gi zryw wolno ciowy mia  miejsce dopiero czterdzie ci
lat pó niej, ale zosta  on poprzedzony najazdem husytów 
w 1433 roku. W tym przypadku konflikt zbrojny nie oszcz -
dzi  równie  Subków. Wojska wielkopolskie ze swym sojusz-
nikiem ksi ciem s upskim Bogus awem IX i czeskimi husyta-
mi dotar y do Chojnic, Tczewa i Gda ska, niszcz c po drodze 
klasztory cystersów w Pelplinie i Oliwie oraz wiele innych 
okolicznych miejscowo ci.

Wojna trzynastoletnia, toczona ze zmiennym szcz ciem
przez Polsk  i Krzy aków, odbi a kolejne pi tno nieszcz
na mieszka cach terytorium, na którym operowa y wrogie 
strony. Król Kazimierz Jagiello czyk 6 III 1454 roku do-
kona  inkorporacji ziem pruskich do Królestwa Polskiego. 
Miesi c wcze niej cz onkowie Zwi zku Pruskiego wypo-
wiedzieli pos usze stwo Krzy akom i stopniowo zajmowali 
kolejne miasta i zamki. Ich stan posiadania nieustannie wzra-
sta . Ju  w pierwszym dniu powstania 6 II opanowano Tczew, 
a kilka dni pó niej siedzib  wójta tczewskiego w Sobowidzu. 
Wymienione miejscowo ci utrzymano zaledwie kilka mie-
si cy. O dalszych zmiennych losach wojny zawa y a przede 
wszystkim kl ska wojsk polskich w bitwie pod Chojnicami, 
któr  rozegrano 18 IX 1454 roku. By  to punkt kulminacyj-
ny. W obliczu rozpowszechniaj cego si  w ludzkich umy-
s ach zjawiska paniki bez walki oddawano w r ce krzy ac-
kie kolejne warownie. Aby unikn  represji, w adzy zakonu 
podporz dkowali si  równie  okoliczni ch opi. Post pili tak 
mi dzy innymi mieszka cy dóbr biskupich w Subkowach 
i Mi ob dzu. Od tego momentu rozpocz  si  mozolny, d u-
gotrwa y okres obl e  i stopniowo zajmowano poszcze-
gólne zamki. Od czeskich o nierzy zaci nych wykupiono 
Tczew w 1457 roku, a siedem lat pó niej zaj to Gniew. Woj-
na zako czy a si  w 1466 roku podpisaniem II pokoju toru -
skiego. Na mocy uk adu Polska przej a Pomorze Gda skie,
ziemi  che mi sk  i Warmi . Z wyodr bnionego obszaru 
utworzono now  prowincj  o nazwie Prusy Królewskie.

Ziemia pomorska by a wiadkiem licznych bitew i prze-
marszów wojsk, które pozostawi y po sobie wiele zniszcze .
Oddzia y stacjonuj ce w miejscowych garnizonach dokony-
wa y wypadów rabunkowych w celu pozyskania ywno ci.
Tego typu dzia ania rujnowa y a nie wzbogaca y. W czasie 
dzia a  wojennych zagin  wystawiony przez biskupa Ger-
warda przywilej lokacyjny z 1301 roku. Na pro b  mieszka -
ców wsi Subkowy biskup Piotr Moszy ski za pozwoleniem 
kapitu y katedralnej i w oparciu o kopiariusz Archiwum Ka-
tedralnego zatwierdzi  poprzedni i wystawi  nowy przywilej 
17 VIII 1486 roku.

Po d ugotrwa ych zmaganiach wojennych nasta  upra-
gniony czas pokoju. Na gruzach zniszczonych domostw 
pojawili si  ich mieszka cy. Ponownie odbudowali to, co 
uleg o sile ognia i grabie y. Ponie li wiele kosztów i wyrze-
cze , a jednak efekty ich dorobku materialnego s  obecnie 
zauwa alne i znajduj  si  pod cis  ochron  konserwatorów 
zabytków.



8 KMR

Z PRZESZ O CI REGIONU

Szesnastowieczny podzia  administracyjny

Wieloletnie spory i konflikty zbrojne o Pomo-
rze zako czy y si  w 1466 roku podpisaniem 
II pokoju toru skiego. Niezmienione w kszta cie

granice prowincji Prus Królewskich, w sk ad której wesz y
trzy województwa: pomorskie, che mi skie, malborskie oraz 
Warmia przetrwa y do I rozbioru Polski. Niegdy  oderwane 
terytoria teraz na nowo nale a o w czy  w obr b struktury 
administracyjnej Królestwa Polskiego. Powy szy proces by
d ugotrwa y, ale wyda  obfity owoc w postaci unifikacji.

Zatem rozpocz  si  powolny okres zrastania Prus Kró-
lewskich z reszt  kraju. W 1476 roku król Kazimierz Jagiel-
lo czyk przeprowadzi  ujednolicenie praw, przyjmuj c za 
podstaw  prawo che mi skie. Wprowadzono urz dy analo-
giczne do tych, jakie by y w Polsce, a wi c: województwa, 
kasztelanie i starostwa. Województwo pomorskie zosta o
podzielone na osiem powiatów: cz uchowski, gda ski, mi-
rachowski, nowski, pucki, wiecki, tucholski oraz tczewski. 
Ostatni z wymienionych swym zasi giem terytorialnym 
obejmowa  obszar dawnego wójtostwa tczewskiego z cza-
sów krzy ackich, powi kszonego o komturstwo gniew-
skie i okr g borzechowski. W szesnastowiecznym wyka-
zie znajdujemy informacje na temat powiatu tczewskiego, 
który sk ada  si  z dziewi ciu starostw: borzechowskiego, 
gniewskiego, kiszewskiego, ko cierskiego, skarszewskiego, 
sobowidzkiego, starogardzkiego, tczewskiego, dzier awy
mi dzy skiej i dziesi ciu jednowioskowych dzier aw. Nie 
nale y równie  zapomina  o posiad o ciach ko cielnych:
cystersów z Pelplina i Oliwy oraz biskupów w oc awskich.

Z przedstawionego opisu wynika, e pod wzgl dem po-
dzia u administracyjnego Subkowy nale a y do województwa 
pomorskiego i powiatu tczewskiego. Dotyczy o to równie
wszystkich innych o ciennych miejscowo ci. Tutaj nale y
zwróci  uwag  na ich przynale no  maj tkow . Jak ju  wie-
lokrotnie wspominano Subkowy by y w asno ci  biskupów 
w oc awskich. Natomiast s siaduj ce z t  osad  Radostowo, 
Brzu ce oraz Wielg owy nale a y do cystersów oliwskich, 
z kolei Narkowy i Ma y Garc – do cystersów pelpli skich. Inne 
miejscowo ci tworzy y enklaw  w asno ci prywatnej. I tak 
Wa mierz by  w posiadaniu J. D bickiego i K. Bystrama, Wa -
mierek – P. Jackowskiego, a Czarlin – rodziny Czarli skich.

Wymienione wcze niej starostwa i dzier awa mi dzy -
ska nale a y do króla. W skali ogólnej tzw. „królewszczy-
zna” zajmowa a obszar 31,7 proc. powiatu tczewskiego. 
Wskazana jednostka administracyjna nie tworzy a jednolite-
go kompleksu i bieg a wzd u  lewego brzegu Wis y, obejmu-
j cego Ma  S o c  i Gorz dziej, a nast pnie rozci ga a si
w kierunku zachodnim i pó nocnym. Dotyczy o to: Gnisze-
wa, Rokitek i Lubiszewa. Z kolei od strony po udniowej do 
Subków przylega a dzier awa mi dzy ska. W jej sk ad we-
sz y: Mi dzy , Gr blin i Garc. Starostwa by y najcz ciej
wydzier awiane albo zastawiane szlachcie, a nawet miastom. 
Ci g e k opoty finansowe w adców Polski sk oni y ich do ta-
kiego w a nie post powania. W ten sposób ratowano bud et
pa stwa. U ytkownicy i dzier awcy d yli do przekazywa-
nia tenut cz onkom rodziny i dlatego przez szereg lat znaj-
dowa y si  one w r kach jednego rodu. Powy sza praktyka 
doprowadzi a do wzrostu znaczenia i zamo no ci szlachty. 
Jednak e tytu  starosty nie dawa adnych uprawnie  s do-
wych czy administracyjnych wobec szlachty i dlatego nazy-
wano ich starostami niegrodowymi lub tenutariuszami.

Dzie o unifikacji systemu administracyjnego rozpocz te
w XV wieku, cho  nie pozbawione rysów i skaz, przetrwa o

wiele dziesi cioleci. W drugiej po owie XVI stulecia sta o
si  podstaw  do ostatecznego po czenia Pomorza i Warmii 
z reszt  Polski.

Sie  parafialna i dekanalna w XVI wieku

lady wielowiekowej tradycji kultury chrze cija skiej
znajdujemy niemal e na ka dym kroku. Dokumenty 
wskazuj  na powstanie pierwszych parafii ju  pod ko-

niec XII wieku. Zapewne niektóre z nich maj  jeszcze d u szy
rodowód. Aby usprawni  funkcjonowanie wi kszej ilo ci jed-
nostek duszpasterskich tworzono dekanaty. Pierwsza wzmian-
ka o dekanacie tczewskim pochodzi z roku 1309.

 W po owie XVI wieku wi ksza cz  województwa po-
morskiego nale a a do archidiakonatu pomorskiego, który 
w tym czasie by  najbardziej na pó noc wysuni t  enklaw
diecezji w oc awskiej. Na podstawie wykazu z 1583 roku 
wiadomo, e archidiakonat pomorski sk ada  si  z nast pu-
j cych dekanatów: l borskiego, puckiego, mirachowskie-
go, gda skiego, steblewskiego, tczewskiego, zaborskiego, 
nowskiego i wieckiego. Ich wielko  by a zró nicowana
tak samo, jak i ilo  parafii. Granice niektórych z nich po-
krywa y si  z szesnastowiecznymi granicami powiatów, ale 
istnia y równie  do  du e rozbie no ci w tym zakresie.

Parafia Subkowy znajdowa a si  w obr bie dekanatu za-
borskiego, który obejmowa  rozleg e lesiste terytorium na 
po udnie od dekanatu mirachowskiego a  po Brd . Obszar 
zwany w redniowieczu Zaborami oraz okolice Starogardu 
wciska y si  niemal w rodek dekanatu tczewskiego i rów-
nocze nie oddziela y ten dekanat od gniewskiego. Takie 
ukszta towanie terytorialne wynika o z dawnych podzia ów
na kasztelanie. Dwie cz ci dekanatu tczewskiego to dawne 
kasztelanie: gorz dziejska i lubiszewska. Do dekanatu za-
borskiego nale a y nast puj ce parafie: Brusy, Czersk, Ko-
koszkowy, Lubichowo, Nowa Wie , Skarszewy, Starogard, 
Subkowy, Szp gawsk i Wiele.

Parafia Subkowy by a najbardziej na wschód wysuni -
t  placówk  duszpastersk  dekanatu zaborskiego, opart
o zachodni brzeg Wis y w rejonie Ma ej i Wielkiej S o cy. 
Styczno  z parafi  Szp gawsk gwarantowa a sta czno
z wymienionym wcze niej dekanatem. W konsekwencji 
obie parafie oddziela y w skim klinem dekanaty tczewski 
od gniewskiego. Poprzez parafie Garc i Rajkowy od po u-
dnia graniczy a parafia Subkowy z dekanatem gniewskim, 
natomiast poprzez Klonówk  uzyska a styczno  z dekana-
tem nowskim. Pó nocnym jej s siadem by  dekanat tczewski 
z parafiami: Tczew, Lubiszewo i Gorz dziej.

Dla sprecyzowania ca kowitego podzia u sieci parafialnej 
nale y u ci li  sk ad przynale no ci poszczególnych miej-
scowo ci do jednostek duszpasterskich. Ich wielko  by a
zró nicowana – od jednowioskowych po kilku- czy te  kilku-
nastowioskowych. Parafia Subkowy nale a a do tej ostatniej 
grupy i w obr bie jej terytorium znajdowa y si  nast puj ce
osady: Subkowy, Radostowo, Wa mierz, Wa mierek, Gni-
szewo, Czarlin, Ma a i Wielka S o ca, Ma y Garc, Brzu ce,
Brze no, Narkowy, Wielg owy i Teudtschland. Do czasów 
obecnych zasz y istotne zmiany, a ze sk adu uby y Wa mierz
i Wa mierek na rzecz parafii Swaro yn oraz Brze no, które 
w tej chwili nale y do parafii Klonówka. Podzia owi uleg
równie  Czarlin. W XVI wieku odnotowano istnienie osa-
dy Teudtschland. Dwudziesto anowa wioska znajdowa a si
w obr bie starostwa gniewskiego i by a po o ona pomi dzy
Subkowami a Gr blinem. Do naszych czasów nie zachowa a
si  i umieszczono j  w wykazie miejscowo ci zaginionych.
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W XVIII wieku, a nawet wcze niej w czono parafi
subkowsk  do dekanatu tczewskiego wraz z innymi miej-
scowo ciami, takimi jak: Tczew, Garczyn, Niedamowo, 
Rekownica, Wysin, Mi ob dz, Dalwin, Giemlice, Gorz -
dziej, Lubiszewo, Godziszewo, Obozin, Skarszewy, Tr bki
Wielkie i Szczodrowo. W przedstawionym wykazie parafi
gorz dziejsk  ks. Augustyn Hildebrandt wyodr bni  jeszcze 
jako samodzieln , chocia  w tym czasie by a fili  subkow-
skiej. Kiedy nast pi o jej przy czenie? Istniej  rozbie no ci
w tej materii, bowiem historycy podaj  dwie daty – 1646 
i 1696 rok. Dzieli je zatem pi dziesi cioletnia przestrze
czasowa obejmuj ca XVII wiek.

Przez wieki podzia y sieci parafialnej i dekanalnej 
zmienia y si . Na przyk adzie parafii subkowskiej mo na
to zjawisko zauwa y  i jednocze nie udowodni  w oparciu 
o przytoczone w tym miejscu argumenty.

Reformacja

Reformacja na ziemiach polskich pojawi a si  ju  kil-
ka lat po wyst pieniu w 1517 roku Marcina Lutra 
w Niemczech. Protestanci wyst powali przeciwko 

wi kszo ci sakramentów, handlowi odpustów, hierarchii 
katolickiej, neguj c tym samym usankcjonowane przez Ko-
ció  warunki ycia. W ród mieszczan i ch opów odnotowa-

no wyra ne oznaki niezadowolenia, poniewa  krytykowali 
uiszczanie poka nych op at na rzecz duchownych oraz od-
rabianie pa szczyzny. Dlatego nauka Marcina Lutra zyska a
wielu zwolenników na Pomorzu.

W Prusach Królewskich nowinki religijne szerzy y si
przede wszystkim w ród licznej grupy studentów. Odnotowa-
no równie  przychylne nastawienie niemieckiej cz ci miesz-
cza stwa i osadników, którzy licznie zamieszkiwali niziny 
nadwi la skie i maj tki ko cielne. Wobec niesprzyjaj cej sytu-
acji biskupi byli bezradni. Luteranie – wyznawcy nowej religii 
– d yli do przej cia ko cio ów katolickich, poniewa  swoich 
wi ty  nie posiadali. Powy szy proceder zosta  zapocz tko-

wany ju  w latach trzydziestych XVI wieku, a pó niej rozwija
si  z jeszcze wi kszym nat eniem. W Tczewie w 1567 roku 
luteranie otrzymali ko ció w. Jerzego. Trzy lata pó niej po 
uzyskaniu przywileju religijnego zaj li far . Podobny cykl 
wydarze  w 1557 roku obj wi tynie starogardzkie. T  sam
drog  pod ali innowiercy z Lignowów, Garca i Walichnów. 
W przypadku dwóch ostatnich miejscowo ci du e znacze-
nie mia a postawa starosty mi dzy skiego Franciszka eli-
s awskiego, który by  zagorza ym zwolennikiem Lutra. Garc 
w tym czasie nazywano „gniazdem luteranizmu”. Zaznaczo-
no tu tylko kilka przyk adów, ale dla zobrazowania olbrzymiej 
skali problemu nale y przedstawi  to zjawisko w wietle struk-
tur dekanalnych. Wed ug wykazu z 1583 roku protestanci zaj li
prawie ca y dekanat gniewski z parafiami: Bar o no, Bobowo, 
Garc, Gniew, Grabowo, Jab owo, Lignowy, Pelplin, Rajko-
wy, Tymaw  i Walichnowy. W dekanacie tczewskim luteranie 
przej li wi tynie w Dalwinie, Demlinie, Starej Kiszewie, Nie-
damowie, Pinczynie, Tr bkach Wielkich i w Tczewie. Na ko-
niec pozosta  dekanat zaborski z parafiami w Kokoszkowach, 
Nowej Wsi, Skarszewach i w Starogardzie.

Luteranizm na Pomorzu mia  wielu zwolenników i do 
pewnego momentu by  ruchem ekspansjonistycznym. Pod 
koniec XVI wieku nast pi  jednak kres dominacji luteran, 
a liczba ich sympatyków nieustannie mala a. Uchwa y Sobo-
ru Trydenckiego stanowi y pod o e umo liwiaj ce powrót do 
pierwotnego stanu, a dzia alno  w adców Polski, biskupów 
i duchowie stwa leg a u podstaw sukcesu kontrreformacji. 

Za rz dów biskupa Karnkowskiego w latach siedemdzie-
si tych XVI wieku zwrócono katolikom pierwsze ko cio-
y. Proces ten kontynuowa  biskup Hieronim Rozra ewski

w latach 1581-1600. Wówczas w obecno ci króla Zyg-
munta III Wazy odebrano protestantom niemal e wszystkie 
pozosta e wi tynie. W niektórych przypadkach usuni to je-
dynie proboszcza lub nak oniono innowierców do jedno ci
z Ko cio em katolickim. Wszystko to by o mo liwe w ma-
j tkach pa stwowych, natomiast nietykalne pozosta y ma-
j tki prywatne. Te ostatnie stanowi y podstaw  do utrzyma-
nia protestantyzmu na tym terenie.

D ugotrwa y spór dotyczy  Tczewa. Biskup Rozra ewski
16 IX 1588 roku prowadzi  procesj  Bo ego Cia a i odpra-
wi  msz . Gdy chcia  opu ci  miasto, mieszczanie zamkn li
bramy. Do tego incydentu oraz kwestii restytucji dochodów 
parafii tczewskiej powróci  biskup w czasie swego pobytu 
w Subkowach latem 1590 roku. W adze miasta odpiera y
zarzuty i nie chcia y ukara  sprawców zam tu. Podj to tam 
tak e decyzj  o nominacji na proboszcza tczewskiego Henry-
ka Manta – z powodu sta ej nieobecno ci dotychczasowego. 
Nowy zwierzchnik bra  aktywny udzia  w odzyskaniu maj t-
ku parafialnego. Jednak z przeprowadzonej w 1597 roku wi-
zytacji wynika, e nie sprosta  wymaganiom. Ponadto podej-
rzewano go o niewstrzemi liwo . O religijne sprawy parafii 
nie dba , zbyt cz sto je dzi  do Gda ska. By  jednocze nie
proboszczem gorz dziejskim i tam te , w Gorz dzieju, prze-
bywa  na sta e. W Tczewie odprawia  msz  raz w miesi cu.
W tej sytuacji katolicy czuli si  zupe nie opuszczeni. Na kon-
gregacji archidiakonatu pomorskiego w Subkowach w 1598 
roku zarzucano mu niemoralne prowadzenie si , zdefraudo-
wanie 100 grzywien przeznaczonych na budow  organów 
oraz zastawienie kielicha mszalnego z paten .

W XVI wieku, a nawet wcze niej w Subkowach istnia o
wi zienie. W tym miejscu przebywali podejrzani o herezj
zwolennicy protestantyzmu. Cytat umieszczony poni ej jest 
tego potwierdzeniem:

„W okresie przed reformacj , a tak e w czasie reformacji 
Subkowy by y miejscem, którego obawia o si  duchowie -
stwo. Biskup urz dzi  w starej warowni wi zienie dla du-
chownych, którzy dopu cili si  ci kich wyst pków. Pierw-
szy reformator w Polsce Jacob Knade, Niemiec, pocz tkowo
dzia aj cy w Gda sku, a nast pnie stamt d wyp dzony, odby-
wa  w Subkowach swój areszt. Tu w czasach kontrreformacji 
przetrzymywani byli w wi zieniu duchowni podejrzewani 
o herezj  (kacerstwo) i sk onno ci do protestantyzmu”.

W okresie staropolskim w wielu pomorskich gminach 
mieszka a ludno  mieszana pod wzgl dem etnicznym i re-
ligijnym. W zwi zku z tym dochodzi o co pewien czas do 
konfliktów na tle wyznaniowym, jednak w Prusach Królew-
skich nigdy nie mia y one tak tragicznego przebiegu, jak 
tumulty w innych regionach Rzeczypospolitej. Równowag
mi dzy katolikami i protestantami zapewniali opiekunowie 
obu stron – katoliccy starostowie i biskupi z jednej strony 
oraz ewangelickie w adze Gda ska z drugiej. Ponadto kilku-
wiekowa koegzystencja ludno ci mieszanej pod wzgl dem
wyznaniowym musia a doprowadzi  do wykszta cenia pew-
nych nawyków wzajemnej tolerancji.

Mieszka cy Subków pozostali przy wierze katolickiej 
i nie ulegli nowinkom religijnym Lutra, chocia  przytoczone 
wcze niej fakty wykaza y powszechne objawy zjawiska, ja-
kie ogarn o ca e Pomorze. Zatem osada biskupia okaza a si
ostoj  katolicyzmu wobec szalej cego wokó  protestantyzmu.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

Z PRZESZ O CI REGIONU
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Podsumowanie i wnioski

Podsumujmy niniejszy artyku  oraz w jego wietle od-
powiedzmy na podstawowe pytania, odnosz ce si
do tymawskich kalatrawensów, o ile przedstawiony 

w poprzednim numerze kwartalnika (2/69, s. 10-12) ich rys 
historyczny w Hiszpanii nie jest nam tutaj a  tak potrzeb-
ny, nie mniej jednak zaznaczmy. Zakon Calatrava powsta
w 1158 roku pod wp ywem cysterskim, w 1187 roku zosta
ci le podporz dkowany cysterskiej kapitule generalnej 

w burgundzkim Morimond. Ponadto w czy  si  aktywnie 
w hiszpa sk  rekonkwist , walcz c wiernie u boku po-
szczególnych królów Kastylii (Alarcos 1198 r., Las Navas 
de Tolosa 1212 r.), uzyskuj c z czasem wielkie uposa e-
nia ziemskie i osi gaj c fortuny, staj c si  poka n  insty-
tucj  zakonn  posiadaj c  swe dobra g ównie w Kastylii, 
Andaluzji i cz ciowo w Estremadurze oraz zajmuj c si
równie  repoblacj . W 1486 roku zakon zosta  podporz d-
kowany monarchii, staj c si  elit  dworu. W I po . XIII 
wieku przenikn  równie  w inne rejony poza Hiszpani
– za o y  komandori  w Saint-Lary w po udniowej Francji 
oraz w Tymawie na Pomorzu Gda skim.

Spróbujmy wi c odpowiedzie  na nast puj ce pytania 
zwi zane z pobytem kalatrawensów w Tymawie, tj: 1. da-
tacji przebywania zakonników; 2. osoby, która mog a ich 
sprowadzi ; 3. celu ich osadzenia w Tymawie; 4. przypusz-
czalnej lokacji ich komandorii; 5. nag ego znikni cia ze ró-
de  historycznych.
1. W wietle analizy dokumentów odnosz cych si  do ka-

latrawensów tymawskich (tj. dokumentu tzw. tymaw-
skiego z 9.08.1224 [1227 r.] oraz dokumentu – ugody 
bpa Chrystiana ze stycznia 1230 r.) wynika, e kala-
trawensi przybyli do Tymawy oko o 1227 roku oraz e
przebywali tam w 1230 roku. Brak dalszych wzmianek 
o nich w ród ach po 1230 r. daje prawdopodobie stwo
o wyga ni ciu ich placówki, które to wyga ni cie wi -
za  si  równie  mog o z uwi zieniem bpa Chrystiana 
przez Sambów w 1233 roku, o którym jeszcze poni ej
w punkcie 5. W zwi zku z czym, ich pobyt w Tymawie 
datowa  mo na ogólnie na lata 1227-123341.

2. Kto móg  osadzi  kalatrawensów w Tymawie? 
W skromnym wietle zachowanych dokumentów, trudno 
jednoznacznie wskaza  na inicjatorów lub inicjatora osa-
dzenia ich w Tymawie. Niemniej jednak wydaje si , e
musieli by  oni w jaki  sposób powi zani z wielkopol-
skim klasztorem w eknie oraz wspomnianym biskupem 
pruskim Chrystianem. Powi zanie to wynika przecie
z faktu wyst powania kalatrawensów jako wiadków, 
obok dwóch cystersów z ekna i filialnego L du, na ugo-
dzie bpa Chrystiana z Krzy akami w sprawie jego posia-

GRZEGORZ WOLI SKI

Kalatrawensi z Tymawy
c z    II (ostatnia)

d o ci w ziemi che mi skiej w 1230 roku42. Zauwa my, 
e potwierdzenie przez opatów ugody bpa Chrystia-

na odby o si  w odleg ym od Tymawy Inowroc awiu.
Przebyta przez kalatrawensów odleg o  do miejsca 
wspomnianej ugody, mo e wiadczy  o ich kontaktach 
i powi zaniach z tamtejszymi klasztorami oraz biskupem
Chrystianem. Powy sze przypuszczenie zdaje si  utwier-
dza  fakt wspólnego podporz dkowania wspomnianych 
klasztorów cysterskich z ekna i L du oraz Zakonu 
Calatrava wspólnej kapitule generalnej we francuskim 
Morimond43. Zauwa y  jednak trzeba, e osadzenie ka-
latrawensów nast pi o na pograniczu pomorsko-pruskim 
w Tymawie. Wiadome jest, e cysterski klasztor w ek-
nie by  aktywnie zaanga owany w misj  prusk 44, to 
wydaje si  jednak, e osadzenie ich w a nie w Tymawie, 
mog o nast pi  raczej za po rednictwem bpa Chrystia-
na. Mo e o tym wiadczy  m.in. blisko  grodu Santyr 
– siedziby misyjnej tego  biskupa. By  mo e ulokowanie 
kalatrawensów na przeciwleg ym (lewym) brzegu Wis y
wi za o si  z jakimi  planami tego  biskupa – stworze-
niem wsparcia dla Santyra itp. Nale y jednak pami ta ,
e Tymawa jako miejsce osadzenia kalatrawensów wcho-

dzi a w sk ad po udniowej dzielnicy pomorskiej (tzw. 
wieckiej)45. Prawdopodobne jest wi c, e osadzenie ich 

akurat tam musia o si  odby  za wiedz  którego  z tam-
tejszych ksi t pomorskich, raczej jeszcze Warcis awa I. 
Reasumuj c, w roli inicjatorów osadzenia kalatrawensów 
w Tymawie nale y upatrywa , moim zdaniem, przede 
wszystkim bpa pruskiego Chrystiana oraz mog ce mie
w tym równie  po redni udzia  wielkopolskie opactwa 
w eknie i filialnym L dzie.

3. Jaki wi c by  cel osadzenia kalatrawensów w Tyma-
wie? Na temat kalatrawensów tymawskich nie zacho-
wa  si aden przekaz ród owy (dokument), który by 
okre la  w swej dyspozycji np. zakres nadanego im te-
rytorium czy przywilejów oraz wyznaczenie celu ich 
przebywania w Tymawie. Mimo braku bezpo rednich
przes anek ród owych, uwa a  mo na (bior c pod 
uwag  ówczesn  sytuacj  na pograniczu pomorsko-
pruskim, np.: dotkliwy najazd pruski w okolice Gda -
ska w 1226 r., czy prowadzenie misyjnej chrystianizacji 
Prus, a szczególnie strategiczne po o enie Tymawy na 
pograniczu pomorsko-pruskim), e kalatrawensi mogli 
zosta  osadzeni w nast puj cym celu. Za piewszy cel 
mo na by by o uzna  czynnik obronny, np. przeciwko 
nag emu zbrojnemu wypadowi Prusów w okolice le-
wego (tymawskiego) brzegu Wis y (cho  ze róde  nie 
wynika, by kalatrawensi tymawscy stanowili poka n
si  militarn )46. Kolejnym z zada  kalatrawensów mo-
g o by  równie  przeciwdzia anie przenikaniu ludno ci
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pruskiej na lewy (tymawski) brzeg Wis y, w tym i kon-
trola tamtejszego odcinka Wis y47.
Doda  równie  trzeba, e u podnó a tymawskich nad-

wi la skich stromych wzniesie  – miejsca stacjonowania 
kalatrawensów, o którym poni ej w punkcie 4. – bieg a
w redniowieczu droga z grodu w Nowem wzd u  Wis y na 
pó noc w okolice Gniewu – zdaj  si  j  potwierdza  w tej 
okolicy pó niejsze mapy z XVII wieku48. Niewykluczone, 
e osadzenie ich w blisko ci tego szlaku mia o na celu sta-

nowienie stró y na jego tymawskim odcinku. Ponadto doda
trzeba, e istnienie o rodka w Santyrze – siedziby misyjnej 
bpa Chrystiana – mog o si  równie  wi za  w jaki  sposób 
z przeciwleg  Tymaw . Reasumuj c, obrona tego terenu oraz 
pe nienie stra y przez kalatrawensów mog o stanowi  cel ich 
osadzenia w tak strategicznym miejscu, jakim by a Tymawa. 

4. Ka dy zapewne, kto zetkn  si  z epizodem kalatra-
wensów tymawskich postawi  pytanie, gdzie mog a
znajdowa  si  ich komandoria? Na wst pie musimy od-
rzuci  wersj  starszej historiografii, która sk onna by a
lokowa  ich komandori  w miejscu obecnego ko cio-
a pw. w. Micha a Archanio a49. Je eli przebywali oni 

w Tymawie w celach obronnych, to nie mogli posiada
swej siedziby w miejscu obecnej wsi oddalonym i to 
o ok. 1,5 km od Wis y. Doda  trzeba, e wie  Tymawa 
jest znacznie pó niejsza, lokowana przez Krzy aków
w 1351 roku w miejscu przede wszystkim do tego od-
powiednim50.

 Gdzie wi c mog a znajdowa  si  komandoria kalatra-
wensów? Historyk Stanis aw Mielczarski stwierdzi , e
na wysoko ci Tymawy-Wybudowania znajduje si  nad 
brzegiem skarpy niezlokalizowane jakie  grodzisko! 
Doda , e znaleziono w tym rejonie (na polu ornym) 
równie  pewne skupienie ceramiki z XIII wieku51. Po-
nadto w s siedztwie tego domniemanego grodziska 
wed ug poda  ludowych znajdowa a si  tzw. „Winna
Góra”, na której kalatrawensi posiadali sw  winnic 52.
Mamy wi c tutaj pewne odniesienie do ustalenia loka-
lizacji ich komandorii. Dlatego te , stwierdzi  mo na
ogólnie, e miejsce to musia o znajdowa  si  w sekto-
rze raczej na pó nocny-wschód od obecnej wsi Tyma-
wa, dok adnie na wysoko ci przystanku autobusowego 
Tymawa-Wybudowanie. Chcia oby si  w tym miejscu 
odda  pa eczk  badawcz  kolegom archeologom. Uwa-
am jednak, e powy sza zasygnalizowana lokalizacja 

tymawskiej komandorii kalatrawensów (w p n.-wsch.
rejonie wsi) wymaga g bszych studiów, np. analizy te-
renowej specjalistycznego zespo u. De facto grodzisko 
wzmiankowane przez S. Mielczarskiego jest odno ni-
kiem do prowadzenia dalszych bada  w tym zakresie i 
dok adnego zlokalizowania ich komandorii, dlatego te
pozostawiam w tym miejscu spraw  t  otwart .

5. Pozostaje nam odpowiedzie  na ostatnie pytanie: dlaczego 
kalatrawensi tak szybko znikn li z Tymawy? Starsza hi-
storiografia twierdzi a, e powrócili oni do swej rodzimej 
Kastylii53. Odnie my si  jednak w niniejszym punkcie do 
tego, co ju  ustalili my na temat pobytu kalatrawensów 
w Tymawie. Mianowicie, osadzenie ich na lewym brzegu 
Wis y odby o si  za po rednictwem bpa Chrystiana oko o
1227 roku w celach g ównie obronnych. Wiadome jest, 
e przebywali oni tam w 1230 roku (PrU, Bd. I, nr 74), 

pó niej wzmianki o nich w ród ach ustaj .

Skoro, jak ustalili my powy ej, osoba bpa Chrystiana 
wydaje si  najbardziej odpowiednia do ich sprowadzenia, 
to wska my na nast puj ce wydarzenie, które mo e wi za
si  ze znikni ciem kalatrawensów z Tymawy. Mianowicie 
w 1233 roku bp Chrystian zostaje uwi ziony podczas swej 
podró y misyjnej przez poga skie plemi  Sambów, w niewo-
li tej pozostawa  a  do 1239 roku. Wykorzystuj c to, Krzy-
acy, rozg aszaj c w kurii papieskiej plotki o jego mierci,

weszli podczas jego sze cioletniej nieobecno ci w prawo po-
siadania wszystkich jego dóbr i praw na terenie ziemi che -
mi skiej oraz m.in. inkorporowali w 1235 roku utworzony 
przez niego Zakon Dobrzy ców54. Nic wi c dziwnego, e
protegowani przez Chrystiana kalatrawensi z pobliskiej San-
tyrowi siedziby tego  biskupa – Tymawy, widz c zaistnia
sytuacj  (popadni cie Chrystiana w niewol , brak wie ci
o nim), nie maj c poparcia oraz dysponuj c nik ym stanem 
osobowym, zacz li w tpi  w dalszy cel przebywania w Ty-
mawie. Wszystko wskazuje na to, e postanowili w zwi zku
z tym opu ci  sw  pomorsk  komandori  – zapewne mog o
si  to sta  w 1233 roku55. Gdzie udali si  kalatrawensi? Nie 
wiadomo, zapewne tam, sk d si  rekrutowali. Analizuj c ich 
imiona (Konrad, Magnus) mo na przypuszcza  za E. Ryma-
rem, e niektórzy rycerze zakonni mogli pochodzi  z terenów 
Meklemburgii56. Osobi cie opowiedzia bym si , bior c pod 
uwag  kolejne trzy ich imiona, tj. Florencjusz, Herbord i Ger-
hard, e równie dobrze mog  tu wchodzi  w gr  tereny Fran-
cji. Pami ta  trzeba, e kapitu a generalna kalatrawensów 
w Morimondzie znajdowa a si  przecie  na terenie Francji.

Nic wi c dziwnego, e jak bp Chrystian zosta  uwolniony 
za wi tope kowy okup z sambijskej niewoli w 1239 roku, 
zasta  dzie o swej dotychczasowej pracy misyjnej (przez 
Krzy aków) zrujnowane, a miejsce pobytu kalatrawensów 
w Tymawie dawno opustosza e. Próbowali go w restaura-
cji jego misji pruskiej wspiera  zawsze wierne cysterskie 
klasztory ekno i L d oraz ksi ta wielkopolscy. Prawdo-
podobne jest wi c, e jedn  z inicjatyw odzyskania dawnej 
pozycji bpa Chrystiana mog a by  (wspomniana w I cz ci
artyku u) petycja ksi t wielkopolskich (duces de Polonia)
w 1245 roku do kapitu y generalnej w Morimondzie o po-
nowne przys anie kalatrawensów do Polski57. Wcze niejsze
postanowienia tej e kapitu y z 1231 roku zniweczy y bez-
powrotnie te plany, do czego przyczyni a si  równie mier
bpa Chrystiana w 1245 roku.

Powy szy artyku  nie wyczerpuje jego tematu, stanowi  
on tylko zarys krótkiego epizodu kalatrawensów w Tymawie 
w wietle dost pnych róde  oraz wskazuje na najbardziej 
realne wnioski odnosz ce si  do ich pobytu tam e. Koniecz-
ne s  jednak dalsze badania na temat zakonników, m.in. ar-
cheologiczne, które umo liwi yby dok adne zlokalizowanie 
ich komandorii, jak i historyczne, maj ce na celu wnikliwe 
studia nad problemem misji pruskiej, a przede wszystkim 
przybli aj ce posta  bpa Chrystiana. Przebywanie przedsta-
wicieli Zakonu Calatrava w Tymawie na prze omie lat 20. 
i 30. XIII wieku, jest dowodem na to, e region pograni-
cza pomorsko-pruskiego stanowi  równie  pewien znacz -
cy element w ówczesnej polityce cystersów. Dlatego te  na 
epizod kalatrawensów tymawskich nale y spojrze  równie
z szerszej perspektywy – ówczesnej redniowiecznej Euro-
py. Pozostaje mie  nadziej , e studia historyków nad kala-
trawensami z Tymawy nie ustan  i z czasem dane nam b -
dzie pozna  wi cej prawdy, dotycz cej zakonnych rycerzy 
z pomorskiej Tymawy. 
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Drogi wodne w Delcie Wis y

Jak w tak ogólnie przedstawionej sytuacji w krajowej 
gospodarce wodnej przedstawia si  stan dróg wod-
nych i eglugi ródl dowej w Delcie Wis y?

eglugi ródl dowej nie ma i trzeba j  reaktywowa ,
w przeciwnym przypadku s  ch tni aby istniej ce jeszcze 
w regionie akweny zasypa  ziemi  i mie wi ty spokój! 
Zajmiemy si  wobec powy szego stanem dróg wodnych 
korzystaj c z Rys. 1 (patrz KMR nr 2(69), s. 19 i Tab. 1, 
pomocnych w zrozumieniu tej specyficznej problematyki.

Profesor Marek Michalski pisze:
Drogi wodne tym si  ró ni  od dróg ko owych czy ko-

lejowych, e rzeki i jeziora istniej  w naturze, nie wymaga-
j  wykupu terenu, e zazwyczaj pozostaj  w otulinie dzikiej 
ro linno ci, która stanowi ochronny parawan ograniczaj cy
rozprzestrzenianie si  ha asu, py ów i jest doskona ym fil-
trem hamuj cym dalsz  drog  spalin. Tote  prawdziwi eko-
lodzy (z wykszta cenia) widz  tylko zalety zwi zane z wyko-
rzystaniem dróg wodnych. Przeciwnie – ekofile (wyznawcy 
ekologii) nie widz adnych korzy ci dla siebie. Nie mo na
tu nikogo straszy , szanta owa , uzyskiwa  niczym nieuza-
sadnionych dochodów. Interesuj ce jest, e w innych krajach 
Europy drogi wodne uznane s  za najbardziej sprzyjaj ce
rodowisku, jedynie w Polsce uznano je za sprzeczne z wy-

mogami ekologii3.
Teoretycznie do roku 2002 zdatnych do uprawiania e-

glugi ródl dowej dróg wodnych w regionie  posiadali my
o cznej d ugo ci 355 km, a obecnie prawnie uznanych za 
eglowne posiadamy 265 km, co oznacza, e uby o 90 km 

tj. 25%. Nie oznacza to oczywi cie, e po rzekach nieuzna-
nych za eglowne nie wolno uprawia  indywidualnej tury-
styki wodnej przestrzegaj c podstawowe zasady ruchu na 
wodzie. Bezsprzeczny jest fakt wyeliminowania Mot awy
i jej dop ywów jako dróg wodnych z uwagi na zniszczenia 
wojenne w 1945 roku, w tym luzy Kamiennej i mostów 
zwodzonych na Mot awie w obr bie miasta Gda ska, obiek-
tów dotychczas nieodbudowanych. Paradoksem natomiast 
jest, e rzek wymagaj cych utrzymania w celu ochrony 
przeciwpowodziowej jest znacznie wi cej ni  wykazano to 
w Tabeli 1, ale nie ma to adnego zwi zku z ich u eglowie-
niem. Klasyfikacj  techniczn  dróg wodnych i ich d ugo
od 2002 roku  Minister rodowiska ustala pod stan zanie-

SPROSTOWANIE

W poprzedniej cz ci owego artyku u redakcja po-
pe ni a kilka b dów, otó  nazwa zamku „Alc ntara”
winna brzmie  „Alcántara”, s owo „maestro” powinno 
by  „maestre”.

Na str. 11 w kolumnie pierwszej w akapicie pomi-
ni to fragment tekstu: „Wielkim  regresem dla Zakonu 
Calatrava (jak i ca ej rekonkwisty) sta a si  dotkliwa 
kl ska poniesiona wespó  z osamotnionym królem 
Kastylii Alfonsem VIII z r k Maurów po Alarcos  
w 1195 r. Wskutek owej kl ski zakon traci cz
swoich kastylijskich terenów (w tym swoj  twierdz
macierzyst  Calatrav  la Vieja) oraz zagro ony jest 
równie  roz amem...”.

W tej samej kolumnie w nast pnym akapicie jest: 
„który w 1216 r. przenosi siedziby...” winno by : „który 
w 1216 r. przenosi swoj  siedzib ...”.

Na str. 12 w przypisie 28 jest „exstra nes”, a powin-
no by  „exstra fines”, w przypisie 39 jest „Powy ej s. 4 
przyp. 28” winno by : „ Powy ej s. 11 przyp. 28”.

Autora jak i Czytelników przepraszamy.

TADEUSZ WRYCZA

Reminiscencje
nad odrodzeniem 
eglugi ródl dowej

w delcie Wis y
c z    II

Z PRZESZ O CI REGIONU
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dba ! Bardziej dociekliwych Czytelników odsy am do Dz. 
U. Nr 77 poz. 695 z roku 2002 dotycz cego tej klasyfikacji.

Lp.
do roku 2002 obecnie

Uwaginazwa rzeki d ugo
w km

d ugo
w km

1 Dolna Wis a 94,3* 94,3 od km 847+ 000
2 Martwa Wis a 18,23 18,23 od mostu 

kolejowego
3 Wis a mia a 3,0 3,0 prze om z 1840 r.

4 Nogat 62,0 62,0 uchodzi do 
Zalewu Wi lanego

5 Szkarpawa 25,4 25,4 jw.
6 Wis a

Królewiecka
11,5 11,5 jw.

7 Rzeka Elbl g 17,7 17,7 jw.
8 Kana

Jagiello ski
5,83 5,83 Nogat – rz. Elbl g

9 jezioro Druzno 7,4 7,4 szlak wodny

10 Tuga wi ta 25,1 - uchodzi do 
Szkarpowy

11 Dzierzgo 14,1 - uchodzi do 
j. Druzno

12 Fiszewka 7,0 - uchodzi do 
rz. Elbl g

13 Tyna 10,0 - jw.

Tab. 1 Zestawienie d ugo ci rzek w regionie uznanych 
za eglowne dawniej i dzi

* od 847,00 km, tj. od granicy woj. pomorskiego

O ile do rzek uznanych za eglowne, dodamy szlaki wod-
ne ma osolnego Zalewu Wi lanego, to jest po czym uprawia
eglug ródl dow , szczególnie pasa ersko-turystyczno-

wycieczkow  w wymiarze masowym, lecz nie ma czym jej 
kontynuowa  z braku statków o ma ym zanurzeniu. Smutna 
to prawda, ale od ponad 30 lat spo eczno  nadwi la ska nie 
widzia a rodzimego statku pasa erskiego na Wi le, a m ode
pokolenie jest przekonane, e tak zawsze by o, co oczywi cie
jest nieprawd . Starsze pokolenie pami ta, e po Wi le p y-
wa y parostatki, barki, odzie i bocznoko owce pasa erskie:
z Krakowa, Warszawy, Torunia, Grudzi dza, Bydgoszczy do 
Gda ska, Elbl ga, Malborka i Tczewa, wo c towary i tury-
stów. Pozosta y wspomnienia, rozproszone materia y i foto-
grafie statków z okresu wietno ci rodzimej eglugi ródl do-
wej. Niektóre z nich przedstawiam. Reasumuj c spraw  dróg 
wodnych w regionie, stwierdzi  nale y, e pomimo wielolet-
nich zaniedba  s  one warunkowo przydatne do uprawiania 
eglugi, szczególnie pasa ersko-turystycznej.

Przysta  dla statków w Tczewie, rok 1955. 
Fot. Tadeusz Kleszczewski

Bocznoko owy statek pasa erski eglugi
warszawskiej wp ywa do kana u ko o Stoczni 
Rzecznej „Wis a” w Tczewie, wrzesie  1957. 

Fot. Tadeusz Wrycza

Przysta  p ywaj ca dla statków w Tczewie, lata 30. 
Fot. ze zbiorów Lucjana Kawczy skiego

Transport zbiornikowców dla Celulozy w wieciu,
rok 1995. 

Fot. Tadeusz Wrycza

PRZYWRÓCI EGLUG RÓDL DOW
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Jaki ruch statków panowa  na Wi le Pomorskiej, a jaki 
panuje obecnie potwierdza to jednoznacznie ilo luzowa
na luzie w Przegalinie w latach 1999-2009 b d cej wiary-
godnym licznikiem luzowa . Ju  w roku 1999 p. Roman 
Klim w artykule „ egluga na Wi le dawniej i dzi ”  sygnali-
zowa  zapa eglugi ródl dowej4.

luza w Przegalinie od 1895 roku by a i jest miarodaj-
nym miejscem rejestracji ruchu statków pomi dzy Wis
i portami oraz na szlaku Gda sk – Elbl g. Dla udokumento-
wania zapa ci eglugi ródl dowej na Wi le ni ej przedsta-
wiam zestawienia ruchu statków przez ww. luz  w latach 
1970-2000 oraz 2005-2009.

Czy od tego czasu w uprawianiu eglugi ródl dowej,
rozumianej jako przewóz materia ów lub osób, co  si  zmie-
ni o na lepsze? Na to merytoryczne pytanie postaram si
ustosunkowa  w dalszej cz ci artyku u.

Jak reaktywowa eglug ródl dow

W1999 roku Stowarzyszenie Dorzecza Wis y
Wis a O/Tczew wraz ze Starostwem Powia-
towym w Tczewie, Muzeum Wis y w Tcze-

wie oraz Federacj  Stowarzysze  Naukowo-Technicznych 
NOT O/Gda sk podj o dzia ania na rzecz reaktywowania 
eglugi pasa ersko-turystycznej. Wysuni to ju  wówczas 

propozycj  powo ania Spo ecznego Komitetu Budowy 
Statku, lecz do tego nie dosz o z ró nych obiektywnych 
przyczyn. Sprawa ta od y a ponownie po wej ciu Pol-
ski do UE, kiedy w adze dowiedzia y si , e przez Pol-
sk  przebiegaj  a  3 mi dzynarodowe drogi wodne E 30, 
E 40 i E 70, w tym dwie ostatnie przez Województwo Po-
morskie. W rewitalizacj  dróg wodnych w czy  si  Urz d
Marsza kowski Województwa Pomorskiego, skupiaj c
g ównie swoje dzia ania na odbudowie i rozbudowie in-
frastruktury l dowo-wodnej, która ro nie jak na dro d ach
wyprzedzaj c rozwój zaniedbanych dróg wodnych. Wis a
i pozosta e rzeki wraz z Zalewem Wi lanym dziczej  po-
t guj c jednocze nie stan zagro enia powodziowego dla 

u aw i Gda ska!5.

Aby Czytelnikowi przybli y  przebieg tych mi dzyna-
rodowych dróg wodnych przez Polsk  przedstawiam ich 
przebieg ni ej:

E 30: Sztokholm – Oxelösund – Ba tyk – winouj cie
– Szczecin – Odra – Kana  Odra - Dunaj – Bratys awa
(kana u Odra – Dunaj dot d nie zbudowano),
E 40: Gda sk – Wis a – Bug – Dmuchawiec – Kana
Królewski – Pina – Prype  – Dniepr – Morze Czarne 
– Istambu ,
E 70: Antwerpia – Kana  Skalda – Ren – Zatoka Kramer 
– Holenderska G bia – Merwerde – Ren – WDK – DEK 
– Mittelland Kanal Hawela – Hawela Odra Kanal – Odra 
– Warta – Note  – Kana  Bydgoski – Brda – Wis a – No-
gat – Zalew Wi lany – Prego a – Dajma – Kana  Dajma 
Gilia – Gilia – Niemen. (Rys. 2).
Nas interesuje droga wodna E 40, a przede wszystkim 

E 70 w granicach Województwa Pomorskiego, o której 
w samorz dach g o no. D ugo  tych szlaków odpowiednio 
wynosi w obr bie regionu: 

Rodzaj statku
Liczba luzowa

przez zmodernizowan luz
2005 2006 2007 2008 2009

Towarowe 192 292 217 168 183
Turystyczne 585 753 803 698 677

Razem 777 1045 1020 866 860

Przedstawione liczby przemawiaj  same za siebie 
i wskazuj  na bardzo niskie eglugowe wykorzystanie dróg 
wodnych w Delcie Wis y. Przypomnie  nale y, e w roku 
1981 oddano do u ytku zmodernizowan luz  dla tratew 
w Przegalinie o d ugo ci 180 m i szeroko ci 12 m.

Zmodernizowana luza dla tratew – rok 1981.
Fot. Tadeusz Wrycza 

Stara uza dla statków w Przegalinie. Na zdj ciu
statek SP 150 „Ma gorzata” – egluga Gda ska.

Fot. Tadeusz Wrycza 

Koszarka p ywaj ca na Martwej Wi le w Sobieszewie.
Fot. Tadeusz Wrycza 

PRZYWRÓCI EGLUG RÓDL DOW



15KMR

E 40 – 94,3 km Wis  od uj cia do Zatoki Gda skiej do 
kilometra 847 + 000 w miejscowo ci We cz i oko o 120 
km z Gda ska Martw  Wis  i dalej przez luz  Przega-
lina Po udniowa,
E 70 – 115,5 km – Wis a – Nogat do Zalewu Wi lanego.
Jakakolwiek dyskusja na temat przydatno ci dróg 

wodnych w regionie w celu uprawiania eglugi o znaczeniu 
mi dzynarodowym nie ma sensu w sytuacji kiedy polski 
Rz d nie robi NIC albo prawie NIC na rzecz ich nale ytego
utrzymania, zmieniaj c ich klasyfikacj  w zale no ci
od stanu zaniedba ! Ten stan rzeczy ma cis y zwi zek
z narastaj cym z roku na rok zagro eniem powodziowym, 
co w praktyce oznacza równie  utrudnienia dla eglugi.
Powy sza teza znajduje potwierdzenie w ró nych programach 
i publikacjach. O z ym stanie krajowych dróg wodnych 
o znaczeniu mi dzynarodowym wiadczy fakt niepodpisania 
dot d przez Rz d RP porozumienia AGN (porozumienie 
w sprawie wielkich dróg wodnych, eglownych o znaczeniu 
mi dzynarodowym), co z jednej strony uzna  nale y
za s uszne, zwa ywszy na konieczno  przeznaczania 
przez wiele lat ogromnych nak adów finansowych na 
modernizacj  tych dróg, z drugiej wiadczy o zacofaniu 
i zagro eniu. Obszerne uzasadnienie tego stanu rzeczy 
potwierdza referat Anny Wypych-Namiotko, Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pt. Polityka Pa stwa
w Zakresie Rozwoju eglugi ródl dowej w Polsce
wyg oszony dnia 21 kwietnia 2008 roku w Gda sku podczas 
konferencji pt. Rewitalizacja gospodarcza Obszaru Delty 
Wis y Poprzez Rozwój eglugi ródl dowej.

Stan posiadania

W rozpatrywanym regionie aktualnie posiadamy:
rzek swobodnie p yn cych (Wis a)   93,4 km – 35,4%
rzek o wodach stoj cych 132,4 km – 50,1%
rzek skanalizowanych (Nogat)   38,5 km – 14,5%
uznanych za eglowne – razem          265,3 km – 100%
o znaczeniu mi dzynarodowym: E 40 94,3/120 km

 E 70  115,5/123,5 km
luz komorowych: na Nogacie szt. 4:  szer. 9,6 m

 na Szkarpawie szt. 1 szer. 12,5 m
 na Martwej Wi le szt. 1 szer. 12,0 m

przeszkód nadwodnych i wodnych (g ównie mostów)
cznie jest 28 szt. 

w tym: sta ych 20 szt.
zwodzonych i obrotowych 6 szt.
pontonowych 2 szt.

Doko czenie w nast pnym numerze

Rys. 2. Sie  europejskich dróg wodnych w Polsce.
Opracowanie M. Michalski

Tytu em wst pu

Znany historyk Jerzy Topolski1 twierdzi, e aby zda-
rzenie z przesz o ci mog o zaistnie , musi ono trwa
g boko zachowane w pami ci ludzkiej, b d  zosta

opracowane przez historyków. 
Jako m oda adeptka tej jak e pi knej nauki zwanej histo-

ri , miem w pe ni zawierza  s owom cz owieka szanowane-
go i cenionego a dla potwierdzenia wagi jego spostrze enia,
posil  si  niniejszym cytatem: Je li co  nie zostanie w naszej 
pami ci lub nie stanie si  przedmiotem zainteresowania kry-
tyków, to zniknie, by  mo e jedynie wibruj c w kosmicznej 
przestrzeni2. Dlatego, jako tak zwani stra nicy historii, po-
winni my odnajdywa  sposoby na przekazywanie wiedzy 
o przesz o ci potomnym. W aden sposób nie jest mo liwym
odmalowanie czy zrekonstruowanie przesz o ci, mo na na-
tomiast spróbowa  po czy  w logiczn  ca o  wszystkie 
informacje zawarte w dost pnych ród ach. To w a nie stara-
am si  zrobi , opisuj c losy Franciszka Jana Górskiego.

Z postaci  Jana Wojciecha Górskiego i jego syna Fran-
ciszka Jana po raz pierwszy spotka am si  czytaj c ksi k
ksi dza Mariusza ckiego3. Zainteresowa a mnie postawa 
obu panów, jednak wtedy jeszcze nie rozumia am, czym tak 
naprawd  by  Katy  i dlaczego NKWD4 postanowi o zg a-
dzi  polsk  inteligencj .

10 listopada 2009 roku mia am zaszczyt uczestniczy
w uroczysto ci posadzenia D bu Pami ci5 ku czci Francisz-
ka Jana przed budynkiem Publicznej Szko y Podstawowej 
w Mirotkach. W tamtym dniu wspomnienie dawno przeczy-
tanej ksi ki od y o. Szybko podj ta decyzja w sprawie zapo-
znania si  dok adniej z tematem mordu katy skiego na pod-
stawie ycia i mierci jednej z ofiar zdawa a si  by  s uszna.

Postawi am w stan gotowo ci przede wszystkim dyrek-
tor szko y, Gra yn  Ko cieln  i historyka, Krzysztofa Ko-
walkowskiego, eby zdoby  jak najwi ksz  liczb  informa-
cji dotycz cych rodziny Górskich jak i zbrodni katy skiej.
Okazuje si , e mimo i  nie ma wielu wiadków zdarze
z lat 1909-1940, czyli ycia Franciszka Jana wiele informacji 
dost pnych jest niemal e na wyci gni cie r ki. A je li wie si
jeszcze, do których drzwi zapuka , obraz dworskiego ycia
w Mirotkach rysuje si  nam do  przejrzy cie.

Publikacje Józefa Milewskiego6 pozwoli y zorientowa
si  w sytuacji spo eczno-politycznej tamtego okresu, ksi -
ka Krzysztofa Kowalkowskiego odkry a fakty dotycz ce
historii parafii Bar o no, t umaczy jak  rol  odgrywali poje-
dynczy mieszka cy w yciu parafii Bar o no, do której na-
le y równie  wie  Mirotki. Pozosta e tytu y w mniejszy lub 
wi kszy sposób opisuj  obu dziedziców, region Kociewia 
i losy Polaków w czasie II wojny wiatowej.

W Polsce wyst puje, zarówno wie  jak i osada o nazwie 
Mirotki, dlatego postaram si  sprecyzowa  po o enie tej, 
o której jest tu mowa. eby by o atwiej, nale a oby rozpo-
cz  poszukiwania od wszystkim chyba znanego Trójmiasta 
i kieruj c si  z Gda ska na po udnie (oczywi cie chwilowo 

ANNA GAWRZYJA

St d Do Katynia
c z    I
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tylko ‘palcem po mapie’) odnale  stolic  regionu Kociewie 
– Starogard Gda ski. W obr bie powiatu starogardzkiego 
znajduj  si  bowiem Mirotki. I tu przysta my na chwil ,
gdy  b d c w stolicy Kociewia, nale a oby zastanowi  si
czym tak naprawd  jest Kociewie. Wielu jest ludzi, którzy 
najch tniej wszystkich Pomorzan nazwaliby Kaszubami, 
a to by by du y b d! Kociewie to kraina geograficzna po o-
ona na obszarze trzech powiatów – starogardzkiego, wiec-

kiego i tczewskiego oraz dwóch województw – pomorskie-
go i kujawsko-pomorskiego, przez które przep ywaj  m.in. 
Wis a, Wda czy Wierzyca.

Do najciekawszych miejsc regionu zaliczy  mo na bez 
w tpienia Pelplin7 z jedynym zachowanym w Polsce egzem-
plarzem biblii Gutenberga, pochodz c  z oko o 1455 roku, 
Gniew8 ozdobiony niewielkim zameczkiem krzy ackim czy 
s siaduj ce z Mirotkami Bar o no9, z nie tak dawno odkryt
osad  neolityczn  sprzed ponad 6 tysi cy lat, która na te-
renach wykopalisk przez wiele miesi cy go ci a archeologa 
Olgierda Felczaka10 z Muzeum Archeologicznego w Gda -
sku, do tej pory nie doczeka a si  sta ej rekonstrukcji.

Nasz wzrok spoczywa teraz na mapie w punkcie opisa-
nym jako Starogard Gda ski. Posuwaj c si  o oko o 1 cm na 
mapie w skali 1:2000000 znajdujemy Skórcz – miasteczko 
z siedzib  administracyjn  dwóch gmin – miejskiej i wiej-
skiej. St d ju  milimetry na po udniowy wschód pokieruj
nas do Mirotek.

Skoro mniej wi cej znamy ju  po o enie ogólnego 
przedmiotu moich bada , wsi Mirotki, nale a oby bardziej 
okre li  si  w temacie. A mianowicie napisa  nieco o wsi, 
jej mieszka cach i w miar  dok adnie przedstawi  sylwet-
ki obu moich bohaterów. Nie jest moim celem powielanie 
informacji, które zosta y ju  spisane czy to przez ks. c-
kiego, czy historyków – regionalistów, autorów ksi ki „Sto 
lat naszej szko y. Mirotki 1905-2005’’. Chcia abym pokaza
codzienno ycia we dworze, z którego wysz a jedna z ofiar 
ogromnej katy skiej tragedii.

Strajku nie by o

Nie ma ju  nikogo, kto pami ta by dzie , w którym 
Jan Wojciech Górski pojawi  si  we wsi po raz 
pierwszy. Nie wiadomo nawet, który by  wów-

czas rok. Pewnym jest, e by y to lata 90.11 XIX wieku, 
i e ziemi  zakupi  Górski od niejakiego Juliana Kurtiusa. 
Mirotki, znajduj c si  w zaborze pruskim, podlega y w a-
dzom niemieckim. Po o enie wsi umiejscowi o j  w Prusach 
Zachodnich. Stolic  tej cz ci Prus by  najpierw Kwidzyn12

(1773-1793), a pó niej Gda sk (1793-1945). Kociewie jed-
nak spod w adzy niemieckiej uwolni o si  ju  28 czerwca 
1919 roku, kiedy Niemcy i pa stwa Ententy podpisa y trak-
tat wersalski.

W Mirotkach wybudowano w roku 1903 (przypuszcza 
si , e mog o to by  jednak w roku 1905) szko  podstawo-
w 13. Darczy c  gruntu i jednym z fundatorów szko y by
Jan Wojciech Górski, ojciec Franciszka Jana. Pocz tek XX 
wieku by  na Pomorzu okresem strajków szkolnych. Mirot-
ki nie do czy y do strajku. Szko a dopiero powsta a i jako 
m oda placówka nie przyst pi a do protestów organizowa-
nych na terenie ca ego kraju14.

W pobliskim Bar o nie strajki przeprowadzono w szko-
le pod wodz  jednego z uczniów klasy szóstej, a ca a akcja 
trwa a kilka tygodni. Tego typu dzia ania najcz ciej zosta-
wa y przemilczane, ale Bernard Grochocki, który by  kie-
rownikiem szko y w Bar o nie od 1922 roku opisa  tamte 
wydarzenia w kronice szkolnej: W pa dzierniku (24) roz-

pocz  si  w szkole strajk szkolny. Rodzice za przyk adem
innych domagali si  w szkole nauki religii w j zyku polskim. 
Pewnego dnia wita y dzieci I i II klas polskim pozdrowie-
niem ’Niech b dzie pochwalony Jezus Chrystus’ wchodz -
cego nauczyciela. Mimo upomnienia i ukarania dzieci po-
zosta y w powzi tym zamiarze. Dnia 4 listopada 6 dziewcz t
I klasy swe niemieckie ksi ki do religii zanios y nauczy-
cielowi i po o y y na przedni awk  o wiadczaj c, e chc
nauki w j zyku ojczystym. Zjecha  nawet inspektor szkolny, 
który dzieci napomina  i zagrozi  surowsze kary jak: ch osta,
zatrzymanie po lekcjach, przed u enie obowi zku szkolnego 
itp. Nast pnie 108 ojców wys a o zbiorow  petycje do mini-
sterstwa, regencji i biskupa che mi skiego o udzielenie reli-
gii w ojczystym – polskim j zyku15.

Jan Wojciech zadba  nie tylko o to, eby we wsi by a
szko a. We dworze organizowa  teatrzyki, a w latach trzy-
dziestych, sprowadza  do wsi kino objazdowe, mniej wi cej
dwa razy do roku. Sam wszystko sponsorowa  i zaprasza
ludzi do miejscowej karczmy, której budynek dzisiaj ju  nie 
istnieje. Mieszka cy byli zadziwieni inwencj  twórcz  i po-
mys owo ci  dziedzica, który by  g ównym organizatorem 
wszelkich rozrywek we wsi16.

Dziedzic Jan Wojciech

Wostatnich dwóch dekadach istnienia Prus Za-
chodnich, Kociewie by o polskim regionem 
z samodzieln  w adz . Niestety, druga woj-

na wiatowa przynios a kolejny konflikt mi dzy Polsk
a Niemcami. I tu g ównym ród em nieporozumienia mia-
a by  przynale no  Gda ska do niepodleg ego pa stwa

polskiego. Jako Wolne Miasto, Gda sk wci  podlega  pre-
zydenturze polskiej, a strona niemiecka doszukiwa a si
pruskich korzeni miasta. Z tego wynikn  pierwszy konflikt 
z Führerem17, który nalega  na, dobrowolne jego zdaniem, 
oddanie miasta portowego w r ce III Rzeszy.

Jak pisze Józef Borzyszkowski w swej ksi ce: Dzia al-
no  tajnych organizacji gimnazjalnej m odzie y polskiej na 
Pomorzu zacz a si  co najmniej na prze omie lat trzydzie-
stych i czterdziestych XIX wieku i trwa a z ró nym nat eniem
w ci gu ca ego interesuj cego nas okresu (chodzi tu o lata 
1848-1920) Najstarszymi ogniskami tego ruchu by y gimnazja 
w Chojnicach i Che mnie18.  Jan Wojciech Górski wspó pra-
cowa  z wieloma filomatami i filaretami. Mi dzy innymi ks. 
senatorem Feliksem Boltem19. Dzia alno ci  obu ruchów inte-
resowa  si  ju  sam Adam Mickiewicz20. Nie po raz pierwszy 
symbolem organizacji narodowowyzwole czych sta  si  ów 
wieszcz. Jego poezja mia a wskrzesi  ducha patriotycznego21.
G ówn  zasad  dzia alno ci organizacji by o przypominanie 
Polakom o tym, e ich kraj kiedy  by  wolny i warto walczy ,
by przywróci  pa stwu dawn wietno .

Franciszek Jan Górski urodzi  si  6 czerwca 1909 roku 
jako pierwszy syn w a ciciela ziemskiego, Jana Wojciecha. 
Matka Franciszka, Agnieszka Górska (Jeli ska) by a gospo-
si  w domu Jana, a ich zwi zek by  klasycznym mezalian-
sem. Z tego ma e stwa na wiat przysz a jeszcze dwójka 
dzieci. Najpierw Maria Danuta w 1919 roku, a potem Antoni 

wi tope k w 1921 roku22.

Dzieci stwo

Franek by  bardzo ruchliwym dzieckiem. Interesowa-
o go wiele dyscyplin sportowych. Wsz dzie by o

go pe no, a jego perlisty miech cieszy  rodziców. 
W prezencie od ojca otrzyma  konia, na którym bardzo 
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szybko nauczy  si  je dzi . Najcz stszym kierunkiem wy-
praw by y pobliskie lasy i jeziora, w których p ywa  lepiej 
ni  niejeden doros y. Nad wod  jednak nigdy nie wybiera
si  sam. Zabiera  go tam ojciec, matka lub który  z pracow-
ników gospodarstwa ojca. Nie by a to zwyk a przeja d ka.
Zazwyczaj przygotowywano si  do wyjazdów na ono natu-
ry na kilka godzin przed planowan  wycieczk . Zaprz ga-
no konie, przygotowywano bryczk  i dbano, by w koszyku 
z jedzeniem nie zabrak o smako yków, którymi mo na by-
oby si  raczy  w przerwach mi dzy kolejnymi turami p y-

wania. Termosy z gor c  kaw  i herbat  pakowano wraz 
z flaszkami zimnych napojów. Przed domem równie  znaj-
dowa  si  staw, który by  przystosowany jako p ywalnia.
Mimo, i  by  niewielkich rozmiarów (jego namiastka zacho-
wa a si  do dnia dzisiejszego), to ch opiec tak bardzo kocha
sporty wodne, e nie przeszkadza o mu to w najmniejszym 
stopniu. Po uko czeniu w 1931 roku szko y podchor ych,
Franek otrzyma  od ojca poka ny kawa ek gruntu, którym 
móg  sam gospodarowa . Wci  m ody a zarazem zdolny 
ch opak, postanowi  pobawi  si  w nowatora, a jego ekspery-
menty w rolnictwie dziwi y okolicznych mieszka ców. Sam 
Jan Wojciech kr ci  g ow  na dziwaczne pomys y syna23.

Franciszek, jako niezwykle uzdolniony ch opiec, wiecz-
nie poszukiwa  nowych wra e , rozwija  swe zainteresowa-
nia, a piew by  kolejn  z jego pasji. Wraz z ojcem, Janem 
Wojciechem piewali we dworze dla ca ej rodziny. W li cie
do Gra yny Ko cielnej, napisanym na potrzeby niniejszej 
monografii, Maria Danuta pisze: Dziedzic i jego syn Franci-
szek mieli operowe g osy. W czasie, gdy siostra Jana Wojcie-
cha – Tekla wróci a ze Lwowa po mierci swojego m a prof. 
dra Weerhra i zamieszka a w Mirotkach, to cz sto gra a na 
pianinie. Jej m  by  lekarzem i wyk adowc  medycyny we 
Lwowie. Wspó pracowa  z Mari  Curie-Sk odowsk . Piani-
no przywioz a ze sob  ze Lwowa. Tekla mia a pi kny g os.
Cz sto w salonie piewa a i gra a. Jan Wojciech z Francisz-
kiem piewali np. „Szumi  jod y na gór szczycie” lub „Lec
listki z drzewa, co wyros y z wolna, nad mogi piewa jakie
ptasz  polne”. Pozostali cz onkowie rodziny, tzn. dziedzicz-
ka Agnieszka oraz jej dzieci Danusia i Anto  nie piewali, bo 
nie mieli dobrych g osów24.

Podró e

Mimo, i  koniec XIX i pocz tek XX wieku by y er
ogromnej fascynacji samochodami, Górscy nie 
posiadali w asnego pojazdu. Wszelkie niedalekie 

podró e odbywa y si  bryczk  zaprz gni t  w folwarczne ko-
nie. Je li podró e by y dalsze, np. do Poznania czy do Gda -
ska, dziedzic by  zawo ony na stacj  do Sm towa25, a potem 
jecha  poci giem pospiesznym w wybrane miejsce. Jan Woj-
ciech zawsze korzysta  z przedzia ów czwartej klasy. W ten 
sposób podró owali ludzie ubodzy, z którymi chcia  on ob-
cowa . Traktowa  ich na równi z innymi, du o z nimi rozma-
wia  i dowiadywa  si  o ich problemach, by  bardzo dobrym 
s uchaczem, dlatego ludzie uwielbiali jego towarzystwo.

Cz ste wyprawy do Starogardu Gda skiego26 równie
odbywano poci giem. Przed wyj ciem ze stacji rozpo ciera-
a si  malownicza alejka, wiod ca przez kolejne skrzy owa-

nia do centrum miasta. Stamt d mo na by o doj  do rynku 
z ratuszem miejskim, mijaj c po drodze s ynne starogardz-
kie gimnazjum27. W rynku mie ci y si  m.in. dwa pi kne,
dobrze zaopatrzone sklepy, np. sklep b awatny28, którego 
w a cicielem by  niejaki Mulczy ski. Kupowano tam tkani-
ny i materia y, z których we dworze szyto ubrania. W rynku 
znajdowa  si  równie  sklep Odyji. Jak pisze Maria Danuta 

Górska: Syn w a ciciela tego by  koleg  szkolnym Francisz-
ka. W jednej z bocznych uliczek mie ci a si  równie  restau-
racja D ugo skich, gdzie dziedzic Jan Wojciech bardzo cz -
sto zachodzi  na sma one karasie i szczupaki29.

Troch  o obyczajowo ci

Niedziele zawsze by y najwa niejszym dniem tygo-
dnia we dworze, ze wzgl du na ich rodzinny cha-
rakter. Wspólne niadanie przy du ym stole rozpo-

czyna o dzie . Pó niej wszyscy wsiadali do bryczki, która 
zawozi a ich do ko cio a pw. w. Marcina w Bar o nie. Msz
ksi dz odprawia  po acinie. Jan Wojciech po mszy rozma-
wia  z proboszczem i parafianami, po czym ca a rodzina 
wraca a do dworu na obiad przygotowany przez kuchark .
Cz stymi go mi w niedzielne popo udnia by a zaprzyja -
niona rodzina Boltów30 z Bar o na. Franu , Da cia i Anto
bawili si  wraz z dzie mi przyby ych go ci, a doro li mogli 
wtedy spokojnie porozmawia . Cz sto poruszano tematy 
czysto polityczne. Gdy Franek podrós , równie  bra  udzia
w tego typu rozmowach. Wiele rozumia  i anga owa  si
w konwersacje. W roku 193331 ks. Kamil Kantak32 przywióz
do dworu ksi k  Hitlera pt. „Mein Kampf”. Tym razem 
rozmowy trwa y ca y dzie  i zesz y do nast pnego poran-
ka. Górscy i Boltowie, wraz z ksi dzem doktorem Kanta-
kiem doszli do wniosku, e sytuacja polityczna w kraju staje 
si  niebezpieczna. Kanclerzem Niemiec sta  si  cz owiek
o dziwnej filozofii, który zdawa  si  by  bezwzgl dny. Kilka 
lat pó niej ich przypuszczenia dotycz ce zbli aj cej si  woj-
ny Polski z Niemcami sta y si  faktem33.

Po przeczytaniu lektury i zapoznaniu z filozofi  Hitle-
ra, obawiano si  nadej cia wojny. Agnieszka i Jan Wojciech 
pok adali ca  swoj  nadziej  i ufno  w Bogu. Ju  od naj-
m odszych lat dzieci uczy y si  modlitwy i wychowywane 
by y w duchu patriotyczno-katolickim. Maria Danuta wspo-
mina nawet sytuacj  z dzieci stwa, kiedy rodzice opowiadali 
o jej ci kich chorobach z okresu niemowl ctwa. Jako ma-
lutka dziewczynka, Danusia by a bardzo s aba i cz sto cho-
rowa a. Dziedziczka wymodli a dla niej zdrowie i bo e aski.
Sam dr ynda34 stwierdzi , e Danci  Bóg uratowa  poprzez 
modlitw  dziedziczki. Ca a rodzina modli a si  przynajmniej 
dwukrotnie ka dego dnia. Przy tym zawsze kl kano. Dzieci 
nauczone by y wielu ró nych formu ek, jednak ich modlitwy 
by y krótsze ni  te rodziców (którzy dzi kowali za wszystkie 
aski i prosili o kolejne). W domu nie traktowano mierci jako 

tematu tabu, przeciwnie, cz sto wspominano nieobecnych 
i modlono si  za nich – przede wszystkim w wi to zmar ych,
kiedy brano równie  udzia  w mszach gregoria skich35.

Na Bo e Narodzenie choink  strojono dopiero w wigi-
lijny poranek. Obowi zkiem Franusia by o jak najpi kniej-
sze przystrojenie drzewka. Zak ada  on równie wiece,
które potem rozja nia y dom swym cudownym blaskiem. 
Ze wspomnie  pani Marii Danuty wiemy, e wieczerz  wi-
gilijn  we dworze spo ywano w towarzystwie ksi dza pro-
boszcza z Bar o na. Siadano przy pi knie udekorowanym 
stole, nast pnie ksi dz odmawia  modlitw . Odczytywano 
równie  fragment Pisma wi tego dotycz cy narodzin Je-
zusa. Wszyscy zebrani dzielili si  op atkiem i sk adali sobie 
yczenia wi teczne. Podstawowymi daniami na wigilijnym 

stole zawsze by y ryby. Jadano przede wszystkim ledzie
przyrz dzane na ró ne sposoby, a tak e nadziewane szczu-
paki czy karpia w galarecie. Oprócz tego, zawsze podawano 
sa atki ziemniaczane, które rodzina uwielbia a. Wszystkie 
potrawy przygotowywa a nadworna gospodyni, El bie-
ta Roc awska (z domu Gapa), która mieszka a z Górskimi 
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w ich posiad o ci. Po kolacji rodzina oraz go cie piewali
g o no kol dy, co roku rozpoczynaj c od pie ni „Bóg si  ro-
dzi”. Zwyczajem by  równie  wspólny wyjazd na pasterk ,
saniami zaprz onymi w konie. Dzieci, kiedy by y jeszcze 
ma e, zostawa y w domu i sz y spa , natomiast doro li jecha-
li do Bar o na, by uczestniczy  we mszy wi tej36.
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Ko cieln , grudzie  2009 r., relacja Gra yny Ko cielnej.
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Edward Karol Okulski uro-
dzi  si  13 lipca 1891 roku 
w Wieliczce jako najm od-

sze dziecko Jana i Marii z domu 
W odarczyk. Zosta  ochrzczony, 
zaledwie kilka dni po narodzeniu, 
w ko ciele rzymskokatolickim 
w Wieliczce przez ks. Franciszka 
Krupnika. Ucz szcza  do semina-
rium nauczycielskiego w Bia ej,
nast pnie kszta ci  si  w szko-
le oficerskiej I Pu ku Legionów 
w Zambrowie, któr  uko czy

w 1916 roku. Pomy lnie przeszed  równie  kurs dla m od-
szych oficerów w Che mie. Podczas I wojny wiatowej
s u y  w I Brygadzie Legionów Polskich. W 1922 roku 
otrzyma  Krzy  Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari 
V klasy. Edward Okulski dosta  na w asno  maj tek ziem-
ski na podstawie ustawy z dn. 17.12.1920 r. o nadaniu ziemi 
o nierzom Wojska Polskiego (Dz. U. RP z 1921 r. Nr 4, 

poz. 18)1. Aktem nadawczym nr 2902 i 2913 przekazano mu 
ponad dwudziestohektarowy maj tek Marysin i pi ciohekta-
rowy maj tek Zaolesie (pow. nowogródzki). 

Od 1929 roku Edward Okulski rozpocz  s u b  w Stra-
y Granicznej. 7 lipca 1929 roku otrzyma  nominacj  na ko-

misarza w VII stopniu s u bowym Pomorskiego Inspekto-
ratu Stra y Granicznej w Czersku. Pocz tkowo pe ni  s u b
w Kamieniu Pomorskim jako kierownik komisariatu, a na-
st pnie jako komisarz. 15 marca 1932 roku obj  Komend
Obwodu Stra y Granicznej w Tczewie przy ul. Ko ciuszki 1 
na stanowisku p.o. kierownika. 16 wrze nia 1933 roku otrzy-
ma  nominacj  na nadkomisarza Stra y Granicznej. Od 23 
maja 1939 roku, pracuj c nadal w Tczewie, zosta  polskim 
Inspektorem Celnym na obszar Wolnego Miasta Gda sk.
Z dniem 17 lipca 1939 roku zosta  przeniesiony z Pomorskiego 
Okr gu Stra y Granicznej do Zachodnio-Ma opolskiego Od-
dzia u Stra y Granicznej w Ja le, na stanowisko komendanta. 
Za s u b  w Stra y Granicznej zosta  odznaczony: Srebrnym 
Krzy em Zas ugi, Z otym Krzy em Zas ugi, Medalem za D u-
goletni  S u b , Odznak  pami tkow  Stra y Granicznej.

Od 1 wrze nia 1939 roku major Edward Okulski wal-
czy  wraz z Kompani  Stra y Granicznej w sk adzie 2 Bry-
gady Górskiej Grupy Operacyjnej Jas o Armii „Karpaty”4.
4 wrze nia otrzyma  rozkaz skierowania si  do Dubna na 
Wo yniu. Wyjecha  samochodem Stra y Granicznej pro-
wadzonym przez przodownika – sier anta Diuka. Na-
st pnego dnia zameldowa  si  w Komendzie Wojskowej 
w Dubnie. Tam otrzyma  funkcj  Komendanta Wojskowego 
miasta Dubno. 16 wrze nia otrzyma  rozkaz opuszczenia ko-
mendy i wraz z p k. Mularczykiem (prawdopodobnie z Byd-
goszczy) i dokumentami skierowa  si  na Lwów (kierowc

PAWE  OKULSKI

Edward Karol 
Okulski „Wac aw”
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nadal by  sier ant Diuk). Udali si  do Zdo bunowa, gdzie 
przebywa a rodzina Edwarda, z któr  major Okulski chcia
si  po egna  (z on  i dzie mi – Micha em i Iren ).

Ze wspomnie  Micha a Okulskiego: 16 wrze nia 1939 
roku ojciec egnaj c si  z nami powiedzia , e ju  si  nie 
spotkamy, bo albo zabij  go Niemcy, albo zginie w sowiec-
kiej niewoli. (...). Ojciec wyjecha  samochodem w godzinach 
wieczornych w kierunku Dubna.

23 wrze nia mi dzy ó kwi  a Z oczowem samochód 
zosta  zatrzymany przez wojska sowieckie. Kazano im opu-
ci  pojazd i wsi  do poci gu stoj cego z wojskiem so-

wieckim. Kiedy odmówili, wywi za a si  „szarpanina”, po 
czym rozbrojono ich, a p ka Mularczyka i mjra Okulskiego 
obezw adniono, zwi zano im r ce drutem i wrzucono do 
poci gu. Do samochodu wsadzili chorego sowieckiego o -
nierza, którego Diukowi kazali zawie  do szpitala. Dzi -
ki temu, czy raczej na skutek tego zdarzenia, sier ant Diuk 
uratowa  si . Pó niej ukrywaj c si  powróci  do Jas a, gdzie 
opowiedzia  o wszystkim swojej onie. Po wojnie Franciszka 
Okulska odwiedzi a on  sier anta, od której to dowiedzia a
si  o ca ym zaj ciu i wzi ciu do niewoli jej m a. Kontynu-
uj c poszukiwania, Okulska napisa a 18 lutego 1947 roku 
list do Komitetu Mi dzynarodowego Czerwonego Krzy a
w Genewie z pro b  o pomoc w zdobyciu jakichkolwiek 
informacji o losach m a. W odpowiedzi otrzyma a kartk
pocztow , gdzie zosta  potwierdzony odbiór pisma i za-
mieszczone zdanie: Do o ymy wszelkich stara  aby za atwi
spraw  Sz. P. jak najpomy lniej i czymy wyrazy powa ania.
12 maja 1948 roku Franciszka Okulska zwróci a si  do S du
Grodzkiego w Ja le o uznanie jej m a za nie yj cego. Jak 
wspomina  Micha  Okulski, syn Edwarda: (...) ju   w 1943 
roku wiedzia em, e ojciec mój zosta  zamordowany przez 
NKWD ale nie mia em na to adnych dowodów... Pomimo 
tego jednak, ca y czas prowadzi  poszukiwania. Dnia 5 mar-
ca 1949 roku S d Grodzki w Ja le wyda  postanowienie, 
w którym uzna  Edwarda Okulskiego za zmar ego. 6 stycz-
nia 1991 roku Rzeczpospolita wydrukowa a list  je ców
NKWD oraz jej t umaczenie obozu w Ostaszkowie, dato-
wan  na 7 kwietnia 1940 roku. Pod pozycj  nr 8 widnieje 
Edward Okulski s. Jana, nr akt 5156. Wkrótce po tej publika-
cji rodzina majora otrzyma a ksero oryginalnej listy NKWD 
od stowarzyszenia „Rodzina Katy ska” z Warszawy. W tam-
tym okresie Micha  Okulski wys a  – po raz kolejny – pismo 
do Biura Informacji i Poszukiwa  Polskiego Czerwonego 
Krzy a w sprawie uznania Edwarda Okulskiego za zamor-
dowanego przez NKWD w obozie w Ostaszkowie. Niestety, 
odpowiedzi datowanej na 24 lipca 1991 roku ju  nie otrzy-
ma , poniewa  zgin  (wraz z on  Stanis aw ) mierci  tra-
giczn  17 lipca 1991 roku. Wreszcie, po tylu latach, ja, jak 
i wiele rodzin w Polsce, dowiedzia em si  gdzie le  szcz tki
mojego dziadka – Edwarda Okulskiego, bohatera narodowe-
go, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, legionisty 
z I Brygady. Jemu to w a nie po wi cam owo opracowanie. 
Dnia 5 pa dziernika 2007 roku major Wojska Polskiego 
– Edward Okulski otrzyma  po miertn  nominacj  z r k
Prezydenta RP, na podpu kownika Wojska Polskiego oraz 
nominacj  z nadkomisarza Stra y Granicznej na Inspektora 
Stra y Granicznej.

15 wrze nia 2009 roku na cianie budynku przy ul. St. 
Wyspia skiego 4 w Ja le (dawnej siedzibie Inspektoratu Gra-
nicznego SG w latach 1936-1938, a w latach 1938-1939 Ko-
menda Obwodu Jas o SG RP) ods oni to tablic  pami tkow
po wi con  trzem ostatnim komendantom Stra y Granicznej 
obwodu Jas o: nadkomisarzowi Zdzis awowi Ruci skiemu,
nadkomisarzowi Edwardowi Okulskiemu i komisarzowi Józe-

fowi Boche skiemu. Podczas uroczysto ci ods oni cia tablicy 
pami tkowej trzej komendanci, zamordowani przez NKWD, 
odebrali nale ny im ho d. Szkoda, e dopiero po mierci...

14 maja 2010 roku na terenie Zespo u Szkó  Miejskich 
nr 3 w Ja le odby y si  uroczysto ci upami tnienia 70. Rocz-
nicy Zbrodni Katy skiej, podczas których zasadzono 16 „D -
bów Pami ci” (w ramach projektu „Patriotyzm z pokolenia na 
pokolenie” i programu „Katy … Ocali  od zapomnienia”), 
z których jeden zosta  po wi cony pp k. Ewardowi Okulskie-
mu. W ten sposób oddano ho d 16 Bohaterskim Oficerom, 
którzy w 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD. 

Pawe  Okulski przes a  list otwarty z pro b  o pomoc 
w zebraniu wszelkich informacji (zdj , ksera dokumentów,  pod-
pisów rozkazów, nadawanych pochwa , podzi kowa  p ytek CD) 
dotycz cych swego dziadka. Autor nale y do Stowarzyszenia 
Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Oprócz wszelkich 
informacji o Edwardzie Karolu Okulskim interesuj  go równie
dane dotycz ce wszystkich jego wspó pracowników.

Adres do korespondencji:
Pawe  Okulski 
ul. Franciszka ska 3/5, 38-200 Jas o, tel. 698 077 337

Przypisy:
1  W my l tej ustawy ziemie otrzymywali:
 Art. 1. o nierze Wojska Polskiego, którzy bronili granic Ojczyzny, 

mog  otrzyma  ziemi  na w asno  z zapasu, utworzonego z mocy 
ustawy z dnia 17.12.1920 r., o przej ciu ziemi na w asno  Pa stwa
w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach, 
wy o onych w nast puj cych artyku ach:

 Art. 2. Do otrzymania ziemi darmo s  uprawnieni:
 a) Inwalidzi i o nierze Wojska Polskiego, którzy szczególnie si

odznaczyli,
 b) o nierze, którzy dobrowolnie do Wojska Polskiego wst pili

i odbyli s u b  frontow .
 Art. 3. Wszyscy inni inwalidzi, oraz o nierze uzdolnieni do pracy 

na roli mog  w miar  rozporz dzalnego zapasu otrzyma  ziemi
odp atnie.

 Art. 14. Ustawa niniejsza uzyskuje moc obowi zuj c  z dniem 
og oszenia.

2  Akt Nadawczy nr 290 z dnia 17 grudnia 1928 r. Powiatowego Ko-
mitetu Nadawczego w Nowogródku.

3 Akt Nadawczy nr 291 z dnia 17 grudnia 1928 r. Powiatowego Ko-
mitetu Nadawczego w Nowogródku.

4 „Z chwil  obwieszczenia zarz dzonego przez Prezydenta RP 
z dnia 31.08.1939 r. o mobilizacji powszechnej, Stra  Graniczna sta-
a si  na mocy samego prawa cz ci  Si  Zbrojnych Rzeczypospo-

litej. Wcielenie SG w uk ad Si  Zbrojnych RP ustala o zarz dzenie
Ministra Spraw Wojskowych reguluj ce stosunek SG do wojska” 
(str. 47) „(…) oficerowie i szeregowi SG stali si o nierzami pe -
ni cymi czynn  s u b  wojskow , a posiadane przez nich stopnie 
s u bowe SG sta y si  stopniami wojskowymi na czas wojny.” (str. 
65), Boche ski Waldemar, Formacje graniczne II RP. Stra  Graniczna 
w Beskidzie S deckim i Niskim. [w:] „Almanach Muszyny”, 2009 r.

ZACHOWA  W PAMI CI POTOMNYCH
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OFIARY WRZE NIA

Przed nie atwym zadaniem stan li organizatorzy 
cz ci IV Kongresu Kociewskiego po wi conej
kulturze. Jak e w jednym dniu przedstawi  i omó-

wi  mo na tak sta e i zmienne jednocze nie czynniki? Jak 
w ramy czasowe uj  tak wiele danych, informacji i emo-
cji? Chcia oby si  na temat kultury naszego regionu mó-
wi  tydzie  ca y, a i to na omówienie najwa niejszych jej 
aspektów wydaje si  zdecydowanie za ma o.

Pozosta o wi c wybra  elementy, które zostan  przed-
stawione, zaprosi  przyjació  do udzia u w tym dniu i tak: 
3 lipca 2010 roku w Auli Pa stwowej Szko y Muzycznej 
I Stopnia im. Witolda Lutos awskiego w Starogardzie Gda -
skim w ramach IV Kongresu Kociewskiego odby a si  sesja 
popularnonaukowa pod has em „Kultura Kociewia”.

Otwarcia sesji dokona  gospodarz miasta – prezydent 
Edmund Stachowicz, zach caj c uczestników do dal-
szego dbania o zachowane elementy naszej regionalnej 
kultury oraz do budowania wiadomo ci bycia Kociewia-
kiem nie tylko w m odych obywatelach naszego regionu.

Pierwszym prelegentem sesji by  Andrzej Grzyb (se-
nator RP, poeta, literat), który stara  si  odpowiedzie  na 
pytanie „Jak si  ma Kociewie?”. Andrzej Grzyb jest ini-
cjatorem powstania oraz przewodnicz cym Kociewskie-
go Zespo u Parlamentarnego, którego cz onkami s  par-
lamentarzy ci zwi zani z Kociewiem (st d pochodz cy
lub te  emocjonalnie z naszym regionem zwi zani).

Po senatorze wyst pi a prof. Maria Paj kowska-Ken-
sik (znawca problematyki j zykoznawstwa i dziedzictwa 
kulturowego Kociewia), która opowiedzia a o dialekcie 
jako wyznaczniku to samo ci kulturowej. Pani profesor 
w niezwykle prosty, a jednocze nie obrazowy sposób 
przybli y a s uchaczom w ka dym wieku gwar  kociew-
sk . W tym miejscu chylimy czo a przed wiedz  Pani 
Marii i sposobem jej przekazywania.

Uczestników sesji do rozwa a  o bibliotekarkach i zbio-
rach bibliotek prowokowa  prof. Tadeusz Linkner (znaw-
ca literatury kociewskiej), który zaprezentowa  referat 
pt. „Obecna ma omiasteczkowa biblioteka”.

Ponadto w stolicy Kociewia wyst pi o wielu znamie-
nitych mówców, autorytetów i animatorów kultury:
•  Andrzej Lipka (Prezes Stowarzyszenia Centrum My-

liwskie „Zamek w Gniewie”) przybli y  s uchaczom
dzia alno  stowarzyszenia;

•  Monika Aleksandrowicz (DPS w Rokocinie) przed-
stawi a dzia alno  kulturaln  osób niepe nospraw-
nych na przyk adzie Festiwalu Artystycznej Twórczo-
ci Osób Sprawnych Inaczej FATOSI;

•  mo liwo ci prezentacji i finansowania sztuki wizual-
nej Kociewia na przyk adzie konkursu „Wspó czesna
sztuka ludowa Kociewia” zaprezentowa  Adam Haras 
(Starogardzkie Centrum Kultury);

•  Karina Dzieweczy ska (O rodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w wieciu) przedstawi a nowatorski spo-
sób promocji sztuki wspó czesnej w wieciu;

•  Tadeusz mijewski (Dyrektor CKiS w Tczewie) 
zrelacjonowa  dzia alno  Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie, znanego z promocji muzyki klasycznej 
i sztuki teatru;

•  Janusz Stankowiak (Dyrektor SCK) scharakteryzo-
wa  dzia alno  Starogardzkiego Centrum Kultury 
na przyk adzie Mi dzynarodowego Festiwalu Kultur 
„Verizane”;

•  Zbigniew Potocki (Muzeum Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie Gda skim) próbowa  odpowiedzie
na pytanie „Jak dzia aj  kociewskie instytucje histo-
ryczne, a zw aszcza muzea?”, na przyk adzie Muzeum 
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gda skim;

•  Grzegorz Oller (Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej) przybli y  uczestnikom sesji dzia alno  kultural-
n  Ogniska Pracy Pozaszkolnej;

•  dr W odzimierz Moch (pracownik naukowy Pracow-
ni Regionalistycznej Wy szej Szko y Gospodarki 
w Bydgoszczy) zaprezentowa  temat kultury j zyka
mediów na przyk adzie portalu internetowego Kocie-
wiak.pl;

•  Dominika Muszy ska-Jeleszczy ska (kierownik Pra-
cowni Projektów Rewitalizacyjnych Wy szej Szko y
Gospodarki w Bydgoszczy) przybli y a zagadnienia 
rewitalizacji miast.

Z wi ksz  ilo ci  zdj  z sesji popularnonaukowej 
mog  si  Pa stwo zapozna  na stronie http://krzysztof-
korczak.pl/strefak/2010/kulturakociewia/

Po uczcie dla ducha przysz a kolej na uczt  dla cia-
a, go cie zaproszeni zostali do degustacji wspania o ci

kuchni kociewskiej. Na sto ach nie zabrak o szandara, 
golców oraz kucha z krostami i glancem.

Uczestnicy, którzy w ten pi kny, sobotni dzie  czuli 
niedosyt kultury, udali si  na starogardzki Rynek, gdzie 
na tle XVIII- i XIX-wiecznych kamieniczek odbywa  si
Wielki Jarmark Kociewski. Relacje z tego wydarzenia 
mo na znale  m.in. na http://starogard.info.pl/2818/wia-
domosci/kultura/wielki-jarmark-kociewski-za-nami/

Organizatorzy sesji sk adaj  serdeczne podzi kowa-
nia wszystkim osobom, które zaanga owa y si  w prace 
zwi zane z organizacj  sesji. Dzi kujemy i tym, którzy 
zechcieli by  tego dnia z nami (na naszej li cie obecno ci
zapisa y si  82 osoby).

Wydzia  Spraw Spo ecznych
Urz d Miasta Starogard Gda ski

Wokó  IV Kongresu Kociewskiego



Józef Golicki, W drówki po redniowiecznym Tczewie. Kto, co, kiedy i dlaczego,
Gazeta Reklamowa, Agencja Impresaryjna „Pop&Art” 2010, form. 24 x 22,5 cm, s. 96, 
opr. twarda, il. 

Lidia Potykanowicz-Suda, 750 lat Tczewa w archiwaliach, Wydaw-
nictwo „Bernardinum”, Pelplin 2010, form. 16,5 x 23,5 cm, s. 104, il. 

nie tylko do przejrzenia czy przeczytania 
ksi ki, ale by  mo e równie  do g bsze-
go, refleksyjnego spojrzenia na najdaw-
niejsz  histori  Tczewa.

W drówki po redniowiecznym Tcze-
wie s  kontynuacj  „Biblioteki 750-lecia 
miasta Tczewa”, cho  nie w formie za o o-
nej wcze niej przez autora. Brak zaintere-
sowania w adz miejskich wy ej wymienio-
nym cyklem wydawniczym oraz rozpocz te
prace edytorskie nad „Bibliotek ” i ponie-
sione w zwi zku z tym finansowe koszty, 
wymusi y piln  konieczno  zmian. Cz
zebranych wcze niej dokumentów i ilustra-
cji uda o si  wykorzysta  w W drówkach
po redniowiecznym Tczewie. Ksi ka jed-
nak pewnie nigdy by nie powsta a, gdyby 
nie wsparcie Banku Spó dzielczego w Tcze-
wie. Jego Zarz d i Rada Nadzorcza uzna y
publikacj  nie tylko za doskona  form  re-
klamy, promocji Tczewa i jego historii, ale 
równie  Banku Spó dzielczego jako insty-
tucji od samego pocz tku swego istnienia 
(105 lat) zwi zanej z miastem i regionem. 
W ksi ce wykorzystano wiele unikalnych 
fotografii dokumentów redniowiecznych,
piecz ci ksi t i królów, wizerunków mo-
net czy te  grafik. Niezwykle wa n  rol
pe ni  w niej wspó czesne zdj cia, pokazuj ce obecny stan 
dawnych XIIl-XV wiecznych przedmiotów, budowli, forty-
fikacji, wykonane g ównie przez Juliusza Andrzejewskiego, 
Józefa Golickiego i Ireneusza J drucha. Ich walor polega na 
rozszerzeniu zakresu percepcji s owa i na artystycznym uzu-
pe nieniu tekstu ksi ki.

Zbieranie, opracowanie literatury i dokumentów z okresu 
redniowiecza by o czasoch onne i wymaga o du ego nak a-

du pracy. Przejrze  trzeba by o wiele róde  znajduj cych si
w archiwach, zbiorach muzealnych i dotrze  do ró nych roz-
proszonych, niskonak adowych opracowa . Niewielka obj -
to  publikacji i potrzeby przeci tnego czytelnika wymusi y
skrótowe potraktowanie niektórych tematów. Mo e to i do-
brze, dzi ki temu ksi ka w wi kszym zakresie pe ni  b dzie
rol  edukacyjn  i popularyzatorsk  oraz stanie si  poszuki-
wanym ród em informacji o redniowiecznym Tczewie.

roku. Wówczas Sambor II za rad ony, dzieci i doradców 
wystawi  dokument g osz cy, e lokowa  w Tczewie miasto 
i przyzna  mu prawo lubeckie, okre li  granice i uprawnie-
nia. Zwierzchnikiem miasta pozosta  ksi .

 Zgodnie z przywilejem lokacyjnym z 1260 roku mia-
sto otrzyma o prawo lubeckie (kodeks prawa lubeckiego 
przes ano z Lubeki do Tczewa w 1262 r.), które okre la o
tak e ustrój miasta. W adz  samorz dow  tworzy a wi c
rada miejska. Na czele rady sta  so tys, do którego nale a a
najwy sza w adza s downicza. W 1273 roku urz d s dziego
sprawowa  Jan Wittenburg. Prawdopodobnie jego zi ciowi
Chrystianowi M ciwój II, ksi  pomorski, nada  po ow
wsi Grabiny Zameczek (obecnie w gminie Pszczó ki) do dru-
giej po owy wsi, któr  ten e kupi , na prawie dziedzicznym 
z prawem sprawowania s downictwa. Ponadto ksi  zwol-
ni  mieszka ców wsi z ci arów prawa ksi cego i pozwoli
na utrzymywanie jednej odzi do po owu jesiotrów i ledzi.

W latach 1308-1309 Krzy acy zaj li Pomorze Gda -
skie, w tym Tczew (listopad 1308 r.). Ze wzgl du na ni-
k e ród a i wieloznaczn  ich interpretacj  trudno jest 
jednoznacznie okre li  stosunek Zakonu do mieszka ców
Tczewa. Wiele przes anek wskazuje jednak na to, i  nie do-
sz o do ca kowitego zniszczenia miasta i wysiedlenia jego 
mieszka ców. (...). 
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CHI SKIE KOCIEWIE

Wystawa „Pradzieje Tczewa” to kolejna atrakcja 
maj ca u wietni  obchody 750-lecia Miasta 
Tczewa. Zosta a zorganizowana przez Fabryk

Sztuk – Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wis y
w Tczewie przy wspó pracy z Muzeum Archeologicznym 
w Gda sku. Fabryka Sztuk postawi a sobie za cel prób  re-
konstrukcji d ugiej, jak si  okazuje, historii miasta od czasów 
prehistorycznych do redniowiecza. Zilustrowa a nie tylko re-
alia ycia ludzi mieszkaj cych tu na przestrzeni wieków, ale 
równie  odtworzy a wygl d terenów dzisiejszego miasta.

Wystawa sk ada si  z 3 cz ci. Pierwsza pozwala przyj-
rze  si  codziennemu yciu ludzi zamieszkuj cych tereny 
dzisiejszego Tczewa. Prezentuje m. in. polowanie z epoki 
kamienia, wytapianie br zu, po owy z epoki elaza i handel 
bursztynem z czasów Imperium Rzymskiego. Znajduje si  tu 
równie  akt lokacji miasta z 1260 roku. Druga cz  rekon-
struuje stanowiska archeologiczne z wykopalisk prowadzo-
nych w Tczewie i na okolicznych terenach. Ostatni  cz
wystawy stanowi  zbiory eksponatów u ytkowych z ró nych
epok, takie jak: gliniane naczynia, siekiery i bi uteria.

– Wystawa „Pradzieje Tczewa” jest niezwyk  podró
w czasie przez tysi ce lat historii, od epoki kamienia, przez 
epok  br zu i elaza, a  po redniowiecze, kiedy to w 1260 
roku Sambor II nada  Tczewowi prawa miejskie – mówi 
Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuki. – Niczym wehi-
ku  czasu, wystawa zabiera zwiedzaj cych w zamierzch
przesz o . Przenosimy Pa stwa do krainy zapomnianych 
dziejów, których odtworzenie jest mo liwe jedynie dzi ki
pracy archeologów. Wystawa „Pradzieje Tczewa” jest 100. 
wystaw  naszej Fabryki Sztuk. Jest dzie em wielu osób i in-
stytucji, bez udzia u których nie by aby mo liwa jej realiza-
cja. Pracowa o przy niej ponad 100 osób. Ka da z nich ma 
swój udzia  w jej powstaniu, wnios a swoj  cz stk . Bardzo 
serdecznie wszystkim dzi kuj  za pomoc i zaanga owanie
i zapraszam do jej obejrzenia.

Wraz z przemierzaniem wystawy przemieszczamy si
w czasie. Po krótkim wst pie o dziejach Ziemi ekspozycja 
przenosi nas do Tczewa z epoki kamienia, która rozpocz a
si  4500 mln lat temu. Osadnictwo istnia o na tych terenach 
ju  od ok. 9 tys. lat temu, jednak lady naszych przodków 
odnajdujemy jeszcze wcze niej. Przebywali tu bowiem my-
liwi prowadz cy koczowniczy tryb ycia i przemierzaj cy

te obszary w lad za reniferami, które licznie wyst powa-
y w tych, tundrowych wtedy, okolicach. W okresie neolitu 

zacz li si  oni osiedla , dlatego na wystawie mamy okazj
zajrze  do drewnianej chaty, obserwuj c jednocze nie pani
domu przy przyrz dzaniu posi ku, gdy tym czasem g owa
rodziny, odziana w futra, oporz dza skóry zwierz t, upolo-
wanych w czasie jednej z wypraw. W gablotach mo emy te
zobaczy  m.in. kamienne toporki, sierp ko ciano-krzemien-
ny i fragmenty neolitycznej ceramiki znalezione w Tczewie 
i okolicach. 

Kolejna epoka, epoka br zu, dotar a na Pomorze z po u-
dnia Polski wraz z populacjami dysponuj cymi pierwszymi 
przedmiotami wykonanymi z br zu. Ma zró nicowane ramy 
czasowe dla ró nych cz ci Europy, a na Pomorzu trwa a od 
1.800 do 650 r. p.n.e. Mo emy zatem zobaczy  odlewników 
wytapiaj cych w piecu br z, który pos u y do wyrobu gro-
tów strza , a tak e wojownika posiadaj cego ju , oprócz skó-
rzanej tarczy i napier nika, br zowy miecz. Razem z nowym 
surowcem pojawiaj  si  nowe mo liwo ci i ówczesne damy 
mog  si  stroi  w br zow  bi uteri  oraz u ywa  przybo-
rów toaletowych, równie  zaprezentowanych na ekspozycji. 
Zmian  mo na zaobserwowa  tak e w wygl dzie terenów 
dzisiejszego miasta, na co pozwalaj  obrazy Barbary Mo-
tyl-Tec aw, prezentuj ce widoki nadwi la skiej skarpy, na 
pocz tku skutej lodem, a potem stopniowo zmieniaj cej si
w gwarn  osad .

Prawdziwa rewolucja nadesz a jednak wraz z epok e-
laza, trwaj c  na Pomorzu od ok. 700 do 1250 roku, kiedy 
niektóre dziedziny wytwórczo ci, jak garncarstwo, odlew-
nictwo i oczywi cie obróbka elaza, a tak e bursztynu, ko ci
i drewna, osi gn y szczególnie wysoki poziom. Podstaw
gospodarki by a hodowla i uprawa ziemi. Hodowano owce, 
kozy, krowy, winie, konie i psy. Ze zbó  wysiewano pro-
so, pszenic , j czmie  i yto. Uprawiano te  len, groch oraz 
bób. Dodatkowym zaj ciem by o rybo ówstwo, my listwo
i zbieractwo. Mo emy si  zatem przyjrze  rybakom owi -
cym jesiotry i szczupaki, które wyst powa y kiedy  obfi-
cie w Wi le i kolejnej chacie, której mieszka cy s  zaj ci
oprawianiem strza  i tkaniem. Innymi interesuj cymi eks-
ponatami s  popielnice pogrzebowe. W epoce elaza, jak 
i we wcze niejszych, zw oki palono, a szcz tki sk adano
do specjalnych glinianych naczy  obstawianych kamienia-
mi. Na wystawie mo emy podziwia  ró norako zdobione 
popielnice i rekonstrukcje grobu skrzynkowego ustawio-
nego z p yt kamiennych, podobnego do tego, który zosta
odkryty w 1933 roku na ul. Czy ykowskiej. Dodatkowo 
zobaczymy równie  krosno i tokark  do bursztynu. Ta ostat-
nia jest wa na, poniewa  tereny Pomorza by y wtedy jed-
nym z najistotniejszych obszarów handlowych w Europie. 
W okresie wp ywów rzymskich bieg  t dy Bursztynowy 
Szlak, b d cy miejscem nawi zywania kontaktów handlo-
wych ze spo eczno ciami z ró nych stron wiata, w tym 
z Imperium Rzymskim, co potwierdzaj  monety odnale-
zione w okolicach Tczewa, a prezentowane w postaci foto-
kopii. Droga ta rozpoczyna a si  w pó nocnych W oszech,
w Akwilei, dalej bieg a przecinaj c Alpy i dolin  Dunaju, by 
w rejonie Bramy Morawskiej lub Kotliny K odzkiej wcho-
dzi  na obszar dzisiejszej Polski, sk d przez Opole dociera a
do Kalisza, a ko czy a si  nad morzem mi dzy Gda skiem
a Królewcem. Z opisów staro ytnych pisarzy dowiadujemy 
si , e do Rzymu przywo ono bursztyn z odleg ego kraju 
Lugiów i Wenedów le cego nad Ba tykiem. By y to tereny 

KAMILA GLAZER

Pradzieje Tczewa
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obecnej Polski. Pocz tkowo Rzymianie wymieniali swoje 
wyroby za po rednictwem ludów znad Dunaju, z czasem 
jednak organizowali samodzielne wyprawy. Na szlaku pro-
wadzono intensywn  wymian  handlow . Nap ywa y do nas 
naczynia br zowe, metalowe, szklane i gliniane, ró nego ro-
dzaju zapinki, ozdoby i monety, a tak e tkaniny i wino. Na-
tomiast nasi praprzodkowie oferowali w zamian bursztyn, 
skóry, miód i wosk pszczeli.

Z okresu wp ywów rzymskich pochodz  cmentarzy-
ska odkryte w XIX wieku przez Gotfryda Ossowskiego. 
Znaleziono je przy ul. Kolejowej i w rejonie szpitala przy 
ul. 1 Maja. Wraz ze szcz tkami z o ono w nich naczynia, 
bransolety i zapinki.

Przy d wi kach nastrojowej muzyki dajemy si  porwa
stale tocz cej si  historii i w ten sposób przechodzimy przez 
drewnian  palisad  do redniowiecznego Tczewa. By  to 
okres burzliwy. Tereny Pomorza mia y du  warto  strate-
giczn  ze wzgl du na dost p do morza i przez to by y przed-
miotem licznych konfliktów. Zaj te przez zakon krzy acki
w 1308 roku powróci y w obr b pa stwa polskiego dopiero 
w roku 1466. 

Tczew uzyska  prawa miejskie w roku 1260 z r ki ksi -
cia Sambora II. Mo emy przyjrze  si  temu wa nemu mo-
mentowi dzi ki rekonstrukcji nadawania aktu lokacji, któ-
rego kopi  równie  mo emy zobaczy . Zamieszczony na 
planszach yciorys ksi cia pozwoli dowiedzie  si  wi cej
o tej ciekawej postaci, na któr  swego czasu zosta a na-
o ona ekskomunika. To jemu zawdzi czamy tczewski za-

mek, pierwsz  na Pomorzu Gda skim ceglan  warowni
oraz najstarszy na terenie Polski organ samorz dowy – rad
miasta. Za pomoc  makiety mamy równie  mo liwo
sprawdzenia, jak wygl da  teren miasta w redniowieczu.
Dzi ki naniesionym nazwom dzisiejszych ulic przekonamy 
si , jak bardzo zmieni  si  Tczew od XIII wieku do czasów 
nam wspó czesnych.

Inn  atrakcj  s ywe jesiotry, umieszczone w akwarium 
na pami tk  ich licznej niegdy  populacji w Wi le. Z histo-
ri  miasta jest tak e zwi zana posta w. Wojciecha, który 
mia  przebywa  na tych terenach podczas swojej wyprawy 
misyjnej. Jego posta  przybli  nam informacje o sanktu-
arium w Gorz dzieju, gdzie od 1995 r. znajduj  si  relikwie 
wi tego.

Wystaw  zamyka cz  rekonstruuj ca wykopaliska pro-
wadzone na terenie Tczewa. Od XIII do XIX wieku istnia
w mie cie klasztor dominikanów. W latach 80. na jego te-
renie archeolog Mieczys aw Haftka odkry  przyklasztor-
ne cmentarzysko, z którego pochodzi obecny na wystawie 
szkielet jednego z zakonników. Natomiast w latach 2000-
2004 na terenie pomi dzy osiedlem Zatorze, Staszica 
i Tczewskimi kami, w pobli u miejsca, gdzie dzi  znajduje 
si  firma Flextronics International Poland Sp. z o.o., badania 
archeologiczne prowadzi  Zbigniew urawski. Dzi ki nim 
wiemy, e od V w. p.n.e. do IX-X w. n.e., osiedlali si  w tym 
miejscu nasi przodkowie. Odnaleziono tu lady domostw 
i cmentarzyska. Jednym z najciekawszych wykopalisk jest 
szkielet psa, zabitego i pochowanego zgodnie z ówczesnymi 
wierzeniami. Psy by y rytualnie u miercane i chowane w po-
bli u domostw, aby zapewni  pomy lno  domostwu i jego 
rodzinie. Grzebano je na zewn trz budynków przy cianach
z pyskami skierowanymi na zachód. 

Kolejne stanowiska przedstawiaj  informacje na te-
mat prac archeologicznych prowadzonych w powiecie 
tczewskim m.in. w Gorz dzieju, Lubiszewie i Boroszewie, 

a gabloty prezentuj  wydobyte podczas nich zabytki, takie 
jak gliniane naczynia, fragmenty grzebieni, a nawet ko cia-
n y w . Wykopaliska ods oni y wiele cennych zabytków 
z okresu redniowiecza, pozosta o ci domostw, murów miej-
skich, bram i baszt obronnych. Mo emy tak e zapozna  si
z pozosta o ciami nowszej historii – fragmentami fajek cera-
micznych z okresu XVII-XIX wieku oraz ceramiki i rewol-
weru z XX wieku.

„Pradzieje Tczewa” powsta y przy wspó pracy wielu 
osób i instytucji, a efekt jest zaskakuj cy i bardzo zadowa-
laj cy. To pierwsza tego typu wystawa w Tczewie. Si ga
najdawniejszej historii wiata, który odtworzy  udaje si
jedynie przy pomocy archeologów. Wszystkie ekspozycje 
zosta y skonstruowane w taki sposób, aby przyst pnie i in-
teresuj co przedstawi  realia ycia, charakterystyczne dla 
danej epoki. Mo emy zatem zagl da  do drewnianych chat 
z epoki kamienia i elaza, przy odg osach lasu podgl da
wytapiaj cych elazo m czyzn i przej  przez palisad
redniowiecznego miasta pod bacznym okiem stra nika.

Starano si , aby eksponaty by y ywe i nie oderwane od 
swojego rodowiska, przez co nie ma si  wra enia zwie-
dzania tradycyjnej statycznej wystawy. Wszystkie infor-
macje zosta y przekazane zarówno na wielkoformatowych 
planszach, jak i zdj ciach oraz filmach wkomponowanych 
w ekspozycj .

Twórcy wystawy zadbali tak e o najm odszych – na 
ko cu zwiedzania czeka na nich stanowisko cz ce za-
baw  z nauk  – puzzle i kolorowanki, pokazuj ce histo-
ri  miasta. Maj  tak e mo liwo  zrobienia sobie zdj cia
w stroju cz owieka z epoki kamienia, jak równie  pos u y
si  kopiami narz dzi, których u ywali nasi przodkowie. 
Wystawa wyposa ona jest w nowatorski system przewod-
nictwa d wi kowego, indywidualny dla ka dego zwiedza-
j cego. Dost pny jest on równie  w j zyku niemieckim 
i angielskim, co jest bardzo przydatne, poniewa  wysta-
w  odwiedzaj  równie  go cie z zagranicy. Na po egnanie
zwiedzaj cy mog  wybi  pami tkowego samborowego 
denara.

Otwarcie wystawy nast pi o 30 stycznia 2010 roku. 
Od tego czasu wystawa yje i jest t umnie odwiedzana, co 
po wiadczaj  liczne wpisy zadowolonych zwiedzaj cych:
„Wystawa wspania a i profesjonalna. Pi kny prezent dla 
mieszka ców Tczewa z okazji Jubileuszu 750-lecia Tcze-
wa. Gratulacje dla autorów wystawy”, „Ogromnie dzi -
kuje za mo liwo  przeniesienia si  w tak odleg e czasy. 
Wystawa jest po prostu rewelacyjna”. „Pradzieje Tczewa” 
odwiedzaj  go cie z ró nych miast Polski – Krakowa, War-
szawy, Poznania. Nie brakuje tak e zwiedzaj cych z innych 
cz ci wiata – Niemiec, Anglii, Litwy, a nawet miejsc tak 
odleg ych, jak Kanada, Izrael i Nowa Zelandia. W ksi dze
pami tkowej mo na zale  równie  takie wpisy: „I liked 
it here very much. Jacob, 4 years old”, „Viele Gr ße von 
Ihren Freunden aus der Partnerstadt Witten”, czy „Ich war 
am 22. 07. 2010 hier und est hat mir sehr gut gefallen.”

Wystawie towarzyszy równie  publikacja „Tajemni-
ce tczewskiej ziemi. Rozmowy z archeologami” autorstwa 
Józefa Zió kowskiego, b d cego jednocze nie komisarzem 
i autorem scenariusza tej tak pi knej i nowatorskiej eks-
pozycji. To dzi ki jego ci kiej pracy oraz ca ego zespo u
pracowników Fabryki Sztuk – Centrum Wystawienni-
czo-Regionalnego Dolnej Wis y, tczewianie mog  pozna
i szczyci  si  histori  swojego rodzinnego miasta.

c
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Przeci cie wst gi.
Od lewej: Józef M. Zió kowski
–  komisarz wystawy, 
Alicja Gajewska – dyrektor 
CWRDW, Zenon Odya 
– prezydent Tczewa 
oraz Kazimierz Ickiewicz.

Pierwsi go cie podziwiaj  fragment wystawy 
po wi cony epoce elaza w Tczewie.

Miros aw Fudzi ski z ogromnym 
zainteresowaniem ogl da
poszczególne ekspozycje.

Prezydent Tczewa – Zenon Odya, 
w towarzystwie radnych 

i prof. Józefa Lisowskiego, 
wybija pami tkowy samborowy denar.

Do redniowiecznej cz ci wystawy 
przechodzi si  przez drewnian  palisad .



Wszystkie fot. Dawid Fandrejewski

Akt lokacji Tczewa z 1260 roku 
budzi du e zainteresowanie turystów...

... oraz akwarium i p ywaj ce w nim jesiotry.

Zwiedzaj cy przed makiet redniowiecznego Tczewa.

Ekspozycja upami tniaj ca tczewskich rybaków.

Makieta redniowiecznego Tczewa.

Pracownicy Fabryki Sztuk – CWRDW 
– twórcy wystawy.
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Piaseczno znane jest nie tylko jako Sanktuarium Mat-
ki Bo ej Królowej Pomorza i Matki Jedno ci, ale 
równie  jako stolica kociewskiego folkloru. To w a-

nie tutaj odbywaj  si  corocznie od 1994 roku przegl dy
kociewskich zespo ów folklorystycznych, a od 2005 roku 
uczestnicz  w nich tak e zespo y z innych regionów Polski. 
Zgodnie z tradycj , w sobot  odbywa si  zatem przegl d ko-
ciewskich zespo ów folklorystycznych, a w niedziel  swo-
je umiej tno ci prezentuj  arty ci z Pomorza. W tym roku 
Przegl d odby  si  w dniach 21-22 sierpnia.

Organizatorami Przegl du s  parafia rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP w Piasecznie, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Ks. Fabiana Wierzchowskiego 
w Gniewie. Nieoceniona okaza a si  tak e pomoc ze strony 
Stowarzyszenia Piaseczno Folklor Festiwal, reprezentowa-
nego przez pana Krzysztofa uchowskiego. Patronat hono-
rowy nad XVII Przegl dem Kociewskich Zespo ów Folklo-
rystycznych ku czci W adczyni Kociewia – Piaseczno 2010 
roku obj  marsza ek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Nad ca o ci  przygotowa  przegl dów czuwa ju  od 17 
lat Jan Ejankowski, znany historyk i regionalista, za o y-
ciel zespo u folklorystycznego Piaseckie Kociewiaki, który 
w ubieg ym roku obchodzi  25-lecie swojej dzia alno ci.

Przegl dy rozpoczyna zawsze msza w. kociewska od-
prawiana w ko ciele parafialnym w Piasecznie, sk d nast -
puje uroczysty przemarsz uczestników przegl du i go ci do 
studzienki. W drodze do studzienki pochód zatrzymuje si
przy cmentarzu, gdzie sk adane s  kwiaty na grobie znane-
go piaseckiego muzyka, wieloletniego cz onka zespo u Pia-

Kiedy tak sobie gróm i psiewóm
to mnie nic nie boli

seckie Kociewiaki, p. Teofila Watkowskiego, który zmar
w pa dzierniku 2003 roku. By  to cz owiek legenda, na co 
dzie  pos ugiwa  si  gwar , nie zna  nut, by  samoukiem, 
a swoj  serdeczno ci  i rado ci  zara a  innych ludzi, szcze-
gólnie m odzie , która nazywa a go „Wujkiem”, który ma-
wia : – Kiedy tak sobie gram i piewóm to nic mnie nie boli.

W pierwszym, kociewskim dniu przegl du wzi o udzia
7 zespo ów folklorystycznych. Spo ród tych zespo ów jury 
w sk adzie: Miros awa M ller, Marzena Kami ska i Wie-
s aw Sikora przyzna o nagrody w dwóch kategoriach; pie ni
i ta ca oraz w kategorii zespo y wokalne.

Zwyci zcy w kategorii pie ni i ta ca:
1. Kociewskie Retro ze Starogardu Gda skiego;
2. Rych awiaki z Rych awy;
3. Gzuby z pelpli skiej dwójki z Pelplina.

Zwyci zcy w kategorii zespo y wokalne: 
1. B kitna Wst ga z Gniewa; 
2. Subkowiaki z Subków.
Dodatkowo przeprowadzono konkurs na wydz kociew-

ski (skecz). Jury w sk adzie: senator Andrzej Grzyb, Brygida 
Murawska i Ewa Luchowska przyzna o nagrody nast puj -
cym artystom: 

1. Halina Swelska z Subków; 
2. B kitna Wst ga z Gniewa; 
3. Teresa Tucholska z Subków.
Nast pnego dnia, w niedziel , podczas pomorskiego 

przegl du zespo ów folklorystycznych jury w sk adzie: Miro-
s awa M ller, Marzena Kami ska i Wies aw Sikora przyzna o
nagrody w dwóch kategoriach: pie ni i ta ca oraz zespo y wo-
kalne. W przegl dzie wzi o wówczas udzia  17 zespo ów.

Zwyci zcy w kategorii pie ni i ta ca:
1. Krebany z Brus
2. Ziemia Czerska z Czerska; 
3. Kujawy z Radziejewa.
Zwyci zcy w kategorii zespo y wokalne: 
1. Bazuny z Czerska; 
2. „Rodzina” ze Zblewa; 
3. Swojacy z Miros awca.
Przegl d zespo ów folklorystycznych w Piasecznie po-

kazuje jak wci ywa i cenna jest nasza kultura, korzenie. 
Nawet je li nie jeste my zwolennikami folkloryzacji kultu-
ry regionalnej to powinni my przyzna , e taniec i piew
w znacznym stopniu przyczyniaj  si  do wzrostu zaintereso-
wania naszym regionem oraz wp ywaj  na kszta towanie na-
szej to samo ci regionalnej. Buduj  nasz  wi  z miejscem, 
które uwa amy za „swoje”.

PH

Gzuby z pelpli skiej dwójki 
Fot. Patrycja Hamerska

Patrz II wewn trzna strona ok adki:
Uczestnicy XVII Przegl du Kociewskich Zespo ów

Folklorystycznych w ko ciele pw. NNMP w Piasecznie.
Fot.  Andrzej Grzyb
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pradzieje kociewia

ANDRZEJ W DZIK

22. Prehistoryczny spinning

Du a d ubanka szybko p yn a po spokojnej tafli jeziora. Jeden z dwóch siedz cych w niej 
m czyzn z wpraw  pos ugiwa  si  krótkim wios em, drugi natomiast powoli zwija  cienk , moc-
n  link , przesuwaj c j  przy tym uwa nie mi dzy palcami. Nagle szarpn  z wyczuciem sznur 
i krzykn  co  krótko do towarzysza. Ten na chwil  przesta  wios owa , a owi cy zacz  szyb-
ciej zwija  link . Po chwili pod powierzchni  wody b ysn a z otym refleksem, du a wykonana 
z br zu b ystka, zako czona poka nych rozmiarów hakiem. 

ód  skr ci a w stron  owalnej zatoki, a cz owiek siedz cy z ty u imponuj cym rzutem umie-
ci  przyn t  blisko rozleg ego trzcinowiska. Tam, o tej porze roku, mog  si  kry  naprawd  du e

ryby! – pomy la , spogl daj c na le ce na dnie d ubanki trzy dorodne szczupaki... 

Jaki  czas temu mia em mo liwo  obejrzenia 
interesuj cego przedmiotu znalezionego w oko-
licy Liniewka (pow. Tczew). Dzi ki uprzejmo-

ci znalazcy trzyma em w d oni co , co przypomina o
du  b ystk  (Fot. 1 a, b). Zabytek o d ugo ci 17,5 cm 
ma wyd u ony, podobny do li cia wierzby cienki kor-
pus, nieco pofa dowany w górnej cz ci, który mierzy 
11,5 cm przy 2,9 cm maksymalnej szeroko ci. Pozosta-
e 6 cm przypada na imponuj cy hak o rozstawie ostrza 

dochodz cym do 4,5 cm oraz charakterystycznym roz-
gi ciu, które nie ma w a ciwie analogii w ród wspó -
czesnych modeli haczyków u ywanych do po owu ryb. 

W górnej cz ci korpusu znajduje si  otwór o redni-
cy 0,4 cm, który pierwotnie s u y  do przywi zania linki. 
Interesuj cym, cho  nie do ko ca jasnym szczegó em, s
dwa niewielkie, asymetrycznie u o one wzgl dem sie-
bie otworki, przypominaj ce nieco kszta tem wyd u on
kropl . By  mo e umiejscowione oko o 8,5 cm od wierz-
cho ka korpusu otwory mog y s u y  do przywi zania
jakiego  wabika b d  obci enia.

B ystka pokryta jest cienk  warstw  niejednorodnej, 
zielonej patyny, a w kilku miejscach zadrapania na po-
wierzchni pozwalaj  dojrze  z ocist  barw  metalu, co 
daje pewne przes anki, by przypuszcza , i  zosta a wyko-
nana z br zu. Forma przyn ty wskazuje, e zosta a wyko-
nana z pr ta br zowego, rozklepanego na odpowiedniej 
d ugo ci w celu uzyskania p askiego korpusu. Reszta zo-
sta a przeznaczona na hak zaopatrzony w delikatne kar-
bowanie u podstawy korpusu i prymitywnie zaznaczony 
zadzior przy ostrzu. 

Jak ju  wspomnia em na wst pie, omawiany przed-
miot przypomina du  b ystk  s u c  do po owu ryb 

drapie nych. Typ b ystki – wahad owa, kszta t, jej z oci-
sty kolor wiadcz , i  pierwotnie mog a by  u ywana do 
po owu sumów, sandaczy, a przede wszystkim szczupa-
ków – du ych szczupaków, na co wskazuje oczywi cie
wielko  przyn ty. W tym miejscu warto dla porównania 
przedstawi  wspó czesne b ystki wahad owe (Fot. 2), na-
le ce do kategorii du ych, u ywane do po owów metod
spinningow . Jak wida  s  zdecydowanie mniejsze, cho-
cia  o wi kszym ci arze. Istotne jest równie  stosowa-
nie w przypadku dzisiejszych metalowych przyn t (poza 
nielicznymi wyj tkami) potrójnych haczyków zwanych 
popularnie kotwicami. 

Odpowiednio prowadzona b ystka wahad owa, taka 
jak ta, odkryta w pobli u Liniewka, mog a by  skuteczn
przyn t . Du a, a przy tym lekka wabi a drapie nika z o-
cistym b yskiem, skutecznie imituj c redniej wielko ci
p otk  – ryb , cz sto stanowi c  w ekosystemach jezior 
podstaw  bazy pokarmowej populacji szczupaka. 

Jak jednak owiono na tego typu przyn ty? Ludzie eg-
zystuj cy w pradziejach nie znali przecie  ko owrotków
(które wynaleziono dopiero w czasach nowo ytnych)
tak istotnych we wspó czesnej metodzie spinningowej. 

owiono i to na pewno skutecznie, stoj c na przyk ad
na brzegu jeziora lub rzeki i rzucaj c przyn t  uwi zan
do linki le cej na ziemi w lu nych zwojach. Nast pnie
nawijaj c sznur z ró n  szybko ci , ci gano b ystk  do 
brzegu prowokuj c ryby do ataku. Inn  metod , jeszcze 
bardziej efektywn , jest holowanie sztucznej przyn ty
za p yn c odzi  tzw. trolling, stosowany te  z powo-
dzeniem przez niektóre plemiona zamieszkuj ce niegdy
kontynent ameryka ski (Ryc. 1). Cz owiek siedz cy
w odzi mo e skutecznie ob owi  znaczne obszary da-



Fot. 1
B ystka znaleziona w okolicy Liniewka

(skala 1:1) 
Fot. Rafa  Rzeczkowski 

Fot. 2
Wspó czesne modele b ystek wahad owych

(skala 1:2)
Fot. Rafa  Rzeczkowski

ba
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nego 
akwenu, a na doda-
tek umiej tnie operuj c przyn t
penetrowa  warstwy przydenne lub 
to  zbiornika. Na branie ryby w po-
staci wyra nego szarpni cia mo na za-
reagowa  silnym poci gni ciem sznura, 
co spowoduje nawet przy braku w dziska
wbicie du ego haka. O skuteczno ci trol-
lingu niech wiadczy fakt, i  ta metoda po o-

wów jest wed ug regulaminu Polskiego Zwi z-
ku W dkarskiego obecnie zabroniona. 

Poruszaj c na koniec kwesti  datowania 
znaleziska z Liniewka, trzeba przyzna , e wy-
znaczenie ram chronologii w tym przypadku 
jest dosy  trudne i w du ej mierze hipotetycz-
ne. B ystka zosta a znaleziona bez kontekstu 
archeologicznego, to znaczy, e w pobli u nie 
znaleziono innych zabytkowych przedmiotów. 
Dodatkowo, tematyka „prahistorycznych przy-
n t w dkarskich” i w ogóle metod prahistorycz-
nego w dkarstwa jest jeszcze stosunkowo s abo
poznana.

Zatytu owa em niniejszy artyku  „Prehisto-
ryczny spinning”, zak adaj c mo e troch  ar-
bitralnie, i  znalezisko z okolic Liniewka by o
u ywane przez cz owieka w pradziejach. Mó-
wi c ci lej opar em swoj  hipotez  o publikacj
A. Lissauera: Alterthumer der Bronzezeit in der 
Provinz Westpreussen und den angrenzenden ge-
bieten, w której to wspomniany autor przedstawia 
trzy analogiczne pod wzgl dem formy zabytki 

(Fot. 3a, b, c) datuj c je na drugi okres 
epoki br zu. Szczególnie, w kontek cie
b ystki z Liniewka, na uwag  zas uguje
udz co do niej podobny (cho  nieco 

wi kszy) egzemplarz pochodz cy z je-
ziora Salino (Fot. 3 b) znaleziony przed 
1883 rokiem. Oczywi cie do takiego 
datowania trzeba podchodzi  ostro -
nie. Z powodzeniem takie przyn ty
mog y funkcjonowa  pó niej, u schy -
ku epoki br zu, gdy metalu by o wi cej
i by  ta szy, a nawet jeszcze pó niej,
gdy  pewne przedmioty po prostu nie 
ulegaj  szybkiej „ewolucji” i pozosta-
j  nieraz niezmienne przez d ugi okres 
czasu.

Dlatego te  znalezisko z Liniewka 
b dzie pewnie jeszcze przez jaki  czas 
swego rodzaju zagadk  i dopiero wy-
niki specjalistycznych bada : metalu, 
techniki wykonania przedmiotu, po-
zwol  na jej rozwi zanie.
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Ryc. 1
Trolling

Fot. 3
Przyrz dy u ywane
do po owu ryb drapie nych
datowane na II okres 
epoki br zu
(skala 1:3)
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spod opaty archeologa

Tadeusz Meissner urodzi  si  4 sierpnia 1902 roku 
w Warszawie, pod zaborem rosyjskim. By  synem 
Jana Wiktora, artysty i rze biarza oraz Anny Lu-

dwiki z domu Braun. To artystyczne i inteligenckie pocho-
dzenie rodzinne, jak te  patriotyczne wychowanie, ujawni 
si  wyrazi cie w jego biografii. Warto doda , e jego star-
szym bratem by  s awny lotnik i popularny pisarz Janusz 
Meissner.

Tadeusz Meissner ucz szcza  do Gimnazjum im. Sta-
nis awa Staszica w Warszawie. Nast pnie kontynuowa
nauk  w znanej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki 
im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Na edukacji up yn y
m odemu Tadeuszowi burzliwe lata I wojny wiatowej.

W 1918 roku zaledwie 16-letni Meissner, jak wielu m o-
dych patriotów, zg osi  si  do wojska polskiego. Bra  udzia
w walkach o Lwów i kolejno w wojnie polsko-radzieckiej. 
W 1921 roku po pieszy  na pomoc powsta com l skim.
Zosta  nawet uwi ziony przez Niemców za transport ma-
teria ów wybuchowych. Po ucieczce z niewoli, prowadzi
prace dywersyjno-destrukcyjne za lini  frontu, szczególnie 
w powiecie opolskim i brzeskim. Za t  bohatersk  dzia al-
no  otrzyma  Krzy  Orderu Virtuti Militari.

Po powrocie do rodzinnej Warszawy uko czy  I kurs 
w Szkole Wawelberga i Rotwanda. Ci gle jeszcze szuka
swojego miejsca. Tutaj zapewne dowiedzia  si  o funk-
cjonuj cej ju  od 1920 roku Pa stwowej Szkole Morskiej 
w Tczewie... W 1922 roku wst pi  na Wydzia  Nawigacyjny. 
Ju  latem 1923 roku bra  udzia  w rejsie szkolnego aglow-
ca „Lwów” do Brazylii. Niejako z miejsca trafi  na pierwszy 
g o ny i s awny, ale tak e trudny, rejs statku „Lwów”. Wte-
dy to zapewne przeszed  swój chrzest bojowy po przekro-
czeniu równika.

Tadeusz Meissner uko czy  Szko  Morsk  w Tczewie 
w 1925 roku z wyró nieniem. Nale y podkre li , i  by o to 
naprawd  wielkie osi gni cie. Bowiem szko a mia a cha-
rakter elitarny i dbano tutaj o wysoki poziom nauczania. 
Atutem szko y by a równie  stoj ca na wysokim poziomie 
praktyka. Absolwent Szko y Morskiej móg  z powodzeniem 

p ywa  po „morzach i oceanach” wiata! By  jednak wte-
dy powa ny problem z prac , jako, e m oda, odrodzona 
Rzeczpospolita nie dysponowa a w asn  Marynark  Han-
dlow . Nie przypadkiem piewano wtedy: „Szko  sko -
czyli, dyplomy dostali, lecz pracy w ojczy nie im brak”. 
Tak by o prawie do ko ca lat 20. XX wieku. 

Na morza i oceany

Tak jak inni koledzy T. Meissner podj  praktyk
na statkach francuskich. P ywa  wtedy na jednost-
kach Towarzystwa Chargeurs Reunis. Szcz li-

wie od 1 maja 1927 roku zosta  IV oficerem na „Lwowie”, 
a potem III i II oficerem na s/s „Katowice” i ponownie 
II oficerem na „Lwowie”.

W grudniu 1929 roku Tadeusz Meissner zosta  miano-
wany I oficerem nowego aglowca szkolnego „Pomorze” 
(pó niej „Dar Pomorza”). U boku kpt. Konstantego Ma-
ciejewicza wyró ni  si  przy ratowaniu tego statku podczas 
sztormu u brzegów Bretanii i doprowadzenia go do stocz-
ni w Naskov. Za t  postaw  pe nego po wi cenia otrzyma
Srebrny Krzy  Zas ugi. T  dramatyczn  podró  opisa  w po-
pularnym miesi czniku „Morze”. Z czasem wysz a broszura 
pt. „Pierwszy rejs Daru Pomorza”.

W 1929 roku ustabilizowa  sytuacj  rodzinn . O eni
si  z Iren  Cichock . Mia  z tego ma e stwa trzech synów: 
Krzysztofa, Jana Jacka i Wojciecha. Wszyscy oni zostali 
starannie wykszta ceni. Zapewne ku rado ci ojca, najstarszy 
Krzysztof zosta  kapitanem eglugi wielkiej. 

W 1930 roku otrzyma  dyplom kapitana eglugi wiel-
kiej. Na aglowcu „Dar Pomorza” awansowa  do rangi jego 
I oficera. W takim charakterze te  uczestniczy  w g o nej
i zako czonej pe nym sukcesem podró y transoceanicznej 
dooko a wiata w latach 1934-1935. Rejs ten by  wielkim 
sprawdzianem zalet i umiej tno ci uczniów oraz kadry 
Szko y Morskiej. Meissner zaprezentowa  swoje wra enia
i prze ycia z tej niezwyk ej wyprawy w ksi ce pt. „Dooko-
a wiata na Darze Pomorza”.

JAN KULAS

Przedstawiciel ludzi morza

Tadeusz Meissner (1902-1966) nale y do najwybitniejszych absolwentów Szko y Mor-
skiej z okresu tczewskiego. W m odo ci by  m.in. uczestnikiem III Powstania l skiego.
W 1925 roku zosta  absolwentem Szko y Morskiej w Tczewie. Nie przypadkiem zdo-
by  s aw  kapitana eglugi wielkiej, dowódcy legendarnego transatlantyku „Batory”. 
Kpt. w. T. Meissner umia  sobie radzi  w PRL. Piastowa  nawet mandat pos a na Sejm 
PRL Nade wszystko Meissner po o y  du e zas ugi dla Polskiej Marynarki Handlowej. 
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Prof. Marii Paj kowskiej-Kensik,
b d cej w sk adzie Rady Programowej naszego pisma,

wyrazy wspó czucia z powodu mierci m a dra hab. in . Romana Kensika 
prof. nadzw. Politechniki Gda skiej

sk ada redakcja

W grudniu 1935 roku zosta  mianowany I oficerem bu-
duj cego si  w Monfalcone transatlantyku „Batory”. P ywa
na nim do maja 1937 roku. By y to g ównie rejsy na linii 
Gdynia-Ameryka. W ko cu lat 30. zosta  samodzielnym ka-
pitanem frachtowca „ l sk” i kolejno „Cieszyn”, na którym 
to w Antwerpii zasta  go wybuch II wojny wiatowej.

W styczniu 1940 roku obj  dowództwo statku s/s „War-
szawa” i p ywa  po Morzu ródziemnym. Na tym statku ewa-
kuowano polskich uchod ców z Pireusu i Splitu do Marsylii, 
a potem do Bejrutu. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 
roku uda o si  Meissnerowi uprowadzi  statek „Warszawa” 
spod w adzy rz du Vichy. Po dotarciu do Hajfy p ywa   ju
w s u bie brytyjskiej. G ównie przewozi  on uchod ców
z terenów Turcji. Potem przewozi  wojsko i materia  wojen-
ny do Tobruku, na Kret  i do Grecji kontynentalnej. By y to 
niebezpieczne rejsy pod nosem niemieckich lodzi podwod-
nych.

26 grudnia 1941 roku, podczas kolejnego rejsu do To-
bruku, „Warszawa” zosta a storpedowana i zatopiona. 
Szcz liwie za og  ewakuowano na statek „Peona”. Za ak-
cj  ratowania s/s „Warszawa” i prac  na tym odcinku fron-
tu, T. Meissner zosta  odznaczony Krzy em Walecznych 
i brytyjskim odznaczeniem Order of British Empire. Swoje 
prze ycia z tego dramatycznego rejsu opisa  w londy skim
tygodniku „Polska Walcz ca – o nierz Polski na obczy -
nie” w artykule pt. „s/s Warszawa tonie!”. 

Po przybyciu do Londynu w kwietniu 1942 roku, Tade-
usz Meissner zosta  inspektorem po czonych towarzystw 
„ egluga Polska” i „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okr -
towe POLBRYT”. Funkcj  t  pe ni  do ko ca wojny.

W tzw. Polsce Ludowej

Tadeusz Meissner w 1945 roku jednoznacznie opo-
wiedzia  si  za powrotem do nowej, trudnej rzeczy-
wisto ci w Polsce. Bra  aktywny udzia  w przygo-

towaniu polskich statków i za óg do powrotu do kraju. Na 
yczenie w adz PRL pozosta  nieco d u ej w Londynie jako 

inspektor pok adowy „Towarzystwa Gdynia-Ameryka Linia 
eglugowa (GAL)”. Udaj c si  frachtowcem „Kielce” do 

Belgii, prze y  jego zatoni cie po kolizji ko o Dower. Na-
st pnie nadzorowa  remonty polskich statków w Antwerpii 
i Bremenhaven.

W pa dziernku 1946 roku, wraz z rodzin , powróci  do 
Gdyni. Zosta  zatrudniony jako inspektor w centrali GAL. 
W latach 1947-1949 zast powa  sta ego kapitana „Batore-

go”. Nasta y wtedy trudniejsze czasy dla eglugi, m.in. z po-
wodu likwidacji linii nowojorskiej. Na pocz tku 1951 roku 
zosta  g ównym nawigatorem Centralnego Zarz du Polskiej 
Marynarki Handlowej. 

Dnia 23 czerwca 1953 roku Meissner zosta  kapitanem 
„Batorego”. Po niezawinionym przez siebie wypadku (1954 
r.) na „Batorym”, na Morzu ródziemnym, gdzie zgin o kil-
ku marynarzy, zosta  pozbawiony dowództwa statku. Otrzy-
ma  tak e zakaz p ywania. Pó niej Izba Morska uwolni a
go z zarzutów. W trudnych latach 50. wyk ada  nawigacj
i wiedz  z budowy okr tów w Pa stwowej Szkole Morskiej 
w Gdyni.

Po pa dzierniku 1956 roku doczeka  si  pe nej rehabili-
tacji i satysfakcji. W macierzystej Szkole w Gdyni obdarzo-
no go szczególnym zaufaniem i wybrano... przedstawicielem 
„ludzi morza”. W latach 1957-1961 by  pos em do Sejmu 
PRL. Pe ni  nawet funkcj  wiceprzewodnicz cego sejmowej 
Komisji Gospodarki Morskiej i eglugi. W tych te  latach 
zast powa  podczas urlopu sta ego kapitana „Batorego”. 

Tadeusz Meissner udziela  si  równie  w pracy spo-
eczno-zawodowej. Pisa  tak e artyku y do prasy fachowej 

i wspomnienia do czasopisma „Morze”. Na j zyk polski 
przet umaczy  kilka popularnych ksi ek z wiatowej li-
teratury marynistycznej, jak np. ksi k  Alaina Bombarda 
pt. „Dobrowolny rozbitek”, czy te  wspólnie z Mari  Boru-
szy sk  ksi k  R. Dana’y pt. „Pami tnik eglarza”. Przy-
gotowa  te  do druku podr cznik kpt. .w. Józefa Giertow-
skiego pt. „Nawigacja terrestryczna”.

Tadeusz Meissner zmar  przedwcze nie 19 sierpnia 1966 
roku w Gdyni. Pochowany zosta  w Alei Zas u onych na 
Cmentarzu Witomi skim w Gdyni. Posiada  liczne odzna-
czenia i wyró nienia, jak np. Medal Morski Polskiej Mary-
narki Handlowej, Krzy  Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Z ot  Odznak  Zas u onego Pracownika Morza. 

Podsumowanie

Tadeusz Meissner by  znakomitym fachowcem, cieka-
wym cz owiekiem, cenionym wyk adowc  i pedagogiem. 
Ju  w okresie II Rzeczypospolitej nale a  do elity polskiej 
kadry morskiej. Uda o si  jemu szcz liwie prze y  wojn .
Na posterunku wojennym potrafi  wytrwa  do ko ca. Po 
1945 roku walnie przyczyni  si  do odbudowy i rozwoju 
Polskiej Marynarki Handlowej. Mia  tak e sukcesy na niwie 
spo ecznej i wydawniczej. Niew tpliwie dobrze zas u y  si
Ojczy nie, Pomorzu i najbardziej Gdyni! 

ABSOLWENT SZKO Y MORSKIEJ
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Wtym roku Tczew obchodzi jubileusz 750-lecia 
nadania praw miejskich oraz 90-lecia powrotu 
miasta do Macierzy.

Po ród ró norodnych osi gni  chlub  miastu przynio-
s o wysoko cenione szkolnictwo. O osi gni ciach tczew-
skich szkó  przes dzi a dobrze wykwalifikowana, oddana 
m odzie y, kadra nauczycielska.

Zgromadzenie takiej kadry w okresie powojennym by o
szczególnie trudne. Mia o to bowiem miejsce po okresie 
planowego i celowego unicestwienia polskiej inteligencji. 
Oprócz miejscowych nauczycieli, którzy prze yli trudny 
okres wojenny, korzystne znaczenie dla poziomu eduka-
cji mia  udzia  pozyskanych nauczycieli osiedle ców ze 
wschodnich terenów II Rzeczpospolitej. Byli to nauczyciele 
wywodz cy si  z wiod cych o rodków akademickich Wilna 
i Lwowa.

W szkolnictwie rednim Tczewa poczesne miejsce za-
j o powsta e w 1945 roku Pa stwowe Koedukacyjne Gim-
nazjum i Liceum Kupieckie, jedyna na Kociewiu rednia
szko a o profilu ekonomicznym. W szkole tej przekszta co-
nej na Pa stwowe Gimnazjum Administracyjno-Handlowe, 
a nast pnie Pa stwowe Technikum Handlowe, w 1949 roku 
zosta a zatrudniona Olimpia Swianiewicz jako nauczycielka 
geografii i biologii.

W okresie przedwojennym pochodz ca z terenów Wi-
le szczyzny Olimpia Swianiewicz (ur. 1902, zm. 1974) na 
Uniwersytecie Stefana Batorego uko czy a studia z dzie-
dziny geografii oraz uzyska a dyplom do nauczania biolo-
gii. W tym czasie pracowa a na Wile skim Uniwersytecie 
oraz okresowo by a nauczycielk  geografii w gimnazjum. 
Po okresie lat wojennych sp dzonych na Wile szczy nie
szczególny okres jej ycia przypad  na czas zamieszkania 
z czwórk  dzieci w Tczewie.

Losy wojenne spowodowa y roz k  z m em Stanis a-
wem Swianiewiczem powo anym 2 sierpnia 1939 roku do 
wojska. Stanis aw Swianiewicz, profesor ekonomii Uni-
wersytetu Wile skiego, a tak e dziennikarz i publicysta 
polityczny, poprzez wspania  biografi  zalicza si  do za-
s u onych postaci dla pa stwowo ci polskiej. W swym do-
robku naukowym szczególne znaczenie mia y badania nad 

ekonomicznymi uwarunkowaniami gospodarek istniej cych
wówczas systemów totalitarnych ZSRR i III Rzeszy.

W wieku 20 lat czynnie uczestniczy  w wojnie polsko-
bolszewickiej, za co zosta  odznaczony Krzy em Walecz-
nych. W Kampanii Wrze niowej w 1939 roku uczestniczy
na froncie jako dowódca kompanii. Po kl sce wojennej, 
wskutek nieudanej próby przedarcia si  ze swoim oddzia-
em do granicy w gierskiej, sta  si  uczestnikiem niewoli 

sowieckiej. Wraz z liczn  grup  polskich oficerów zosta
osadzony w Kozielsku. 29 kwietnia 1940 roku w kolejnej 
grupie oficerów zosta  wywieziony do stacji Gniazdowo 
ko o Katynia. Tam nieoczekiwanie zostawiono go w po-
ci gu. Pozosta ych uczestników podro y za adowano do 
autobusu z zamalowanymi szybami i wywieziono w nie-
wiadomym kierunku i celu. Nast pnie poprzez wi zienie
w Smole sku zosta  osadzony w wi zieniu NKWD na 

ubiance w Moskwie. Tam za prowadzenie bada  nad go-
spodark  ZSRR, co uznano za szpiegostwo, zosta  skazany 
na 8 lat ci kiego agru na dalekiej pó nocy. W 1942 roku, 
w wyniku podj tych po porozumieniu Sikorski-Majski na 
wysokim szczeblu intensywnych zabiegów, pomimo stwa-
rzanych utrudnie , uda o mu si  opu ci  teren ZSRR i za-
mieszka  w Londynie.

W ten sposób, jako ostatni autentyczny wiadek zbrod-
ni katy skiej, po jej ujawnieniu w 1943 roku, sta  si ró-
d em prawdy o masowej martyrologii polskich oficerów 
w Katyniu. Jego relacje by y podstaw  udokumentowanych 
wydawnictw oskar aj cych ZSRR w sprawie zbrodni ka-
ty skiej. Ze wzgl du na dobro bliskich przed powo an  we 
wrze niu 1951 roku specjaln  komisj  Kongresu  USA  do  
zbadania zbrodnii katy skiej zeznania  sk ada  wyst puj c
w masce. 

Dzie em jego ycia sta a si  wydana przez Parysk  Kul-
tur  ksi ka „W cieniu Katynia” przedstawiaj ca rzeteln ,
obiektywn  prawd , w której stwierdzi , e zbrodnia katy -
ska by a zemst  Stalina za wojn  w 1920 roku. Publikacj
t  zadedykowa  swojej onie Olimpii. Ksi ka w nielegalny 
sposób trafi a do kraju, przez co szczególnie w latach 80. 
stanowi a dowód potwierdzaj cy zak amanie w adz w spra-
wie sprawców zbrodni katy skiej. Krótko przed wydaniem 

JERZY KNOPIK

Tczewski lad zwi zany z Katyniem

W niniejszym artykule zostanie przybli ona osobowo  Olimpii Swianiewicz. Nieodzowna jest tutaj wia-
domo  wi ca si  ze szczególn  rol  w historii Polski jej m a, Stanis awa. Profesjonalna i patriotyczna 
dzia alno  Olimpii Swianiewicz w dziedzinie kulturowego krajoznawstwa zwi zanego z regionalizmem  wpi-
suje si  w bezpo redni  dzia alno  statutow  powsta ych stowarzysze  o profilu kaszubskim i kociewskim. 
Szczególnie wa ne znaczenie mia a jej pionierska dzia alno  w powstaniu i funkcjonowaniu takich organiza-
cji jak: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Ze wzgl du na rodowód kaszubsko-pomorski, jak i okres osobistego prze ywania powojennej rzeczywisto-
ci, przygotowany temat jest mi szczególnie bliski. Wi e si  to zarazem z blisko ci  znanych w rodowisku

tczewskim osobowo ci: Kazimierza Denka i Romana Landowskiego.
Satysfakcj  dla rodowiska tczewskiego mo e by  fakt, i  Olimpii Swianiewicz szczególnie trudny i niebez-

pieczny okres uda o si  prze y  w pomy lnej rzeczywisto ci.
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ksi ki oraz przed wyjazdem do Danii na tzw. przes uchania
sacharowskie, dotycz ce naruszania praw cz owieka w kra-
jach Bloku Wschodniego, prze y  zamach otrzymuj c cios 
w ty  g owy od nieznanego sprawcy.

Pobyt Olimpii Swianiewicz do 1957 roku w Tczewie 
mia  miejsce w szczególnie trudnym dla Polski czasie, zwi -
zanym z prze ladowaniami i represjami okresu stalinow-
skiego. W zwi zku z dzia alno ci  m a na Zachodzie odno-
sz c  si  do zbrodnii katy skiej nie zosta a zidentyfikowana, 
przez co szcz liwie unikn a gro cych represji. W warun-
kach odczuwanego zagro enia wykaza a si  wspania  dzia-
alno ci  jako wybitny pedagog oraz aktywny organizator 

z dziedzinie kulturowo-krajoznawczej. Posiadaj c bogat
wiedz  potrafi a równie  przekaza  uczniom patriotyczne 
warto ci, a zarazem kszta towa  ich osobowo  w poczuciu 
odpowiedzialno ci, tolerancji, ufno ci i wiary w ludzi.

W istniej cej rzeczywisto ci satysfakcjonuj c  pomy l-
no  osi gn a aktywnie uczestnicz c w istniej cych wów-
czas krajowych organizacjach o profilu turystyczno-krajo-
znawczym i profesjonalno-geograficznym. Umo liwi o to 
utworzenie z jej inicjatywy w istniej cej strukturze ko a kra-
joznawczego m odzie y szkolnej. Uczestnictwo w pracach 
tego ko a cieszy o si  du ym zainteresowaniem. Atrakcyjne 
sta y si  wieczornice o charakterze historyczno-krajoznaw-
czym i w lad za tym, organizowane wycieczki. Oprócz 
wyjazdów o charakterze krajowym, w sposób szczególny 
uwzgl dniano histori  i walory kulturowo-krajoznawcze 
Kaszub i Kociewia.

Dzia alno  Olimpii Swianiewicz w strukturach Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego (pó niej PTTK), jak 
i Polskiego Towarzystwa Geograficznego poprzez pe nione
funkcje oraz szczególne wyró nienia znajdowa a uznanie 
w skali szko y, miasta i województwa.

Zas u y a równie  na wdzi czno  ze strony absolwen-
tów szko y zdaj cych egzaminy z geografii na wy sze uczel-
nie, dla których nie szcz dzi a w asnego czasu na dodatkowe 
przygotowania.

W okresie mi dzy miesi cem majem a czerwcem 1956 
roku Pani Olimpia Swianiewicz z w asnej inicjatywy oso-
bi cie przygotowywa a mnie do egzaminu z geografii na 
studia. Ubieganie si  o przyj cie na studia na mocno oble-
ganym Wydziale Morskim Wy szej Szko y Ekonomicznej 
w Sopocie wymaga o posiadania szczegó owej wiedzy 
z dziedziny handlu i transportu mi dzynarodowego.

Spotkania z Pani  Swianiewicz zbieg y si  z krwawym 
st umieniem protestów robotniczych w Poznaniu. Spowo-
dowa o to, e oprócz nauki rozmawiali my na tematy oso-
biste. Opowiedzia em o szykanach na wsi, jakie spotyka y
szczególnie wi kszoobszarowych rolników, co ze wzgl du
na 20-hektarowe gospodarstwo odnosi o si  do moich rodzi-
ców. Mnie osobi cie wykluczono z mo liwo ci przyj cia do 
szko y redniej. Podjecie nauki w Technikum Handlowym 
w Tczewie umo liwi y mi nadzwyczajne okoliczno ci zwi -
zane z dodatkowym naborem od miesi ca listopada oraz 
z o onym przeze mnie wcze niej za aleniem do w adz pa -
stwowych.

Wykazuj c du e zrozumienie w mojej sprawie Pani 
Swianiewicz zwierzy a mi si  równie  z w asnych losów 
,jak i losów Polaków na Wschodzie po wkroczeniu we wrze-
niu 1939 roku Armii Czerwonej. Wyra a a du y niepokój 

o mo liwo  spotkania si  z m em, uczestnikiem Kampanii 
Wrze niowej. Mia em wiadomo , i  przekazuj c takie in-
formacje obdarzy a mnie znacz cym zaufaniem.

W roku 1957, po 18 latach roz ki, maj ca miejsce 
w pa dzierniku 1956 roku Odwil  umo liwi a jej wyjazd do 
m a do Indonezji. Pe ni  on tam wówczas funkcj  rzeczo-
znawcy UNESCO z ramienia ONZ. W okresie powojennym 
profesor Stanis aw Swianiewicz wyk ada  na uniwersytetach 
angielskich i na Saint Mary’s University w Halifaksie w Ka-
nadzie. W ostatnim okresie ycia Olimpia Swianiewicz wraz 
z m em mieszka a w Kanadzie.

Dziel c si  wspomnieniami, jako ucze  Pani Olimpii, 
bardzo bliskie dla mnie s  wyra aj ce szczególne uznanie 
opinie i wspomnienia zas u onych dla miasta Tczewa ab-
solwentów szko y: prof. Kazimierza Denka z Poznania oraz 
nie yj cego autora wydawnictw literacko-historycznych 
Romana Landowskiego. Zosta y one zamieszczone w 1991 
roku w tczewskim pi mie spo ecznym „Uwaga” jako uzu-
pe nienie portretu biograficznego Olimpii Swianiewicz au-
torstwa Jana Kaznochy.

Wyniesione z dzia alno ci kulturowo-regionalnej Pani 
Olimpii wiadomo ci i pasje spowodowa y, i  po 1956 roku, 
b d c na Wybrze u, sta em si  aktywnym cz onkiem i dzia-
aczem kierowanego przez zas u onych dzia aczy Lecha 

B dkowskiego i Izabel  Trojanowsk  Zrzeszenia Kaszub-
skiego-Pomorskiego. Organizacja ta w istniej cej rzeczy-
wisto ci przy wzgl dnej niezale no ci skupia a osobowo ci
ciesz ce si  du ym szacunkiem i autorytetem.

W roku 2004 prokuratura Rosji odst pi a od prowadzo-
nego ledztwa w sprawie zbrodnii na polskich oficerach. 
Oprócz podejmowanych dzia a  na szczeblu mi dzynarodo-
wym przez rodziny katy skie wa ne znaczenie dla potwier-
dzenia prawdy historycznej ma film Andrzeja Wajdy „Ka-
ty ”. Z zainteresowaniem spotka  si  równie  wy wietlany
w TVP film pt. „Ostatni wiadek”, po wiecony zwi zanej
z Katyniem drogi yciowej prof. Stanis awa Swianiewicza. 
W realizacji tego filmu w sposób czynny uczestniczyli yj -
cy cz onkowie rodziny ma e stwa Swianiewiczów. W ten 
sposób wa na dla historii Polski posta  profesora Stanis awa
Swianiewicza w wi kszym stopniu przebi a si  do wiado-
mo ci spo ecze stwa.

W okresie przed planowanymi uroczysto ciami 70-lecia 
zbrodni katy skiej posta  prof. Stanis awa Swianiewicza 
zosta a upubliczniona w kilku znacz cych artyku ach pra-
sowych. Zamieszczono równie  przypadki unicestwienia na 
Zachodzie przez NKWD wiadków z terenu zbrodni.

Szczególnego znaczenia nabiera powo anie si  na opini
prof. Swianiewicza o motywach zbrodni katy skiej przez 
Prezydenta Lecha Kaczy skiego w przemówieniu, które 
zamierza  wyg osi  na uroczysto ciach katy skich w dniu 
10 kwietnia br.

Znalaz o to wyraz w stwierdzeniu Zbrodnia katy ska
jest – pisa  o tym wy czony w ostatniej chwili z transpor-
tu mierci prof. Stanis aw Swianiewicz – cz ci  akcji (...) 
oczyszczania przedpoli potrzebnych dla dalszej ekspansji 
imperializmu sowieckiego.

Przedstawiona osobowo  Olimpii Swianiewicz wpisuje 
si  jako posta , która pozostawi a znacz cy lad w histo-
rii miasta Tczewa, jak i pomorskiego rodowiska Kaszub 
i Kociewia. Wi  si  z tym maj ce w 2010 roku rocznice: 
750-lecie miasta Tczewa, 70 rocznica zbrodni kata skiej,
65-lecie redniego szkolnictwa ekonomicznego w Tczewie.

Artyku  opublikowany w: Miesi czniku „Pomerania” 
nr 5/2010, s. 6 oraz w Magazynie „Forum Pomorskie” 
nr 4/2010, s. 7.

ZACHOWA  W PAMI CI POTOMNYCH
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BRACTWO KERIN

Problem ten podj to w czasie konferencji, 21 czerw-
ca 2010 roku w Zblewie, która odby a si  pod ha-
s em „Rola biblioteki gminnej a kultura wspó cze-

sna”. Patronat honorowy nad spotkaniem obj li: Senator 
RP Andrzej Grzyb oraz Wójt Gminy Zblewo Krzysztof 
Trawicki. Dzi ki ich wspólnemu zaanga owaniu, przy ak-
tywnym wsparciu ze strony Gminnej Biblioteki Publicznej 
z kierownikiem Emili  Bielsk , spotkanie to mog o mie
miejsce w roku IV Kongresu Kociewskiego.

W ród go ci znale li si  przede wszystkim przed-
stawiciele wiata nauki i kultury, bibliotekarze lokal-
nych bibliotek gminnych, miejskich oraz Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gda sku, któr  re-
prezentowa a wicedyrektor Bo ena Orczykowska oraz 
kierownik Dzia u Instrukcyjno-Szkoleniowego Krystyna 
Redmann-Józefczyk. W wydarzeniu wzi  tak e udzia
przedstawiciel Marsza ka Województwa Pomorskiego 
– Marcin D browski. Konferencja odby a si  pod patro-
natem medialnym Wie ci z Kociewia oraz Kociewskiego 
Kantoru Edytorskiego z Tczewa.  

W trakcie konferencji odby o si  pi  wyst pie ,
w czasie których poruszono wa ne kwestie dotycz -
ce dzia alno ci bibliotek gminnych. Swoimi spostrze-
eniami na temat ich funkcji i specyfiki podzieli  si

z uczestnikami prof. Tadeusz Linkner. W okraszonym 
humorem wyst pieniu mówi  on nie tylko o stereotypie 
bibliotekarki w oczach m odych ludzi, ale tak e o roli 
ma ej biblioteki przed laty i dzi . Du e zainteresowa-
nie wzbudzi  referat nt. biblioterapii dr Iwony Zachcia
z Uniwersytetu Gda skiego (patrz obok). Wskaza-
a ona nowe metody i obszary wykorzystania ksi ek

i czasopism za pomoc  nowoczesnych technik. Temat 
bibliotek i róde  wirtualnych w dzia alno ci edukacyj-
nej bibliotek gminnych poruszy  kolejny go  z tego 
Uniwersytetu Gda skiego – dr Helena Draganik. Do-
brze przyj te zosta o tak e wyst pienie mgr Krystyny 
Redmann-Józefczyk, która przybli y a nowe zadania 
bibliotek gminnych z perspektywy WiMBP w Gda sku.

MAGDA POZORSKA

Tradycja czy nowoczesno ?
Relacja z konferencji

Na ko cu cz ci wyst pie  zaprezentowano wyniki an-
kiety przeprowadzonej w ostatnim czasie w ród gim-
nazjalistów z Gimnazjum im. Wincentego Kwa niew-
skiego w Zblewie. Badania mia y na celu nakre lenie
kontekstu zmian potrzebnych w dzia alno ci gminnej 
biblioteki, tak aby odpowiada a ona potrzebom m o-
dzie y. Uczniowie wskazali na potrzeb  powi kszenia
zbiorów biblioteki, nie tylko o drukowane nowo ci wy-
dawnicze, ale i ksi ki elektroniczne, sygnalizuj c tym 
samym, e ich yczeniem jest, aby instytucja ta czy a
tradycj  i nowoczesno .

Na zako czenie spotkania odby a si  o ywiona dys-
kusja z udzia em zaproszonych go ci. Pocz tkowo toczy-
a si  ona wokó  problemu likwidacji bibliotek przyszpi-

talnych. Nast pnie ewoluowa a ona w stron  zagadnie
zwi zanych z ksi k  tradycyjn  a przysz o ci  bibliotek 
wirtualnych i ksi ek elektronicznych w ogóle. Podejmu-
j c t  kwesti , Bo ena Gierczak z Biblioteki Publicznej 
w Kokoszkowach stwierdzi a, e potrzeba miejsca na 
jedno i drugie, gdy  tempo ycia, szczególnie ludzi m o-
dych, wymusza potrzeb  przep ywu szybkiej informacji. 
Z kolei Andrzej Grzyb postawi  ku rozwadze zebranych 
wa ne pytanie: czy ju  dzi  znamy odpowied  na pyta-
nie, na ile dane zdigitalizowane oka  si  technologi
glinian  czy trwa ? – To post p technologii informatycz-
nej zadecyduje jak b dzie dalej – mówi  senator. Z kolei 
dr Helena Draganik przekonywa a, e wraz z rozwojem 
nowych technologii przechowywanie tego rodzaju da-
nych tanieje.

Jak wida , omawiana konferencja  zasygnalizowa-
a wiele problemów. Poniewa  du e zainteresowanie 

wzbudzi y zaprezentowane referaty, a podsumowuj ca
spotkanie dyskusja zaowocowa a poruszeniem wa -
nych zagadnie , narodzi a si  idea sporz dzenia pu-
blikacji pokonferencyjnej. Ju  jesieni  poznamy zatem 
refleksje dotycz ce pracy i  wizji przysz o ci bibliotek 
na Kociewiu, pisane piórem uczestników spotkania 
w Zblewie. 

Nie ka dy z nas zdaje sobie spraw  z tego, e ma e biblioteki, mieszcz ce si  na terenie 
jednej gminy, inspiruj  rozwój ycia kulturalnego w spo ecze stwie lokalnym. To w a nie
na barkach bibliotek gminnych spoczywa wa na misja dzia alno ci edukacyjnej i kulturo-
wej w ma ych miejscowo ciach.
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Czy potrzebne s  pracownie biblioterapeutyczne 
w bibliotekach? Na to pytanie wielu bibliotekarzy 
odpowiada twierdz co, bowiem widz  konieczno

rozwoju  dzia alno ci wychowawczo-terapeutycznej. Obser-
wuj c swych czytelników rozbudzaj  w sobie ch  niesienia 
pomocy „samotnym w t umie”, nie mia ym, zakompleksionym 
i szukaj cym zagubionego gdzie  po drodze sensu ycia2.

Pomoc biblioterapeutyczna potrzebna jest dzieciom, 
pocz wszy od wieku przedszkolnego, przez pierwsze lata 
szkolne, a  po nastolatków, i to nie tylko ze rodowisk dys-
funkcyjnych, osobom doros ym walcz cym z utrudniaj cym
ycie problemem (m.in. samotno ci , staro ci , brakiem 

miejsca zamieszkania). Biblioterapia potrzebna jest oso-
bom chorym le cym w szpitalu, które czekaj  nie tylko 
na wsparcie medyczne, ale te  duchowe, psychologiczne 
i terapeutyczne. Osobom niepe nosprawnym, szczególnie 
tym, które na skutek choroby, czy wypadku utraci y wiar
w mo liwo  normalnego funkcjonowania w nowej dla nich 
rzeczywisto ci, a te  ka demu z nas, gdy znajdziemy si
w sytuacji, z której, jak nam si  wydaje, nie ma wyj cia.

Irena Borecka w jednej ze swoich ksi ek podkre la, e
edukacj  biblioterapeutyczn  nale y prowadzi  od najm od-
szych lat, by kszta towa  zainteresowania i zami owania
oraz gotowo  do niesienia pomocy innym ludziom3.

G ówna odpowiedzialno  za wychowanie dziecka, za 
jego prawid owy rozwój spoczywa na rodzinie poniewa
stwarza ona wi zi, których nie mo e zapewni adna insty-
tucja, buduje naturalne rodowisko do rozwoju, pozytywnie 
uzale nia dzieci od rodziców. Dziecko stara si  post powa
tak, aby byli zadowoleni i okazywali mu mi o . W ten spo-
sób uczy si  stawiania i osi gania celów, przyswaja normy 
i wzorce post powania. Jak twierdzi Urie Bronfenbrenner 
ka de dziecko potrzebuje kogo , kto mia by bzika na jego 
punkcie i zapewnia  bliski kontakt4. Dzieci podczas zaj
biblioterapeutycznych na temat rodziny powiedzia y warto
mie  rodzin , poniewa  wtedy cz owiek jest bogaty, bo rodzi-
na to najwi kszy skarb (...) kiedy si  ma rodzin , to jest dla 
kogo y  i kogo kocha 5.

rodowisko rodzinne jest czynnikiem wp ywaj cym na 
zachowanie si  dzieci, co jest bardzo widoczne, kiedy w ro-
dzinie panuj  nieodpowiednie relacje (trudne warunki byto-
we, ubóstwo, problem alkoholowy, przynale no  do rodziny 
niepe nej, b d  ryzyko wyst powania ró nych zagro e ).

U dzieci wychowywanych w takich rodzinach wyst puje
poczucie ni szej warto ci, obni enie poczucia szacunku do 
samego siebie, co cz sto przejawia si  nie mia o ci  albo 
agresj , a to utrudnia kontakty z rówie nikami i osobami do-
ros ymi. Dzieci te wykazuj  postawy wycofuj ce lub zacho-
wuj  si  nadpobudliwe. S  te  dzie mi nadwra liwymi.

Dorastaj c w takich warunkach nie otrzymuj  ani wy-
starczaj cych bod ców, ani odpowiedniej opieki, ani mi o ci
i atmosfery umo liwiaj cych im prawid owe funkcjono-

IWONA ZACHCIA

Biblioterapia w bibliotece publicznej1

wanie. Rodzice zrzucaj  odpowiedzialno  za wychowanie 
i prawid owy rozwój swoich dzieci na instytucje, na których 
spoczywaj  obowi zki dydaktyczne, wychowawcze i opie-
ku cze.

Wiele dzieci pochodzi z rodzin dobrze sytuowanych. 
Rodzice spe niaj  ka d  zachciank , rozpieszczaj  kupuj c
drogie zabawki, ubrania. Dzieci te s  z o liwe, pewne sie-
bie, cz sto zarozumia e i nadpobudliwe, odtr caj  te, które 
pochodz  z biednych rodzin, uwa aj , e wolno im obra a
innych, traktuj  to jako art. Sami uczniowie mówi , i  w a-
nie brak tolerancji, k opoty w szkole i zwi zane z tym od-

rzucenie przez grup  s  najcz stszym problemem, z którym 
spotykaj  si  w szkole6.

Zjawiska te mo na zredukowa  przez u wiadamianie
dzieciom procesów emocjonalnych i organizowanie ró nych
form aktywno ci, które pozwol  wyrazi  z o  i inne emocje 
powoduj ce przemoc w sposób bezpieczny dla nich i otocze-
nia. By pomóc funkcjonowa  im bez l ku i obaw stosuje si
ró ne formy treningu twórczo ci w powi zaniu z tekstem, 
który porusza okre lony w diagnozie grupy problem. Dzieci 
poznaj  literackich bohaterów, którzy maj  takie same jak 
one problemy. Analizuj  ich post powanie poprzez dyskusje, 
gry i zabawy. Maj  poczucie, e nie mówi si  o nich, dzi ki
czemu mog  swobodnie si  wypowiada . Bior  udzia  w za-
bawie tekstem, który jest punktem wyj cia do rozwa a  nad 
sob  i rozwi zaniem istniej cego problemu.

Oddzia ywanie literatury na m odego czytelnika, a tak-
e poszukiwanie odpowiedzi na pytania opiera si  na uru-

chomieniu specyficznych mechanizmów psychologicznych, 
jak: identyfikacja, na ladownictwo, asymilacja wiedzy 
i mechanizmy odwra liwiania. Istotne jest równie  mode-
lowanie oraz mechanizm projekcji. Literatura oddzia uje na 
wyobra ni  dzi ki czemu dziecko tworzy obraz bohatera, 
przejmuje wiele jego cech i powoli staje si  nim samym.

W literaturze przedmiotu cz sto zwraca si  uwag  na 
terapeutyczne i wychowawcze w a ciwo ci utworów lite-
rackich. Oddzia ywanie to polega na dostarczaniu wiedzy, 
wzbogacaniu do wiadczenia, ukazaniu innych wzorów 
my lenia, odczuwania, dzia ania. Pozwala te  na poznanie 
do wiadcze  bohaterów, daje wzory osobowe, które s  nie-
zb dne dziecku. 

Literatura dostarcza m odemu odbiorcy bod ców do roz-
woju emocjonalnego, przyczynia si  do wzbogacania wy-
obra ni, do kszta towania postaw. Uczy sposobów radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach, daje wsparcie poprzez ich ak-
ceptacj , kompensuje, czyli dostarcza dozna  zast pczych.
Mo e by  równie  czynnikiem relaksuj cym, odci aj cym,
mo e oferowa  nowe wzory zachowa , wzbogaca  wiedz ,
a tak e powodowa  eliminowanie niektórych l ków.

Spojrzenie na prawdy yciowe przekazuj  nam ba nie,
bajki i opowiadania terapeutyczne, a te  inne utwory literatury 
pi knej (proza i poezja) oraz publikacje popularnonaukowe.
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W poznaniu przyczyn zachowa  agresywnych i innych 
trudno ci emocjonalnych pomog  dzia ania biblioterapeu-
tyczne. Daj  mo liwo  poznania samego siebie oraz zdo-
bycia umiej tno ci radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez 
u ycia przemocy. Wszystkie czynno ci biblioterapeuty sku-
piaj  si  wokó  odpowiednio dobranego tekstu. Biblioterapia, 
jak podkre li a jedna ze studentek, wykorzystuje lecznicz
moc s owa, która z pewno ci  niejednemu z nas pomog a7.

   
Co to jest biblioterapia?
Z definicji wynika, e biblioterapia jest to d u szy pro-

ces, podczas którego wykorzystuje si  ksi k  i inne mate-
ria y alternatywne, by osi gn  wyznaczony cel, jakim jest 
rozwi zanie mniejszych i wi kszych problemów osobistych 
danej osoby; szuka te  skutecznego sposobu pomocy tym, 
którzy s  w „trudnej sytuacji yciowej”.

Osoba prowadz ca warsztaty biblioterapeutyczne odpo-
wiedzialna jest za w a ciwy ich przebieg, za w a ciwy dobór 
tekstów literackich i pozaliterackich zgodny z problemem, 
który mamy rozwi za  i zgodny z przygotowaniem czytelni-
czym uczestników. Bardzo wa ne s  te  odpowiednie kom-
petencje i predyspozycje do pracy z lud mi. Podobnie jak 
chirurg nie przeprowadza operacji bez wcze niejszych przy-
gotowa , tak te  biblioterapeuta musi w o y  spory wysi ek
we w a ciwe przygotowanie programu zaj  biblioterapeu-
tycznych, dostosowanych do potrzeb wszystkich uczestników 
terapii pisze jedna z magistrantek w swojej pracy8, a Maria 
Grzegorzewska dodaje (...) e aby co  zdzia a  warto ciowe-
go trzeba by  kim , trzeba mie  swoje w asne ycie, swój w a-
sny wiat, trzeba mie  mocny fundament przekona  – w co
gor co wierzy , czemu  gor co s u y  – trzeba by  sob 9.

 Biblioterapeuta powinien otworzy  si  na czyje  prze-
ycia, na czyj wiat – na wspólne prze ywanie okre lonych

warto ci10, powinien d y  do tego, by osoby tworz ce gru-
p  terapeutyczn  dobrze czu y si  w swoim towarzystwie 
i mia y wiadomo , e nie s  ocenianie ale akceptowane ze 
swoimi zaletami i wadami, e w a nie tu mog  rozmawia
o swoich trudnych sprawach, e zostan  wys uchane i znajd
pomoc.

Jak bardzo potrzebna i skuteczna jest pomoc bibliotera-
peutyczna przekona y si  uczestniczki seminarium magi-
sterskiego i licencjackiego prowadzonego przeze mnie na 
studiach stacjonarnych kierunku Filologia polska i zaocz-
nych – Filologia polska ze specjalno ci  Bibliotekoznawstwo 
i Informacja Naukowa na Uniwersytecie Gda skim. Powsta-
o 27 prac, w tym 2  dotyczy y biblioterapii prowadzonej 

z przedszkolakami, 11 z dzie mi szkó  podstawowych (miesz-
kaj cych z rodzicami oraz przebywaj cych w domu dziecka), 
1 z uczennicami gimnazjum. 6 prac zawiera wyniki bada
z zaj  prowadzonych z osobami starszymi (przebywaj cymi
w domu opieki spo ecznej, mieszkaj cymi w swoich miesz-
kaniach, z bezdomnymi przebywaj cymi w schronisku dla 
bezdomnych oraz z samotnymi matkami przebywaj cymi
w Domu Samotnej Matki w Matemblewie). 6 osób obj o ba-
daniami chorych przebywaj cych w szpitalach i terminalnie 
chorych le cych w hospicjum. Wymienione prace dotycz
biblioterapii grupowej, a tylko 1 biblioterapii indywidualnej. 
5 prac dotyczy o zagadnie  teoretycznych.

W grupach przedszkolnych, w których bra y udzia
dzieci od 2 do 5 lat osoby prowadz ce zaj cia skupi y si  na 
problemach zwi zanych ze wspóln  zabaw , poszanowaniu 
w asnej odmienno ci i ró norodno ci, poszukiwaniu cech, 
które charakteryzuj  poszczególne dzieci oraz na zwróceniu 

uwagi na fakt, e nie to co posiadaj , czy jak wygl daj  ale 
to co sob  reprezentuj  jest ich najwi ksz  warto ci . Wa -
nym zagadnieniem okaza a si  te   pomoc dziecku przetrwa
trudne chwile zwi zane z rozwodem rodziców. Pokazujemy
rzeczy dobre i z e, uczymy je, jak unika  pope niania b dów, 
jak szanowa  innych, jak panowa  nad emocjami, jak dba
o higien , i w ko cu jak sta  si  samodzielnym. Dzi ki na-
szym zaj ciom biblioterapeutycznym, które za ka dym razem 
by y wiadomie i dok adnie przygotowywane znacznie zbli-
yli my si , zarówno do dzieciaków, jak i do rodziców. Teraz 

wizytówk  naszego przedszkola sta a si  biblioterapia, na 
któr  rodzice ch tnie si  zgadzaj 11.

Podczas zaj  wykorzystano ba nie H. Ch. Andersena 
oraz bajki i opowiadania terapeutyczne.

Dwie osoby pracowa y z dzie mi klas m odszych, które 
pochodzi y z rodzin dobrze sytuowanych, cz sto wyje d a-
y za granic  z rodzicami, dostawa y upragnione zabawki 

i ubrania. W ród uczniów by y te  dzieci z rozbitych i ubo-
gich rodzin. 

W tej grupie problemem by y zachowania agresywne, 
zawi , z o liwo , brak pewno ci siebie, niskie poczucie 
w asnej warto ci, brak tolerancji, strach przed z ymi stopnia-
mi i zwi zane z tym odrzucenie przez grup . Podczas zaj
mia y nauczy  si  radzenia z negatywnymi cechami charak-
teru, wspó pracy w grupie, a tak e oswoi  z wypowiadaniem 
si  na forum klasy. 

Uczniowie dzi ki odpowiednio dobranej literaturze mó-
wili o swoich s abo ciach (...) potrafili powiedzie  o sobie 
co  dobrego, czym  si  pochwali 12,  mówili o sytuacjach 
w których byli z siebie dumni, gdy  pozwoli to im uwierzy
w siebie i nabra  wi kszej pewno ci, a tak e nie b d  tak 
atwo za amywa  si  jakimi  niepowodzeniami, gdy  b d

zdawa y sobie spraw , e mimo drobnych pora ek odnosz
równie  sukcesy13.

Wydaje si , e te zaj cia by y jedn  z nielicznych oka-
zji aby wypowiedzie  si  na ró ne tematy, gdy  prawdopo-
dobnie nie zawsze maj  przy sobie osob , która je wys ucha
i podyskutuje z nimi14.

Uwa am, podkre la prowadz ca zaj cia, e bibliotera-
pia powinna by  najcz ciej wykorzystywana podczas pracy 
z dzie mi, bo uczy zarówno dzieci, jak i doros ych, jak mo -
na w prosty sposób poradzi  sobie nawet z najtrudniejszymi 
problemami15.

Podczas zaj  korzystano z bajek i opowiada  terapeu-
tycznych.

Z dzie mi klas starszych, które pochodzi y z rodzin 
rozbitych, zagro onych problemem alkoholowym lub w wy-
niku innych dysfunkcji wykazuj cych ró nego rodzaju za-
burzenia, pracowa y cztery osoby (w tym dwie bibliotekarki 
biblioteki publicznej) wykorzystuj c bajki i opowiadania 
terapeutyczne. Grupy liczy y od 10 do 12 osób. 

Celem bada  by o ukazanie w jaki sposób doro li poprzez 
terapi  ksi k  mog  pomóc rozwi zywa  problemy dzieci, 
które nie radz  sobie z rozpoznawaniem w asnych i cudzych 
emocji, maj  trudno ci w rozwi zywaniu konfliktów, charak-
teryzuj  si  zani onym poczuciem warto ci, wykazuj  posta-
wy wycofuj ce lub zachowuj  si  nadpobudliwie i agresyw-
nie. Jak dzi ki po rednictwu tekstu doros y mo e nawi zywa
lub odnowi  wi  i komunikacj  z dzieckiem. 

Podczas spotka  dzieci odkry y, e wa nym elementem 
zaj  jest rozmowa z nimi o ich problemach i rado ciach16,
(...) ch tnie te  podejmowa y ...rozmowy na tematy im bliskie. 
Akcentowa y przez to potrzeb  podzielenia si  swoimi prze y-
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ciami, rozterkami, rado ciami i docenia y to, i  zostaj  wys u-
chane17. Reagowa y te  nie mia o na fakt, e zawsze dzi kuj
dziecku za to, e co  zrobi. S  do tego nieprzyzwyczajone18.

Swoist  rol  terapeutyczn  pe ni fotel bujany, który stoi 
w pracowni. Jest to jedyny moment, gdy dzieci chc c si  na 
nim pobuja , musz czyta  samodzielnie. Oczywi cie wszy-
scy zg osili ch  czytania, nawet te dzieci, które maj  pro-
blemy z rozpoznawaniem liter19.

Okaza o si , jak pisze autorka jednej z prac, e dzia-
ania biblioterapeutyczne stanowi  nieocenion  pomoc 

w rozwi zywaniu problemów dzieci z zaburzeniami zacho-
wania, wspieraj  rozwój emocjonalny, fizyczny i umys owy
uczestników, pozwalaj  dzieciom pozna  niebanalne formy 
aktywno ci oraz skuteczne sposoby radzenia sobie ze stre-
sem, l kiem, przemoc  oraz innymi trudno ciami20. Inna 
dodaje Mam nadziej , e tematy, które poruszy am pomo-
g  dzieciom odnale  si  w tej trudnej, nawet czasami bru-
talnej rzeczywisto ci. Mo e cho  troch  uwierzy y w siebie, 
w swoje umiej tno ci. Pomimo z ych do wiadcze  z doros ymi,
wierz , e znajd  w swoim otoczeniu ludzi, do których b d
mog y zwróci  si  o pomoc, a oni nie zostawi  ich z problema-
mi tak jak rodzice, czy nauczyciele. Mam nadziej , e zrozu-
mia y, i  ka dy z nas ma prawo do marze , do szcz cia21.

W O rodku Czytelnictwa Osób Niepe nosprawnych
w Gda sku prowadzono zaj cia z grup  14 dzieci, uczniami
IV, V i VI klasy szko y podstawowej oraz I i II klasy gim-
nazjum. Prawie wszystkie posiada y wad  wzroku, niektóre 
wad  s uchu, by y nie mia e i nadpobudliwe.

Nadrz dnym celem zaj  by o ukazanie wp ywu biblio-
terapii na zachowanie i rozwój dzieci i m odzie y oraz na 
integracj  uczestników niepe nosprawnych z pe nospraw-
nymi rówie nikami. Cel zosta  osi gni ty poprzez realiza-
cj  m.in. takich tematów: Rado  dzielenia si ; Szcz cie to 
mie  przyjaciela; Pomagaj c innym pomagam sobie; Inny 
nie znaczy gorszy; Z o  nie jest z a; Ka dy jest kim . Po-
s u y y do tego bajki i opowiadania terapeutyczne, czytanki 
z podr cznika szkolnego, lektury szkolne i inne teksty.

Autorka pracy, po przeprowadzeniu zaj , stwierdzi a,
e biblioterapia ma ogromn  si  oddzia ywania i poprawia-

nia samooceny ka dego uczestnika. Z ka dym nast pnym
spotkaniem widoczna by a cho by drobna zmiana. Jedne 
dzieci sta y si  spokojniejsze, bardziej uwa ne, inne nabra y
pewno ci siebie, wiary we w asne si y i mo liwo ci. Dzieci 
niedowidz ce i niedos ysz ce nie czu y si  gorsze od swych 
zdrowych rówie ników, potrafi y otwarcie mówi  o swych 
problemach i obawach. W trakcie wykonywanych zabaw 
czu y si  bezpieczne i spokojne, bo wiedzia y, e mog  liczy
na kolegów. Dzieci bardzo si  ze sob  zintegrowa y22.

Z dzie mi przebywaj cymi w domu dziecka pracowa y
trzy osoby. Podczas spotka  mówi y o przemocy psychicz-
nej, agresji, samotno ci, mi o ci, adopcji, przyja ni, na o-
gach, a te  o rodze stwie i szkole. Du ym problemem w tych 
grupach stanowi o poprawne wys awianie si  i odpowiedni 
dobór s ów. Dzi ki literaturze, w postaci bajek i opowiada
terapeutycznych oraz ksi ek z serii: Pami tnik ksi niczki
i Bezsennik, mog y otrzyma  wsparcie, kompensat  nieza-
spokojonych potrzeb, a te  cenne wzory zachowa . W wielu 
wypadkach nast pi a pe na identyfikacja z bohaterem lite-
rackim23. Bohater literacki, jego potrzeby, problemy stwa-
rzaj  mo liwo  dyskusji, a ta rozmow  o troskach czyni 
bardziej naturaln  i swobodn .

Na rezultaty dzia ania biblioterapii nie trzeba by o d ugo
oczekiwa , pisze jedna z autorek pracy, ju  po trzech spotka-

niach dziewcz ta ch tnie si  wypowiada y, pracowa y w gru-
pach bez konfliktów. Zachowanie jednej z uczestniczek uleg o
znacznej poprawie, przesta a u ywa  wulgarnych s ów, sta a
si  spokojniejsza, gdy uzyska a wiadomo , e na pewno 
zostanie wys uchana, nikt nie przerwie jej wypowiedzi ani 
nie zgani jej za ni . (...). Dostrzeg y równie  problemy ko-
le anek24. Wychowankowie zrozumieli, e mówienie o sobie, 
o swoich cechach, nie jest czym  negatywnym25. Prowadz ca
zaj cia zauwa y a, e brakuje im rozmów z doros ymi26, pod-
kre li a te , e szybko zdoby a zaufanie uczestniczek spotka ,
cz sto chcia y pozna  moje zdanie na omawiany temat (...). 
Kilkakrotnie zdarzy o si , e prosi y mnie bym zosta a chwil
po zako czonych zaj ciach i porozmawia a z nimi o ich oso-
bistych problemach, da a rad  w trudnej sytuacji. Widoczne 
by o, e zaj cia sprawiaj  im wiele rado ci i przyjemno ci
oraz, e przychodz  na nie z ochot , a tak e potrzeb  rozmo-
wy o swoich problemach27.

Dzi ki oddzia ywaniu literatury wychowankowie za-
uwa yli, e oni, podobnie jak bohaterowie literaccy s  tak e
w stanie rozwi za  swoje problemy28; mog  uto samia  si
z bohaterami, porównywa  swoje zmartwienia z opisanymi 
w ksi kach i tym samym ujrze  rozwi zanie trosk, a szcz -
liwe zako czenia dadz  im nadziej  na lepsze jutro oraz 

motywacj  do dzia ania i walczenia o w asne szcz cie29.
Prowadz ca zaj cia stwierdzi a, e zaj cia takie powin-

ny trwa  przez ca y pobyt wychowanków w domu dziecka. 
Uczestnikami mogliby by , zarówno najm odsi jak i najstar-
si mieszka cy placówki30.

Badania prowadzone w gimnazjum mia y ukaza  jak 
wspó czesne dziewczyny b d ce w okresie dorastania radz
sobie z codziennym funkcjonowaniem w rodzinie, szkole, 
grupie rówie ników, jakie maj  problemy, marzenia i pla-
ny na przysz o  oraz jak  rol  w ich yciu pe ni ksi ka,
a w szczególno ci powie ci dla dziewcz t. Podczas spotka
omówiono m.in. problem przyja ni i wzajemnej pomocy, 
brak samoakceptacji, zagadnienie pierwszej mi o ci i wybo-
ru odpowiedniego systemu warto ci wykorzystuj c powie-
ci z cyklu „Je yciada” Ma gorzaty Musierowicz.

Zastosowane przeze mnie pisze prowadz ca zaj cia
(...) metody dydaktyczne mia y niew tpliwie terapeutyczny 
wp yw na uczestniczki. Mog am obserwowa  zachodz ce
zmiany w zachowaniu poszczególnych osób, które stawa y
si  bardziej otwarte, odwa ne, spontaniczne, rado niejsze
i aktywniejsze31. Na jednym ze spotka  poruszony zosta
temat o rodzinie. Pokaza , jak wielk  warto  stanowi ona 
dla m odej dziewczyny, która oczekuje od najbli szych za-
interesowania swoj  osob , akceptacji, wsparcia, wzajemnej 
pomocy, pragn  dzieli  si  z nimi troskami i rado ciami.

Wykorzystane fragmenty zaciekawi y uczestniczki po-
wie ciami Musierowicz, utwierdzi y si  w przekonaniu, e
z tego typu literatury mo na wynie  wiele korzy ci, bo porusza 
problemy, z którymi dziewczyny spotykaj  si  na co dzie .

Omawiane wy ej zaj cia odbywa y si  z grupami 
uczniów. Tylko jedna praca dotyczy biblioterapii indywi-
dualnej. Zaj cia prowadzone by y z dwójk  dzieci – 12 lat 
(z ka dym dzieckiem osobno) pochodz cych z rodzin dys-
funkcyjnych (alkoholizm, rozbite rodziny). Dzieci nie mia e
z problemami emocjonalnymi, co najbardziej wida  by o
podczas zaj  szkolnych (strach przed mówieniem na forum 
klasy, brak kole anek i kolegów, ukrywanie sytuacji rodzin-
nej, unikanie kontaktów z doros ymi).

Celem zaj  by o nabycie umiej tno ci okazywania uczu ,
mówienia o swoich zainteresowaniach, o pozytywnych ce-
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chach charakteru, o swojej rodzinie, przyjmowaniu pomocy, 
docenianiu tego co si  posiada, uwra liwienie na krzywd
innych ludzi, oswojenie z tematem cierpienia i kalectwa. Po-
moc  w pracy z Magd  by a „Pollyanna” E. H. Porter, a z Da-
mianem „Tomek w krainie kangurów” A. Szklarskiego. 

(...) z ka dym spotkaniem widzia am popraw , je eli cho-
dzi o okazywanie emocji przez dzieci. Coraz mielej odgry-
wa y scenki podczas dramy i coraz cz ciej i ch tniej si  wy-
powiada y. (...). Jednak niezaprzeczalnym osi gni ciem jest 
to, e dzieci cho  na troch  otworzy y si  i mog y „oczy ci ”
ze swoich emocji i z kim  szczerze porozmawia (...)32.

W szko ach ponadpodstawowych nie prowadzili my
systematycznych bada .  Zaj cia biblioterapeutyczne prze-
prowadzane by y i s  na zast pstwach oraz na godzinach 
wychowawczych. Jak pisze jedna ze studentek, która wy-
korzysta a godzin  wychowawcz  na przeprowadzenie zaj
opartych na pracy terapeutycznej z tekstem w klasie pierw-
szej liceum: I mimo, i  by y to pierwsze i tylko jedne zaj cia
tego typu (...), to pozwoli y mi one doceni  znaczenie biblio-
terapii. Nie zna am sytuacji i relacji panuj cych w tej klasie, 
jednak w ci gu jednostki lekcyjnej by am w stanie odkry
indywidualne i grupowe problemy uczniów. Ju  w trakcie 
wicze  integracyjnych da y si  zauwa y  relacje mi dzy

cz onkami zespo u klasowego, jak i charakterystyczne dla tej 
grupy podzia y. (...). W trakcie omawiania tekstu, który wy-
bra am na te zaj cia, pojawi y si  (...) jeszcze inne wypowie-
dzi ze strony ró nych uczniów, ujawniaj ce ich stosunek do 
przyja ni, partnerstwa, zwi zków uczuciowych, zdrady etc. 
Niejednokrotnie by y to bardzo impulsywne i nacechowane 
emocjonalnie s dy, co wiadczy o oddzia ywaniu dzia a  bi-
blioterapeutycznych na emocje i wytwarzanie sytuacji szcze-
rej, otwartej, bezpruderyjnej rozmowy, której wspó czesna
m odzie  coraz bardziej potrzebuje, a której cz sto nie ma 
okazji prowadzi  z zaufanymi, czy najbli szymi osobami33.

Problemy osób starszych znalaz y si  w kr gu zainte-
resowa  sze ciu osób. Dwie z tych prac powsta y w oparciu 
o wyniki bada  prowadzonych w bibliotece publicznej. 
Z osobami starszymi najcz ciej prowadzi si  bibliotera-
pi  reminescencyjn , która spe nia funkcj  terapeutyczn .
W tym wieku zauwa amy sk onno  do cofania si  my l
w przesz o  i dlatego podczas spotka  prowadz cy starali 
si  przekona  uczestników, e ich wspomnienia s  ciekawe 
i warto ciowe spo ecznie, e stanowi  mi dzypokolenio-
wy przekaz wiedzy. Bardzo wa n  rol  odgrywaj  kontakty 
z drug  osob . Cz owiek starszy oczekuje cierpliwego s ucha-
nia, zrozumienia, serdeczno ci, a przede wszystkim rozmowy, 
dyskusji. Nigdy nie zapomn  sytuacji, kiedy starsza pani trzy-
maj c mnie mocno za r k  ze zami w oczach mówi a..., e bar-
dzo si  cieszy, e mo e w ko cu z kim  porozmawia 34.

Jedna z magistrantek, która obj a badaniami bezdom-
nych mieszkaj cych w Noclegowni im. w. Brata Alberta 
w Gda sku stwierdzi a, e dzi ki ka demu spotkaniu sta-
wali my si  sobie bardziej bliscy. Spotkania sprawi y, e
uczestnicy stali si  bardziej wiadomi sytuacji, w której si
znajduj , odkryli swoje cz owiecze stwo, nie wstydzili si
mówi  o sobie w superlatywach, stali si  odwa niejsi. Siebie 
nawzajem traktowali przyja nie i yczliwie.

Od bezdomnych tak naprawd  nauczy am si  dostrzega
ludzi, nie kieruj c si  stereotypami i uprzedzeniami. Z alem
rozsta am si  z uczestnikami, od których otrzyma am nieza-
pomnian  lekcj  mi o ci i szacunku do innych ludzi35.

Z przeprowadzonej analizy wyników bada , widzimy, 
e w zaj ciach biblioterapeutycznych bardzo wa n , a mo e

najwa niejsz  rol  spe nia rozmowa, ale Aby nasze rozmowy 
s u y y rozwi zaniu jakiego  problemu, podj ciu trafnej de-
cyzji i zadowoleniu z ycia, konieczne jest s uchanie tego, co 
mówi  inni rozmówcy, próba zrozumienia ich punktu widze-
nia i szacunek dla ich perspektywy, nawet, gdy jest bardzo 
ró na od naszej36.

Wielu z badanych starszych osób podkre la o, e ksi ki
pozwoli y im przetrwa  trudne momenty ycia. Przyczyni y
si  do pokonania w asnych s abo ci i l ków wobec przysz e-
go losu. Szukaj c w literaturze podobnych kolei ycia, nie 
zawiedli si . Ksi ka sprawi a, e osi gn li wewn trzny ad
i harmoni , z optymizmem i nadziej  spojrzeli w przysz o .
Wiele osób zmobilizowa o si  do twórczego i aktywnego 
uczestnictwa w yciu.

Trafnie pisze o wp ywie ksi ki w prze omowych okre-
sach naszego ycia W. Krzemi ska Ksi ka, ten niezawod-
ny przyjaciel na co dzie , stokro  wi ksz  przyja  okazuje 
w nieszcz ciu. Chroni c si  w rzeczywisto  literack , cz o-
wiek nie zamyka si  w niej, lecz czerpie z niej si . Prze-
zwyci aj c swój smutek, cierpienie i osamotnienie staje 
si  wspó twórc  i twórc . Wspó tworzy moc  wyobra ni,
„dopowiada” na swój sposób opisane sytuacje i wydarze-
nia, oceniaj c je sercem i rozumem. I ci gle tworzy w asn
wewn trzn  rzeczywisto . T  uwarunkowan  jego istnie-
niem37.

Pami tajmy, e ksi ka otwiera si  dla ka dego, kto ma 
odwag  poszuka  w niej pomocy, dla ksi ki nie ma granicy 
wieku, wykszta cenia, czy rodowiska. Czytamy ksi ki, by 
odkry  kim jeste my. To, co inni ludzie robi , my l  i czuj
jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu kim jeste my
i kim mo emy si  sta ... (Urszula K. Le Guin).

Czy biblioteka publiczna mo e sta  si  pracowni  bi-
blioterapeutyczn , czy dzia alno  prowadzona przez bi-
bliotekarza tej e placówki mo e pomóc w rozwi zywaniu
trudnych problemów swoich czytelników?

W ka dej bibliotece mo na prowadzi  zaj cia bibliote-
rapeutyczne, ale pami ta  nale y o tym, e nie ka dy mo e
i powinien by  bibliotekarzem, tak nie ka dy bibliotekarz 
mo e i powinien by  biblioterapeut . Osoba prowadz ca bi-
blioterapi  powinna wzbudza  zaufanie i sympati , rozumie
troski i k opoty uczestników zaj . Musi by  tolerancyjna 
i cierpliwa, nie mo e uczestników ocenia  a akceptowa  ich 
takimi jakimi s . Powinna posi  trudn  sztuk  dyskretne-
go kierowania dyskusj , bez narzucania w asnych pogl dów
i rozwi za . Musi umie  s ucha . Doskonale zna  literatur ,
aby dobiera  teksty zgodnie z celami biblioterapeutyczny-
mi. Potrzebna jest te  umiej tno  stosowania podczas zaj
ró norodnych form i technik. Musi by  to osoba, która jak 
mówi Wita Szulc dobrze zna i ksi ki, i ludzi38. Nie jest a-
two by  biblioterapeut , ale podj cie tego trudu naprawd
si  op aca.

Przypisy:
1  Referat wyg oszony na konferencji Rola biblioteki gminnej 

a kultura wspó czesna zorganizowanej dn. 21.06.2010 r. przez 
Biuro Senatorskie Senatora Andrzeja Grzyba i Gminn  Bibliotek
Publiczn  w Zblewie.

2  I. Bukowska: Czy potrzebne s  pracownie biblioterapeutyczne? 
Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 6, s. 22. 

3  I. Borecka: Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w 
szkole podstawowej i gimnazjum. Materia y dydaktyczne dla 
nauczycieli i bibliotekarzy. Wa brzych 2002, s. 38.
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4 Sieroctwo spo eczne i jego kompensacja. Pod red. M. Heine 
i J. Gajewskiej. Zielona Góra 1999, s. 234.

5  D. Kuczy ska: Terapeutyczne funkcje ba ni. Gda sk 2007, s. 87. 
Praca magisterska przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce
Uniwersytetu Gda skiego.

6  K. Rak: Wp yw biblioterapii na rozwój emocjonalny dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym. Gda sk 2007, s. 118. Praca magisterska 
przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce Uniwersytetu 
Gda skiego.

7  D. Kuczy ska: Terapeutyczne..., s. 30.
8 E. Senger: Warto ci terapeutyczne ba ni Hansa Christiana Andersena 

(Badania przeprowadzone w grupie dzieci w wieku przedszkolnym 
w 2006 r.), Gda sk 2007, s. 14. Praca magisterska przechowywana 
w Zak adzie Nauki o Ksi ce Uniwersytetu Gda skiego.

9  M. Grzegorzewska: Listy do M odego Nauczyciela. Warszawa 
1996, s. 54.

10  J. Homplewicz: Etyka pedagogiczna. Podr cznik dla wychowawców.
Warszawa 1996, s. 174.

11 M. Or owska: Terapeutyczne wykorzystanie bajek i opowiada  w 
pracy z dzie mi w wieku przedszkolnym. Gda sk 2010, s. 101, 103.

12  K. Rak: Wp yw biblioterapii..., s. 53.
13  Tam e, s. 72.
14  Tam e, s. 117.
15  D. Kuczy ska: Terapeutyczne..., s. 107.
16  I. P ócienniczak: Wykorzystanie biblioterapii w rozwi zywaniu

problemów dziecka z zaburzeniami zachowania i rozwoju 
emocjonalnego. Gda sk 2007, s. 97. Praca magisterska 
przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce Uniwersytetu 
Gda skiego.

17  Tam e, s. 104.
18  A. Troja czyk: Ksi ka pomoc  w oswajaniu l ków dzieci cych i 

przeciwdzia aniu agresji. Gda sk 2009, s. 135. Praca magisterska 
przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce Uniwersytetu 
Gda skiego.

19  Tam e, s. 137.
20 I. P ócienniczak: Wykorzystanie biblioterapii..., s. 108.
21  E. Komosi ska: Bajka terapeutyczna pomoc  w rozwi zywaniu

problemów dzieci i m odzie y. Gda sk 2005, s. 87. Praca magisterska 
przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce Uniwersytetu 
Gda skiego.

22 L. Morzy: Terapeutyczno-wychowawcze oddzia ywanie biblioterapii 
na dzieci i m odzie . Gda sk 2007, s. 174. Praca magisterska 
przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce Uniwersytetu 
Gda skiego.

23  P. Murawska: Biblioterapia pomoc  w pracy z dzie mi
przebywaj cymi w domu dziecka. Gda sk 2007, s. 63. Praca 
magisterska przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce
Uniwersytetu Gda skiego.

24  K. Kalupa: Serie wydawnicze jako pomoc w pracy biblioterapeuty.
Gda sk 2007, s. 89. Praca magisterska przechowywana w Zak adzie
Nauki o Ksi ce Uniwersytetu Gda skiego.

25  P. Murawska: Biblioterapia pomoc ..., s. 124.
26  K. Kalupa: Serie wydawnicze..., s. 88.
27  Tam e, s.90.
28  P. Murawska: Biblioterapia pomoc ..., s. 128.
29  J. Bieli ska: Wp yw literatury na zachowanie dzieci z Domu 

Dziecka w Tczewie. Gda sk 2008, s. 122-123. Praca magisterska 
przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce Uniwersytetu 
Gda skiego.

30  Tam e, s.123.
31  K. M. Fopke: Terapeutyczne warto ci powie ci z cyklu „Je yciada”

Ma gorzaty Musierowicz. Gda sk 2007, s. 134. Praca magisterska 
przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce.

32  K. Szczypior: Zaprzyja nij si  z bohaterem ksi ki – biblioterapia 
indywidualna z dzie mi w wieku 12 lat. Gda sk 2008, s. 124, 125. 
Praca magisterska przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce
Uniwersytetu Gda skiego.

33  I. P ócienniczak: Wykorzystanie biblioterapii w rozwi zywaniu
problemów dziecka dysfunkcyjnego. Artyku  przygotowany do 
publikacji (w posiadaniu autorki referatu).

34  I. Bobkowska: Ksi ka w yciu cz owieka „sprawnego inaczej” (na 
podstawie bada  przeprowadzonych w O rodku Czytelnictwa Osób 
Niepe nosprawnych w Elbl gu w 1998 roku). Gda sk 1999,  s. 107. 
Praca magisterska przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce
Uniwersytetu Gda skiego.

35  B. Szczemier-Szczemierska: Biblioterapia terapi  nadziei 
dla bezdomnych. Gda sk 2007, s. 126-127. Praca magisterska 
przechowywana w Zak adzie Nauki o Ksi ce Uniwersytetu 
Gda skiego.

36 Bariery i pomosty w komunikacji j zykowej Polaków. Pod red. 
Jerzego Bartmi skiego, Urszuli Majer-Baranowskiej. Lublin 2005, 
s. 64.

37  W. Krzemi ska: Literatura a zdrowie psychiczne. Warszawa 1973, 
s. 160.

38  W. Szulc: Cz owiek chory i ksi ka. Bibliotekarz 1984 nr 9/10. 

STANIS AW SIERKO

Plener 
nad Kociewskim 

Morzem

Na tygodniowy I Plener Twórców Ludowych 
„Kociewskie Wycinki 2010” zaprosi  artystów 
amatorów Zenon Usarkiewicz, prezes Stowarzy-
szenia Przyjació  Muzeum Kociewskiego w Wy-
cinkach. Malarze, rze biarze i hafciarki z ca ego
Pomorza sp dzili w tej uroczej wsi owocnie pra-
cowity tydzie .

Wycinki to cicha i spokojna wie  kociewska, 
przycupni ta nad brzegiem jeziora Ka bie, le -
ca nieopodal Osieka w powiecie starogardzkim.

Nad Kociewskim Morzem

Okolice Wycinek obfituj  w malownicze tereny po-
przecinane polnymi drogami, po których jazda kon-
na lub przeja d ka bryczk  jest wspania  form

bliskiego kontaktu z przyrod . Na przebiegaj cej nieopodal 
Wycinek rzece Wda organizowane s  sp ywy kajakowe. Tra-
sa sp ywu jest atwa, nie wymaga do wiadczenia kajakar-
skiego, a jednocze nie przebiega przez bardzo malownicze 
tereny rezerwatów przyrody. W okolicach Wycinek nie ma 
du ego ruchu samochodowego, co czyni okoliczne drogi po-
lne i le ne bezpiecznymi i atrakcyjnymi trasami do turysty-
ki rowerowej. W jeziorze Ka bie o powierzchnia 466,3 ha, 
zwanym Kociewskim Morzem wyst puj  takie gatunki ryb 
jak: szczupak, sandacz, lin, karp, w gorz, leszcz, p o , wzdr -
ga. Wycinki to raj dla poszukiwaczy ciszy i spokoju na onie
nieska onej jeszcze natury. 

W Wycinkach s  jeszcze drewniane chaty, 
kryte strzech

Fot: Zenon Usarkiewicz
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WOKÓ  REGIONALIZMU

Zakochany w Kociewiu

Tu w a nie niedawno zamieszka  Zenon Usarkiewicz. 
I pokocha  Wycinki. Pokocha  Kociewie. Swoj  mi o-

ci  dzieli si  szczodrze z innymi. Pan Zenon, jako znako-
mity fotograf i wydawca niez omnie dokumentuje pi kno
Kociewia. Wystawia w ca ym kraju swoje fotografie i wy-
daje pi kne albumy. A w Wycinkach, pan Zenon za o y
osiem lat temu Kociewsk  Izb  Twórczo ci Ludowej. Ta 
niezwyk a galeria zlokalizowana zosta a w zabytkowym, 
ceglanym budynku z 1982 roku, w którym onegdaj mie-
ci a si  szko a. I w a nie tutaj, na zaproszenie Zenona 

Usarkiewicza, przybyli w maju twórcy ludowi z ca ego
Pomorza na I Plener Twórców Ludowych „Kociewskie 
Wycinki 2010”.  

Pieni dze z „Chaty Kociewia” 

Przez ca y tydzie  tworzyli tu swoje dzie a. Na oczach 
yczliwych mieszka ców Wycinek powstawa y pi kne

rze by, przebarwne obrazy, a nawet subtelne hafty. Rze bia-
rze mieli za zadanie wykona  przydro ne kapliczki ludowe, 
hafciarki wykonywa y hafty kociewskie, a malarze uwiecz-
niali krajobrazy i architektur  Gminy Osiek.

– Dzisiaj na realizacj  ka dego pomys u potrzebne s
pieni dze. Napisali my wi c projekt do Lokalnej Grupy 
Dzia ania „Chata Kociewia” na zorganizowanie takiego 
pleneru dla twórców ludowych. Projekt zosta  zaakceptowa-
ny przez LGD – informuje Zenon Usarkiewicz. – Niestety, 
formalno ci zwi zane z realizacj  wp aty pieni dzy s  cza-
soch onne. Wci  czekamy na decyzj  Marsza ka Wojewódz-
twa Pomorskiego. Jednak twórcy ludowi nie mogli czeka .
Podj em wi c nieco ryzykown  decyzj  zorganizowania 
pleneru za w asne pieni dze, licz c na szybk  refundacj .
Uwa am, e zrobi em s usznie, o czym wiadczy ogromne 
zainteresowanie plenerem oraz spontaniczna rado  przyby-
ych na plener twórców.

Chwal  kociewskie jad o

Wplenerze uczestniczy o a  22 twórców. Dos ownie
z ca ego Pomorza. Wymieniamy tylko miejscowo-

ci, z których przybyli do Wycinek ludowi arty ci: Tucho-
la, Pinczyn, Przechlewo, Ko cierzyna, Skórcz, Bar o no,
Kostkowo, Rewa, Reda, Rumia, Rokocin, Frank, Starogard 
Gda ski. Oczywi cie w plenerze brali tak e udzia  twórcy 
z Wycinek. Komisarzem pleneru by  znany rze biarz z Bar-
o na, Jurek Kami ski. Wszyscy twórcy zakwaterowani 

zostali w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nad Stawem” 
w Wycinkach.

– I prosz  napisa , e tu by o wspaniale, a najlepsze by o
jedzenie. Przyty em chyba z 8 kilogramów. ona mnie nie 
pozna jak wróc  do domu – wtr ca si yczliwie do rozmo-
wy, Zdzis aw Karbowiak, malarz z Rewy.

– Potwierdzam – dodaje Tomasz Bednarczyk, rze biarz
ze Starogardu Gda skiego. – Wyrze bi em nietypow  ka-
pliczk  s upow . Zostawi  j  tutaj w Wycinkach. B dzie sta a
ko o muzeum.

Wzbogacanie muzeum
– Ka dy z twórców pozostawi  minimum dwie swoje 

prace aby wzbogaci  nasze zbiory muzealne – mówi Zenon 
Usarkiewicz.

– Licz , e niektóre z tych prac wzbogac  tak e zbiory 
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gda skim a in-
formacja o tym wspania ym plenerze znajdzie si  w naszym 
Roczniku – powiedzia  Andrzej Ba y ski, dyrektor Muzeum 
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gda skim.

– Jestem dumna i usatysfakcjonowana tym, e w naszej 
gminie Osiek zrealizowana zosta a tak pi kna inicjatywa. 
Gratuluj  i dzi kuj  organizatorom oraz wszystkim twórcom 
ludowym – pani wójt, Stanis awa Kurowska nie potrafi a
ukry  wzruszenia.

– Ja te  do czam si  do gratulacji – doda  Edmund Zie-
li ski, prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddzia
Gda sk.

Wernisa  przy pieczonym dziku

Plener zako czy  si  wystaw , wernisa em prac. Wszyscy 
twórcy otrzymali pi kne podzi kowania w formie dyplo-

mów.  Wies aw Warcho  w imieniu starosty starogardzkiego 
wr czy  Zenonowi Usarkiewiczowi pi kny bukiet kwiatów. 

– Pozwol  sobie ten bukiet przekaza  najwcze niej
urodzonej, bo licz cej 87 lat uczestniczce naszego pleneru
– szarmancko zadecydowa  pan Zenon.

Rozleg y si  burzliwe oklaski. 
– A teraz zapraszam wszystkich na pieczonego dzika 

po kociewsku – powiedzia  Zenon Usarkiewicz. – I Plener 
Twórców Ludowych „Kociewskie Wycinki 2010” uwa am
za zako czony. Dzi kuj  wszystkim i do zobaczenia. Mo e
ju  za rok.

Rze biarze wykonali przepi kne
przydro ne kapliczki s upowe.

Fot: Zenon Usarkiewicz

W plenerze uczestniczy o a  22 twórców, 
niemal z ca ego Pomorza.

Fot: Zenon Usarkiewicz
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SPOD OPATY ARCHEOLOGA

SEWERYN PAUCH

Stary Franek patronem

Niektórzy mog  zada  sobie w tym miejscu pytanie, 
kim by  ów Franciszek Nierzwicki, znany w swojej 
epoce jako „Stary Franek”. Odpowied  na tak zada-

ne pytanie nasuwa si  sama, po prze ledzeniu kolei ycia tej 
postaci. Poni ej cytuj  fragment jego yciorysu, który w a-
dze szko y przedstawi y jako uzasadnienie swojego wyboru:

Franciszek Nierzwicki, znany jako Stary Franek, uro-
dzi  si  13 pa dziernika 1821 roku w Wi ckowach w rodzi-
nie ch opskiej. Ucz szcza  do jednoklasowej pruskiej szko y
wiejskiej, gdzie dzi ki ówczesnemu nauczycielowi nauczy  si
podstaw j zyka polskiego. W doros ym yciu dokszta ca  si
ju  samodzielnie, czytaj c dzie a polskich romantyków oraz 
ksi ki historyczne. W 1847 roku za o y  rodzin  i osiad  na 
w asnym gospodarstwie (...). Pomaga  organizowa  amator-
skie teatry w Wi ckowach i okolicy. Rze bi , gra  na skrzyp-
cach i pisa . Zami owanie do pi miennictwa sprawi o, e
36-letni Nierzwicki rozpocz  dzia alno  dziennikarsk .
Jego artyku y publikowano m.in. w „Gazecie Gda skiej”,
„Gazecie Toru skiej”, „Gazecie Wielkopolskiej”. Naj ci lej
jednak wspó pracowa  z redakcj  „Pielgrzyma”, gdzie pod-
pisuj c si  jako Stary Franek, zawsze jasno wyra a  swoje 
pogl dy. Nie stroni  od krytyki dzia alno ci zaborców i panu-
j cych urz dów. Relacjonowa  okoliczne wydarzenia, uka-
zuj c w a ciwe postawy, jak równie  krytykuj c negatywne 
warto ci ycia mieszka ców. Broni  mowy polskiej, akcento-
wa  ogromne znaczenie tradycji religijnej i narodowej. Lite-
racki talent ujawni  si  w jego poetyckiej i gaw dziarskiej
twórczo ci. Zosta  doceniony zarówno przez wspó czesnych

mu, jak i pó niejszych teoretyków literatury i j zykoznaw-
ców. Nazwano go nawet „ojcem pisarstwa w gwarze ko-
ciewskiej”. Nierzwicki w cza  si  tak e w dzia alno  pa-
triotyczn  na Pomorzu. Przemawia  na wiecach, prowadzi
agitacje w ród ch opów. W czasie powstania styczniowego 
pe ni  funkcj  m a zaufania Rz du Narodowego, co wi za-
o si  z organizowaniem dostaw broni, zbiórkami pieni dzy

i werbunkiem ochotników. Franciszek Nierzwicki by wiet-
nym oratorem, moralist  i spo ecznikiem. Wyg asza  mowy 
podczas wszystkich wa nych okolicznych wydarze , maj -
cych miejsce w tamtym czasie. By  znan  i cenion  postaci
– nie tylko w rodowisku ch opskim1.

Oficjalna cz  uroczysto ci zosta a zaplanowana na ro-
d  – 16 czerwca 2010 roku. W tym dniu, po godzinie 11.00, 
na placu przed szko  w Wi ckowach zgromadzili si  za-
proszeni go cie, których przywita a orkiestra. Obecne by y
równie  poczty sztandarowe z okolicznych szkó .

Publiczna Szko a Podstawowa w Wi ckowach otrzyma a swojego patrona, którym zosta
Franciszek Nierzwicki. Jeszcze w grudniu 2009 roku decyzj  tak  podj y Rada Pedagogiczna, 
Rada Rodziców i Rada Samorz du Uczniowskiego. W marcu 2010 roku radni miasta Skarszewy 
potwierdzili decyzj  o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej w Wi ckowach imienia Francisz-
ka Nierzwickiego. W uchwale nr XLV/346/2010 zaznaczono, i  ustawa wchodzi w ycie z dniem 
10 marca 2010 roku. 

Dyrektor szko y, Wioleta Karnat ze sztandaremTablica pami tkowa
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ZOSTA  DOCENIONY

W ród zaproszonych go ci znale li si  lokalni samorz -
dowcy i dzia acze oraz cz onkowie rodziny patrona szko y. 
Na uroczysto ci pojawili si : Stanis aw Sumowski – dyrektor 
tczewskiej delegatury Kuratorium O wiaty, Halina Uchman 
– dyrektor ko cierskiej delegatury Kuratorium O wiaty, Da-
riusz Skalski – burmistrz Skarszew, wiceburmistrz Skarszew 
– Zygmunt Wiecki, Gabriela Brzoskowska – so tys Mala-
rów, Piotr Aszyk – so tys Junkrów, Gabriela Plichta – so tys
Wi cków, Andrzej Flis – przewodnicz cy Rady Miejskiej 
Skarszew, Kazimierz Chy a – wicestarosta starogardzki, 
Wies aw Brzoskowski – przewodnicz cy Rady Powiatu 
Starogardzkiego, ks. Ryszard Konefa  – proboszcz parafii 
w. Micha a Archanio a w Skarszewach, Jaros aw Szwaj-

kowski – przedstawiciel szkó  i przedszkoli, Leszek Czar-
nobaj – wicemarsza ek województwa pomorskiego, Dorota 
Walkusz – przedstawicielka Rady Rodziców, Wioleta Karnat 
– dyrektor Publicznej Szko y Podstawowej w Wi ckowach.

Spo ród krewnych Franciszka Nierzwickiego przyby a
tylko nieliczna grupa. Obecni byli wi c: Roman Nierzwicki 
z on  (Wi ckowy), Mariusz i Anna Nierzwiccy (Skarsze-
wy), Andrzej i Helena Nierzwiccy (Wi ckowy), Zygfryda 
i Patrycja Bobin (Dzierz no), Krzysztof Hildebrandt (Knu-
rów), Andrzej Hildebrandt (Niemcy), Seweryn, Ma gorzata,
Marianna i Anna Pauch (Pelplin).

Pojawili si  te  przedstawiciele lokalnych mediów, m.in. 
prasy i telewizji. 

Pierwszym i najwa niejszym akcentem wydarzenia by o
po wi cenie sztandaru szko y, ufundowanego przez krew-
nego patrona – Mariusza Nierzwickiego. Aktu tego dokona

Mariusz Nierzwicki – krewny patrona, 
a zarazem sponsor sztandaru

Scenka z ycia Starego Franka

proboszcz skarszewski – ks. Ryszard Konefa . Nast pnie
cz  osób zgromadzonych zabra a g os i podzi kowa a dy-
rektor szko y za podj cie dzia a  maj cych na celu nadanie 
szkole imienia. Kolejnym akcentem by o ods oni cie dwóch 
tablic. Na pierwszej z nich upami tniono akt nadania szkole 
patrona, o czym informuje napis: Nadanie imienia Francisz-
ka Nierzwickiego Publicznej Szkole Podstawowej w Wi c-
kowach. 16 czerwiec 2010. Druga tablica zosta a opatrzona 
administracyjnym napisem: Publiczna Szko a Podstawowa 
im. Franciszka Nierzwickiego w Wi ckowach.

W cz ci artystycznej uroczysto ci miejscowi uczniowie 
przygotowali przedstawienie o „Starym Franku”. Aran a-
cja otoczenia, w którym odbywa y si  scenki, jak i stroje 
uczniów zosta y przygotowane przy du ym wk adzie na-
uczycieli szko y. Ca o  okraszono pie niami patriotyczny-
mi z XIX i XX wieku. Specjalnie na t  akademi  przygoto-
wano i po raz pierwszy wykonano hymn szko y.

Na zako czenie odby  si  pocz stunek dla obecnych 
na uroczysto ci osób oraz dokonano wpisów do specjalnie 
przygotowanej na t  uroczysto  ksi gi.

Warto podkre li , i  w samej szkole zauwa y  mo na
ogromne zainteresowanie osob  Starego Franka. Na gazet-
kach ciennych widniej  pok osia konkursów o patronie. Na 
jednej ze cian wisi poka nych rozmiarów obraz z podobi-
zn  Starego Franka. 

Opisana powy ej uroczysto  sta a si  ukoronowaniem 
dzia a , które Nierzwicki podejmowa  podczas swojego y-
cia. Kszta ci  si , a jednocze nie edukowa  innych. Dzi , jest 
on wzorem do na ladowania i patronem szko y. 

Przypis:
www.pspwieckowy.neostrada.pl/aktualnosci.htm
Bibliografia:
www.gok-skarszewy.ovh.org/index.php?option=com_conten-

t&view=article&id=38&Itemid=27
www.kociewiacy.pl/gminy/skarszewy/images/stories/File/panora-

ma_skarszew/panorama_skarszew_201003.pdf
www.pspwieckowy.neostrada.pl/aktualnosci.htm
www.sewerynpauch.blog.onet.pl/Szkole-Podstawowej-w-Wiecko-

wach,2,ID408633262,n
www.skarszewy.pl/content/view/55/71/ - pozycja 346

Wpisu do ksi gi pami tkowej dokonuje 
Krzysztof Hildebrandt
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ZWYCZAJE I OBRZ DY

Przywo uj c ten okres mojego ycia próbuj
wygrzeba  z pami ci zdarzenia, które mia y miej-
sce siedemdziesi t lat temu w latach 1939-1946. 
Niestety, up yw czasu zatar  wiele istotnych faktów. 
Pomoc  w przypominaniu b d  nieliczne zdj cia,
dokumenty, pisany w latach czterdziestych „Mój 
pami tnik”, rozmowy z bliskimi, a tak e literatura 
opisuj ca tamte nieprzyjazne nam czasy.

Przedwojenne miesi ce 1939 roku

Dnia 15 sierpnia ko czy em 14 lat. Mieszka em w Kr -
gu pow. Starogard w domu i gospodarstwie rolnym 
moich rodziców: Klary i Franciszka Ge donów razem 

z babk  Franciszk  oraz rodze stwem: Iren  (11 lat), Zyg-
muntem (7 lat) i najm odsz  pó toraroczn  siostr  Sylwi .

 Rodzice posiadali gospodarstwo rolne, na którym robo-
ty nie brakowa o.

W kolejnym roku szkolnym 1938/39 doje d a em do 
Starogardu, gdzie uczy em si  w szóstej klasie szko y po-
wszechnej. Po powrocie ze szko y pomaga em rodzicom 
w gospodarstwie, a tak e odrabia em lekcje i przygotowy-
wa em si  do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin zda em.
Pó niejszy wybuch wojny sprawi , e nie mog em pobiera -
nauki.

Jeszcze w szóstej klasie w czasie tak zwanego „apelu na 
korytarzu” szkolnym – gdzie wisia y radiowe g o niki – my 
uczniowie starszych klas wys uchali my radiowego prze-
mówienia ówczesnego ministra spraw zagranicznych Józefa 
Becka. W przemówieniu minister Beck odrzuci  niemieckie 

dania utworzenia korytarza (Niemcy – Prusy Wschodnie) 
przecinaj cego Pomorze i stwierdzi , e Polska jest gotowa 
broni  swego terytorium.

W sierpniu 1939 roku niemieccy mieszka cy Kr ga
zorganizowali na skraju wsi do ynki, które w zasadzie 
by y demonstracj  niemieckiej si y. W tej manifestacji 
uczestniczyli hitlerowscy dygnitarze z Gda ska, którzy 
przekazywali poufne informacje uczestnicz cym w „do-
ynkach” Niemcom. Pó niej dowiedzia em si , e in-

formacje te mia y cis y zwi zek z zaplanowan  agresj
na Polsk  i ochron  niemieckich gospodarstw w czasie 
dzia a  wojennych, np., by w pierwszych dniach wojny 
w obej ciach niemieckich porozwieszano pranie, b dzie
to wskazówka dla wojsk agresora, e tak oznaczone go-
spodarstwa maj  pozostawi  w spokoju.

Mimo takich symptomów nie wierzyli my w wy-
buch wojny, przecie  Anglia i Francja s  naszymi gwa-
rantami. Hitler nie odwa y si  zaatakowa .

W czasie wakacji 1939 roku moi rodzice op acili
czesne w biurze starogardzkiego gimnazjum. Mia em
gimnazjalny mundurek, ksi ki i bardzo cieszy em si
na rozpocz cie nauki.

 Wojna!!! Wojna!!! 
1 wrze nia 1939 roku wybuch a wojna, Niemcy na-

padli na Polsk ! Nast pnego dnia do Kr ga wesz o woj-
sko niemieckie. Pó niej zacz y si  aresztowania. W ród

STEFAN GE DON

W sid ach i okowach 
II wojny wiatowej

c z    I

Na Pomorzu zdawano sobie spraw  z bezprawia i sytuacj  lat wojny uwa ano za przej ciow . Liczono na 
szybk  kl sk  hitlerowskich Niemiec, wi c tym ch tniej tutejsza ludno  konspirowa a dzia aj c w ruchu oporu 
i psuj c szyki faszystowskiej propagandzie, g osz cej odwieczn  germa sko  Pomorza. W ród mieszka ców
szerzy y si  postawy „walenrodyzmu”, polegaj ce na oficjalnym godzeniu si  ze stanem rzeczywistym i jednocze-
snym podejmowaniem dzia a  przeciwko wrogowi.

Do pozornej akceptacji politycznej sytuacji na Pomorzu zach ca y równie  poufne instrukcje dowództwa 
Armii Krajowej. Chodzi o o u pienie czujno ci okupanta. Czynny opór spowodowa by jeszcze wi kszy terror 
hitlerowców, którzy bezwzgl dnie t pili jawn  konspiracj .

Roman Landowski

Fotografia z uroczysto ci przyj cia do I Komunii w. 
siostry Ireny (lato 1938). Pierwszy od lewej – nasz 

Tatu , siedzi Mamusia z ma  Sylk , obok stoi Irenka, 
przy niej babka Franciszka, a na ziemi siedz

od lewej: kuzyn Telesfor, brat Zygmunt i ja
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aresztowanych znale li si  mi dzy innymi ksi dz Wa doch,
Naczelnik stacji PKP p. Buczy ski, pp. Dobrowolski, Do-
mian i wielu innych.

 W Gda sku hitlerowcy aresztowali wujka Stasia Ma -
kowskiego (by  pracownikiem umys owym Polskiej Ko-
lei). Zosta  osadzony w obozie w Sztutowie, przewieziony 
i zamordowany w obozie w Oranienburgu, sk d przys a-
no do cioci zawiadomienie, e jak op aci to przy l  urn
z prochami. Rodzina wujka zosta a pozbawiona mieszkania 
w Gda sku Wrzeszczu, gdzie urodzili si  moi trzej kuzy-
nowie. Ciocia z synami na czas wojny zamieszkali u nas 
w Kr gu. Bardzo si  z tego cieszy em.

Z wi kszych i zamo niejszych gospodarstw rolnych wy-
siedlano w a cicieli.

Jak pisze Krzysztof Kowalkowski w „Historii wsi i para-
fii Kr g”: Ju  3 wrze nia z siedemnastohektarowego gospo-
darstwa rolnego w Kr gu wysiedlono pi cioosobow  rodzi-
n  Józefa ura. O wysiedleniu decydowa  mieszkaniec wsi, 
Niemiec Unterscharfuhrer SS Friedrych Knopp, który sam 
zaj  gospodarstwo Augusta Szlagowskiego, przenosz c go 
na swoje o wiele mniejsze. Sprofanowano równie  ko ció ,
pal c ca e jego wyposa enie i tylko nieliczne parametry zo-
sta y wywiezione do Kleszczewa. W nast pnym okresie, gdy 
powrócili mieszka cy Kr ga do swych domostw, równie
wielu z nich zosta o pozbawionych swych gospodarstw.

Mniejsze i s absze gospodarstwa rolne – mi dzy inny-
mi gospodarstwo moich rodziców – zosta y poddane nad-
zorowi okupanta, tak zwanemu „treuhanderowi” czyli nie-
mieckiemu zarz dcy gospodarstwa. Instytucja treuhandera 
w czasie okupacji, to perfidne wykorzystywanie w a cicieli
Polaków, którzy na w asnym gospodarstwie i z w asnej pra-
cy nie mieli nic.

Mianowano te  niemieckich so tysów, pierwszym z nich 
zosta  miejscowy Niemiec – Rauhe. Kolejnym so tysem
by  Titz, który jak wspomina moja siostra Irena Zych – by
zacietrzewionym hitlerowcem prze laduj cym Polaków 
– mieszka ców Kr ga. Nie tylko represje powodowa y, e
w wielu regionach Pomorza powstawa y oddzia y party-
zanckie walcz ce z okupantem. Równie  w okolicy Kr ga,
jak pisze Józef Milewski w swej ksi ce „Kociewie histo-
ryczne”, w 1943 roku dzia a a grupa partyzancka „Kr g”
pod dowództwem Alojzego Michnowskiego. Nie wiadomo 
jednak, czy by a ona podporz dkowana dzia aj cemu na Po-
morzu Gryfowi Pomorskiemu.

Od jesieni 1939 roku moim zaj ciem by a praca na roli 
i ró ne roboty gospodarcze: kopa em kartofle, ora em, pa-
s em krowy, wywozi em na pole obornik i inne tym podobne 
prace. Pami tam, e od czasu do czasu wpadali do nas jacy
niemieccy urz dnicy w towarzystwie trauhendera i liczyli 
nasze kury, winie, krowy, przeliczali le ce na strychu zbo-
e. Dobra te musieli my oddawa  Niemcom, jak i inne pro-

dukty naszego gospodarstwa. Byli my w posiadaniu konia, 
wi c prawie codziennie z gospodarstw le cych w naszej 
cz ci Kr ga odwozi em kany z mlekiem do zlewni mleka 
w Semlinku.

Pó n  jesieni  1939 roku wracaj c z krowami z pastwi-
ska zauwa y em jad cego rowerem z naprzeciwka m odego,
umundurowanego Niemca z s siedniej wioski. Stan  przy 
mnie. Uderzeniem r ki zrzuci  mi z g owy szkoln  czapk
– rogatywk  i wali mnie po twarzy, i wrzeszczy, e nie wol-
no mi nosi  takiej czapki. Rogatywk  podepta , wsiad  na 
rower i odjecha .

Pó nym latem 1941 roku postanowi em uciec z kuzy-
nem Józkiem do Polski (wtedy by a to Generalna Guber-
nia, patrz mapa), a potem na W gry. Ucieczka trwa a dwie 
doby. Po noclegu w lesie Józek (12 lat) zacz  p aka  i na-
lega  by my wrócili. Wrócili my. W domu awantura, p acz

Mamusi i pytania, i nauki, i bura. Chyba po up ywie dwóch 
tygodni, gdzie  w po owie wrze nia, sam spróbowa em i
ku „wolno ci”. Zaszed em daleko za Inowroc aw. By em
g odny. ywno , któr  zabra em z domu dawno si  sko -
czy a. ywi em si  jab kami, warzywami rosn cymi na 
polu. Gdy zobaczy em pas ce si  bez opieki krowy, doi em
i pi em ich mleko. W jakiej  wsi zatrzyma o mnie dwóch 
SS-manów. Dwa dni siedzia em zamkni ty w jakim  nie-
mieckim urz dzie, dosta em jedzenie. Po dwóch dniach 
zabrano mnie do jakiego  bauera – Niemca, posiadaj cego
du e gospodarstwo w wsi, która w swej nazwie mia a co
z zielonego – Grunweide lub podobnie. Niemiecka poli-
cja, która doprowadzi a mnie do owego bauera zagrozi a
zastrzeleniem, je eli tylko popróbuj  ucieczki. Zosta em
zmuszony do niewolniczej pracy z zakazem opuszczania 
tego du ego niemieckiego gospodarstwa, w którym pra-
cowa o, te  pod przymusem trzech m odych, ale starszych 
ode mnie – Polaków. By em dobrze traktowany, roboty 
i jedzenia by o pod dostatkiem. Chyba po trzech miesi -
cach przyjecha  po mnie mój ojciec, wcale si  na mnie nie 
gniewa . Bo e Narodzenie sp dzi em w domu.

Dzisiaj patrz c na prezentowan  obok map , stwier-
dzam, e by em w po owie drogi do tak zwanej Generalnej 
Guberni. Przez ogromny brak wiedzy oraz do wiadczenia
yciowego nie mog em zrealizowa  mojego naiwnego ma-

rzenia: dostania si  do Wojska Polskiego. Ale marzenie po-
zosta o i czeka o na realizacj .

Dzisiaj sobie my l , e te moje ucieczki i otwarte pos u-
giwanie si  mow  polsk  (po niemiecku nie umia em) spo-
wodowa o, e w 1942 roku zastosowano wobec mnie przy-
mus pracy. Musia em si  stawi  w Gdyni Oksywiu, gdzie 
zosta em skierowany do brygady malarzy na statku m/s” 
Hansa”, który sta  przycumowany w porcie obok s ynnego
dzi  m/s „Gustlow”. Wraz z innymi przymusowymi robot-
nikami zosta em zakwaterowany na statku, którego samo-
wolnie nie mogli my opuszcza . To trwa o chyba pó  roku. 
Pracowali my, zdzieraj c i zrywaj c grub  warstw  starej 
farby z burt statku, a tak e z pok adów i wn trza „Hansy”. 
Czasami pracowa em w okr towej kuchni – obiera em kar-
tofle. Czy ci em te  pok ady, albo wykonywa em inne robo-
ty na rozkazy niemieckich „krzykaczy”.

Mieszkali my na tym remontowanym statku, spali my
prawie zawsze w wyznaczonej grupie i wyznaczonym re-
montowanym pomieszczeniu, na przeno nych materacach 
lub hamakach. Noce by y po kilka razy przerywane alarma-
mi i zbiórkami na pok adach „Hansy”. Pod koniec 1942 roku 
– chyba w grudniu – cz  z nas zosta a zwolniona. Otrzy-
mali my bilety na poci g i rozjechali my si  do domów. 

Autor w 1940 roku.
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Cieszy em si , e znowu mog  by  w ród swoich, w ród
moich bliskich. T  wolno ci  nie radowa em si  zbyt d ugo.

Po pewnym czasie otrzyma em zawiadomienie, e pod 
rygorem kary wi zienia (obóz koncentracyjny) mam si  sta-
wi  w dniu 21 kwietnia 1943 roku na dworcu kolejowym 
w Starogardzie. Wcielono mnie do niemieckiego wojska. 
Mia em wtedy siedemna cie lat. Dopiero po wojnie dowie-
dzia em si , e hitlerowska armia na gwa t potrzebowa a
„armatniego mi sa”.

Rozpocz  si  przymusowy i masowy pobór do 
Wehrmachtu m czyzn z terenów anektowanych, co – moim 
zdaniem – mia o zwi zek ze stratami wojsk niemieckich 
pod Stalingradem. Gauleiter Forster – namiestnik Pomorza 
Gda skiego robi  wszystko, eby z podleg ego sobie teryto-
rium dostarczy  jak najwi cej o nierzy.

Roman Landowski w artykule „W matni dwóch terro-
rów” pisze mi dzy innymi: Gauleiter Forster spieszy  si
bardzo. Na mocy rozporz dzenia Himmlera z 10 lutego 1942 
roku o uproszczeniu i przyspieszeniu post powania przy 
wpisywaniu na listy, dnia 22 lutego tego roku wyda  odezw
o przymusowym wpisie Polaków na volkslist . Zarz dzenie
mówi o, e kto tego nie dokona, b dzie traktowany na rów-
ni „z najgorszymi wrogami narodu niemieckiego”. By o to 
powa ne zastraszenie, bo równa o si  z wys aniem do obozu 
koncentracyjnego lub rozstrzelaniem pod byle pozorem. Na 

S/m „Hansa” d ugo  206 m szeroko  24 m, dawniej 
p ywa  jako statek pasa erski na linii Hamburg – Ameryka. 

W Gdyni Oksywiu przerobiano s/m „Hansa” i cumuj cy
obok s/m „Gustlow” na okr ty transportowe.

wyjazd do Generalnego Gubernatorstwa lub swo-
bodne przemieszczanie si  do innych miejscowo ci
nie wydawano ju  zezwole .

Kiedy i ta odezwa nie przynios a oczekiwanych 
skutków, cz sto wpis odbywa  si  wbrew woli miesz-
ka ców. Hitlerowcy roznosili do mieszka  wypisa-
ne ju  dowody osobiste, bo przecie  jaki  dokument 
to samo ci musia  ka dy mieszkaniec posiada ,
a podpis z o ony tytu em jego odbioru traktowano 
jako zgod  obecno ci na narodowej li cie.

Te zabiegi powodowa y, e mieszka cy Pomo-
rza i l ska – masowo i wbrew w asnej woli – byli 
wcielani do Wehrmachtu.

W niemieckim wojsku

Po krótkim postoju w Berlinie, poci g jedzie dalej na 
zachód. Obserwuj  mijany krajobraz, pocz tkowo
monotonny i piaszczysty, pó niej z rdzawej ziemi 

wystaje coraz wi cej ska . Pó nym wieczorem mijamy Mar-
burg. Rano doje d amy do Pfalzburga – ma ego miasteczka 
w Alzacji. Tu otrzymujemy ponure mundury „feldgrau”. Po 
tygodniu jedziemy do stolicy Lotaryngii, do Nancy – miasta, 
które w XVIII wieku by o rezydencj  Stanis awa Leszczy -
skiego, który wydatnie przyczyni  si  dla rozkwitu miasta.

 My Polacy w niemieckich mundurach w Nancy byli my
ironi  losu. Tu jako rekrut niemieckiego wojska w obozie 
szkoleniowym do wiadczy em swoistego pruskiego dry-
lu: musztra, wiczenia od rana do wieczora, cz sto w b o-
cie, d ugie marsze (50-70 km) z pe nym obci eniem. Byli 
w ród nas przedwojenni podoficerowie i oficerowie Wojska 
Polskiego i te  musieli przechodzi  rekruckie szkolenie. 

 Niektórzy niemieccy unteroficerowie dawali nam do 
zrozumienia, e uwa aj  nas za band  idiotów, niegodnych 
noszenia niemieckiego munduru. My tego munduru nie 
chcieli my – zostali my wt oczeni we  si . Faktycznie, 
jakie z nas by o niemieckie wojsko, kiedy tylko mogli my
rozmawiali my po polsku, co oczywi cie bardzo irytowa o
niektórych niemieckich wojskowych. 

 Szykany, musztra, wiczenia, marsze i nocne alarmy 
powodowa y, e nie tylko ja chodzi em pó przytomny i zre-
zygnowany. Dopiero po rekruckim przeszkoleniu mogli my
otrzyma  króciutkie przepustki i wyj  na miasto. 

 Zwiedzamy z koleg (robi zdj cie) pi kny plac 
w Nancy.

Ci g dalszy w nast pnym numerze

WSPOMNIENIA WOJENNE
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Tekst wyg oszony 3 pa dziernika 2009 roku na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie

Zostawiaj c na koniec s owo o metamorfozie poety 
w prozaika wedle opowie ci Grzyba o „Janie Kon-
radzie” przekazane, warto jeszcze przyjrze  si  z tej 

perspektywy jego reporta om o takich poetyckich tytu ach 
(jak e inaczej je zwa , je eli tak w a nie brzmi ): „Niechby 
i w niebie by y szczupaki”, „ ososie w krainie nied wiedzi”
czy „W Laiwsnes Trolle pas  dorsze”. W pierwszej  czy 
Grzyb niemal oksymoronicznie swoje mniejsze w dkarskie 
podró e z wi k szymi, mówi c przy tym, e to zbiór „próz ma-
ych i ca kiem malutkich”. Nato miast w ka dej niczym malarz 

i poeta zarazem zdaje spraw  z widzianych obra zów natury. 
Bo nie tylko chodzi tu o dorsze, ale tak e o „jedyne w swoim 
rodza ju fiordowe krajobrazy”, jak mamy to w w dkarskim re-
porta u „Dorsze, or y i leming”. Za  w reporterskiej opowie-
ci „ ososie w krainie nied wiedzi” znajdu jemy artystycznie 

bogat  kronik  z podró y po Alasce i wiele o owieniu ososi
w rzece Kenai. A przy okazji spotyka si  tam takie liryczne 
spowiedzi z w a snych prze y , jak chocia by ta z wycieczk
ku swoim stronom skojarzona: W szafirowej wodzie Kenai wi-
dzia em odbicie, lecz przeze mnie p yn a moja Czarna Woda. 
Jak zawsze ta sama. Moja. I jakby by o tego ma o, co raz spoty-
kamy tu refleksje nad yciem, cz owieczym losem i jego ma o-
ci  wobec przy rody i natury, które z poetyckimi maj  te  wiele 

wspólnego. Zreszt , podobnie opowiadana jest tu ka da podró ,
jak chocia by ta do Louvsnes, gdzie bez sko jarze  z mitologi
Pó nocy si  nie obywa. Je eli pami ta  tu jeszcze, e w tych 
reporta ach, bo jak e mia oby by  w reporta u inaczej, s o-
wo i obraz tworz  istn  jedni , wi c to te  poetyzowaniu s u y
i metamorfoz  poety w pisarza przy okazji zdradza.

Zreszt , nie inaczej jest w zbiorze opowiada  o dwu-
cz ciowym tytule „ cie ka przez las. Czarna krew”, tytu-
le zapowiadaj cym z racji tego ostatniego tekstu „pocz tek
i koniec”. Chocia  to kompozycja zamkni ta, to pomimo 
wszystko nietypowa i jedyna w swoim rodzaju, tak jedyna 
jak kompozycja ka  dego wiersza. Podobnie inny, osobny 
i uniwersalnie poetycki jest przydany tym opowiadaniom 
„Wst p”, zdradzaj cy osnow  wszystkich opowiada , któ-
r  ma by  nie tylko archetyp rodnej ziemi, je eli wiat tych 
sze ciu tekstów zostaje tu skojarzony z d bem o korzeniach 
zapuszczonych g boko w wiedz , w kultur  i histori . Nad-
to nie jest wcale tak prozaiczne oddalanie si  podmiotu tych 
opo wiada  od w asnego dzieci stwa, co tak dobrze oddaje 
w pierwszym przepro wadzka z wiejskiego rodzinnego domu 
do osiedlowego bloku. Zreszt , tak  „ cie k  przez las” 
niemal ka dy wyrusza  kiedy  w wiat. Literackiemu bohate-
rowi tego zbiorku pozosta a jednak pami , która jak ta rze-
ka „p yn a przez jego cia o i dusz ”, kiedy przystawa  nad 
ni  po latach. Taka by a jego pami  tera niejszo ci, zmie-

niaj cej si  stale w pami  przesz o ci, do której si ga .
Lecz by a i jeszcze jest pami  dalsza i g bsza, pami  ludzi 
starszych o daw niejszym. I wtenczas do opowie ci dziadka, 
pami taj cego zdarzenia z kampanii napoleo skiej, trzeba 
si ga , by jeszcze potem o pierwszej wojnie wiatowej si
dowiedzie  oraz o tej ostatniej, gdzie tak e tragedi  „Wil-
helma Gustloffa” po znamy, co z Günthera Grassa powie ci
„Id c rakiem” natychmiast si  kojarzy.

Ko cz c za  recenzj  tych opowiada  w „Kociewskim 
Magazynie Regio nalnym”, nie tylko na ich mityczny uniwer-
salizm, poezji tak bliski, zwraca em uwag , na uniwersalizm 
splataj cy si  tak bardzo z rodzimymi opowie ciami, e legen-
dy i podania z nich potem si  rodz , jak chocia by ta o zbóju 
Wajwaczu z ga, ale poezj  w tych nasyconych legendarn
aur  s owach odczuwa em, w s owach, w których sentyment 
do krainy dzieci stwa jest spraw  podobnie wa  n  jak lite-
racka jej kreacja mi dzy tym co najbli ej, a tym co najdalej, 
mi dzy wczoraj a dzi , co paradoksalnie pami ci o minionych 
zdarzeniach staje si  naj bli sze.

Kiedy wi c ukaza a si  opowie  Andrzeja Grzyba „Jan 
Konrad”, maj ca niczym saga podtytu  „Siedem ywotów 
i prawdziwa mier ”, mo na by o wie dzie , e te  b dzie
w niej o najbli szym bohaterowi tej literackiej odysei ro dzimym
za cianku w okolicy ga niegdy  i obecnie istniej cym, gdzie 
urodzi  si  Jan Konrad, którego tamtejsz  egzystencj  narra-
tor b dzie opowiada . Tym jednak si  nie zajmiemy, chocia
tak bardzo intryguje podtytu  „Siedem ywo tów i prawdziwa 
mier ”, bowiem starano si  to ju  wcze niej wyja ni  w in-

nym artykule. Tutaj zwrócimy uwag  na kwestie zdradzaj ce 
czy mo e lepiej wskazuj ce metamorfoz  poety.

Co pozosta o Grzybowi z poety, widoczne jest ju
w pierwszych s owach tej opowie ci, kiedy to czytamy, jak 
rzeka radzi sobie z zim  i ile w tym wszyst kim jest animiza-
cji, która nawet w pewnych momentach personifikacj  bywa, 
tylko e poetyck  proz  bym ju  tego nie nazywa . Oczywi-
cie, takiego opowia dania przyrody i natury jest tu wi cej,

ale gwoli przyk adu ten jeden i jeszcze jeden wystarcz :
Tego roku skuta lodem rzeka wymyka a si  z brzegów 

szukaj c pod grub nie n  pierzyn  nowego koryta. Me-
andruj c pod zaspami, ukazywa a si  nagle na kraw dzi k
albo mi dzy nadrzecznymi zagonami.

Kiedy mróz noc  t a , zad awiona lodem rzeka umiera-
a, a te ju  przed po u dniem dnia nast pnego naci ta ostry-

mi, s onecznymi promieniami, budzi a si , by ukaza  si  nie-
spodziewanie wartkim warkoczem tam, gdzie trudno by o si
jej spodziewa (s. 7).

S o ce wtula o g ow  w niebo za wzgórzem, tam, gdzie 
trwa  drogowskaz wie y ko cio a. Tak by o codziennie, 

TADEUSZ LINKNER

Metamorfoza poety 
– Andrzeja Grzyba

c z e    II (ostatnia)
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i w niedziele, i wi ta. T  ko cieln  wie  uwa ano za drogo-
wskaz ycia, wiec gdzie by s o ce bezpiecznie mog o odpo-
cz , by o brzasku stan  pewnie nad rzek  i lasem, gdzie by 
s o ce mia o zachodzi (s. 51).

I tak mamy w wielu innych miejscach s onecznym wia-
t em pejza u malowanie, co o poetyckiej umiej tno ci autora 
tych s ów samo za siebie mówi:

W bezwietrzny poranek cienie drzew, ocieraj c si  o g ow-
nie wierzb, p yn y ze wzgórków ku rzece, na któr  patrzy y. 
W w dole ki po yskiwa y z otem kwitn  cych mleczy i ka-
cze ców podbitych srebrem rosy i kryszta ow  biel  zalewisk. 
Kolorowe plamy rozmywa y si  dr c w snopach s onecznych 
promieni spadaj  cych zza siwych chmur przes aniaj cych
s o ce. Wszystko by o na swoim miej scu, lecz aden malarz 
nie odda by na p ótnie takiej harmonii (s. 83).

Podobnie narodziny Jana Konrada w Nowym Roku i Psia 
Gwiazda im towarzysz ca (s. 9) poetyckiej aurze te  nie s
oboj tne. Wedle s owia skich wierze  mog oby to znaczy ,
e tej gwie dzie, czyli Syriuszowi, który wieci na niebie tak 

jasno, powierzono jego los. Nadto w przedchrze cija skich 
czasach uwa ano, e Psi  Gwiazd  opiekowa  si  Kusiak, 
od którego zale a ywot ka  dego, komu ona by a bliska. 
A poniewa  po narodzinach Jana Konrada w a nie na ni
zwrócono uwag , wi c jak e mo na by o to pomin ! Bo 
je eli nawet my l o niej pojawi a si  przy czy te  po naro-
dzinach Jana Konrada bezwiednie, to bez poetyckiej intu-
icji, która w pod wiadome zawsze g biej si ga, by oby to 
niemo liwe.

Tak e na mityczny charakter tej opowie ci, z poetyck
ba niowo ci  ma j cy wiele wspólnego, te  trzeba zwróci
uwag . W „Janie Konradzie” czas p y nie od 1901 roku po 
wiejsku, zgodnie z porami roku, z których wiosna i jesie
s  cz sto eksponowane, by o narodzinach i przede wszyst-
kim mierci pami ta . Mit rodzinnego domu te  jest bardzo 
czytelny, a on sam jako wielce wiekowy przybiera podczas 
napraw i remontów kszta t nowego domu (s. 172), b d c
mi mo wszystko zawsze tym samym. Rodzina ma tu szcze-
gólne znaczenie, a ro dzinne koneksje s  szczególnie i pie-
czo owicie omawiane. Dzie  powszedni na kociewskiej wsi, 
który tak dobrze z tej opowie ci poznajemy, jest co prawda 
in ny teraz ni  dawniej, ale jego rozk ad i najwa niejsze obo-
wi zki osta y si  takie same. Podobnie jak mi o  i jej fina
u o tarza w wiejskim ko ciele, a potem ta szara codzienno
i z dzie mi ci g e te same rado ci i k opoty. Przy tym opo-
wie ci starszych co raz to wszystko dope niaj , a znane s
przecie  Janowi Kon radowi od dziecka, bo nieraz pod sto-
em wysiaduj c rozmowy domowników i go ci pods u-

chiwa . Tak e wiejskie wspominki i politykowanie, cz ste
o zmierzchu i przy kartach, trafnie oddano. O weselach, uro-
dzinach czy imieni nach te  si  tu nie zapomina. Podobnie jak 
o najwa niejszych obrz dach i wi  tach na kociewski sposób 
obchodzonych, jak Wigilii, g siobiciu na w. Marcina czy tak 
oczekiwanych przez wiejsk  dzieciarni  odpustach w pobli-
skim gu obchodzonych. Za  z tradycji chocia by owa sty-
pa po s siedzie Michale czy gromnica w oknie przez babci
podczas burzy zapalana zostanie oczywi cie za uwa ona.

Widoczna jest te  poetyka pewnych atrybutów i detali, 
jak chocia by tej lipy, pieca czy kolejowej stacji, a potem 
wyt sknionego przez Jana Konrada scyzoryka, poszukiwa-
nej stale przez pradziadka „srebrnej tr bki” i widocznej na 
jego portrecie z otej szpilki z per  do krawata, porcelano-
wego oka dziadka czy jego zapalniczki z czasów wojny. To 
wszystko wiele dla Jana Konrada znaczy o, kreuj c z inny-
mi zdarzeniami w przestrzeni jego ywota ba  dzieci stwa 

i proz  dojrza ej egzystencji, która dzia a si  w a nie w takim 
a nie innym oto czeniu, tak prostym i surowym, e tylko na 
poezjowanie si  nadaj cym:

Ka da cha upa, p ot ka dy, miedza, pole i zwierz  mia-
y swoje imi . Cha upa by a wierkowa, bo ze wierkowych

by a bali lub nad ni  niby wielki, zielony parasol wierk ga -
zie rozk ada , albo Chru ciana, bo z drewna cienkiego i byle 
jakiego wzniesiona, albo Pruska, której czopowane bale glina 
lub ceg a wype  nia a, lub te  Pruski w niej mieszka , p ot by
Garbaty albo Do Rzeki, albo Upa d y. Miedza by a Pryllowa, 
albo Na Dwa Kamienie, albo W Niebo. (...) Ka dy kamie ,
wierzba, rów mia y swoje dzieje (s. 26).

Najwierniejsz  towarzyszk  bohatera tej opowie ci b -
dzie lipa, posadzona przez ojca, kiedy Jan Konrad si  urodzi
i któr  rok czy dwa przed jego mierci  zetn , jako „wadz c
elektrycznym przewodom” (s. 193), co zarazem na kry tyczn
uwag  wobec cywilizacji zda si  wygl da . Za  dzieckiem 
b d c, W cie ple niebieskiego pieca, po którego kaflach p y-
wa y ab dzie, p dzi y konie i szed  w drowiec, w mijaj cych 
dniach rodzi y si  nowe opowie ci, w zakamarkach pami -
ci odnajdywali si  ci, którzy wydawa o si , e zmarli daw-
no (s. 27). Jako ch opiec t skni  za w asnym scyzorykiem, 
który mia  otrzyma  na imieniny od dziadka Konrada, który 
nadto mia  nie tylko porcelanowe oko, ale tak e skrzyn k
pe n  pami tek z I wojny wiatowej, co zawsze budzi o zain-
teresowanie jego wnuka. Jan Konrad nieraz by wiadkiem
poszukiwa  pradziadka Jana za srebrn  tr bk , po której po-
zosta  mu tylko ustnik, i chocia  wiedzia , gdzie jest, to nie 
móg  mu o tym powiedzie . Gdyby jednak pradziadek zdradzi
mu, gdzie zgubi a si  widoczna na jego portrecie z ota szpilka 
do krawata, tr bka te  by si  znalaz a. Zreszt , nawet po la-
tach, w dojrza ym wieku Jan Konrad umia  spoj rze  na wiat 
okiem dziecka, odbieraj c kolejow  stacj  niczym „domek 
dla la lek” (s. 184), a kasjerk  jako lalk .

Niczym Remus, bohater kaszubskiej epopei, Jan Kon-
rad spotka  dziec kiem b d c swoj  królewn , „królewiank ”
pó niej nazwan , chocia  tak na prawd  dalek  kuzynk , co 
tak bardzo rozbudzi o jego wyobra ni , e trzeba by o to 
zdarzenie zaprawi  ba ni  poetyckiego s owa i oczywi cie
autorowi przysz o to bez trudu. Wobec tego taka fraza, w któ-
rej je eli nawet sakrum mie sza si  z profanum, okazuje si
jak najbardziej na miejscu:

– No, podaj mi r k , mój wybawco, rycerzu znakomity. 
Jan Konrad sta  oszo o miony wypadkiem, lecz mo e bardziej 
widokiem tej le cej w rozdeptanej przez krowy, b otnistej
trawie, jasnow osej pi kno ci. „Królewna” – my la . – Praw-
dziwa królewna (s. 18).

Dzieci cy wiat fantazji bohatera tej opowie ci bogaci y
tak e dawne wierzenia, nie tyle imionami bogów znaczone co 
przede wszystkich demonów, które co raz, z racji mieszania 
si  ludowych poj  na tak bliskich sobie terenach, jakimi s
Kociewie i Kaszuby, wzajemnie b d  ze sob  s siadowa .
Tak wi c, krasnale zaistniej  obok skrzatów i „kra ni t” 
oraz bajeczny s owia ski Wyrwi d b si  pojawi. Natomiast 
gdy zaistnieje tu imi  „Swaroga”, wtenczas ten s owia ski
bóg zostanie na swój sposób poetycko opowiedziany, kiedy 
to jego cztery twarze? z czterema p atkami bratka tutaj si
porówna (s. 50). Tymczasem kiedy nadrzeczne nocne mg y
do bia ego szala Wodnicy (s. 60) autor przyrówna, to jakby 
w romantyczny i przede wszystkim m odopolski wiat poezji 
zaszed , gdzie zawsze by o du o impresjonistycznych mgie .
Podobnie mo na by powiedzie  o tak cz stej w m odopol-
skiej poezji „po udnicy”, tej „po udnicy”, która tutaj Maki
w zbo u rwie, chabry i rumianki, a potem si Zakr ci, za-
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ta czy, w oczy piaskiem rzuci (s. 143). e czarownice w opo-
wie ciach starszych si  poja wi , to zrozumia e, bo na ka dej
wsi i w ka dym regionie zawsze si  o nich mówi o; podob-
nie jak i o wszelkiego rodzaju zjawach, chocia  te w kaszub-
skich wierzeniach szczególnie si  zadomowi y. Podobnie 
jak ten wieszczy, który naj pewniej z kaszubskich wierze
w pami ci babci si  osta  jako „wieszcz” i na Jana Kon-
rada si  uwzi . Chocia  nie tak powinno by , bo ten przy-
ja nie si  do ka dego odnosi . Bowiem tylko temu, który za 
swego ycia nieprzyjazny by  ludziom, sierpa do trumny nie 
wk adano, aby po mierci jako wieszczy bliskim krzywdy 
nie czyni . Wieszczy by  nadto bliski tym e upiornym strzy-
gom, które upiornymi dlatego tu zw , bo z upiorami je cz sto 
w S owia szczy nie kojarzo no. Kiedy wi c tutaj tak na dzie-
ci ciotka Joanna krzyknie, a zaraz potem kra ni tami je na-
zwie (s. 143), to jakby niepoprawnie nast pi przemieszanie 
z ego z dobrym, lecz to zamierzone. Za  z greckiej staro-
ytno ci zda si  by  powiedze nie której  z s siadek o mier-

ci Konrada, jak to zmar  w ród uli pe nych pszczó , które 
„przenios y jego dusz  do nieba” (s. 97). Dawniej wierzono 
bowiem, e pszczo y z duszami ludzi zmar ych maj  du o
wspólnego. Zreszt , o greckich Mojrach te  tu us yszymy, 
bo jak inaczej rozumie  t  opowie  dziadka Jana o trzech 
dziewczynach spotykanych zawsze u rozstajnych dróg, i to 
je eli nawet miesza si  w niej znowu  tak bardzo sakrum 
z profanum, wszak to „zasmarkane dziewczyniska”, to zno-
wu  specjalnie, wszak tak to u Grzyba ju  jest:

– No widzisz, knapie, jak zawsze nasze panny-siostry 
ju  na nas czekaj . Opo wiada  ksi dz proboszcz kiedy ,
gdy go do kowala na karty wioz em, e pierwsza z tych 
sióstr, najstarsza, cho  najmniejsza, prz dzie ni ywota, 
widzisz, jak r  cz tami przebiera, tak szybko, e wrzecio-
na nie wida , ta trzecia, wi ksza troch  i wiecznie smutna, 
ni ywota przecina, gdy nadchodzi kres ywota, ta druga, 
w rodku, bacznie si  nam przygl daj ca, strze e nici. 
Losu, losu naszego (s. 34).

Dawne wierzenia i wszelkie opowie ci starszych prze y-
wa si  najbardziej dzieckiem b d c i dlatego najwi cej takich 
odczu , ze wiatem ba ni i poezji zarazem maj cych tyle 
wspólnego, mamy w dzieci cym i m odzie czym wie cie 
Jana Konrada. Potem, kiedy b d  go dotyka y „gospodarskie 
troski”, b dzie tej poetycko ci ju  mniej. Lecz zapach jab ek
zawsze b dzie bohaterowi przy pomina  choink  i Bo e Na-
rodzenie, a kuchennych specja ów z dzieci stwa i „domowej 
apteki” nigdy si  nie zapomni. Podobnie jak domowego fry-
zjera i lekarza, odpustowych kramów, dawnych fotografii, 
„karcianych wieczorów, wuja Jósia i wuja Diach a, ostatniej 
potyczki niemieckiego dzia a z ruskimi czo gami, powojen-
nego politykowania, szmaciarza, stacji Sza amaje i tego okna, 
przez którego z o one na krzy  ramy po raz ostatni spojrzy 
umieraj cy Jan Kon rad na wiat.

Je eli to wszystko mo na by zwa  proz ycia, która 
dotyka ka dego, bo przecie  ka dy ma te  tyle podobnych 
i innych wspomnie , to podane literackim s owem Andrzeja 
Grzyba poezj ycia si  okazuje. Dlatego ju  o „prozach daw-
niejszych i nowych”, tak poetycko nazwanych „Zapi kna”, 
tylko tyle mo na powiedzie , e kiedy czyta si  ten tytu owy 
utwór, po wi cony Zygmuntowi Bukowskiemu, to jego s o-
wa w poetyckie wersy same si  uk adaj  A kiedy przychodzi 
czas na lektur  nowych tekstów, w g b siebie ich podmiot 
tak cz  sto zagl da, e filozofi ycia zda si  to wszystko by ,
co nie tylko prozatorskim s owem opowiedzie  by mo na. 
Przyda o si  wi c Andrzejowi Grzybowi po etyckie termino-
wanie i bycie najpierw poet !

17 czerwca br. w Centrum Wystawienniczo-Regio-
nalnym Dolnej Wis y mia a miejsce promocja nowej 
ksi ki Józefa Golickiego pt. „W drówki po rednio-
wiecznym Tczewie. Kto, co, kiedy i dlaczego”. Jest 
ona kontynuacj  „Biblioteki 750-lecia miasta Tcze-
wa” – pierwsza cz  cyklu opowiada a o dziejach 
fary i klasztoru dominikanów. Uroczysto  odby a si
na dziedzi cu Fabryki Sztuk; towarzyszy y jej walki 
rycerskiego bractwa ze Sztumu, wyst p zespo u muzy-
ki dawnej oraz redniowieczna biesiada, któr  przy-
gotowa y panie ze Stowarzyszenia Kociewskie Forum 
Kobiet. Takiego jad a nie powstydzi by si  ksi cy
dwór Sambora II.

JÓZEF GOLICKI

S owo wst pne

Obchodzony w 2010 roku Jubileusz 750-lecia 
miasta Tczewa jest doskona  okazj  do szerszej 
prezentacji najstarszej historii naszego grodu. 

redniowieczne dzieje Tczewa nie doczeka y si  dot d
wi kszego ca o ciowego opracowania. Pojawia y si  publi-
kacje po wi cone temu okresowi, ale dotyczy y wybranych 
pojedynczych tematów, postaci lub zdarze . W drówki po 
redniowiecznym Tczewie s  pierwsz  prób  zmierzenia 

si  z odleg ymi dziejami miasta i ich przedstawienia w po-
pularnej formie. Publikacj  podzielono na wiele krótkich 
zagadnie  przedstawiaj cych najciekawsze i najwa niej-
sze postacie, obiekty i wydarzenia z tamtych czasów. Ca-
o  materia u faktograficznego uzupe niono o ikonografi

zwi zan  ze redniowieczem. Celem tej publikacji jest 
zaciekawienie potencjalnego czytelnika i zach cenie go 

Wystawa „750 lat Tczewa w archiwaliach” jest 
kolejn  propozycj Fabryki Sztuk – Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalnego Dolnej Wis y w Tczewie przy-
gotowan  na Jubileusz 750-lecia nadania Tczewowi 
praw miejskich. Wspólnie z Archiwum Pa stwowym
w Gda sku i Oddzia em Kociewskim Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, przygotowano 
i wydano katalog wystawy „750 lat Tczewa w archi-
waliach”. Poni ej fragment rozdzia u katalogu.

LIDIA POTYKANOWICZ-SUDA

750 lat Tczewa w archiwaliach

Pierwsze pewne wzmianki o Tczewie znajduj  si
w dokumentach Sambora II, ksi cia pomorskiego, 
z 30 kwietnia 1252 roku. Czytamy w nich, i  zosta y

one wystawione w czasie budowy zamku w Tczewie. Praw-
dopodobnie wraz z budow  grodu trwa  tak e proces zak a-
dania miasta, którego pierwszy etap zako czy  si  w 1260 



Dnia 13 sierpnia 2010 roku ju
po raz jedenasty spotkali si
w Ko cierzynie mi o nicy

ksi ek i ich autorzy, za spraw  organi-
zowanych tam Targów Ksi ki Kaszub-
skiej i Pomorskiej COSTERINA. Orga-
nizatorem Targów jest burmistrz miasta 
Ko cierzyna, Rada Miasta oraz Biblio-
teka Miejska im. Konstantego Damrota 
w Ko cierzynie.

W Targach wzi o udzia  prawie trzy-
dziestu wystawców, a do konkursu zg o-
szono dziewi dziesi t dziewi  ksi ek.
Bior c pod uwag  fakt, e w pierwszych 
edycjach targów bra o udzia  zaledwie 
5-6 wydawnictw, a liczba zg aszanych do 
konkursu ksi ek by a niekiedy trzykrotnie 
mniejsza, mo na z ca  pewno ci  stwier-
dzi , e Targi te ciesz  si  coraz wi kszym
zainteresowaniem.

Tegoroczne Targi, z uwagi na trwaj ce
na ko cierskim rynku prace remontowe, 
odby y si  w znajduj cym si  nieopodal 
Ogródku Jordanowskim.

W trakcie Targów mo na by o nie tyl-
ko zakupi  ksi ki i pogratulowa  zwy-
ci zcom konkursu, ale równie  d u ej
z nimi porozmawia , co dla czytelnika 
jest bezcenne. Przeprowadzano tak e licz-
ne wywiady z autorami prezentowanych 
na Targach ksi ek, m.in. z Lucyn  Legut, 
Barbar  Kosmowsk , Wiolett  Piaseck
i Eugeniuszem Pryczkowskim.

W ród autorów nagrodzonych w XI edy-
cji Targów nie zabrak o tak e Kociewiaków. 
Andrzej Grzyb zdoby  I nagrod  w katego-
rii ksi ki pomorskiej, za publikacj : „My-
liwska ksi ka kucharska. Literacko okra-

szona”, równie  I nagrod  otrzyma  Konrad 
Kazimierz Czapli ski za album „Cystersi. 
Dziedzictwo kulturowe”, II nagrod  B a-
ej liwi skio za (opracowania naukowe) 

pt. „Sambor II ksi  tczewski”, za  Krzysz-
tof Kowalkowski III nagrod  za monografi
„Z dziejów gminy Kaliska i wsi do niej na-
le cych”. Z kolei wyró nienie otrzyma
m.in. Józef Zió kowski za album „Wzd u
doliny Wis y” .

Ponadto, na tle innych wydawnictw 
wyró nia o si  Wydawnictwo Bernar-
dinum, które otrzyma o szereg wy-
ró nie  za ksi ki napisane z my l
o najm odszych.

PH

Kociewskie akcenty Kociewskie akcenty 
na targach książkina targach książki  

Nagrodzeni i wyró nieni uczestnicy Targów Ko cierskich

Przewodnicz cy prof. Tadeusz Linkner wyczytuje autorów 
nagrodzonych publikacji

Zespó  folklorystyczny ze S owacji „Kamiana”



W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

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

• Bartel Ranisch a jego zwi zki z ko cio em w Piasecznie
Grzegorza Woli skiego

• Klan prawników w familii Tollik Bogdana K. Bieli skiego

• W sid ach i okowach II wojny wiatowej (c.d.) Stefana Ge dona

• St d do Katynia (c.d.) Anny Gawrzyja

• Jeszcze raz o owcach reniferów
z cyklu Pradzieje Kociewia    Andrzeja Wêdzika

Fot. Ma gorzata Pauch

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

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

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE


